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Voorbericht voor den vijfden druk.

Het heeft altijd zijn eigenaardige moeilijkheden, als men het door een
ander begonnen werk moet voortzetten, waartoe het niet alleen noodig is
zich zooveel mogelijk in den gedachtengang van zijn voorganger te verplaatsen,
maar zich ook rekenschap moet geven van hetgeen deze gewild, bedoeld heeft,
terwijl men zich tevens dient af te vragen, in h oevers e hij het gewenschte doel
heeft bereikt ? Toen ik dan ook werd aangezocht, een nieuwen druk van dit
woordenboek voor te bereiden, was ik mij ter dege bewust, welke bezwaren
zich daarbij zouden voordoen, en alleen de door mijn encyclopaedische werkzaamheid opgedane ondervinding deden mij besluiten op het vereerende
verzoek in te gaan. Nu het werk zoover gevorderd is, dat de eerste aflevering
het licht kan zien, is het mij een bijzonder genoegen te kunnen verklaren
geen spijt te gevoelen, de mij aangeboden taak te hebben aanvaard, daar het
mij, naarmate ik mij meer er in verdiepte, steeds duidelijker bleek, op welk
een degelijke basis dit woordenboek is opgebouwd.
De grondigheid en wetenschappelijke ernst, waarmede wijlen de heer
Kramers dit werk begonnen is en zijn opvolger, wijlen de heer Bonte, het heeft
voortgezet, hebben mijn taak in zulke mate verlicht, dat verbetering nevenzaak, aanvulling hoofdzaak werd. Trouwens reeds lang waren door taalgeleerden van naam, ik noem slechts wijlen Prof. Dr. van Hamel, de groote verdiensten van Kramers' Kunstwoordentolk erkend, en niets kan wel beter
het groote vertrouwen, dat deze genoot, weergeven, als de opmerking op blz.
143 van wijlen Prof. Vetli's „Uit Oost en Wesp" : „het woord wouw wouw is
niet opgenomen in een Nederlandsch woordenboek, zelfs niet in Kramers'
'Woordentolk".
Nadat reeds vier drukken het licht hadden gezien esa het werk dus voor
zoo velen in den lande een onmisbare gids en tevens een goede bekende was
geworden, achtte ik het niet raadzaam in de inrichting van he boek en de
beginselen, welke daaraan ten grondslag liggen, veranderingen aan te brengen.
Daarentegen moest het aantal woorden me u een aanzienlijk getal vermeerderd
worden; want het is verbazend, hoe talrijk de uitdrukkingen zijn, die van
jaar tot jaar in onze taal worden ingevoerd en min of meer burgerrecht ver
Daar nu sedert het verschijnen van den vorigen druk ongeveer een-krijgen.
kwarteeuw verloopen is, kon er geen sprake van zijn alle nieuwe woorden op
te nemen, omdat daardoor den omvang van het boek te zeer zou uitdijen,
ja, dit vermoedelijk een splitsing in twee deelen noodzakelijk gemaakt zou
hebben, hetgeen om meer dan één reden vermeden moest worden. Er diende
derhalve een keuze plaats te hebben, en hierbij was het niet altijd even gemakkelijk te beslissen, wat opgenomen, wat weggelaten moest worden. Of ik er
steeds in geslaagd ben de juiste keuze te doen, zal het gebruik van het woordenboek moeten leeren.
Wat de volgorde der woorden betreft, is het oude, reeds door Kramers
toegepaste beginsel behouden, om, waar het de alphabetische volgorde van
het geheel zonder groot ongemak toeliet, de woorden van één stam zoodanig
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bijeen te plaatsen, dat het stamwoord, het moge een werkwoord of naamwoord
zijn, aan het hoofd van het artikel staat, waarop dan de afleidingen en samenstellingen naar de orde van haar ontstaan volgen. Tot dat einde werden ook
nu en dan zoodanige (vooral latijnsche en grieksche) stamwoorden aan het
hoofd van lange artikels geplaatst en verklaard, die wel in hunnen zuiveren
vorm in onze taal niet gebruikelijk zijn, maar den etymologischen grondslag
voor geheele rijen van gebruikelijke afleidingen en samenstellingen uitmaken.
Waar echter door de bijeenplaatsing van geheele woordenfamilién van de
alphabetische volgorde moest afgeweken worden, is het afzonderlijk woord
op de plaats, die het toekomt, gezet en naar het artikel verwezen, waarin zijne
verklaring is te zoeken, zoodat men ieder woord zonder moeite zal kunnen
vinden. Hoe groote voordeelen de schikking der woorden volgens hunne
verwantschap heeft boven die van hunne toevallige alphabetische opvolging;
hoe door die inrichting de bijzondere leden eener woordenfamilie elkander
wederzijds verklaren, en door het aan hun hoofd geplaatste stamwoord over
alle volgende en den organischen samenhang der gansche familie een helder
licht verspreid wordt, dat behoeft voor den zaakkundige geen opheldering.
De aanduiding der uitspraak, die altijd voor oningewijden moeilijk te
geven is, is geheel gebleven als in den vorigen druk. Ook thans is zij bij benadering in Nederlandsch schrift uitgedrukt. Het accent is als gewoonlijk
aangewezen, deels door het toonteeken ('), deels door de gebruikelijke teekens
(— en voor de lengte en kortheid der lettergrepen. Terwijl de beginwoorden
steeds vet gedrukt zijn, is zulks niet geschiedt met die woorden en uitdrukkingen, welke niet als bastaardwoorden in onze taal zijn overgegaan; deze, voor
onze taal dus geheel vreemde woorden, zijn cursief gedrukt. De geslachten
zijn genomen volgens de regels, geldig in het ' Nedei•landsch.
Aan het slot van dit voorbericht rust op mij nog de aangename taak
al degenen mijn dank te betuigen, wier raad en voorlichting mij het werk
aanmerkelijk verlicht hebben. Vooral echter geldt dit laatste voor mijn helper
bij de herziening van het woordenboek, den WelEdel Zeer Gel. heer Dr. G.
A. Nauta, die met mij er naar gestreefd heeft, dit werk geheel aan de eischen
van onzen veeleischenden tijd te doen beantwoorden.

Groningen, April 1911.
HENRI ZONDERVAN.

Lijst van de gebruikte afkortingen.

adj.

beteekent: adjectivum.

adv.
afgek.
afgel.
afk.
alch. of alchim.
Alg. of Algeb.
Anat.
angels.
arab.
aram.
Arch.
Archaeol.
Arith.
Astr. of Astron.
barb. lat.
barg.
bask.
bijn.
boh.
Bot.
braz.
b. v.
eelt.
chald.
Chem.
Chr., chr.
Chron.
comp. of compar
deen.
d. i.
dui.
d. z.
egypt.
eig.
eigenn.
El.
en dgl.
Eng., eng.
enz.
f., fern.
fig.
Fin.
Fort.
fr.
frequent.
fr.-gr.
gael.
geb.
gem.
gen. of genit.
Geom.

gest.
gew.
got.
gr.
gr.-lat.

„

adverbium.
afgekort.
afgeleid.
afkorting.
alchimistisch.
Algebra.
Anatomie.
angelsaksisch.
arabisch.
arameesch.
Architectura.
Archeologie.
Arithmetica.
Astronomie.
barbaarsch latijn, d. i.
slecht gevormd latijn.
bargoensch.
baskisch.
bijnaam.
boheemsch.
Botanie.
braziliaansch.
bij voorbeeld.
celtisch.
chaldeeuwsch.
Chemie.
Christus, christelijk.
Chronologie.

Litt.
log.
Log.
m.

„

comparativus.

m. ei n.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„

Gram.
bebr.
holl.
hong.
ijsl.
ind.
ind.-holl.
in 't alg.
inz.
iron.
it. of ital.
J. C.
Jur.
Kath., kath.
Kmt.
kopt.
lat.
lat.-gr.

deensch.
mal.
mansn.
dat is.
duitsch.
Mar.
dat zijn.
Math.
egyptisch.
Med.
eigenlijk.
mexic.
eigennaam.
mid.-lat.
Elektriciteit, elektro- Mil.
techniek.
Miner.
en dergelijke.
Muz.
Engeland, engelsch.
Myth.
en zoo voorts.
femininum.
n.l.
figuurlijk, oneigenlijk. nederd.
Financiewezen.
nederl.
Fortificatie.
nederl.-fr.
fransch.
nederl.-lat.
frequentatief.
N. H.
fransch-grieksch.
nw.gr.
gaelisch o f hoogschotsch nw.lat.
geboren.
gemeen of in de platte
taal gebruikelijk.
genitivus.
1 noor.
Geometrie.
n.

beteekent: gestorven.
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gewoonlijk.
gotisch.
grieksch.
uit grieksch en latijn
samengesteld.
Grammatica.
hebreeuwsch.
hollandsch.
hongaarsch.
ijslandsch.
indisch.
indisch-hollandsch.
in 't algemeen.
inzonderheid.
ironisch.
italiaansch.
Jezus Christus.
Jurisprudentie.
Katholiek,Katholicisme
Koopmansterm.
koptisch.
latijn.
uit latijn en grieksch
samengesteld.
Litterair.
logisch.
Logica.
masculinum.
masculinum en neutrum
maleisch.
mansnaam.
Marine.
Mathesis.
Medicina.
mexicaansch.
middeleeuwsch-latijn.
Militair.
Mineralogie.
Muziek.
Mythologie.
neutrum.
namelijk.
nederduitsch.
nederlandsch.
nederlandsch-fransch.
nederlandscb-latijn.
Natuurlijke Historie.
nieuw-grieksch.
nieuw latijn, d. i. uit het
latijn in lateren tijd
gevormd, dus vreemd
aan de oud-romeinsche taal.
noorsche.

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN.
N. T.

beáeekcnt Nieuwe Testament.

0. a.
oneig.
ontst.
oorspr.
oost-ind.
0. T.
oudd.
oudfr.
oudhoogd.
oud-it.
oudlat.
oudnederl.
oude.
oudrom.
oudsaks.
part., partic.
perz.
peruv.
pharm.
Pharm.
Phot.
Phys.
Physiol.
Piet.
pl.
pot.
Poët.
Pol.
pool.
port.
provenc,
provinc.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

onder anderen.
oneigenlijk.
ontstaan.
oorspronkelijk.
oost-indisch.
Oude Testament.
oud-duitsch.
oud-fransch.
oud-hoogduitsch.
oud-itahaansch.
oud-latijnsch.
oud-nederlandsch.
oud-noorsch.
oud-romeinsch.
oud-saksisch.
participium 0/ deelwoord.
perzisch.
peruviaansch.
pharmaceutisch.
Pharmacie.
Photographie.
Physica.
Ph ysiologie.
Pictura.
pluralis.
poëtisch.
Poëtica.
Politica.
poolsch.
portugeesch.
provencaalsch.
provinciaal, provincia-

redek.

„

redekunstig.

„

Roomsch-Katholieken.
roomsch-katholiek.
rijschool.
romeinsch.
romaansch.
russisch.
saksisch.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

lisme.

R. K. of R.

Kath.
r. k.
rijsch.
rom.
roman.
russ.
laks.

samengent. beteekent: samengesteld.
samengetr.
samengetrokken.
sanskr.
sanskrit.
scil.
scilicet, d. i. namelijk,
aan te vullen enz.
serv.
servisch.
sing.
singularis.
slavisch of slavonisch.
slay.
spaansch.
sp.
spreek uit of lees.
spr.
spreekwoord.
sprw.
syrisch.
syr.
tat.

tataarsch.

tegengest.
tegenst.
Tlieos.

tegengesteld.
tegenstelling.
Theosofie.
turksch.
Typographie.
van.
volgens anderen.
van den.
van het.

turk.
Typ.
v.
v. a.

v. d.

v. h.
venet.
verbast.
verk.
verklw.
vgl.
voorm.

voorv.
voorz.
vr.naam.
v.s.
waarsch.
wallach.

wend.
WW.

„
„
„
„

z. ^!

z. a. of z. ald.

zoogen.
Zool.

z. v. a.
zw.

venetiaansch.

verbasterd, verbaste1 ring.
verkorting.
verkleinwoord.
vergelijk.
voormaals, voormalig.
voorvoegsel.
voorzetsel.
vrouwennaam.
volgens sommigen.
waarschijnlijk.
wallachisch.
wendisch.
werkwoord.
zie.
zie aldaar.
zoogenaamde.
Zoologie.
zoo veel als.
zweedsch.

Een ' duidt aan, dat de lettergreep het accent of den toon heeft.
Een — boven een klinker beteekent de lengte der lettergreep.
Een duidt de kortheid der lettergreep aan.
Een = wil zeggen: gelijk aan, gelijkheid, vooral etymologische gelijkheid.

A.
A (als oud-romeinsch getal), vijfhonderd; - A den middag; - a. m. c. = a mundo condito, of
(als oud-romeinsch getal), vijf duizend; - A (in a. o. c. = ab orbe condito, van de schepping der
de scheikunde), azijnzuur; A = Aulus of Au- wereld; - a. o. r. = anna orbis redemii, in 't jaar
na de verlossing der wereld; - A. P. = Amstergustus.
damsch peil; - A. P. of AO P", a. p. of aO po ::z
A of AO = anno, in het jaar, ten [are,
A. of a. = Are, vierkante decameter; = acquit- anna passato, in het afgeloopen jaar: - a. pro =te (spr. akkitee) fro invoerrecht betaald; = argent, anni praesentis, van het tegenwoordige of 100(spr. arzjan) fro in geldspecie betaald (in den pende jaar; - a. praec., a. praet. = anni praecewisselhandel); = ampere, de eenheid van dentis of praeterUi, van 't vorige jaar; - a. p. R.
stroomsterkte in de elektrotechniek; = avan- c. = anna post Romam condiiam, in 't jaar na
cer, op uurwerken, waardoor de kant wordt Romes stichting; - A. R. = academiae rector,
aangewezen, waarheen gedraaid moet worden rector der universiteit; ook Altesse royale, Koom het uurwerk sneller te doen loopen; - ninklijke Hoogheid; - a. r. = anna regni, in 't
a. a. = ana, v. elk evenveel (op recepten); - jaar der regeering; - a. r. s. = anna restauratae
A. a. a. = amalgilma (z. a.): - A. a. C. = anna of recuperatae salutis, in 't jaar na de hers telling
ante Christum, in 't jaar v66r Christus; - A. des heils; - art. = artikel; - A. S. = Aliesse
aero vulg. = anna aerae vulgaris, in 't jaar der serenissime, Doorluchtige Hoogheid; - a. s. =
gewone tijdrekening; - A. A. M. of A. M. = aanstaande; - A. SSe = acta sandorum, handeart~um magister, meester der kunsten; - AA. LL. lingen of geschiedenis der heiligen, zie onder:
M. of A. L. M. = art~um liberal'ium magister, Bollandisten; A. U. = Ampere-uur; a. u. c. ==
-neester der vrije kunsten; - A. a. u. c. of A. u. anna urbis conditae, in 't jaar van Romes stichc, = anna ab urbe condiia, anna urbis conditae, ting; - a. u. S. = actum ut supra (z. a.); - avdps.
in ·'t jaar na de stichting der stad (Rome); - A. = avoirdupois (z. a.).
B. = ariium bacealaureus, lat. baccalaureus (cana-, gr. de (het) zoogen. alpha privativum (z.
didaat) der vrije kunsten; - A. b. = aurea bulla, a I p h a), heeft v66r vele gr. woorden eene ontde gouden bul; - a. b. = arenosum balneum, kennende, opheffende of tegenstellende kracht,
zandbad; - A. C. = anna Christi, in 't jaar van gelijk het nederl. one, zoo b.v. akratie, apathie,
Christus, ook Auqusidna ConlessLo (z. a.): - Ac., asthenie, atoom enz.; voor eene klinkletter staat
academia, hoogeschool; - a. c. = anni curren tis, daarvoor an, b. v. anoniem, anorganisch.
a, lat. voorz., z. abo
anna currente, van of in 't loopende jaar; - ace.
a, fr., voor, tegen, om, b.v. de el a een gid.
op wissels = aecepie fr. aangenomen.; - A. D.
= anna Domini, in 't jaar onzes Heeren; - Ad. a, taL VOOTZ., bij, aan, op, in, over, tegen,
of ad. (in de muziek) adagio, langzaam; - a. d. na, met, van, voor, onder, b. v. a capella, z.
onder k ape I, a conto, Z. onder con t o.
c:: ante diem, v66r den (bepaalden) dag of terA. als muntteeken = eerste stad van een
mijn: a dato, v. den dag (der uitvaardiging) af;
- add. (op recepten), addatur of adde, men voege staat, waar de munten geslagen worden, b. v,
er bij, voeg er bij; - A. E. = Archi-Episctrpu», in Frankrijk: Parijs; in Oostenrijk: Weenen;
aartsbisschop: A. E. I. O. U. = Austriae Est in Pruisen en het Duitsche rijk: Berlijn.
A, f. 1\1: uz. zesde toon van de toonschaal nit
! mperare Orbi Universo of Alles Erdreich ist
Oesterreich Unterthan d. i. Aan Oostenrijk is het C of ut, anders I a geheeten.
A en 0 (alpha en omega), eerste en laatste
over de geheele wereld te heerschen (spreuk op
iunten door keizer Frederik III van Duitsch- letter van het gr. alphabet; vandaar: begin
md geslagen); - a. I = anni luturi, van het aan- on einde, eerste en laatste, gewichtigste en
·taande jaar; - a. h. 1. = ad hunc locum, te dezer dierbaarste; toenaam des Heilands (Openb,
plaatse: - A. I. = Altesse imperiale, Keizerlijke Joh. I, 8.).
A(a), f. (got. ahva, ohd. aha,lat. aqua), water,
Hoogheid; A. I. A. = Associate Institute 01
Actuaries (spr. assosieet institjoet of ektjoearies), rivier, in aardrijkskundige namen nog zeer beenz.; lid van de instelling der actuarissen (z. a.) ; kend: Gouda, Ruiten-A. enz.
Aibam, n. alchemistische naam van het lood.
- A. M. = anna mundi, in 't jaar der wereld;
Ask, f. ontstaan uit naak (Hgd. Nachen),
ook ostium magister, meester der (vrije) kunsten; ook amica manu,. met vriendenhand, (platboomd) vaartuig.
~Ibert, A I b e r t, mansn., verkorting v.
(op adressen v. brieven): - a. m. = al marco,
naar het gewicht; ook = ante meridiem, voor 't oude A del b e r t, z. ond. A del a.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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Aal, n. (eng. ale spr. eel.), volksdrank uit vroeger tijd, een soort bier; thans luidt het woord
met de eng. uitspraak: eel.
Aam (mid. lat. ama), voorm. vochtmaat:
voor fr. wijn = 155,24 liter of kan; voor rijnof moezelwijn = 148,4 liter; voor brandewijn =
222,62 liter; voor olie = 145,5 liter.
Aap, m. Mar. oude naam van 't bezaanstagzeil. Gem. (spaar)geld, van aap d. i. aapvormige
pot vgl. magot.
Aardster, f. Bot. een soort buikzwam, z. a.,
geaster fimbriatus.
Aárib, z. v. a. Bedoeienen (z. a.)
Aaron, hebr. naam (Aharón) : verlicht; fig.
voor priester(s); - Aaron, Aaronswortel, z. v.
a. aron.
aart, voorv. bij sommige woorden, die eene
waardigheid aanduiden, als vader, bisschop,
priester enz., komt af van het gr. archi, en betoekent zooveel als e e r s t e, opper-; het staat
ook bij woorden, die eene zedelijke hoedanigheid aanduiden, als aartsguit, aartsketter, enz.
- aartsambten, die ambten, welke de duitsche
keurvorsten bij de kroning van een roomschen
keizer Of in persoon af door plaatsvervangers
waarnamen; aartsschenker, aartsspijsopdrager,
aartsmaarschalk, aartskamerheer en aartsschatmeesters.
Aas, n. voorm. red. goudgewicht = 0,048
wichtjes; benaming der éenen op de dobbel- en
domino-steenen en in het kaartspel.
Aat, m. japansche rozeroode edelsteen.
Ab, m. 11de maand v. h. burgerlijke en 5de
van het godsdienstige jaar der Israëlieten (overeenkomende met een gedeelte van Juli en van
Augustus).
ab (vóór t en q abs, vóór andere medeklinkers,
behalve h, gewoonlijk a), lat. voorz.: van; in
daarmede samengestelde woorden komt het
overeen met ons a f, o n t, w e g, enz. b.v.
abdiceeren, abjureeren, abstraheeren, avoceeren.
Ab -actis, lat. de man van de acten, stukken,
dus: secretaris.
Aba, f. Kmt. turksche wollen stof voor
mantels, ook salonka geheeten.
Ahab, m. turk. vrije turksche matroos.
Ababa, f. wilde papaver (fr. coquelicot).
Abaca, f. naam eener soort v. banaanboom
(M u s a t e x t i 1 i s) en der uit zijn vezels vervaardigde hennep, m a n i 11 a-hennep, op de
Philippijnsche eilanden.
Abacade, f. advocaatvrucht.
Abaches, blauw en wit gestreepte doeken uit
de Levant.
Abacissus, Abacist, z. onder a b a c u s.
Abacomes, m. (pl. abacomites) mid. lat. schutsheer van een klooster.
Abacot, n. eng. (spr. ébecot) staatsmuts in
den vorm eener dubbele kroon, het hoofdsieraad
der oude eng. koningen.
Abáctle, f. lat. (abactio, vgl. a b i g e e r e n)
wegdr* *ving, inz. veediefstal; - abactio partus
of f Cetus, f. lat. Med. afdrijving der vrucht; abáctor, m. veedief.
a bacülo ad angulum, lat., eig. van de zijde

ABARBEI.

eens driehoeks tot zijnen hoek (besluiten), d. i.
eene ongerijmde gevolgtrekking maken.
Abacus, n. lat., rekentafel bij de Ouden;
abacus Pythagoricus, tafel v. vermenigvuldiging
in de gedaante eens vierhoeks, vgl. swan-pan
en soroban.; Arch. bovenste vierkante plaat,
waarmede het kapiteel eener zuil bedekt is; abacissus, m. dunne plaat, die den overgang
tusschen den abacus en het kapiteel uitmaakt;
- abacíst, m. nw. lat. rekenmeester.
Abada, f. sp. aziatische neushoren.
Abad(d)ir, naam van den Zeus-steen te Delphi
(Pausanius 10, 24), zie baitulion.
Abaddón, m. hebr. (v. abad, te gronde gaan)
verderver, vernieler, verwoester; benaming van
den engel des afgronds (Openb. Joh. IX, 11);
afgrond der hel.
Abadieten, m. pl. muzelmansche secte in
Arabië, landschap Oman.
Abádsji, abái, m. maand Augustusbij de Turken, naar den syrischen almanak.
abaisseeren (spr. abèss-), fr. (abaisser) nederlaten, doen zakken; vernederen.
abaliëneeren, lat. ab -alienáre; vgl. a 1 i ë e n,
enz. vreemd maken, ontvreemden, ver`^reemden, afkeerig, afvallig maken; - abalienándi jus,
n. recht van vervreemding; - abaliënàtie (spr.
t= ts), f. vervreemding, overgang van eigendom;
verstooting.
Abán, m. beschermgeest der ijzermijnen in
de perz. godenleer; achtste maand (October) in
den perz. en syro-macedonischen kalender.
Abandon, n. fr. (spr. abandon; mid. lat. abandonum, abandum, ontstaan uit ad bannum donum, d. i. datio of missio in bannum, volledige
afstand, overgave in de macht eens anderen);
Jur. bij zee-assurantiën, recht van afstand, d. i.
het recht des verzekerden om aan den
assuradeur schip en goed tegen betaling der
verzekerde som over te laten, en het recht des
verzekeraars om door betaling der verzekerde som aan den verassureerde zich van de
kosten der redding of vrijmaking van schip en
goed te bevrijden; ook verlaten toestand; nalatigheid, verwaarloozing; - abandonneeren, verlaten, opgeven, prijsgeven, laten varen, afstand
doen; in den zeehandel enz. het aandeel in verzekerde goederen, schepen, enz. aan den assuradeur onder zekere voorwaarden afstaan; in de
krijgsk. geabandonneerde posten, verlaten, opgegeven posten; - abandonneering, f., - abandonnement, n. verlating, opgeving, afstanddoening,
afstand.
Abáned, m. linnen lijfgordel der joodsche
priesters.
Abánga, f. Bot. naam eener palmboomvrucht
op St. Thomas.
Abannàtie (spr. t= ts) f. mid. lat. (abannatio, v. ab en annus) Jur. verbanning voor een
jaar wegens manslag, om het gebeurde door
afwezigheid des daders in vergetelheid te brengen.
Abano, sp. borgtocht, kwijtbrief.
Abaptiston, n. gr., z. v. a. t r e p a a n (z. a)
Abarbei, m. perzische munt (circa f 1).
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abarceeren, nw. lat. (ab -arcère) Jur. i em a n d a b-, iemand uit zijne bezitting verdrijven.
Abarnahas, n. alchemistische naam der magnesia.
Abartámen, n. alchemistische naam van het
lood.
Abarticulátie (spr. t= ts), f. nw. lat. (vgl.
a r t i c u 1 a t i e) Med. ontwrichting, verrekking, z. V. a. d i a r t h r o s i s.
a bas, f. zie bas.
Abas, m. perz. gewicht van '/ 8 karaat om
paarlen te wegen 1/, gram; ook eene perziache rekenmunt 2 mamoedis (z. a.).
abassamento, of liever abbassaménto, n. it., daling, verlaging, vallen; Kmt. a. di prezzo, daling
van den prijs.
Abat-chauvée, f. fr. (spr. abá-sjowé') Kmt.
geringe wolsoort in Poitou en omstreken.
Abatellemént, m. fr. (spr. tell'mán) handelsverbod van den franschen consul in de Levant aan fransche kooplieden, die hunne verplichtingen niet nakomen.
Abatis of abactis, n. fr. (spr. aball) Arch. puin;
Mil. verhakking; bij jagers: menigte geveld
wild; bij slagers afval, huid, talk, enz. bij gieters ledematen der standbeelden.
Abat-jour, n. fr. (spr. aba -jóér) keldervenster, lichtvenster, vallicht, schuin venster,
waardoor het licht van boven invalt, koekoek;
vensterscherm tot afwering der zonnestralen,
zonneblind; sierlijk uitgesneden papier, dat
's avonds over den ballon van een lamp- of
gaslicht een schoon effect doet.
Abaton, n. gr. (van ábatos, ontoegankelijk)
allerheiligste, door een voorhangsel omgeven
koor in grieksche kerken.
Abátor, a 1 a s t o r m. gr., bestraffer van
't kwade naam van Zeus naam van een der
drie paarden van Pluto (in Boccaccio's Genealogie der goden).
Abátor, m. nw. lat. wederrechtelijk bezitnemer, overweldiger.
Abattage, f. fr. (spr. —táázj') het houtvellen, hakloon; ook: groote bout of klinknagel;
abattant, m. (spr. —tan) val- of dwarsluik
vóor de vensters of deuren der koopmansgewelven; abattement, n. (spr. aabtt'mán)
neerslachtigheid, verslagenheid, afmatting, uitputting; abatteur, m. houtveller; (fig.) praler,
pocher; abattoir, n. (fr. —bar) (openbaar)
slachthuis; abattu, g e a b a t t e e r d, afgemat, krachteloos, moede, vermoeid, moedeloos.
abaltuta, liever a battuta, it. (spr. — toela) Muz.
naar de maat, nauwkeurig afgemeten.
Abat-vent, n. fr. (spr. aba-wan) windbord,
windscherm, weerdak; dekmat over boomera;
abet-voix, (spr. aba-voa) fr. klankbord.
ab acre, lat., geheime raad.
Abávi, Abávo, m. (in sommige afrikaansche
tongvallen) boabab of apenbroodboom.
Abba, abbas, m., syr., vader (z. a.); abas
exémptus, lat. (vgl. e x i m e e r e n) vrijabt,
abdie niet onder eenen bisschop staat;
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bàte, it., of abbé, fr. m. abt; ook wereldlijk
geestelijke, die in Frankrijk en Italië zonder
eene abdij te hebben, zich als een abt kleedt
en voordoet; te Genua heet de eerste raadsheer Abbate del popoio; te Milaan noemt men
de gilde-dekens ook abbati, en in Z. Frankrijk
heet de persoon, die de landelijke volksvermaken regelt Abbé de la jouinesse (jeunesse).
abbassamento, z. abassamento.
Abbássi, m. perz. zilvermunt, zoo geheeten
naar den khalif Abbas, vroeger 90 ets., nu
13 ets.; russ. zilvermunt in Georgië 20
kopeken.
Abbassamento, n. ital. het neerslaan der hand
bij het maatslaan, neerslag m. het zetten van
de eene hand onder de andere bij het klavierspel, zoodat de handen elkander kruisen; daling,
f. b.v. a. di prezzo, daling van den prijs; a. di
voce, zakken der stem.
Abbassíden, m. pl. vorstengeslacht, afstam mende van Mohameds oom, Abbas, in Bagdad en Egypte, v. 749 1258; vorstengeslacht
in Perzië, v. 1500-1734.
abbastioneeren (van bastion), zie onder b a st i d e.
Abbate, abbé, z. onder a b b a.
abblenden, dui. (Blende, blind, bedekking)
diaphragmeeren, bedienen van het diaphragma
bij photographietoestellen, inz. bij de Röntgentoestellen.
Abboena, m. arab. A b u n a, onze vader)
opperste geestelijke der abessinische kerk.
abbrevleeren, nw. lat. (abbreviáre, v. brevis,
e, kort) afkorten, verkorten; abbreviatóres of
abbreviators, pl. verkorters, schriftverkorters;
pauselijke kanselarijschrijvers; abbreviatuur,
f. verkorting, schriftverkorting; verkortingsteeken; korte inhoud.
Abces, zie onder a b s c e s.
Abeis, abcissie, zie onder a b s c i n d e e r e n.
Abd, arab., in samengestelde eigennamen:
knecht; b. v. Abd- allah, knecht Gods; Abd-elkader, knecht des machtigen (Gods); Abd-elMedsjid, knecht des glorierijken (Gods).
Abdal, m. arab. (eig. pl. van badil, plaatsvervanger; vroom man) mohamedaansche monnik in Perzië en Oostindië; dweper, enthousiast.
Abderieten, m. pl. gr., inwoners der oude
thracische stad A b d é r a, wegens hunne onnoozelheid vermaard; fig. onnoozele, dwaze, onabderietenstreken,
verstandige menschen;
domme zetten, bespottelijke dwaasheden, Kamper stukjes; abderietisch, eenvoudig, onnoozel,
zot, belachelijk; abderiseeren of abderologiseeren, zotte, belachelijke, ongerijmde dingen
zeggen, beuzelen; abderitisme, n. geloof der
Abderieten, naar hetwelk b. v. het menschelijk geslacht op de bereikte hoogte van ontwikkeling eeuwig moet stilstaan.
Abdést, a b d u s t, n. perz. (van áb, water,
en dest, hand) handwassching, inz. wasschen v.
de handen, het gezicht, enz., bij de Mohamedanen voor het gebed.
Abdicatie (spr. t ts), f. vrijwillige afstand
—
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van eene waardigheid of bediening; afdanking,
uitsluiting; abdicatio hereditátis, afstand eener
erfenis; abd. juris, afstand v. een recht; ^abditaméntum, n. het afgetrokkene, afgedongene v. eene bepaalde som; - abdiceeren, lat.
(abdicáre) afstand doen, zijne aanspraak op iets
laten varen; afslaan, verwerpen.
Abdis, z. onder a b t.
Abditamentum, z. ond. a b d i c e e r e n.
Abdomen, n. lat. onderlijf, buik; - abdominaal, adj. nw. lat., wat tot het onderlijf
behoort, b.v. abdominale zenuwen,
aderen, buikzenuwen, buikaderen; - a bdominale-plethora, lat.-gr., volbloedigheid in 't onderlijf; - abdominaal
typhus, buiktyphus;- abdominalen,
buikvinnige visschen; - abdomineus, adj. dik
lat.-gr.,-buikg,vet;adomnskpie,
het onderzoek van 't onderlijf.
Abdorrhaman, m. arab. dienaar des Barmhartigen.
abduceeren, lat. (abducere) af- of wegvoeren;
Chir. een lid van 't lichaam afvoeren, verwijderen; - abductie, f. af- of wegvoering; Chir.
buitenwaarts-bewegen van een lid; - abductor,
m. Anat. spier, waardoor een lid v. 't lichaam
buitenwaarts bewogen wordt; aftrekkende, buitenwaarts-trekkende spier.
Abdulschems, m. arab. zonaanbidder.
Abdust, zie a b d e s t.
Abdijsiroop, f. hoestmiddel, door spa. klooster
uitgevonden.
-linge
abecedeeren (nederl. met vreemden uitgang)
de letters naar volgorde van 't alphabet opzeggen; Muz. de toonladder naar de letternamen
der tonen afzingen; - abeeadárium, n. spelboekje
in vroeger tijd;- - abecedarius, m. leerling van
het A B C; beginner, aanvanger in zijn vak;
- pl. abecedarïi, m. spotnaam der weder
omdat zij aanvankelijk alle weten--dopers,
schappen, zelfs lezen en schrijven, verwierpen;
- abeeetórium, n. schrijven van het gr. en lat.
abc in gestrooide asch bij een kerkwijding door
den bisschop.
Abednégo, m. (hebr. Abédnegó) hebr. naam:
dienaar des lichts.
Abel, m. hebr. naam (Hébel) vergankelijke,
damp, ijdelheid; - Abel's test, ontvlammingspunt (21° C.) van petroleum, die in lampen gebruikt mag worden, als er geen gevaar zal zijn.
abelardiseeren, ontmannen, gelijk men dit den
beroemden A b e i 1 a r d in de 12de eeuw, op
aanstoking van den oom zijner minnares Heloise,
deed wedervaren.
Abeliánen, abelieten, abeliërs, abeloiden, abelonieten, m. pl. naar Abel, Adams zoon, benoemde christensecte der vierde eeuw, wier
leden zich v. alle echtelijke gemeenschap met
hunne vrouwen onthielden, maar, om hun genootschap niet te laten uitsterven, vreemde
kinderen aannamen.
Abellagium, a b o 11 a g i u m, n. mid. lat.
(van het fr. abeille, bij, en dit van 't lat. apicula,
verklw. van apis) bijenrecht of recht van een
leenheer op de bijenzwermen van zijn leenman.
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Abelmosch, f. (arab. aboe-el-misk, eig. vader
van den moschus, d. i. voorzien van moschus;
vgl. m o s c h u s) bisam- of muskuskorrels
eenerplant (Hibiscus abelmoschus)
in de beide Indiën, de Levant, enz., vooral tot
parfumeeren.
Aben, m. arab., z. v. a. e b n, z. ald.
Abeneerrágen, m. pl. van Aben-Cerag afstammend machtig geslacht der Mooren in
Granada, dat door dichters veelvuldig is bezongen.
a bene placito, ital. (spr. plátsjito), Muz. naar
welgevallen; vgl.placitum.
Abebna, godin der vertrekkende kinderen,
eene godin, die de Romeinen bij hun op-reis-gaan
aanriepen; vgl. A d e o n a.
ab epistólis, lat., briefwisselingvoerder, secretaris.
Aber, m. telt. mond eener rivier, haven, zeehaven, sluiphaven (in vele eng. plaatsnamen
b. v. Aberdeen, Aberavon, Abernethy enz.).
Abberdaan, m. gezouten kabeljauw, zoute
woord is afkomstig van le Labourd,-visch.Het
in 't land der Basken. Men zag de 1 van labourdan voor het lidwoord aan en zoo ontstond
abourdan, abberdaan. Zie labberdaan.
aberreeren, lat. (ab -erráre) afdwalen, afwijken;
dwalen, feilen; - aberràtie (spr. t = ts), f.
Astron. afdwaling, afwijking b. v. van het
licht; schijnbare afwijking eener vaste ster;
Phot. chromátische a. afwijking wegens kleur
bij beelden door lenzen; spherische a.-schiftng
afwijking wegens bolvormigheid bij beelden
door lenzen, die door het diaphragma verbeterd
wordt.
ab espérto, ital. uit ervaring.
ab eterno, ital. van eeuwigheid af.
Abevacuàtie (spr. t = ts), f. nw. lat. Med. gedeeltelijke, onvolkomen ontlasting of ontle-

diging.

ab executione, z. ond. e x e c u t i e.

Abgar- portretten, beeltenissen van Christus,
geheeten naar Abgar, bestuurder van Edessa,
wien zulk een voorstelling op wondere wijze
zou zijn gezonden.
Abgregàtie (spr. t = ts), f. nw. lat. afzondering, afscheiding van de kudde (grex).
ab hint, lat. Jur. van dezen tijd af; - ab hoc eí
ab hat, of ab hoc et eb hat et ab illa, van dezen
en die, van dezen en van die en van gene, d. i.
zonder orde, in 't honderd, in 't wild; - ab
hodierno, van heden af.
abhorreeren, lat. (abhorrére) afschrikken, verafschuwen, verwerpen; ook: versmaden; afwijken; niet passen; - abhorrent, adj. (lat. abhórrens) afwijkend, oppassend; - abhorréuten
(eng. abhorrers), pl. partij in Engeland onder
Karel II, die de beginselen der oppositie ver
--wierp,ntgovslmedar
s e r s of petitioners; - abhorréntie, abhorreseéntie (spr. t = ts), f. nw. lat., afschuw.
abhorteeren, nw. lat., afraden, ontraden; abhortátie, (spr. tie = tsie), f. afrading.
Abib, m. hebr., maand der aren, eerste maand
van het kerkelijk jaar der Israëlieten (nisan),
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overeenkomende met een gedeelte van Maart
en van April.
Abies, f. lat. (spr. abijes) spar, abie-taceeën,
familie der naaidboomen; – abiëtine, n. Chem.
harsstof uit de straatsburger terpentijn; –
abiëtáat, n. denneharszuurzout.
Abigail, m. hebr. naam: vader der sterkte.
Ook f. een vrouwennaam: vadervreugde.
abigeeren, lat. (abigére) wegdrijven, vee stelen; – abigeaat of abigeátus, m. Jur. diefstal van
vee; — abigeátor, m. veedief.
Abime, m. fr. (van gr. abussos, zonder
bodem) grondelooze diepte, afgrond, kolk; fig.
veelvraat, nimmerzat; – abimeeren, fr. (abïmer)
te gronde richten, in eenen afgrond storten,
doen zinken, verderven; bederven, vernietigen;
neerslachtig maken, ontmoedigen; – g e a b im e e r d z ij n (b. v. in schulden), zich in
reddelooze omstandigheden bevinden.
Abimëlech, m. hebr. naam : vader des konings.
ab imo pectore, lat. z. p e c t u s.
Abinàbad, m. hebr. naam : vader der edel
-ardighe,
edelaardige.
ab incunabulis, z. onder i n c u n a b e 1 e n;
– ab initio, z. ond. i n i t i u m; – ab instantia,
z. ond. instantie; – ab intestato, z. ond.
intestaat.
Abiogenésis, f. (gr. a priv., bios, leven, genesis,
ontstaan) geboorte zonder levend voortbrenger,
zelfgeboorte, spontane geboorte.
Abiologie, f. leer der levenlooze natuurvoor
-werpn.
Abiram, m. hebr. naam : vader des hoogmoeds,
trotsche.
abirriteeren, nw. lat. (abirritáre), Med. den
prikkel verminderen, de te groote organische
gevoeligheid wegnemen; – Abirritàtie (spr. tie=
isie), f. vermindering der prikkeling of levenswerkzaamheid (in eenig lichaamsdeel); – abirritánt, adj. den prikkel verminderend.
abis perkara, mal. de zaak is afgedaan! afgeloopen!
Abitie (spr. i=ts), f. lat. (abitio) heengaan,
weggaan, vertrek; – abiturieeren, nw. lat.
(abiturire, als desiderativum afgeleid van abire,
af-, weggaan) op het punt staan van de school
te verlaten; – abituriént, m. van de school of
academie afgaand student (in Duitschland); –
abituriéuts-examen, n. onderzoek der van de
school vertrekkenden, eind-examen.
abjiciëeren, lat. (abjicére) wegwerpen, ver
verachten; – abject, adj. lat. abjéctus,-werpn,
a, um) laag, laaghartig; verachtelijk, verworpen; – abjéctie (spr. t= ts), f. wegwerping; minachting, verachting, verachtelijkheid, zelfverlaging, laaghartigheid.
ab Jove principium, bij Jupiter (d. i. het voor
moet begonnen worden.
-namste)
abjudiceeren, lat. (abjudicáre) Jur. gerechtelijk ontzeggen; misbillijken; – abjudicátie (spr.
1=ts), f. gerechtelijke weigering, loochening bij
eede; plechtige ontzegging.
Abjunctie, f. afzondering.
abjureeren, lat. (abjuráre) afzweren, met eenen
eed loochenen; – abjuràtie (spr. t = ts), f. af-
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zwering, loochening onder eede; – abjuratórisch,
adj. afzwerend.
ablacteeren, lat. (ablactáre, vgl. 1 a e t e er e n) afmelken, eene manier van enten, door
inlating van eenen tak in een ondergeplanten
stam; een kind spenen; – ablactàtie f. (spr. tie=
tsie), Med. spenen der kinderen.
Ablaque, f. fr. (spr. ablák') Kmt. perzische
parelzijde.
Abláta, pl. lat. (van ablates a, um, weggenomen, van au f erre, wegdragen, enz.) het weggenomene, ontvreemde, ontstolene; – ablàtie
(spr. t= ts), f. (nw. lat. ablatio) wegneming,
inz. van een lichaamsdeel; afsmelting bij een
gletscher; – ablatief, ablativus, z. c a s u s; –
ablátor, m. toestel om de staarten van dieren
te korten.
Ablaut, m. dui. klinkerverandering in de
stammen van (werk)woorden : gee/, ga/, gaven;
neem, nam, genomen; web, wafel.
ablegeeren, lat. (ablegare) wegzenden, wegsturen; voor een jaar verbannen; – ablegaat, m.
(ablegátus) afgevaardigde, geestelijke, dien de
paus soms als apostolisch legaat afzendt; ook:
gebannene; – ablegátie (spr. t=ts), f. eenjarige
verbanning, jaarban.
Ablepsie, f. gr. (ablepsza,van a priv. en blépein,
zien) blindheid, ontbering van 't gezicht; fig.
blindheid van den geest, stompzinnigheid.
ablaceeren, in pacht geven.
abligureeren,' lat. (abligurire) verbrassen, verkwisten, door de keel jagen; – abliguritie (spr.
t= ts), f. verkwisting, verbrassing.
ablueeren, lat. (abluére) afwasschen, wegspoelen; – abluentia, n. pl. afvoeringsmiddelen,
vloeibare zuiverende, oplossende en weekmakende geneesmiddelen; – ablutie (spr. t=ts),
f. afspoeling, reiniging, zuivering; ook handwassching der priesters in de R. K. kerk; ook
uitspoeling van den miskelk en de daartoe
gebezigde wijn; Pharm. uitwassching eener artsenij.
Abmah, m. perz. maand Augustus naar den
syrischen kalender.
abnegeeren, lat. (abnegàre) ontzeggen, weigeren, afslaan, loochenen; – abnegàtie (spr. t= Is),
f. ontzegging, weigering, loochening.
Abnelécten, m. alchem. naam v. de aluin.
Abner, m. (Abnèr) hebr. naam : vader des lichts,
lichtende.
Abnet, m. v. abaned.
abnoeteeren, buitenshuis overnachten.
abnórm, abnormaal, lat. (abn6rmis, e; vgl.
n o r m) v. den regel afwijkend, onregelmatig;
ook misvormd; Med. gebrekkig, tegennatuurlijk,
ziekelijk; – abnormiteit, abnormaliteit, f.nw.
lat. (abnormitas) onregelmatigheid, misvormdheid, gebrekkigheid, ziekelijke, onnatuurlijke
toestand, b. v. van een lichaamsdeel.
abnueeren, lat. (abnuére) door hoofdschudden
weigeren, neen wenken.
Aboda, f. hebr. godsdienstoefening.
Aboe, arab. in samengent. eigennamen : vader; b. v. Aboe-Adallah, vader van Abdallah,
vader van den profeet Mohamed; Aboe-bekr,
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vader der maagd; vgl. a b den a b e 1 m o s c h.
Abórtus, m. lat. (pl. abortus) miskraam, onAboeké1b, m. arab. (v. aboe, vader, en kelb, tijdige bevalling; abortus procuratio, Jur. ophond), naam, dien de Egyptenaren den holland. zettelijke afdrijving eener menschelijke vrucht;
rijksdaalder gaven, dewijl zij den daarop ge- bevordering van eene ontijdige bevalling;
slagen leeuw voor eenen hond aanzagen; zil- aborticidlum, n. nw. lat. dooden der vrucht
vermunt in Syrië 1 1 /2 piaster.
in het lichaam der moeder; aborteeren, lat.
Aboel, arab. in eigennamen, samengetr. uit (abortáre) ontijdig baren, eene miskraam krijaboe en ul, b. v. Aboelfèda, d. i. vader der ver- gen, te vroeg bevallen; abortiva, n. pl. Med.
lossing of verzoening, naam van een beroemd middelen ter afdrijving van de vrucht, a b o rgeschiedschrijver en geograaf.
t i e v e of afdrijvende middelen; abortivus,
Aboena, titel van den metropolitaan van bot. mislukt.
Abyssinië, beteekent z. v. a. onze vader.
aboucheeren (spr. aboesjeeren), fr. (aboucher,
aboleeren, lat. (abolére) afschaffen, opheffen, v. bouche, mond) een mondgesprek houden,
uitdelgen; abolitie (spr. t=ts), f. afschaffing samenspreken; samenvoegen, inpassen; aboneener zaak; opgeven van het recht tot straf- chement, n. (spr. aboesj'man) samenspraak,
vervolging of tot het voortzetten van een aange- mondeling onderhoud; samenvoeging, inpasvangen vervolging; abolitie- brief, m. brief van sing.
genade-verleening; abolitio criminis, Jur. opAbouchouchou, n. fr. (spr. aboesjoesjóé) soort
heffing, uitdelging eener misdaad, zoodat er van grof laken, in Z. Frankrijk vervaardigd en
geen onderzoek naar wordt gedaan; a. in f amiae, inz. voor de Levant en Egypte bestemd.
uitdelging der schande, herstelling der eer;
a bout, fr. (spr. –boe) op het uiterste, radeloos;
abolitionist, m. iem., die de afschaffing der slaa bout portant (spr. –portán), van zeer nabij
vernij begeerde en daarvoor ijverde; verdediger (b. v. op iemand schieten, zoodat het einde (bout)
der slaven-emancipatie in Amerika; voorstan- van het wapen het voorwerp bij a raakt).
der van de afschaffing der gereglementeerde
ab ovo, enz., z. ond. ovum.
prostitutie.
Abozzo, m. ital. schets eener teekening.
Abolla, f. lat. mantel van dubbel linnen bij
Abra, f. turk. oud-poolsche zilvermunt ongede Romeinen.
veer 50 cents.
Abollagium, z. a b e 11 a g i u m.
Abracadabra, n. nietsbeteekenende, zinledige
Aboma, z. v. a. b o a (z. a.).
taal; tooverwoord, dat men als amulet tegen
Abomásus, m. nw. lat. (van lat. omasum, run- allerlei kwalen, op een briefje in den vorm eens
derdarm pens), vierde maag der herkauwende driehoeks geschreven, bij zich droeg (waandieren, vetmaag.
schijnlijk verwant met a b r a x a s).
abomineeren, lat. (abominari; v. omen, vgl.
Abraham, m. hebr. naam; eig. vader der
dit woord) verfoeien, vervloeken, een afschuw hoogte (Abram); voorts: vader der menigte of
hebben; abominabel, adj. afschuwelijk, ver- i van vele volkeren; abrahamieten, secte der
foeielijk; abominatie, f. verfoeiing, verwen- oostersche kerk in de 9de eeuw, die de godheid
sching; afschuwelijke daad.
van Jezus Christus loochende; zoo genoemd naar
abondeeren, abondatie, abondant, z. a b u n- haren stichter A b r a h a m van Antiochië;
d e e r e n.
ook de naam der boheemsche deïsten, eene secte
abonneeren, fr. (abonner; mid. lat. abonnare) in Bohemen op het einde der 18de eeuw, die
zijne deelneming aan eene zaak verzekeren, in- openlijk belijdenis deed van het geloof des aartsteekenen, toezeggen, vooruitbetalen; abon- vaders Abrahams voor zijne besnijdenis; abranént, fr. abonné, m. inteekenaar, vooruitbetaler, hamsschoot, m. (fr. mont pagnote) Mil. schotvoorafbesteller;
abonnemént, n. fr. intee- vrije plaats bij belegeringen, waar de nieuwskening, voorafbestelling, vooruitbetaling op het gierigen zonder gevaar het bombardement kunbezit of genot eereer zaak; abonnement suspendu nen zien; ook iedere plaats, waar men zich veilig,
(spr. abonn'mán suspandu), opgeheven of niet gemakkelijk en geheel naar genoegen bevindt
geldig abonnement.
(Het woord is ontleend aan Luk. XVI, 22).
abordeeren, fr. (aborder, vgl. b o o r d) aanAbrasie, f. nw. lat. (abrasïo, van abradére);
landen; enteren, aan boord klampen; aanspre- Chir. afschaving, afschilfering; Geol. afschuren
ken; o het eerste a b o r d (spr. abór) van de aardkorst door het zeewater.
in den beginne, aanvankelijk, bij het eerste aana bras ouverts, z. ond. bras.
spreken; abordábel, a.dj. toegankelijk, licht 1 Abraumsalze, dui. opruimingszouten, zouten,
te gelaken
abordlge, f. (spr. –daazj') aan- rijk aan broom en kali, uit de lagen boven het
stootei; enteren der schepen; aanspreken.
steenzout bij Staszfurt.
Aborigines, m. pl lat., oorspronkelijke inAbráxas, m. (waarschijnlijk naar de getalbewoners, eerste bewoners van een land, stam- teekenis der gr. letters het getal 365 uitdrukvolken, die van den aanvang af (ab origine) daar kende, waarmede de gnostische secte der Bagewoond hebben, in tegenoverstelling v. k o 1 o- silidianen de gezamenlijke wereldgeesten aan n i s t e n.
duidde) geheimzinnige tooverwoorden of teekeAborinhawortel, m. koningswortel, wortel nen, inz. op gesneden steenen (a b r a x a seener braziliaansche plant, welke braking en s t e e n e n), die als amuletten (z. aid.) dienen.
ontlasting bewerkt.
Abrawiza, f. serv., juk voor emmers.
Abort, m. dui., privaat, bestekamer.
abregeeren (spr. g=zj) fr. (abréger, v. h. lat.
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abbreviáre) verkorten, kort samenvatten; –
abrégé, n. fr. (spr. g=zj) uittreksel, korte inhoud; — abrégés, pl. ook a b s t r a c t e n geheeten, toonstaven of trekkers der orgelregisters.
Abrego, m. sp. zuidwestenwind.
Abrenunciatie of Abrenunciatio, f. lat. losspreking des doopelings van den duivel en zijne
werken.
Abreptie, f. lat. scheiding, losmaking der ziel
van het lichaam; — abripeeren, (lat. ab, af, rapere,
nemen) wegrukken; afnemen.
abrevieeren, z., zie a b b r e v i e e r e n.
Abri, n. fr. dak om voor weer en wind te beschutten; — abrivent, n. fr. (spr. —van) windscherm.
Abróah, n. soort van fijn bengaalsch neteldoek, ook abrohani en mallemolle
geheeten.
abrogeeren, lat. (abrogáre) afschaffen, opheffen, voor ongeldig verklaren, buiten werking
stellen; Kmt. een gegeven last of eene commissie terug nemen; — abrogátie, f. (spr. t=ts) afschaffing, opheffing (v. wetten).
Abrohani, n. bengaalsch neteldoek.
Abróma, Abrome, f. gr. (v. a priv. en bróma,
voedsel, dus niet-voedend, ten opzichte van de
vrucht) Bot. kakao-maluwe, een fraai bloeiende
oostindische en australische struik.
Abrónen, m. pl. gr. (Abrón en Habrón, eigenn.,
verwijfd man in Argos, van 't gr. habrós, weelderig, weekelijk) weekelijke menschen, wellustelingen.
Abrotönum, abrotánum, n. gr. (eig. habrótonon) Bot. averuit, eene alsemsoort (A r t e m i
i a a b r o t a n u m); — abrotonois, oostind.-s
koraalgewas.
abrupt, lat. (abruptus, a, um, v. abrumpere,
afbreken) afgebroken; onsamenhangend, zonder verbinding; — ex abruplo, op eenmaal, plotseling, onverwacht, snel; onvoorbereid; — in
abruplo necessitátis, in den uitersten nood; —
abrüpta, n. pl. plotselinge invallen, onvoorbereid gezegde, geestige invallen; — abruptie, f.
(spr. 1=/s) afbreking; plotselinge verstomming
(der muziek).
Abrus, m. (lat. abrus precatorius) Bot. paternostererwt, eene peulvrucht in Gelukkig Arabië,
Egypte en Indië, welker hoogroode, zwartgevlekte erwten door de vrouwen als halssieraad
gedragen worden; te Amsterdam noemt men ze
weesboontjes, naar het kostuum de weeskinderen aldaar; — abríne, f. sap uit den abrus.
abruteeren, fr. (abrutir, van brut, ruw; brute,
redeloos dier v. het lat. brutus) verdierlijken, tot
een beest maken, gansch verstompen: hij is
ganschelijk g e a b r u t e e r d, d. i. verdierlijkt,
verstompt; — abrutissement, n. (spr. abrutiess'man) verdierlijking; domheid van een beest,
volslagen domheid.
Absalom, Absálon, m. hebr. naam (abschdlóm) :
vader des vredes.
Absees, a b c e s, n. lat. (abscessus, m. van
cabs-cedére, af -of henengaan) ettergezwel, etterbuil, verzwering; — abscessus apértus, open, goed-
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aardig gezwel; — a. aquósus, waterzakgezwel; —
a. gangraenósus, kankergezwel; — a. lactéus, lymphaticus, nucleálus, sanguinéus, simulátus of
spurius, melk-, lymphe-, kern-, bloed-, schijnof valsch-gezwel.
abseindeeren, lat. ab -scindére, scheiden, afsnijden; — abscissen, f. pl. afsnijdsels; — abseissen-1jn, Math. rechte lijn, die in de hoogere
meetkunde ter bepaling van de eigenschappen
eener kromme lijn of vlakte wordt aangenomen; — abscis, f. gedeelte der abscissen-lijn, 't
welk tusschen haar aanvangspunt en dat eener
ordinaat (z. a.) ligt; — abscíssie, f. scheiding,
lossnijding, afsnijden; Rhet. afbreken.
absconditus, lat. verborgen.
absént, lat. (absens) afwezig, afwezend; verstrooid van gedachten; absens carens, Lat., wie
afwezig is, krijgt niets; — absénten, m. pl. afwezigen; — absénter, eng. absentee, grondbezitter, die
niet op zijn bezittingwoont; vooral gezegd van de
Iersche heeren; — abséntie (spr. 1=/s) fr. absence,
(spr. absáns') afwezigheid; verstrooidheid; —
a b s e n t i e van geest fr. (absence d'esprit,
spr. — despri) afwezigheid van geest, verstrooidheid van gedachte; — absentia causális, Jur. afwezigheid uit oorzaak, gegronde, ook toevallige
afwezigheid; — a. extraordinaria, buitengewone
afwezigheid, verwijdering van de gewone verblijfplaats; — a. f icta, verdichte afwezigheid; — a. malitiosa, kwaadwillige afwez. ; — a. vituperabilis,
berispenswaardige afwez.; — a. voluntaria, vrij
willekeurige afwez. ; — absentiegeld, n.-wilge,
geld te betalen voor verzuim; som die voor
afwezigheid wordt afgetrokken; — absenteeren
(zich), nw. lat. (absentàre) zich verwijderen,
heengaan; — absentisine, n. (eng. absenteeism),
afwezig zijn van eene plaats, enz., de gewoonte
van grondeigenaars of renteniers om in den
vreemde, althans niet op hunne bezittingen te
leven.
Absiden, absiden-lijn, zie a p s i d e n.
Absint, n. gr. (apsinthion) alsem (lat. artemisia absinthium); ook alsemdrank of alsemjenever of -brandewijn ; — absinthaat, n. Chem.
zout, voortgebracht door de vereeniging van
alsemzuur met eene basis, alsemzuurzout; —
absinthíne, f. Chem. de stof, die den alsem bitter
maakt; — absinthiet, m. alsemwijn; — absinthísme, n. verslaafdheid aan absint.
absit ! lat. (v. absum, abesse, verwijderd zijn)
dat zij verre! God verhoede 't! — absit omen,
moge dit geen voorteeken zijn!
absolumént, adv. fr. (spr. —man) volstrekt,
noodzakelijk, gebiedend.
absolveeren, lat. (absolvére). vrijspreken, ontbinden; voleinden; wegzenden; — absolvére a
citatióne, Jur. van de dagvaarding vrijspreken;
— absolvére ab instantia, z. onder i n s t a n t i e;
— absoluut, lat. (absolutus, a, um) eig. voleindigd,
volledig; op zich zelven, volstrekt, uit zijnen
aard (b. v. onmogelijk, onuitvoerbaar); buiten
alle betrekking (in tegenoverstelling van het
betrekkelijke of relatieve); onbepaald, onvermijdelijk, onveranderlijk, onbeperkt, onafhankelijk;
het absolute, het eeuwige, het goddelijk ware;
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– absoluutheid, f. onbepaaldheid, onbeperktheid; — absolutie (spr. t=ts), f. vrijspreking,
ontslag, kwijtschelding van zonden of straffen,
genadeverleening; ook vrijspreking van de zonde na de biecht bij R. Katholieken; — absolutio ab instantïa, Jur. ontslag van de instantie,
voorloopige vrijspraak; a. plenaria, volledige
vrijspraak; — absolutie-penning, m. fransche gedenkpenning, in 1595 geslagen, bij gelegenheid
dat de paus den ban, over Hendrik IV uitgesproken, ophief; — absolutisme, n. nw. lat., z. v.
a. prw destinatie; ook: onbeperkte alleenheerschappij ; aanhangen van de grondbeginsels daarvan; — absolutist, m. aanhanger van
zulk een staatsvorm; — absolutoria sententia,
Jur. f. of absolutorium, n. vonnis van vrijspraak,
rechterlijke opheffing van schuld, verantwoordelijkheid, enz.
absonánt (lat. ab en sonore, klinken), wanluidend, ongerijmd.
absorbeeren, lat. (absorbëre) inzuigen, in zich
trekken, opslorpen; verteren, inslokken, ver
midde--zwelgn;—absordfptiev
len, of absorbentia, n. pl. Med. middelen, die de
vochtigheden van andere lichamen in zich trekken, opslorpende middelen; — absórptie (spr.
t=s) f. inzuigen, opslorping, vertering, ver
verzwelging; — a.meter, toestel tot-kwistng,
meting van het opslorpingsvermogen der vloeistoffen van gassen; — absorptiviteit, f. (fr. absorptivité) opslorpingsvermogen.
absque, lat., zonder; absque causae cognitióne,
zonder kennis van zaken, zonder vooraf gedaan
onderzoek; — a. omni exceptióne, z. e x c e p t i e
ond. e x c i p i ë e r e n; — a. ulla conditióne, zonder eenige voorwaarde, onvoorwaardelijk.
Abstecher, m. dui. afwijking van een reisroute,
uitstapje; afwijking van een werkplan.
Abstemius, m. lat. (v. abs en tëmétum voor
témum, bedwelmende drank, mede, wijn) nuchtere, matige, een die de gave der onthouding
heeft; wijnhater.
Absténti en Abstentie, z. onder a b s t i n e er e n.
abstergeeren, lat. (abstergere) reinigen, afvoeren; — abstergént, adj. lat. (abstérgens) afvoerend, zuiverend; — abstergentia, n. pl. Chir. uitwendig afvoerende of zuiverende middelen,
wondzuiveringsmiddelen; — abstérsie, f. nw. lat.
reinigen, zuiveren, uitwasschen eener wond;
— abstersief, adj . afvoerend, reinigend, zuiverend; — abstersórium, zie purificatorium.
abstineeren, lat. (abstinére) zich onthouden; —
abstinendi jus, z. ond. j u s ; — abstinént (lat.
abstinens) adj. zich onthoudend, matig; — abstinéntie (spr. tie=tsié), f. lat. (abstinentuz) onthouding, inz. van spijs en drank; — abstinentiedagen, dagen van onthouding, vastendagen; —
absténti, m. pl. lat., zij, die zich in de eerste
christenkerk van de godsdienstoefening moesten
onthouden; — absténtie (spr. tie=tsie), nw. lat.
(abstentio), Jur. afstand van eene erfenis.
abstraheeren, lat. (abstrahére) in de gedachte
aftrekken, afzonderen ; van iets afzien, iets
opgeven, laten varen, niet meer, daaraan den-
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ken; uit eene zaak iets afleiden, daaruit besluiten; – abstract, adj., adv. afgetrokken in de
gedachten, afgezonderd, op zich zelf beschouwd,
algemeen; onwezenlijk, enkel gedacht; — abstract getal, onbenoemd getal; — abstracte
wetenschappen, zuivere wetenschappen (in tegenst. met de toegepaste); in abstracto, lat. in
het afgetrokkene, op zich zelf, in het algemeen
beschouwd; — abstráctum, n., pl. abstrácta,
afgetrokken, afgetrokken gedachte, begrip
of denkbeeld; — abstractum pro concrëto, lat.
het afgetrokkene begrip voor het bijzondere
b.v. de rijkdom = de rijken; — abstrácten,
z. a b r é g é s; — abstractheid, f. afgetrokkenheid der begrippen; — abstractie (spr. t=s)
f. 1) in gedachte voorgenomen aftrekking of
afzondering van de eigenschap of van een
deel der zaak van die zaak zelve, begripsscheiding, ook de veralgemeening van een
begrip; 2) verstrooidheid, afwezigheid van
aandacht; — abstractie-vermogen, n. vermogen
om afgetrokkene, bovenzinnelijke denkbeelden
te vormen; — abstractie!, n. nw. lat. Chem.
aftreksel van geesten of sappen; abstractitius
spiritus, lat. wijngeest, waaraan door distillatie
over plantaardige stoffen de geur en de kracht
daarvan medegedeeld is.
abstrudeeren, lat. (abs-trudére) eig. wegstooten, van daar: verbergen, geheim houden; — ab
(abstrüsus, a um) diep verborgen, donker,-stru
zwaar te verstaan, te doorgronden, onduidelijk,
onverstaanbaar.
absumeeren, lat. (ab-sumére) wegnemen, ver
-minder,
verteren, verbruiken.
Absumptie, f. (spr. —psie) wegneming, verte
-ring,
verbruik.
absurd, lat. (absurdus, a, um) ongerijmd, zot,
onverstandig, onnoozel, belachelijk; — iem. ad
absurdum brengen of zetten, d. i. zijne tegenpartij toonen, dat zijn beweerde ongerijmd, belachelijk en geheel onhoudbaar is; Geom. ab
absurdo bewijzen, uit het ongerijmde bewijzen;
— absurditeit, f. (absurditas) ongerijmdheid, zotheid, strijdigheid met de rede, enz.
Absus, m. Mid. lat. onbebouwde akker.
Abt (later lat. abbas, van 't syr. en chald.
abba, vader), m. hooge geestelijke, hoofd van
eene abdij of kloosterlijk stift; — abdis (later
lat. abbatissa) f. vrouwelijk hoofd van een klooster of geestelijk stift, z. onder a b b a.
Abuis, z. a b usus.
Abulíe, f. gr. (van a priv. en büles-thai, willen)
willoosheid.
abundeeren, lat. (abunddre, fr. abonder, spr.
abondee) overvloed hebben, overvloeien; overvloedig voorhanden zijn; — abundant, adj., lat.
(abí ndans), abundánter, abí nde, adv. rijkelijk,
overvloedig, ruim, in overvloed; — abundántie
(spr. t= ts) f. (lat. abundantie, fr. abondance,
spr. abondáns') overvloed, rijkdom; — ex. abundantia cordis os loquitur, uit den overvloed des
harten spreekt de mond; waar het hart vol van
is, loopt de mond van over; — Abundantia (spr.
t=ts) godin des overvloeds bij de Romeinen;
— Abundia, f. (mid. lat. Domina Abundia, oud-fr.
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Dame Habonde), godin des overvloeds in de
celtische fabelleer.

ab uno diste omnes, z. u n u s.
Abusus, m. lat. (vgl. usus) misbruik; — abusus non tollit üsum, lat., het misbruik neemt
het (behoorlijk) gebruik niet weg; — abuis, n.
vergissing, misslag, misrekening; — abuseeren, fr. (abuser) misbruiken; misleiden, bedriegen, foppen, beet hebben; — z i c h a b u s e er e n, zich vergissen, zich verzinnen; — abusief,
of lat. abusive, per abüsum, fr. par abus (spr.
paraba), per abuis, bij verzinning, bij vergissing;
strijdig met de taal; bedrieglijk.
Abyme, ^m. fr. (spr. abiem') en Abyssus, m.
gr., z. a b i m e.
abysses abyssum invocal, lat. eig. de afgrond
roept den afgrond; (fig.) de eene fout heeft de
andere ten gevolge.
Aeaeia,f. en m. (gr. akakia van akè, spits, punt),
Bot. acacia-boom, eene uitheemsche plantensoort, meest met twee dorens van onderen
aan den bladsteel; inz. de gomdragende acacia
era), die de bekende arabische
(Acacia gummi /era),
gom levert; gewoonlijk ook voor de bij ons
wassende robinia (Robinia pseudacacia), een 60
tot 80 voet hooge boom, zoo geheeten naar den
Franschman R o b i n, die hem uit Amerika
naar Europa overbracht; — acacia-sap, Chem.
droog extract uit het sap der groene peulen
van den egypt. bablah, een samentrekkend geneesmiddel.
Academie, z. a k a d e m i e; — acajou, z.
anacardie en mahagonie;—acapella,
z. ond. k a p e l; — a capite ad calcem, z. ond.
e aput;—acapriccio, z. ond. caprice.
Acantses of acanzis, m. pl. turk. vrijwilligers
bij de turksche lichte troepen.
Acaríden, f. pl., nw. lat. acarides, acaridiae,
gr. sing. ákari, v. akarés, klein, nietig) N. H.
mijten-, madensoorten.
Acárner, z. a c h e r n a r.
acaulis, Bot. stengelloos.
Acoroidhars, f. gele hars van de Botanybaai
(van deXanthorrhoea arborea), ook
als gele gummi (eng. Yellow-gum) in den handel
bekend.
Aeártum, n. alchemistische naam van de
menie.
Aeatalecticus, z. ond. k a t a 1 e k t i k o s.
Acázdir, m. alchemistische naam van het tin.
act., verkorting van accepi, ik heb ontvangen;
ook van accusatief (z. casus).
aceableeren, fr. (accabler) overladen, bezwaren, belasten, nederdrukken; — accablánt, adj.
drukkend, bedroevelid, treurig; — aceablement,
n. (spr. akabl'mán) neerslachtigheid, kommer,
hartzeer.

academia della crusca, z. crusca.
accampioneeren, ital. in het grootboek overbrengen.
accapareeren, fr. (accaparer), woekerachtigen
opkoop drijven, inz. van levensmiddelen; — aceapareur, m. opkooper, woekeraar met opgekochte waren; — accaparement, n. (spr. —par'man), woekerachtige opkoop.
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accarezzevole en accarezzevolmente, it. Muz.
streelend, vleiend, liefelijk.
Aecastillage, m. fr. hoog boven het water liggend deel van een schip.
accedeeren, lat. (accedére) bijvallen, toestemmen, inwilligen; — accedo, ik willig in, stem toe;
a. nemini, ik val niemand bij, ik kies niemand
der genoemden (inz. bij de verkiezing van een
paus).
accelereeren, lat. (acceleráre) bespoedigen, ver
sneller voortgaan; — accelerándo, it.-hasten,
(spr. alsje—) Muz. spoedig, met toenemende
snelheid, aanwassenden spoed; — acceleràtie
(spr. i=ts) f. lat. bespoediging, verhaasting,
versnelde beweging; — acceleratie!, adj. nw. lat.
versnellend, bespoedigend; — acceleratoren, m.
pl. Anat. versnellende spieren; ook eene soort
van diligence, in Engeland uitgevonden.
accendeeren, (lat. accendére) aansteken, doen
ontbranden; aanhitsen, prikkelen, tergen; —
accendíbel, accensíbel, adj . nw. lat. ontbrandbaar; prikkelbaar; — accendibiliteit, f. ontbrandbaarheid; — accensie, f. (spr. —zie) ontbranding.
Accénsus, m. lat. gerechtsdienaar; — a c c e n s i,
pl. ook een soort soldaten bij de Romeinen.
Accént, n. lat. (accentus, van ad, tot, en
cantus, gezang) Gram. toon, die het spraakgeluid vergezelt, de bijtoon, nadruk op lettergreep of woord, klemtoon; — toonteeken op
eene lettergreep; — wijze van uitspreken; —
accentus ecclesiasticus, m. kerktoon, kerkelijke
stembuiging bij altaargezangen; — dynamisch
accent, kracht, waarmee een klank wordt geuit; — tijdsaccent, ook quantiteit genoemd, duur
van een geuite klank; — muzikaal accent, verhooging van den toon van een klank; — ascensor,
m. voorzanger, toongever; ook soort zangvogel; — accentueeren, nw. lat. (fr. accentuer)
den toon geven, op eene lettergreep of een woord
den nadruk leggen; behoorlijk uitspreken; —
met accenten teekenen; — accentuatie (spr. tie=
tsie), f. toonaanduiding, klemlegging; — plaatsen der toonteekens.
accépi, lat. (van accipére) ik heb ontvangen; — accepísse, n. (eig. ontvangen hebben)
bewijs van ontvang; — accépt, n., z. v. a. a cc e p t a t i e; z. lager; — accepta, n. pl. ontvangsten; — acceptàbel, adj. aannemelijk, aanneembaar, het aannemen waard; — acceptant, m. aannemer, hij, die eenen op hem getrokken wissel
door zijne naamteekening goedkeurt; — aeceptàtie (spr. tie= tsie), f. nw. lat., aanneming,
aannemen van een wissel om dien ten gestelden tijde te betalen; — acceptaiio cambii, wissel
belofte der wisselbetaling; — a. do--anemig,
natiónis, uitdrukkelijke aanneming eener (toegedachte) schenking; — a. juramenti, aanbod om
den opgelegden eed te doen; — acceptatie-boek,
n. boek, waarin alle geaccepteerde wissels opgeteekend worden; — acceptatie-tijd, m. wettelijke
tijd, waarop een wissel vertoond en aangenomen moet worden; — accepteeren (lat. acceptáre,
fr. accepter) aannemen, erkennen, goedkeuren; —
acceptibiliteit, f. aannemelijkheid, ontvankelijkheid; — accéptie (spr. t= ts) f. aanneming,
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opneming; de aangenomen beteekenis van een
woord; acceptilátie (spr. tie=tsie) f. eig. accepti latio, d. i. overbrenging eener betaalde
schuld in het rekenboek, een oud-romeinsche
vorm van kwijting; schriftelijke verklaring van
de ontvangst eener inderdaad niet ontvangen
zaak; acceptuárium, n. lat. wierookvaatje.
Accés, m. lat. (accesses, van accedére, z.
a c c e d e e r e n) toegang, vergunning tot bijwoning van eenige bijeenkomst; verkiesbaarheid tot hooge kerkelijke waardigheden; ook
fr. (spr. aksè) aanval van eene ziekte, eene
koorts; vergunning om met een meisje te
verkeeren; voorbereidend gebed voor een mis;
Mil. nauwe toegang tot een verdedigende linie;
accesport, versterking op een acces; accesgifbel, adj. nw. lat. (fr. accessible) toegankelijk,
accessibiliteit, f.
genaakbaar; beklimbaar;
toegankelijkheid; minzaamheid; accéssie, f.
lat. (accessïo) toetrede, vermeerdering, hetgeen
aan de hoofdzaak nog wordt toegevoegd; de
troonsbeklimming, aanvang der regeering;
aeeessieverdrag, in het staatsrecht: verdrag van
toetreding, waardoor een Staat deel neemt aan
het verbond of verdrag van andere Staten;
aeeessíst, m. nw. lat., iemand, die onbezoldigd,
met uitzicht op werkelijke plaatsing, bij eenig
college is aangesteld; ook wie medezitting heeft
bij eene rechtbank; accéssit, n. (eig. het perfectum van accedére: 't is er bij gekomen)
tweede of lagere prijs, bijprijs; accessorium,
n. toevoegsel, aanhangsel; Piet. bijwerk, toegift; accessorium sequitur suum principale
of accessio sequitur rem principálem, lat., wat
recht is in de hoofdzaak, geldt ook van het
daartoe behoorende, ook wien de hoofdzaak
toekomt, dien behoort ook het bijwerk toe;
aeeessóriseh, of fr. accessoir (spr. aksessoár) adj.
bijkomend, toegevoegd.
acciaccatura, f. it. (spr. atsjakatoera) Muz.
aanslaan v. naast elkander liggende tonen (van
een hulptoon met den hoofdtoon te gelijk, waarbij alleen de laatste wordt aangehouden; fr.
pincé étouf é); ook verdubbeling der intervallen van het kwarts-sextenakkoord met de liekerhand, terwijl de rechter alleen het dominantakkoord aanslaat; als bijv. daarvoor aceiaccato.
Aceidens, lat. (van accidére, bij -, toe-, voorvallen, gebeuren, enz.) of aceidént, n. (fr. spr.
aksidán), iets toevalligs, niet wezenlijk tot de
zaak behoorende; toeval, voorval (doorgaans
in kwaden zin); Piet. afbreking der zonnestralen door eene wolk; ook: licht, dat niet
accidentién,
van het hoofdlicht voorkomt;
pl. bij-inkomsten, toevallige ambtsvoordeelen;
per accidens, of fr. par accident, toevallig;
accidenteel, (nw. lat. accidentàlis, of fr. accidentel) toevallig, niet onderworpen aan vaste
toevalligheden;
toevalligheden;
wetten; accidentalia,
acc'dit in puncto, quod non sperátur in anno,
't gebeurt (vaak) in een oogenblik, wat men
niet hoopt (durft hopen) in een jaar; het onverwachte grijpt dikwijls plaats; aeeidenti musicaly it. pl. muz. verhoogings- en verlagingsteeken, niet bij sleutels geplaatst, hulptonen.
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Aecijs, accijns, m. (fr. accise, mid. lat. accis a,
van 't lat. accidére, besnijden, besnoeien, voor
het oorspr. assise, zitting, verordening vgl. het
voor belasting) 1)
zwit. L a n d s c h n i t
iedere i n d i r e c t e belasting, en als zoodanig
altijd tegenovergesteld aan de d i r e c t e belastingen, die van de grondbezitting geheven
worden; belasting of impost op levensmiddelen,
enz., die dadelijk bij den invoer moet betaald
worden; 2) plaats, waar de accijs betaald wordt;
aeejjsbaar, aan den impost of accijs onderhevig; ace jsvrj, vrij van impost of accijii.
Aceil, alchemistische naam voor lood.
bene accinclus, lat. goed omgord, goed uitgerust, goed voorbereid.
Accisme, n. gr. (akkismós) weigering in schijn,
d. i. de spraakwending, waardoor iemand over
zaken, die hij gaarne heeft of wenscht, zoodanig zich uitdrukt, alsof er hem niets aan gelegen ware.
Aceipitres, aecipitrini, m. pl. lat. (accipiter,
havik) orde der roofvogels, inz. het valkengeslacht.
Aecisa, f. Paraguay-thee.
acelameeren, lat. (acclamáre) toeroepen, toejuichen, jubelend ontvangen; acclamatie (spr.
t=ts) f. toeroeping, toejuiching, vreugdegeroep;
luidruchtige goedkeuring; par acclamation fr.
(spr. –sion), of bij acclamatie, met eenparige en
luid uitgedrukte toestemming, met gejuich, zonder hoofdelijke stemming (b. v. verkiezen, een
voorstel aannemen).
aeelief, adj. lat. (acclivis, e) zacht opstijgend;
acelivitelt, f. (lat. acclivitas) zachte verhooging van den grond, zwakke glooiing.
accilmatiseeren, nw. lat. gr., van k 1 i m a,
z. aid.) aan de hemelstreek, het klimaat gewennen, inheemsch maken; ook van een snaariiastrument (viool), dat een tijdlang in de zaal,
waar gespeeld zal worden, moet staan; accuimát(at)ie (spr. t =ts), gew. acclimatisatie (spr.
tie=tsie), aeelimatiseering, f. gewenning aan
het klimaat.
acelineeren, lat. (acclináre) aanleunen, overhellen, neigen.
Aceliviteit, z. ond. a c c 1 i e f.
aecludeeren, nw. lat. (accludére, van ad en
claudére, sluiten) aansluiten, aanbuigen; acelüsum, n. aansluiting, bijlage.
accoglienza, f. ital. (spr. akkoljéntza, van accogliere, fr. accueillir, van 't lat. ad-colligére)
Kmt aanneming van eenen wissel.
accóla, m. lat. aan- of bijwoner, volkplanter, bijzitter; accolaat, n. recht tot bijwoning, bijzitting.
lat.
aeeoleeren, fr. (accoler, van col, cou
collum, hals), omhelzen, omarmen; samenvat vereenigen;
ten ompalen; door strikjes
Knit. vele posten in een koopmansboek samentrekken; accolade, f. omhelzing, omarming,
waarmede in Engeland de nieuwe ridders van
de zijde des konings vereerd werden; naam van
de haakjes ter verbinding van woorden of regels,
of in de Muz. van eenige noten; ook: ridderz
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slag; - aecolage, f. (spr. akoláaázj') aanbinding
b. v. der wijnstokken of ranken; - accolement,
n. fr. (spr. -kolman) ruimte tusschen het plaveisel eener straat en de sloot of greppel.
aeeommodeeren, lat. (accommodáre; fr. accommoder) in orde brengen, aanpassen, bedienen;
een muziekinstrument gemakkelijk en goed
klaarmaken; - zich ace-, een vergelijk treffen,
een geschil bijleggen, zich schikken in, naar; ook
zich opmaken, kappen; - accommodeering, f.
in orde brengen, schikking; opmaken (van
het haar) ; - aeeommodàbel, adj. nw. lat. (fr.
accommodable) aanwendbaar, voeglijk, dienstig, doelmatig; - aceommodage, f. fr. (spr.
-daazj) toebereiding van spijzen, opmaken van
haren, enz.; loon daarvoor; - accommodánt,
adj. buigzaam, inschikkelijk, gedienstig; accommodatie (spr. t= ts), f. lat. (accommodatto)
schikking; aanwending; toegevendheid, b. v.
.,jegens andere meeningen, buigzaamheid, inschikkelijkheid; - accommodatie -vermogen, n.
(der oogen), vermogen der oogen om op ver
afstand te zien; - accommodatie--schilend
verzekering, f. verzekering met opklimmende
premiën, om het betalen deu verzekerde te ver
-gernaklij;comdent,.(spr
-'man) inrichting van een huis, kamer, enz.
tot gemak; onthaal, bediening; bijlegging, schik
minne, vergelijk.
-kingder
accompagneeren (spr. akonpanjeeren) fr. (aceompagner; vgl. c o m p a g n e, enz.) vergezellen, begeleiden (b. v. een speeltuig), mede instemmen, medespelen, medezingen; - aecompagníst, m. degene, die met spel of zang begeleidt; - aceompagnemént, n. (fr. spr. -man)
begeleiding, geleide, gevolg; hetgeen men met
een ander speelt of zingt; ook de sieraden
om een wapenschild; - accompagnáto, adv. it.
(spr. gn=nj) met accompagnement of begeleidn.
accompleeren (spr. akon-) fr. (accomplir, van
't lat. ad-compl;re) vervullen, voleinden, vol
voltooien; - accomplissemént, m. (fr.-trekn,
spr. -plies'mán), vervulling, voltrekking, vol
-toing.
Accoord, n. fr. (accord, v. 't lat. ad en cor,
oordis, hart, volgens anderen van chorda,
gr. chordé, snaar) samenklinken, welluidend
samenstemmen van tonen, van speeltuigen;
tonen zelve; overeenstemming, eendracht; vergelijk of verdrag, afspraak, overeenkomst; goed
llige overgave eener vesting; inz. verdrag,-wi
contract, overeenkomst omtrent te verrichten
arbeid en betaling, vergelijk tusschen schuld
schuldenaar; goedwillige overgave-eischrn
eener vesting aan den belegeraar; - d'accord
(spr. dakór) zijn, eenstemmig zijn, overeenstemmen, dezelfde meening hebben, inwilligen; - aceoord- citer, f. citer waarbij men door op knopjes
te drukken en de snaren te tokkelen een accoord
verkrijgt; - accordeon, n. fr. Muz. handhar
een te Weenen door Damian (1829) uit-monika,
speeltuig; - accordeeren, welluidend-gevond
samenklinken v. tonen; overeenstemmen, zich
schikken; bewilligen, toestaan, het eens worden;
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een vergelijk treffen met een schuldenaar, die
niet kan betalen; vergelijken (van rekeningen);
Pict., schaduw en licht goed verdeelen, eenheid
en overeenstemming in zijne schilderijen brengen; - g e a c c o r d e e r d, adj. bedongen; toegestaan; - accordeering, f. beding, inwilliging,
toegeving; - aecordabel, adj. fr. (accordable)
vereenigbaar, wat toe te stemmen is, zich laat
overeenbrengen; - accordaménto, n. it. Muz. samenstemmen van speeltuigen en stemmen; accordoir, m. fr. (spr. -doer) stemhamer, stemvork, stempijp.
Accorporátie (spr. t= ts), f. nw. lat. inlijving.
accosteeren, nw. lat. (accostáre) naderen, op
zijde komen; aanspreken; - accostahel, adj. (fr.
accostable) genaakbaar, handelbaar.
Accotement, n. fr. (spr. akot'mán) zij- of
voetpad langs den grooten weg; (Horl.) wrijving
der deden van een uurwerk; - accotoir, m. fr.
(spr. -toer) zijleuning, b. v. van een armstoel.
accotoneeren, (laken, stof) opkaarden, ruig
maken.
accoucheeren (spr. akoesj-), fr. (accoucher, van
toucher, liggen) eene vrouw in barensnood bij
haar verlossen; in de kraam komen,-stan,
baren; — accoucheur, m. vroedmeester; accoucheuse, f. vroedvrouw; - accouchement, m. (spr. - man) bevalling, verlossing,
het in de kraam komen; — ook: verloskunde;
- accouchement par force, verlossing door middel
van instrumenten; - accoucheer-huis, huis of gesticht voor kraamvrouwen; - aceoucheerstoel,
m. kraamvrouwenstoel.
Aeeointaney, f. (spr. akountensie), eng. rekenen boekhoudkundige wetenschap in de praktijk
toegepast; - accountant, m. iemand bedreven in
de accountancy en die koopmansboeken naziet,
in orde brengt, administratiën regelt enz. ; - aceoíntaney-office, n. bureau voor het nazien van
boekhoudingen, balansen enz. ; - aeeoûntantsrapport, n. bericht van een accountant omtrent
den stand van zaken eener firma of maatschappij.
aecoupleeren (fr. spr. akoe-), fr. (accoupler,
van couple, paar) paren, koppelen, samenbinden,
samenvoegen.
accoutreeren, fr. (spr. -koe -) toetakelen, opdirken, belachelijk kleeden; - accoutrement, n.
(spr. akoetrernán) belachelijke kleedij, toetakeling.
Accoutumance, f. fr. (spr. akoelumáns' ; vgl.
c o u t u m e) verwendheid of kwade gewoonte.
accrediteeren, fr. (accréditer, vgl. c r e d i t)
als waar bewijzen, volmacht geven, in aanzien,
vertrouwen brengen; door aanbeveling bij Benen
derde vertrouwen doen schenken; - een g e a cc r e d i t e e r d minister, een staatsdienaar, die
met een geloofsbrief van zijn hof naar een ander
hof gezonden wordt; - een g e a c c r e d it e e r d schrijver, een schrijver, die geloof verdient, die 't vertrouwen en den bijval van 't lezend publiek heeft; - bij iemand g e a c c r ed i t e e r d zijn, vertrouwen bij iemand genieten, in aanzien bij hem staan, veel bij hem gelden
of vermogen; - acereditief, n. bewijs van ontvangst eener som gelds.
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Acenaphtéen, n. gekristalliseerde koolwateraccresceeren, lat. (accrescére) aanwassen, toenemen, zich vermeerderen; aanbesterven, te stof uit koolteer verkregen.
Acéntra, n. pl. lat. organische vormen zonbeurt vallen; accrescéndi jus, zie jus; accrescéntie (spr. t=ts), f. fr. nw. lat., toeneming, der constant midden.
Acepháli of A k e p h á 1 i, pl. gr. (akephaaanwas; — accres, accretie (spr. t=ts), f. lat.
(accrelio) vermeerdering, aanhooping, wasdom. loi, van kephale, hoofd, en a priv.) misgebooracerimineeren, nieuw-lat. (z. c r i m e n) be- ten zonder hoofd; N. H. soort van weekdieren
schuldigen, aanklagen; — aceriminatie, f. (spr. zonder hoofd; zinnelooze dwepers, die geen
opperhoofd willen dulden, zooals de 1 e v e 1t= ls) beschuldiging, aanklacht.
Aceroe, m. fr. scheur, bij ons winkelhaak 1 e r s ten tijde van Hendrik I van Engeland;
— acephálisch, hoofdeloos, zonder opperhoofd;
genoemd, fig. moeilijkheid, hinderpaal.
acerocheeren (spr. akrosj—), fr. (accrocher) eig. (van boeken) zonder begin; defect van voren.
aanhaken, aanhangen; verhindering in iets brenAcer, n. lat. ahorn of eschdoorn; acer1néae,
gen; — zich ace—, aan iets hangen of liggen, zich ahornachtigen.
acerb, lat. (acerbus, a, um) bitter, wrang;
aan iets stooten, haperen; — accrocheuse, papier— acerbátie, (spr. t = ts), f. nw. lat., verbittedroogmachine.
aceroupeeren, fr. (spr. akroe—), fr. (s'accroupir) ring, vergalling; — acerbeeren, lat. (acerbáre)
nederhurken; van dieren: zich op de achter- bitter, wrang, maken; verbitteren, vergallen,
verontrusten; — aeerbiteit, f. lat. (acerbitas)
pooten zetten.
aceueilleeren (spr. akeulj—), fr. (accueillir), bitterheid, hardheid, onvriendelijkheid.
Aceriden of A k e r i d e n pl. gr. (van a
eig. aan-, op- of verzamelen, van 't lat. adcolligére) ontvangen, aannemen; bejegenen; — ac- priv. en kéros, was) Med. pleisters of zalven
cueil n. (spr. akeulj) ontvangst, opneming, zonder was.
acérisch, adj. nw. lat. (van 't lat. acer,
onthaal, bejegening; aanneming van een wisahorn) van ahorn; Chem. acidum acericum,
sel, enz.
Accubatie, f. lat. (v. accubare) liggen aan ahornzuur.
Acérra, f. lat. wierookkistje, wierookdoosje;
tafel (op de wijze der ouden).
acculeeren (fr. acculer, ital. acculare, van 't ook zeker altaar bij de Romeinen om er voor
lat. culus, fr. cul, achterste), Rijsch. zich te de overledenen op te offeren; a. historica,
uitgelezen verzameling van geschiedenissen; —
veel op 't kruis van 't paard zetten.
accumbeeren, lat. (accumbére) in half lig- a. philologica, van philologische verhandelingen.
acerveeren, lat. (acerváre, van acervus, hoop)
gende houding aan tafel zitten (op de wijze der
oude Romeinen); — accumbéntie, f. nw. lat., aan-, ophoopen; acerválim, hoopswijze, bij
hoopen; — acervàtie (spr. i=ts), f. ophooping.
zitten in liggende of leunende houding.
aceseént, adj. lat. (acescens, van acescére,
accumuleeren, lat. (accumuláre; vgl. c u m u1 e e r e n) ophoopen, opstapelen, vermeerde- zuur worden) zuurachtig; — acescentia, n. pl.
ren, bijeenzamelen; — accumulatie (spr. t =ts), Med. voedings- en geneesmiddelen, die licht
f. opeenhooping, bijeenzameling; hoop; — ac- zuur worden; — aceseéntie, f. zuurwording,
cumulator, m. opzamelaar voor krachten; ! het zuur; acétum, n. lat., azijn; a. cereeen door W. Armstrong uitgevonden hydrau visiae, bierazijn; a. medicátum, kruiderazijn;
a. saturninum, loodazijn; — a. vini, wijnazijn;
lisch toestel om lasten op te heffen, ook hij
hydraulische persen; toestel om elektriciteit op — acetabulum, n. azijnflesch; Anat. heupholte;
te hoopen voor later gebruik, secundair ele- — acetáal, n. zuurstofether; — acetanilidum, n. zie
anti f ebrine. — acétas plumbieus, m. loodsuiker; —
ment z. a.
accuraat, adj. lat. (accurdtus, a, um, van acetaten, n. pl. Chem. azijnzure zouten; —
accuráre, verzorgen, met zorgvuldigheid behan- acetifactie, f. (spr.—ksie) azijnbereiding; —
delen; vgl. cura) nauwkeurig, zorgvuldig, be- acetifieeren, azijnzuur maken; — acetificatie, f.
dachtzaam, juist, stipt, ordelijk, zonder fout; het zuurworden; — acétometer, m. azijnmeter; —
— accuratésse, f. (van 't ital. accuralezza), aeétisch, adj. azijnzuur, zuurachtig, rinsch;— acenauwkeurigheid, juistheid, stiptheid, zorgvul- ton, n. geest van azijn; — acétonaemie f. ophooping van aceton in het bloed (bij suikerzieken);
digheid, vlijt, liefde tot orde.
accuseeren, lat. (accusàre) aanklagen, bekla- — acetyl, n. basis van 't azijnzuur; — acetyleen, n.
gen, beschuldigen; Kmt. bericht geven, b. v. gas, verkregen door inwerking van water op
van de ontvangst van een brief; — accusabel, calciumcarbide; — a. lamp, m. lamp met gasreadj. (accusabilis, e) aanklaagbaar, te beschul- servoir, bijzonder ingericht voor de verbranding
digen; — accusatie (spr. t= ts), f. aanklacht, van acetyleengas, veel gebruikt op rijwielen; —
klacht, beschuldiging; accusatio contumaciae, , acetyl pictet, n. gezuiverde acetyleen, gevaarloos
lat. Jur. beschuldiging bij afwezigheid, bij ver- en sterk lichtgevend; — acetyl-paraphenetidine,
stek; — accusálor, m. klager, aanklager, beschul- n. phenacitine, z. a. ; — acetylzuur, n. azijnzuur;
diger; accusatorie, adv. ten laste leggend, be- — acetylig zuur, n. uit azijnzuur met zwavelschuldigend, bij wijze van aanklacht; accu- zuur en bruinsteen bereid zuur.
Acesie of a k e s i s f. gr. (van akeisthai,
sàtus, m. aangeklaagde, beschuldigde; — accuheelen) Med., genezing, heeling; weleer eene uitsatief of accusativus, z. c a s u s.
Aeedie, f. gr. (akedeia), zorgeloosheid, stomp- kinderharen bereide artsenij ; — acesma of
a k é s m a, n. heel-, geneesmiddel.
heid, traagheid van geest.
—
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Acetaat, acelum, enz., enz., zie onder acescent.
Achwers, pl. (gr. Achaioi, lat. Achaei) oud grieksche volksstam, oorspronkelijk in Thessalië, later over een groot gedeelte van de Peloponnesus verspreid; bij Homerus: collectieve
naam der Grieken in 't algemeen.
Achaeméniswortel, m. tooverwortel, waaraan
het bijgeloof de kracht toekende om vrees en
schrik aan te jagen.
Achaene f. gr. (a priv. en chainein, gapen),
vrucht, die gesloten blijft, die zich niet opent;
bloedkruid (Amerika en Australië).
achalandeeren (spr. ch=sj), fr. (achalander),
vgl. c h a 1 a n d) klanten, koopers lokken,
beklant maken.
d charge, z. ond. c h a r g e.
Acharistie, f. gr. (acharistia) ondankbaarheid,
ondank.
acharneeren (spr. ch=sj), fr. (acharner, van
lat. taro, vleesch, fr. chair, eig. een dier op
het vleesch aanhitsen en begeerig maken), verbitteren, vergrammen; – g e a c h a r n e e r d,
verbitterd'; sterk gezet, verzot, enz. ; – acharnemént, n. (fr. spr. asjarn'mán) vurige begeerte
naar iets, hitte, woede; strijd -, moordlust.
Acharya, z. atsjarya.
Aehátes, m. gr., mansnaam inz. naam van den
trouwen vriend en wapenbroeder van ] neas;
vandaar in 't algemeen voor: trouwe gezel,
strilagenoor, kjzaus xcnaaes).
Acheine, f. afval van hennep of vlas bij 't
spinnen.
Achel, pl. a c h e 1 e n (eig. achtel, achtendeel) n. inhoudsmaat, weleer in sommige nederl.
steden in gebruik = 46,773 kop.
acheman, gr., de chemische werking van
lichtstralen tegenhoudend; – achemansie, f.
eigenschap van lichamen om chemisch werkende lichtstralen moeilijk of niet door te laten.
achemineeren (spr. asj–), fr. (acheminer, v.
chemin, weg) den weg banen; in gang brengen; – acheminemént, n. (fr. spr. asj'mien'mán)
middel om tot iets te geraken, inleiding, padbaning.
Achérnar, m. (verbastererd v. 't arab. achirel-nahr, d. i. het einde der rivier) Astron. ster
van de eerste grootte in den Erydanus (a
Eridani).
Achéron, m. gr. Myth. stroom der smarte,
eene der vier hoofdrivieren van de onderwereld; ook de onderwereld zelve; – flectére
Si nequëo superos, acherónta movébo, blijft de
hemel doof, zoo moge de hel mij hooren, z.
Pluto.
Acherontia, f. doodshoofd (een nachtvlinder).
Acheropita, achelropoeten, n. pl. (gr. acheiropoiëla, van a priv., their, hand, en poiétós,
gemaakt) beelden (van den Heiland of de
Maagd), die niet door menschenhanden gemaakt zijn, maar die men meent, dat door engelen of gezaligden zijn voortgebracht.
a cheval, z. onder c h e v a 1.
acheveeren (spr. asj–), fr. (achever) voleindigen, afmaken, klaarmaken; – geacheveerd, af,
netjes, in de puntjes.

ACHRONISCH;

Achia of atschia, f., ook atsjiar
(perz. átsjár, adj. vermengd) jonge, mec kokosnotenazijn en kruiderijen ingelegde spruiten
van den beneden bamboesstam en van andere
groene vruchten in Zuid-Azië, Indië, Perzië,
enz. ; z. mixpickles.
Achilles, m. gr. (Achilleus) mansnaam : vergode gr. held uit den trojaanschen oorlog;
ook een prachtige surinaamsche dagvlinder;
Log. valsche sluitrede, volgens welke men
bewijst, dat eene langzaam voortgaande schildpad, die een klein eind wegs vooruit is, nimmer door een ander zoo snel als Achilles loopend voorwerp kan ingehaald worden, omdat
de afstand, ofschoon ook tot steeds kleinere
gedeelten gebracht, nimmer geheel verdwijnen kan; – achilléa, f. of Achilleskruid, Bot.
duizendblad (Achillëa millefolium; vgl. m i 11 e f o 1 i u m; – achillespees, f. (lat. tendo Achilles)
Anat. gemeenschappelijke pees v. de tweebuikige kuit- en zoolspier (zoo geheeten naar
de wond, die Achilles daarin kreeg) ; fig. iemands
gevoeligste, lichtst kwetsbare deel, ook achilleshiel genoemd.
achirisch, gr., handloos.
achlamyde of –disch naakt (van bloemen),
d. w. z. zonder bloemkelk of bloemkroon.
Achlys, f. gr. (achlus, donkerheid, nevel)
Med. verduistering van het gezicht door eene
zweer op net noornvnes van t oog, oon we
zweer zelve.
Achmed, m. arab. eigennaam : lofwaardig.
Achne, of Achna, f. gr. (áchné, schuim, vlok)
fijn geschaafd linnen pluksel (c h a r p i e);
vlokkig slijm der oogleden.
Acholie, f. gr. (van cholos, gal, en a priv.)
galgebrek; niet-galachtige gemoedsgesteldheid;
ook z. v. a. cholera.
Acholoë, f. gr., eene der Harpijen (z. a.).
Achór, m., meestal pl. achóres, gr. Med.
hoofdzeer, melkkorst bij kinderen.
Achor-emir, m. turksch. stalmeester.
Achrói, m. pl. gr. (áchrooi, van a priv. en
chróa, kleur) kleurlooze, bleeke menschen,
bleekzuchtigen; – achromasie, f. en achromatisme, n. (v. chroma, n. kleur) Opt. weg
kleuren door de werking van de-nemigdr
tegenovergestelde kleuren van het prismatisch
kleurbeeld; ook kleurloosheid, ziekelijk, bleek
uitzicht; – achromátisch, adj. kleurloos, ongekleurd, b. v. a c h r o m a t i s c h e verrekijkers, waarin het beeld zonder bonte randen en
valsche kleuren wordt voorgesteld (door den
Engelschman Dollond in 1757 uitgevonden); –
achromatopsie, f. onvermogen om kleuren
te onderscheiden; – achromatósen, pl. huidziekten, waarbij kleurlooze vlekken op de huid
komen.
achrónisch (gr. á-chronos; vgl. c h r o n i e k)
tijdeloos, ontijdig; – van sterren: tegenover
de zon bij haren op- en ondergang staande; –
achr6n i sche punten aan den hemel
noemt men de beide plaatsen van twee sterren,
waarvan de eene opgaat als de andere ondergaat;
– achronyctisch, samenvallende (steropgang)
-
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met het begin van den nacht of samenvallende
Aeon, m. blauw koraal uit Afrika.
(sterondergang) met het begin van den dag.
Acormus, m. lat. Med. misgeboorte van ronAeIcíilae, f. p. lat. (acicula) kleine naald den vorm.
(verkiw. van acus, z. ald.), stekels en doornen
Aeórus, m. lat.-gr. Bot. kalmus.
a costi, z. onder costa; - a coup perdu, a.
van sommige dieren en planten.
Acidum, n. lat. (van acidus, a, um, zuur) onder coup; - 4 couvert, z. couvert.
acqucestus conjugális, m. nw. lat. Jur. gemeenChem. zuur; zuurzout; scherp oplossend zout
(eig. sal acidum); - acida, n. pl., zuren; - schappelijke goedverwerving der echtgenooten.
acidum boléticum, zwamzuur; - a. borussicum
Acquétta, f. ital. (verklw. van acqua, waof hydrocyanicum, pruisisch zwam-, blauw- ter) met water vermengde wijn; ook een giftzuur; - a. carbonicum, koolzuur; - a. f ulmini- water, waarom eertijds de stad Perusa in Cacum, knalzuur; - a. hydrochlóricum, zoutzuur; - labrië berucht was; a. di Napoli d. i. aqua
a. jodicum, joodzuur; - a. lacticum, melkzuur; - tofj`ana, z. a.
a. malicum, appelzuur; - a. muriaticum, v. muriaacquiesceeren, lat. (acquiescere, vgl. q u i e aten;-a. nitricum, salpeterzuur;- a. pyrolignosum, c e e r e n) zich met iets tevreden stellen, inhoutzuur; - a. selacicum, vet- of talkzuur; - a. willigen, berusten, toestemmen, goedkeuren; succinicum, barnsteenzuur; - a. sul f uricum, zwa- acquiescéntie, f. (spr. t= ts), nw. lat. gerustvelzuur; - a. tartaricum, wijnsteenzuur; - adi- stelling, bevrediging.
acquireeren, lat. (acquirére, van ad en quaedeeren, nw. lat.. zuur maken, verzuren; aeidstie (spr. t=ls), f. verzuring, b. v. der spij- rére, zoeken, streven) krijgen, verwerven, aanzen in de maag; - acidificàtie (spr. (t= ts), f. schaffen, zich eigen maken, tot bezit eenex
zuurvorming; - acidilleeren, in een zuurbad zaak geraken, veroveren; - modus acquiréndti,
behandelen; - aciditeit, f. zuurheid, d. i. het m. wijze van verkrijgen; - titulus et modus
wezen, de eigenschap der zuren; - acidimeter, acquirendi, begin van bezit en voltooide eigenm. zuurmeter, een werktuig om de sterkte der domsverkrijging; - acquirént, m. (lat. aczuren te ontdekken, in 1820 door Descroizilles quirens) verwerver, verkrijger; - acquis, m.
uitgevonden; - aeldobutyrométríe, f. meten van fr. (spr. aki) geschiktheid of door oefening verhet vetgehalte in melk en zuivelproducten; - kregene vaardigheid, aangeleerde kunstgreep;
acidulw, f. pl. lat. (acidulae scil. aquae, van - acquisitie (spr. t= ts), f. lat. (acquisitio), veracidülus, a. um, zuurachtig) zuurbronnen, werving, verovering; koop, aankoop; het verzuurachtige medicinale wateren; - aciduleeren, worvene, verkregene; - acquisitor, m. verwerver; - acquisituw, n., pl. acquisita, verworven,
nw. lat. zuur maken.
Acierage, f. fr. (acier = staal) verstaling, verkregen eigendom.
verharding langs galvanischen weg.
acquitteeren (spr. skit-), fr. (acquitter, van
Acies, f. lat. punt, scherpte, snede; ook: quitte, z. ald.) iets verrichten, tot stand brenslagorde.
? gen; zich van eene zaak losmaken; zijne schuld
a commentarïis, lat. geschiedschrijver van ; afdoen, kwijten, quitantie geven; - qui s'aceenen vorst.
^ quitte, s'enrichit (fr. spreekw.), wie zijne schulAelna, f. wijndruif; - acinacium, n. wijn van • den betaalt, verarmt niet; - acquit, n. fr.
de tweede persing, slechte wijn; - acineus, druif- , (spr. aki) bevrijding van eene schuld, betaling
vormig.
; of uitdelging daarvan; kwijtbrief, quitantie;
Acióa, f. sp. guyaansche amandelboom.
! bij het biljartspel: eerste stoot, uitgezette
Acinesie, z. a k i n e s i e; - acoluth, z. bal; plaats waar de bal moet staan; - acquit
a k o l u t h; a caution, fr. (spr. aki- ta-kosion) quitantie onAemelle, f. lat. (acmella) amerikaansche plan- der borgtocht, de grondstof die door een fatensoort, wier bladeren een bijtenden smaak brikant wordt ingevoerd, moet ook voor dehebben.
zen binnen zekeren tijd weer worden uitgeAcoliet, zie akoluth.
voerd; - acquit de douane, fr. spr. (-doeáán')
Aeómashout, - n. hard, geel hout voor den tolbriefje, tolcedel; - pour (spr. poer) acquit,
scheepsbouw, uit Westindië.
bon pour acquit, voor quitantie, voldaan (onder
d condition, (spr. a kondisjon) fr. voor- rekeningen).
waardelijk.
Acre, f. fr. (spr. ak'r) en eng. (spr. éker) (van
Aconitum, lat., of afgek. a k o n i e t, n. een eelt. woord, dat akker beteekent, verwant
(van 't gr. akóniton, v. aeon, rotsstuk, dewijl met het lat. ager) morgen •lands, eene oude
't aan steile rotsen groeit) Bot. vergiftige fransche vlaktemaat, die doorgaans 50 area
plant, wolfswortel, monnikskap, waarvan zekere of een halven bunder deed; de eng. acre —
soort (Aconiturn napéllus) ook als sierplant in 0,404 bunder.
onze tuinen wordt aangekweekt; - aconiAcrelet, f. sp. bittere dadel.
tine, f. in laatstgenoemde plant ontdekte orgaAcria, n. pl. lat. (van acer, acris, acre, spitsnische zoutbasis; - aconietzuur, n. eigenaardig scherpe middelen; - acrifolium, n. eig. spitszuur in die plant.
blad, steekblad, of aquifollum, n. d. i. eig.
a conto, z. conto; - a contre- coeur, z. c o n- waterblad (verkeerd ook agri f olium) steekt r e c o e u r; - aeopum, z. a k o p o n.
palm, hulst (flex aquifolium), een struik met
Acor, m. lat. Med. zuur, zure smaak, zure lederachtige, rondom met stekende doornen
oprispingen; scherpte van het bloed.
bezette bladeren; - acrimonie, f. (lat. acri-
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monia) scherpte, zuur, inz. der lichaamssap- nie, f. maatschappij van actiën-bezitters tot
pen; - acrimonieus, adj. wrang, zuur; - acreté, gemeenschappelijk nut en voordeel; - actief. fr., scherpte, wrangheid; bitterheid, stoke- coupon, f. deel van eene geheele actie; - aetionair, (fr. actionnaire) of actionist (eng. actioligheid.
vist) m. actiën-bezitter, actie-handelaar; iemand,
Aero-, z. a k r o-; - acta, z. A c t e n.
Acte (verkort uit het lat. actus, z. ald.; eng. die geld op actiën schiet; action de jouissance,
eet, fr. acte) f. in 't algemeen, handeling, (spr. aktion de joeissans), fr. bewijs van deeldaad, gewrocht der handeling; plechtige open- gerechtigheid.
Actie 2) f. lat. (actio van agére, handelen)
bare handeling; bij schouwspelen: bedrijf; bij
de Katholieken: verklaring, uitspraak (akte handeling; gevecht, schermutseling; rechtsvorva,n. liefde, van berouw enz.); – act of parlia- dering; gebarenspraak; lichamelijke uitdrukment (spr. ekt of párliment), besluit van het king van een redenaar; – actio ad deprecaparlement, parlementsacte; – act of honour, liónem et declaratiónem honoris, z. v. a. p r oeng. (spr. ekt of onner), borgtocht van eenen ces van i n j u r i e (z. a..). – a. ad interrésse,
derde voor een afwezigen vriend, om de wei- rechtsvordering tot schadeloosstelling; – a. ad
gering der betaling van eenen wissel te ver- palinodiam, z. p a 1 i n o d i e; – a. constituhoeden (interventie-acte, noodadres); – act toria, rechtsvordering wegens het niet betalen
0/ indemnity, eng. jaarlijks in het eng. parle- eener schuld op den gezetten tijd; – a. crediti,
ment doorgaande bill, waarbij ontheven wordt rechtsvordering wegens schulden; – a. crimivan de niet afgelegde gevorderde eeden; nalis, lijfstraffelijke rechtsvordering; – a. de
–act of in f írmity, eng. bill in Eng., waarbij evictione, rechtsvordering wegens borgstelling;
allen, die niet tot de bisschoppelijke kerk be- – a. desertions, rechtsvordering wegens kwaad hooren van den staatsdienst werden uitgeslo- willig verlaten; – a. divortii, rechtsv. tot echtten; –act of séttlement, wet der troonsopvolging scheiding; – a. emti, rechtsv. van den kooper tevan 1701 (ten voordeele van 't hannoversche gen den verkooper; – a. ex delicto, rechtsv.
wegens eene gedane misdaad; – a. fide jussoria,
huis).
Acten, actestukken, lat. acta, pl. (v. den rechtsv. ter zake van borgtocht; – a. f urti,
sing. actum, verhandeld, iets dat verhandeld is, rechtsv. wegens diefstal; – a. hereditaria,rechtsv.
van agére, handelen, zie ab -actis) strijdschrif- ter zake van erfenis; – a. hypothecaria, rechtsv.
ten; geschriften van welke men zich als be- ter zake van onderzetting of hypotheek; – a.
wijsstukken in rechten bedient; rechtsverhan- injuriàrum, z. proces van i n j u r i e; – a.
delingen; stukken door notarissen opgesteld, in solidum, rechtsv. over 't geheel; – a. locáti,
of door de burgerlijke overheid afgegeven; – rechtsv. ter zake van huur of pacht; – a. muiets ad acta leggen, het bij zulke acten voegen; tui, rechtsv. om teruggave van het geleende;
fig. de zaak voor afgedaan houden, ter zijde – a. nondum nata, nog niet rijpe rechtsv.; –
zetten; –acta apostolórum, n. pl. lat., Hande- ; a. personális, persoonlijke rechtsv. ; – a. piqlingen der Apostelen; – a. civilia, burgerlijke noratitia, rechtsv. wegens pand;
a. quanti
&eten; – a. comitialia, landdags-verhandelingen; minóris, rechtsv. wegens vermindering van den
– a criminalia, strafrechtelijke acten; – a. koopprijs; – a. reális, zakelijke rechtse.; –
domestica, huiselijke papieren en registers; – a. a. venditi, rechtsv. van den verkooper tegen den
9ruditórum, verhandelingen der geleerden; – a. ; kooper; – a. spolii, rechtsv. tot oogenblikkegeneralia, hoofdverhandelingen, die het alge- lijke teruggave of vergoeding eener geroofde
actionem dare, aanleiding geven tot
meene, het geheel eener zaak betreffen; – a. in- zaak;
rotuláta, ingelaschte verhandelingen; – a.f u- i het instellen eener rechtsvordering; – actio in
dicial-ia, rechterlijke acten; – a. manualia ` distans, Phys. werking op afstand; – actioneepriváta, onderhandsche acten; – a. publica, 1 ren, nw. lat., aanklagen, eene rechtsvordering
openbare acten of registers; – a. sanctórum, ' instellen, iemand voor 't gerecht roepen; – acgeschiedenis der heiligen; – a. specialia, bij- tionátor, m. aanklager; makelaar.
zondere verhandelingen; – visis actis, na ingeactief, adj. lat. (actives, a. um) werkzaam,
ziene acten, na inzage der bewijsstukken of bedrijvig; aangesteld, in dienst; – activum,
strijdschriften; – actis testántibus, naar uitspraak n. uitstaande schuldvordering; Gram. bedrijder bewijsstukken; – quod non est in actis, non j vende, handelende vorm; – verbum activum,
ejst in mando, wat niet in de acten staat, is niet bedrijvend, overgankelijk werkwoord; – acin de wereld, d. i. voor den rechter niet voor- tiva, pl. uitstaande schulden of vorderingen,
handen.
het te goed; ook baar vermogen: geld, koopActeur, m. fr., schouwspeler, tooneelist, waren, vaste panden; – actieve handel,
tooneelspeler; – actrice, f. (spr. aktries') too- uitvoerhandel, wanneer eene natie hare eigen
neelspeelster.
voortbrengselen uitvoert en verkoopt; in teacti labóres jucundi, z. ond. actum.
genoverst. van den passieven handel,
Actie 1) f. (spr. aks-re), pl. actiën (oorspr. wanneer een staat zijne behoeften door annederl. vorm van 't lat. actio; fr. en eng. ac- dere volken moet laten aanvoeren; actieve
lion) bewijs van aandeel. van inschrijving, b. v. massa, El. bestanddeel der platen (elektroden),
in den aanleg van een spoorweg, enz.; actie-- dat bij de (ont)lading, scheikundige verhandel, de handel in zulke aandeelen; (de eng. andering ondergaat; – a c t i e v e s c h u 1staatsactiën heeten s t o c k s); – actie -compag- 1 d e n, uitstaande gelden vorderingen, in
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tegenoverstelling van p a s s i e v e s c h u 1d e n: die gelden, welke men zelf schuldig is;
actievee staat, werkelijke staat, b. v.
van eene vordering, een vermogen, een leger,

enz.; - actieve troepen, troepen te
veld; in tegenoverst. der garnizoen stroepen; - actief vermogen werkelijk voorhanden of baar vermogen; - activeeren, raw. lat., in werkzaamheid, aan den
gang brengen; - activiteit, f. werkzaamheid,
bedrijvigheid; leven, vuur.
actino,- z. a k t i n o.
Actionair, z. ond. a c t i e 1).
actioneeren, actionátor, z. ond. a c t i e 2).
Actionist, z. ond. a c t i e 1).
Activa, activeeren, enz. z. ond. a c t i e f.
Actor, m. lat., in 't algemeen verrichter,
volbrenger, dader; Jur. eischer in rechten; ook:
door eenen voogd gevolmachtigd pleitbezorger; actóri incumbit probatio, de aanklager
moet het bewijs leveren; - actorium, n. nw.
lat., volmacht, aan eenen pleitbezorger gegeven.
Actrice, z. ond. acteur.
actu, z. ond. actus.
Actualiteit, actualiter, z. ond. a c t u e e 1.
Actuaries, m. lat., gerechtsschrijver, houder
der acten en protocollen; bij de oude Rom: proviandmeester der soldaten; -actuaris, m. iemand,
bedreven in het beheeren van een levens
Engeland. -verzkingsmatchpj,z.
Actuàtie (spr. tie=lsie), f. uw. lat. Med.
het aan den dag leggen der werkzaamheid, van
een middel op levende lichamen, werkende

kracht.
actueel, adj. fr. (accuel; mid. lat. acluàlis,
e, van 't lat. actu, inderdaad) werkelijk, wezenlijk, in tegenst. van 't geen slechts zoo genoemd wordt; tegenwoordig; werkend, dienstdoend (in tegenst. van v i r t u e e l en p ot e n t i ë e 1); - actualiteit, f. nw. lat. actualitas) werkelijkheid, wezenlijkheid, tegenwoordige werkzaamheid; - actualiter, adv. lat., of
actuellement, fr. (spr. aktuëllemán) werkelijk,
inderdaad; thans, dadelijk, tegenwoordig.
Actum, lat. (actus, a, um, part. van agére,
handelen, doen) gedaan, verhandeld (gebruikelijk bij rechtshandelingen, met bijvoeging van
den tijd, waarop zij geschied zijn); - actum
in senátu, gedaan in den raad; - actum ut supra, gedaan als boven (gemeld is); - acti labóres
jucímdi, sprw. na gedaan werk is 't goed rusten;
- acta est fabula, het (tooneel)stuk is uit.
Actus, m. lat., pl. actus (van agére, handelen; gew. verkort tot acte (z. ald.) handeling, bedrijf; gebeurd voorval, geschiedenis; in
de scholen: mondelinge voordracht; - accu,
werkelijk, inderdaad; - acte steden, werkelijk
studeerende; - uno accu, in eene (onafgebrokene) handeling; - accu corporáli of persondli,
persoonlijk; - actus continuus, onafgebroken
voortdurende handeling; - actus f idéi, z. v. a.
a u t o-d a-f é (z. ald.); - actus inter eivos,
onder levenden gedane handeling; - a. judiciális,
^xtrajudiciJilis, gerechtelijke, buitengerechtelijke
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handeling; - a. juridicus, rechtzaak; — a.
mèrae f acultàtis, rechtshandeling, die alleen
van de willekeur des handelenden persoons
afhangt (welker uitoefening nooit door verjaring kan verloren gaan) ; - a. ministerinleg,
geestelijke ambtsverrichtingen, als doopera, ens.;
- a. oratorius, oefening in het redevoeren; a. privátus, niet openbaar gedane handeling; a. proximus, op verre na nog niet volvoerde
handeling of onderneming; - a. publicus,
openbare handeling; - a. pürus, Theos. reine
daad, godheid; - a. scholasticus, schoolfeest,
schoolplechtigheid; - a. simulátus, schijnhan
- a. solémnis, plechtige handeling; a. voluntariae jurisdictions, handeling van vrijwillige rechtspraak.
acueeren, lat. (acuére) scherpen, spitsen; opwekken; - geacueerde lettergreep.
lettergreep, die den scherpen toon heeft, gescherpte lettergr. ; - acuut (lat. acütus, a,
um) scherp, spits, snijdend, stekend; - a c u t e
z i e k t e n, hevige, zich snel ontwikkelende
ziekten, heete koortsen, gevaarlijke ziekten;
- acutum ingenium, helder hoofd; - acutangu-

lair, adj. uw. lat. scherphoekig;

-

acumen, n.

lat. scherpzinnigheid.
Acul of Accul (spr. aku) fr. achtergrond,
achterdeel; blinde straat, zak; - aculeeren, bij
't paardrijden te ver achterop zitten.
Acüléus, m. lat. (vgl. acus) stekel, angel; aculeifórm, adj. stekelvormig.
Aéumbre, n. spaansche vochtmaat van ongeveer 2 kannen.

Acumen, z. ond. a c u e e r e n.
a cunabulis, lat. van de wieg af.
Acus, f. lat., naald; - acus magnetics,
magneetnaald; - a. probatoria, proef- of probeernaald; - acupunctuur, f. uw. lat. (acupunctura, van acu pungére, met de naald steken) Chit.
naaldsteek, eene kunstbewerking, waarbij het
lijdend deel met eene naald wordt doorgestoken; - acupuncteeren, met den naaldsteek behandelen, genezen; - acu tetigisti (rem), z.
ond. r e s.
Acustiek, z. a k u s t i e k; - acutangulair, z.
acueeren.
Acuti, z. aguti.
acuut, z. ond. a c u ë eren.
Acy-, zie a k y-.
ad, lat. voorz. tot, aan, naar, tegen, enz.; in
samenst. verandert de d gemeenlijk in de naastvolgende consonant, zoodat ad voor c, f, g, 1,
n, p, r, s, t overgaat in ac, a/,, ag, al, an, ap, ar,.
as, at, b. v. accommodeeren, affigeeren, enz.
Ada, z. A d è 1 a.
ad absurdum zetten of brengen, z. a b s u r d.
ad acta leggen, z. acten.
Adáctie (spr. t=s), f. lat. (adactio, van adigëre)
aanhouden, noodzaken, dwang; - adáctus, genoodzaakt, gedwongen.
adaequeeren, lat. (ad-aequáre) gelijkmaken,
effenen; - adaequaat, adj. gepast, overeenstemmend; volkomen, volledig; - ads quàtie (spr
t=ts), f. gelijkmaking, gelijkstelling, effening.
adwreeren, lat. (ad-aeráre, van ad en aes, ge
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nit. aeris, erts, koper, geld) in geld aanslaan
of veranderen, verzilveren; - adwrátie (spr. t=
si), f. aanslaan in of tot geld, inz. bij leendiensten.
Adage, n. fr. (spr. -zje) v. adagium.
adagio, it. (spr. adá-dzjio) Muz. langzaam, gematigd, zacht; - adagio, n. langzaam en zacht,
met gevoel te spelen stuk; - adagiétto, n.
kort adagio, minder langzaam te spelen stuk;
- adagio assái en adagio di mollo, zeer lang
- adagíssimo (spr. -dzji -si-) ook adagio--zam;
adagio, uiterst langzaam.
Adagium, n. plur. a d a g i a, lat.: spreekwoord, les der ondervinding; - adagiarius, m.
iemand, die zich gaarne en vaak van spreekwoorden bedient, spreukenman; - adagiologie, f. lat.,-gr., verzameling van spreekwoorden,
spreukverzameling; ook spreekwoordenleer.
adaktflisch, adj. gr. (vgl. d a k t y 1 u s) zon
vingers of teenen.
-der
Adalbert, z. A d e l b e r t en Albert.
ad alliora, z. onder altos.
Adam, m. hebr. naam: aardman, mensch;
de o u d e A d a m, d. i. de zondige, onverbeterde mensch, in tegenst. met de n i e u w e
A d a m; - A. kadmón, hebr. kabbalistisch
oermensch; - adamische aarde, overschot van
vergane lijken; slib, bezinksel van in het water
verrotte stoffen; adamiánen of adamieten,
m. pl spotnaam van eene Christensecte der
2de eeuw; eene dweepzieke secte der 13de
eeuw, ook P i c a r d e n genoemd naar haren
stichter, den Franschman P i c a r d; - adamieten of n a a k t 1 o o p e r s, uitzinnige secte van
wederdoopers in de 16de eeuw, te Amsterdam; ádamsappel, m. citroenachtige vrucht, met knobbelige schil, dus genoemd omdat het bijgeloof
dien appel hield voor de vrucht van den verboden boom, door Adam gegeten, ook soort banaan of pisang (Musa paradisiáca); ook: Anat.
uitstekend gedeelte van het strottenhoofd
aan de voorzijde van den hals; - ádamsnaald,
f., z. y u c c a; - ádamsvijáeboom, m. z. p isang.
Adauias, n. gr. het onbedwingbare (wegens
de hardheid), diamant.
ad amüssim, z. amussis; ad animum, z. ani-

mus.
Adansonia, f. Bot. plantensoort, waartoe o. a.
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van 't jaar der oude Perzen. - Bij de Perzen
is Adar de ized van het vuur, het heilige vuur
zelf, het zichtbare symbool van Ormuzd.
ad arma, z. ond. arma.
Adaristo, n. ind. lot.
Adárme, f. klein spaansch gewicht, dat ongeveer twee grammen doet; ook: klein zuid
-amerik.
gewicht.
Adarticulatie, f. nieuw lat. vlakke gewrichtsverbinding.
Adat, f. arab. (eig. gedurig terugkeerende)
gewoonte, gebruik, inz. gewoonterecht (tegenover sarat, goddelijk, op den Koran en de Sonnah
steunend recht); (fig.) de parlementaire adat,
de vaste gewoonte in het parlement.
a dato, z. d a t u m; - ad bene esse, z. ond.
bene; - ad bene placitum, z. p 1 a c i t u m; ad talendas graecas, z. c a 1 e n d a e; - ad capturn, z. c a p t u s; - ad computum, z. c o m p ut e e r e n; - ad concludendum, z. c o n c 1 udeeren; - ad corpus, z. corpus.
Addaties, pl. fr. (adatais, adatis) katoenen,
moeselienachtige stoffen uit Bengalen.
add. (op recepten) z. v. a. addatur of adde,
men voege er bij, voeg er bij.
addátur, z. ond. a d d e e r e n.
ad decretum, z. d e c r e e t; - ad deliberandum
nemen, z. ond. d e 1 i b e r e e r e n, - addenda,
z. ond. addeeren.
ad depositurn, z. d e p o n e e r e n.
addeeren, lat. (addére, van ad en dare, geven)
of additioneeren (spr. t=ts), fr. (additionner) toevoegen; getallen verzamelen, bijtellen, samentellen, de som van eenige getallen zoeken; adddtur, lat., er worde bijgevoegd, men doe bij!
- adde! voeg bij l - addénda, pl. toevoegsel, bijlagen, aanhangsel; - additamént, n. (lat. additamentum, pl. additamenta) bijvoegsel, aanhangsel, toegift, toelage (bij de bezoldiging) ; addítie (spr. t=ts), f. (at. additio) bijvoeging,
toegift; Arith. samenstelling; Typ. wat op
den kant der bladzijde (in margine) gedrukt
wordt; - additioneel (spr. t =ts), (fr. additionnel) bijgevoegd, bij wijze van aanhangsel of
volledigmaking, b. v. additioneele wet, wet ter
aanvulling; - additioneele centimes, f. pl. fr.
(spr. santiem') opcenten op de belastingen; additief, adj. wat bij te voegen is. Math. van
grootheden, die door 't additie-teeken (+)
verbonden zijn, het tegenovergest. van s u bt r a c t i e f.
Addi, m. 4de maand van het joodsche jaar,
ongeveer onze Juli.
addictieren, lat. (ad-dieére) gerechtelijk toekennen, overgeven, toewijzen; - addictie (spr.
t= ts) addictio, f. Jur. toekenning, toewijzing,
b. v. add. bonórum, toekenning der goederen;
- add. hereditátis, toekenning des erfdeels.
ad diem dictum, ad dies vitae, z. dies.
addio, it., z. v. a. a d i e u, z. ald.
Addisonsche ziekte, f. nierziekte, zich kenmerkend door een donkerbruine, bronskleurige huid
bij den patiënt.

de apenbroodboom (Adansonia digitáta) behoort (naar den franschen natuurkenner A d a nS o n zoo geheeten), de dikste onder alle afrikaan
dik en door--schebomn,va3t10ers
gaans niet meer dan 4 met. hoog.
ad aperturam libri, lat. met open boek, voor de
vuist (b. v. oude- schrijvers expliceeren).
adapteeren, lat. (ad-aptdre) passend maken,
aanvoegen, schikken; - adaptábel, adj. nw. lat.
passend, aanwendbaar; - adaptatie (spr. tie=
isie), f. (adaptatio) aansluiting, aanpassing, in
elkandervoeging.
Adár, m. hebr. Ede maand van het burgerlijke of 12de van het godsdienstige jaar
der Joden, overeenkomende met het einde van
Additament, additie, additioneel, additief,
Februari en het begin van Maart, 12de maand zie onder addeeren.
KRAMERS -ZONDERVAN.
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addoloráto, ital. muz. weemoedig.
addosseeren, fr., beter a d o s s e e r e n, z.
ald.; - addres, z. a d r e s.
Addubitatie, f. nieuw lat. (spr. -tsie) twijfel,
betwijfeling, bedenking.
adduceeren, lat. (adducére) aanvoeren, bijbrengen; aantrekken; - adductie (spr. 1=s), f. nw.
lat., Chir. aanvoeren van een lid, aanvoerende
spierbeweging; - adductóres, Anat. aanvoerende
trekspieren; - adductores f émóris, dijspieren.
addulceeren, nw. lat. (addulcáre) verzoeten,
zoet maken.
ad duplicandum, addupliceeren, z. onder
d u p 1 u m.
adé, z. V. a. a d i e u, z. ald. - adé, mal. jongere
broeder of zuster.
Adéb, n. (arab. regel, wet) egypt. gewicht =
I pond.
a découvert, fr. z. d e c o u v r e e r e n.
Adela, f. rekenmunt in Soerate = 1 -'1_o ropy.
Adèla, Adéle, Adeline, ook Adelaide of Adelheide (verkort Ada), oudd. vr. naam: edelgeborene, van een edel geslacht afstammende; Adelhert, Aalbrecht, A 1 b e r t, door adel of
edele afkomst schitterend; - adelbonden, m. pl.
(zw. en deen. bonde, landbouwer, oud-noordsch
bondi), aanzienlijke vrije boeren, in Holstein;
vgl. o d e 1 b o n d e n; - Adelgunde, A f d eg ó n d e, vrouwelijke naam : edele krijgshaftige
vrouw; vgl. K u n i g u n d e.
Adelantádo, m. sp. (eig. bevorderde) voorheen stadhouder eener provincie, thans eeretitel van eenige spaansche familiën.
Adelhert, Adelgonde, enz., z. A d é 1 a.
Adelhelm, m. oudd. mansnaam, edele beschermer.
Meting, m. (angels, eedheling, oudd. adalinc)
edele, adellijke, iemand uit de hoogere klassen
der vrijen in het friesche, engelsche en saksische recht der middeleeuwen.
adelobránchisch, adj. gr. (van adélos, onbemerkbaar) N. H. met verborgen kieuwen; adelodérmisch, adj. met onder de huid verborgen
kieuwen; - adelogéniseh, adj. van niet erkenbaar
geslacht; - adelopneumónisch, adj. met verborgen longen; - adelopóden, pl. schijnbaar voetelooze dieren, voetverbergers; - adelopódisch,
adj. zonder zichtbare voeten.
Adelphie, f. gr. (van adelphós, broeder) eig.
verbroedering; Bot. onderling samenwassen der
meeldraden; - adéiphisch, adj. met samengegroeide meeldraden; - adelphísme, n. broederverbond, verbroedering; - adelphísten, pl.
verbroederaars, ordebroeders in Italië; - adelphixie, f. innig verband tusschen de lichaamsdeelen; - adelphogámie, f. eigenl. broederhuwelijking, Bot. kruising tusschen na verwante planten derzelfde soort; — adelphoktónie, broedermoord.
Adelstan, angels. naam : edelste.
Adelwyn, Alewyn, m. (oudd. Adalwin), mansn.
edele vriend.
a demi, z. demi.
Ademonie, f. gr. (v. adèmon, verdrietig) onrust, verdrietigheid, neerslachtigheid.

`
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Ademdo, f. lat. (van adimére, tot zich nemen)
Jur. ontvoering, wegneming; - ademtio bonórum, goederen-ontvoering; - a. civilatis, intrekking van het burgerrecht, verbanning uit de
stad; - a. legatórum, onttrekking der legaten
I of erfmakingen; - a. libertátis, berooving van de
vrijheid; - adémtum legdtum, z. onder 1 e g e ei r e n 1).
Adómtor, m. lat. wegnemer, beroover.
Adenalgie, f. gr. (van adén, klier) Med.
klierpijn, pijnlijk kliergezwel; - adenálgisch,
adj. de klierpijn betreffende; - adenemphráxis,
f. verstopping der klieren; - adenemphráctisch,
adj. door klierverstopping veroorzaakt; - ade-nitis, f. klierontsteking; - adenochirapsologie, €.
leer om met de hand kropgezwellen te gent zen
^ (een vermogen, dat men den engelschen koningen toeschreef) ; - adenographie, f. klierbeschrijving, verhandeling over de klieren; - adevoid, klierachtig; - adenoïde vegetaties, klierwoe.keringen inz. die der derde amandel, in de neuskeelholte; - adenologie, f. klierenleer; - adenónI cus, m. hard kliergezwel; - adenopthalrnie, f.
ontsteking van de klieren der oogleden; - adenophyma, n. kliergezwel; - adenósis, f. chronische klieraandoening; - adenosklerósis, f. pijnboze klierverharding; - adenotomie, f. doorsnijding, ontleding der klieren.
Adenos, m. (v. A d e n e of A d a n a, eene
stad in Klein-Azië) zeeboomwol, de fijnste wol
uit de Levant.
Adent, m. (spr. adán), fr burghaak, tandvormige keep of kerf in hout.
Adeodátus (van 't lat. a Deo datus) mansnaam:
van God gegevene, godsgave, z. v. a. T h e odoor.
Adeóna, f. godin der teruggekomen kinderen te Rome; zij had geen tempels, zoo min
als A b e o n a (z. a.); - ook: soort van poliepen.
Adephagie, f. gr. (v. ádén, genoeg, en phágein,
eten) Med. overmatige eetlust, vraatzucht; adephágus, adephaag, m. veelvraat.
Adeps, m. lat. vet, smeer; - a. lanae, wolvet; a. suillus, zwijnevet, reuzel.
Adépt, m. lat. (adéptus, eig. wie iets verkregen of bereikt heeft) ingewijde in zoogenaamde
geheime kunsten of wetenschappen, wonderman;
goudmaker, die zich beroemt den steen der wij.zen gevonden te hebben, alchemist; - adéptie
(spr. 1=s), f. lat. (adeplio) verkrijging, ver werving.
Ades, z. H a d e s.
Adespöta, pl. gr. (van a. priv. en despoten,
heer) goederen zonder bezitter; werken van onbekende vervaardigers.
ad esse, z. e s s e.
Adessentia, f. nw. lat. (onmiddellijke) tegenwoordigheid.
a dessein, z. d e s s e i n.
adesso, it. (uit het lat. ad ipsum ontstaan) terstond, dadelijk, op 't oogenblik.
a deux mains, z. onder main.
ad excipiéndum, enz., z. ond. e x e i p i ë eren, — ad exemplum, z. ond. exempel; - ad
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extrémum, z. e x t r ê m e; - ad futuram memoriam, z. futurum.
adglutináat, vastgekleefd.
adhwreeren, lat. (adhaer^re) aanhangen, aankleven, zich voor eene zaak verklaren; - adha rént, m. lat. (adhaerens) aanhanger, aan klever; - adha réntie, f. nw. lat., aanhangen;
aanhang; - adhesie, f. Phys. aanhangen, aan
lichamen, wanneer hunne-klevnatw
oppervlakten in vele punten niet elkander
in aanraking gebracht worden, aanklevingskracht; Med. aankleving van organen; Pol.
erkennen en huldigen van een nieuwen meester; - adh. coë ficiént, wrijvingsgetal; - adhaesief,
adj. klevend; - adhaesieve pleister,
kleefpleister.
adhaleeren, lat. (adhalare) beademen.
Adhari, m. beschermende gids in Nubië.
ad hastam publlcam, z. hasta.
adheriteeren, lat. fr. (vgl. heriteeren) tot erf
oeroen ; — adheritántie (spr. lie= Isie),-genamb,.
benoeming tot erfgenaam.
adhibeeren, lat. (adhib(-re, van ad en habëre
hebben) gebruiken, aanwenden; toevoegen (b. v.
der zake kundige personen); - adhibénda, pl. aan
te wenden hulpmiddelen; - adhibítie (spr. 1= Is),
f. aanwending, ten nuttemaking; - adhibito Leste,
notario, met bijstand van een getuige, van een
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onverschilligheid, vgl. indifferentisme;
- adiaphórisch, adj. zedelijk onverschillig; - adiaphorísten, lutheranen in de 16de eeuw, die in
sommige leerpunten Melanchtons gevoelen omhelsden; onverschilligen, vrijdenkers, vrijgeesten, vgl. indifferentist; - adiaphorístisch, adj. tot de adiaphoristen behoorende, b.v.
adiaphoristische strijd, die van 1549 af in de
saksische protestantsche kerk 20 jaar lang gevoerd is, over de vraag of eeredienst en ceremo-

nie onverschillige dingen (adiaphora) waren.
Adiapneustie, f. gr. (vgl. diapaoë en pneuma)
Med. belemmering van de natuurlijke uitwaseming; vandaar: adiapneustisch, adj. die belemmering betreffende.
Adiarrhwa, f. gr. (van a priv. en d i a rr h o e a, z. a.) Med. verhindering van den stoelgang, gebrek daaraan, verstopping.
Adiastasie, f. gr. (van a priv. en diastásis, z.a.)
Phil. onmiddellijke nabijheid der goddelijke
werking.
adiathermaan, gr. (van a priv. en diathermaan,
z. al(1.) ondoordringbaar voor warmtestralen.
a die, lat. z. ond. dies.
adieu ! fr. (spr. ad jeu ; ontstaan uit a en Dieu,
z. a.) God zij met u! vaarwel! - adieu, n. afscheid, vaarwel, scheiden, b. v. adieu zeggen,
afscheid nemen, scheiden.
notaris.
adigeeren, lat. (adigére) aanhouden, noodad hoc (scil. niegoti'um) lat., daartoe, tot die zaken, dwingen, drijven.
adimeeren, lat. (adimére) onttrekken, wegzaak (b. v. de commissie ad hoc, de daartoe benoemue commissie); recntistreexs, oepaalu, lulsr, nemen.

stellig (b. v. antwoorden).
ad homïnem, z. ond. homo; - ad honórem, enz.,
z. ond. honor.
adhorteeren, lat. (adhortàri) aanmanen; adhortátie (spr. (tie=tsie), f. aanmaning; adhortatorium, n. of adhortatorla (epistola), f.
nw. lat., vermaningsbrief.
adhuc sub judice lis est, z. ond. lis; - ad hunt

adimpleeren, lat. (ad-imphre) vervullen, volvoeren, voleindigen.
ad inctas redáctus, lat. tot het uiterste, tot
den bedelstaf gebracht, schaakmat gezet; ten
val gebracht, verleid, ontmaagd.
ad infinitum, z. i n f i n i t u m; - ad iii f ormándum, z. i n f o r m e e r e n; - ad instantiam,
z. instantie; -adinstar, z. instar; -ad

locum, z. ond. locus.

interim, z. i n t e r i m.

a di, it. Kmt. op denzelfden dag (namelijk
eenen wissel te betalen), op zicht.
adiabatisch, gr. ondoorgankelijk, geen warmte
opnemend, afgevend of geleidend.
adiagnóstisch, adj. gr. (vgl. diagnosis, enz.)
Med. niet of moeilijk te onderscheiden.
Adiakritolatrie, f. gr. verstandelooze vereering.
Adiántum, n. lat. gr. Bot. vrouwenhaar, venushaar (waterplant), in Indië chevelure genoemd; - adiantíet, n. leisteen met afdrukken
van adiant erin.
adiaphaan, gr. (van a priv. en diaphanës, z.
d i a p h a a n) ondoorzichtig.
Adiaphonon, n. gr. (van a priv. en diaphónos, wanluidend) muziekinstrument, dat niet
ontstemd kan raken, gelijkende op orgel en
piano, te Weenen in 1820 door Schuster uitgevonden.
Adiaphóra, pl. gr. (van a priv. en diaphóros,
verschillend, dus eig. niet verschillend) onverschillige dingen, die men zonder kwetsing
des gewetens aannemen of verwerpen kan;
ook wijnsteengeest zonder reuk; - adiaphorie, f.

Adiodon, n. mengsel van asphalt, waarmee
men een elektrische leiding tegen vocht beschermt.
adipeus, nw. lat. (v. h. lat. adeps, vet) vet,
smerig; - adipide, f. nw. lat. Chem. vetstof; adipocèra, f. (van cera, was) of fr. adipocíre, vetwas; lijkevet; - adipósltas, vetziekte; - a. cordis,
vethart; - a. hepdtis, vetlever.
Adipsa, n. pl. gr. (van a priv. en dipsa, dorst)
Med. dorstlesschende middelen; - adipsie, f.
ontbreken van dorst.
adiráto, it. Muz. toornig, vergramd.
adire, lat. (proes. adéo) er heen gaan, op aan
gaan, toetreden, enz. ; - adire hereditátem, Jur.
de erfenis aanvaarden; - a. in jus, voor 't ge
verschijnen; - aditio hereditatis, f. aan--recht
vaarding eener erfenis; - aditus, m. toegang.
a dirittura, it. z. ond. d i r i g e e r e n.
à discrétion, fr., z. ond. d i s c r e e t.
Aditi, f. indische myth. (sanskr. aditi, van
ádi, de eerste, het begin) moeder der goden,
gemalin van K a s y a p a; als allegorie is zij de
oorspronkelijke dag en haar gemaal de oneindige ruimte; - aditjas, pl. sanskr. (áditja, de zon),
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de zonen van A d i t i, twaalf geniën, personificaties der zon naar haar stand in de 12 maan-den.
aditio, enz., z. onder adire.
a ditto, it., beter a detto, z. ond. dello.
Adj., afkorting v. a d j e c t i v u m, a djunct, adjudant.
adjacént, lat. (adjdcens, v. adjacère, aanliggen)
aanliggend, aangrenzend; — adjacent, m. grens
-nabur,
bijwoner.
adjiceeren, lat. (adjicére) bijvoegen, bijdoen;
nabedingen; — adjéctum pactum, zie p a c t u m;
— adjéctie, f. lat. (adjectio) Jur. vermeerdering,
toevoeging, toelage bij het geboden geld; —
adjelctivum of adjectief, n. Gram. bijvoeglijk
naamwoord, het woord, dat eene hoedanigheid
toekent aan het begrip, door een zelfstandig
naamwoord uitgedrukt; — a d j e c t i e v e
k 1 e u r e n, in de ververij : kleuren, die zich
niet op het doek hechten dan door tusschenkomst van eene of andere zelfstandigheid; —
adjective, lat. als bijv. naamw. gebruikt.
Adhipatti, m. jay. titel van een regent op

Java (in rang tussehen t o in m e n g o n g en
pangeran).
Adjoint, m. fr. (spr. adzjóain) z. v. a. adjunct,
z. ond. adjungeeren.
Adjourning, f. eng. (spr. adzjurning) verdaging.
adjourneeren, liever a j o u r n e e r e n, z. a.
Adjudant, adjudantuur, z. ond. a d j u v e er e n.
adjudiceeren, lat. (adjudicdre) gerechtelijk
toekennen, toewijzen; — adjudicátie (spr. t=ts),
f. gerechtelijke toekenning van een recht, inz.
van een eigendom; — adjudicatief, adj. nw. lat.
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aanpassen; kleeding, opschik, dracht; Kmt. ver
schikking der assurantie-schade; —-efnig,
ajusteur, m. (spr. aju—) werkman, die met de
vijl aan de munten het juiste gewicht geeft; —
adjuster (spr. edzjuster) eng. bemiddelaar, regelaar (van schade bij zeeassurantie).
ad jasti f icándum, z. ond. juste.
adjuveeren, lat. (adjuváre) bijstaan, helpen,
ondersteunen; — adjudant, m. (van 't lat. adjütans, adjuláre) medehelper, inz. officier, die
bevelen overbrengt; — adjudantuur, f. nw. lat.
betrekking van een adjudant; — adjuvánt,
m. lat. (adjuvans) helper, inz. bij muziek; adjuvans -(medicamentum) n., pl. adjuvantla,
Med. helpende middelen, bevorderings-, onder
t=ts), f.-steunigmdl;—ajvátie(spr.
nw. lat., hulp, ondersteuning; — adjütor, m.
lat., helper, hulp; — adjutórisch, adj. behulpzaam; — adjutorium, n. lat., hulp, ondersteuning,
hulpmiddel; — adjutatorium, n. nw. lat. Anat.
schouderbeen.
ad latus, z. onder 1 a t u s.
Adlécti, of allécti, (v. al-legere, bijkiezen) bij
een college bij verkiezing opge--gekozn,i
nomenen; bij de Romeinen zij, die uit den
ridderstand tot senatoren verheven werden; —
adléctie of alléctie (spr. t=ts), f. opneming.
Adleg,atie, f. (spr. t=ts) lat. gezantschapsrecht,
toevoeging der gezanten van de kreitsen bij die
van den duitschen keizer.
ad legéndum, lat. om te lezen.
Adlenimenta, pl. lat. Med. verzachtende middelen.
Adli, n. lengtemaat in Georgië : 100 adli's
= 147 brabantsche ellen.

toekennend, datgene waardoor iets toegekend,

adlideeren, aanstooten; adlisie, aanstooten,

toegewezen wordt.
Adjumént, n. lat. (adjumenlum, v. adjuváre,
z. a d j u v e e r e n) hulpmiddel, bijstand.
adjungeeren, lat. (adjungére) toevoegen,
iemand in zijne bediening een helper en toekomstigen opvolger geven.; — adjínct of adjunctus, m helper, toegevoegde ambtgenoot; —
adjunctus sine spe, a. cum spe, adjunct zonder,
met hoop van opvolging; — adjunctie (spr. t= ts),
f. lat. (adjunctio) toevoeging, vereeniging, ver
lat., ambt van-bindg;—ajuctr,f.w
zulk een toegevoegden persoon; — adjûnctum,
n. lat. bijlage, toevoegsel.
adjureeren, lat. (adjuráre) bezweren, beëedigen; -- adjurátie (spr. t=ts), f. bezwering.
adjurgeeren, nw. lat. (lat. jurgáre, twisten,
voor 't gerecht strijden, jurgium, twist) twisten,
kijven; — adjurgium, n. twist, krakeel.
adjusteeren, nw. lat. (adjusláre, z. j u s t e er e n) of ajusteeren (spr. azju—), fr. (ajusler) gelijk, effen, overeenstemmend maken, bijleggen,
in orde brengen, zich gereed maken; — adjusteerbalans, f. in het muntwezen: vereff eningsschaal, muntschaal, evenaar ; — adjusteerschroef,
f. stelschroef aan mathematische werktuigen en
machines; — ajustage, f. fr. (spr. azju-sta-zj')
vereffening der muntspeciën; ook: opgezette
buizen, inz. aan fonteinen; — ajustemént, n.
^spr. azju-st' man) terechtmaken, scbikken,

aanslaan.
adligaat, vasthechtend, van hecht(zuig-)or
ganen voorzien.
ad libitum, zie libitum; — ad lzmina apostolórum, pelgrimstocht naar Rome, den bisschoppen
voorgeschreven; — ad . liquidándum, z. and. 1 iq u i d e; — ad litteram, z. ond. l i t t e r a; — ad_
mandatum, z. m a n d a a t; — ad manus, z
ond. manus; — ad marginem, z. margo.
adm., afkorting van administratie,
a d m i n i s t r a t e u r.
ad majorem Dei gloriam, z. ond. g 1 o r i a.
admasseeren, nw. lat. (fr. amasser) ophoopen,
te hoop of tot eene massa brengen; — admasseering, f. ophooping.
admatureeren, mid. lat. tot rijpheid brengen,
verhaasten.
ad meliorem f ortunam, z. ond. f o r t u n a; —
ad mensuram, z. m e n s u r a.
Adminàtie (spr. t=ts), f. nw. lat. (vgl.
m i n a t i e) Jur. bedreiging (eene symbolische
injurie).
Adminiculum, n. lat. (v. ad en manas, hand)
hulpmiddel; bijzaak; pl. adminicula; — adminiculum gratiae, genademiddel; — adminiculum
probatiónis, hulpmiddel tot het voeren van een
bewijs; — adminiculátor, m. in de Kath. kerk
geestelijke beambte, die voor weduwen en weezen te zorgen heeft; — adminiculeeren, lat. (ad-

-
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ad mödum, z. onder m o d u s.
nainiculáre) helpen, ondersteunen, sterken, bijadmoneeren, lat. (admonére) herinneren, ver staan, kracht bijzetten.
administreeren, lat. (administráre, vgl. m i- manen, waarschuwen, berispen; - admoniteur,
n i s t e r, m i n i s t r e e r e n), besturen, waar- m. vermaner, waarschuwer; kloosterling, die
nemen, handhaven; voor rekening van eenen den jongeren broederen hunne plichten voorderde eene handelszaak besturen; R. K. uit- houdt; - admonítie, f. lat. (admonitio) herindeelen, toedienen, b. v. de sacramenten; - ad- . nering, waarschuwing, vermaning; - admoniministrátie (spr. t=ts), f. waarneming, beheer tief, admonitorisch, adj. vermanend, waar
-van
een ambt of post of handelszaak; toedie- schuwend.
Admorticatie, f. (spr. -Isie) nw. lat. overgave
nen der genademiddelen of sacramenten; - administratief, adj. waarnemend, besturend, be- van landgoederen van de. wereldlijke jurisdictie
heerend; - administrateur, fr., of administrá- aan de geestelijke.
admoveeren, lat. (admovére) aanvoeren, bijtor, lat. -m. waarnemer, bestuurder, opziener,
voogd, regent; uitvoerder van den laatsten wil; brengen; - admotie, f. (spr. t= ts) bijvoeging. A'
ad multos annos, z. ond. annus; - ad nauseam
- administratorium, n. schriftelijke opdracht tot
usque, z. nausea; - ad normam, z. n o r m a; - ad
beheer van eens anders eigendom.
Admiraal, m. (arab. ontstaan, met weg- notam (lat.) n e m e n, z. ond. n o t a.
Admurmuratie, f. fr. (spr. t= ts) toefluistering.
lating van 't laatste woord, uit a m i r a 1Adnata, f. lat. Med. (scil. mei brava) bindvlies
b a' h r, d. i. bevelhebber op zee) vlootvoogd,
opperbevelhebber eener vloot; schip van den van het oog.
adnéxum, lat. wat verbonden is, gelegen is aan
vlootvoogd; N. H. een der schoonste dagvlinders; - admiraallaken, n. roode, kasjmirach- iets anders; - adnéxa, pl. bijliggende deden van
tige wollen stof; - admiraalschap-zeilen, zeil- het lichaam, b. v. de mondholte en adnexa.
feest o. a. te Amsterdam en te Sneek; - ad- ; adnoteeren of annoteeren, lat. (anznotàre) opmiraliteit, f. zeeraad, zee-krijgsraad, vergade- I merken, aanteekenen, opschrijven; - annotanda,
ring der gezagvoerders; toezicht over het zee- pl. opteekenens- of opmerkingswaardige zaken;
wezen, vroeger hier te lande toevertrouwd aan - annotata, n. pl. aan- of opmerkingen; - an'vijf admiraals -collegiën, welker leden door de notatie, (spr tie=tsie ), f. lat. (a-nnotatlo) opsteden werden afgevaardigd; - admiránte, m. merking, aanteekening; - adnotator, m. opopperbevelhebber te water en te land in Spanje. teekenaar.
ad nolitiam, zie onder n o t i t i e.
admireeren, lat. (adniiráre) bewonderen, ver adnubileeren, lat. (adn vbiláre) omwolken,
eeren; - admirábel, adj. lat. (admirabilis, e) be.

wonderenswaardig; wonderschoon; - admira- 1 verdonkeren.
ad nutum, z. n-2.ctus; - ad oculunz of ad oculos
teur, m. bewonderaar, aanbidder; - admirátie (spr. t-^ ts), f. lat. (admiratio) bewonde- demonstreeren, z. demonstreering, vereering.
r e n.
adoe! mal. au!
admisceeren, lat. (admisc^re) bijmengen.
Adóha, f. mid. lat. (ook adohanii, ntum, misAdmissarlus, m. lat. (van admittére, zie a dvormd van het roman. adjudha, lat. adj2inm nm i t t e e r e n) springhengst, klophengst.
admitteeren, lat. (admittére) toelaten, den turn) geldelijke hulp van leenmannen aan huntoegang vergunnen, inwilligen, laten gelden of nen leenheer.
Adolescéntie, f. lat. (adolescentia) j ongelingsgeschieden; - ad-rmzittdtur, hij mag toegelaten
worden (schriftelijk getuigenis, dat iem. be- leeftijd, jeugd; - adolescent, m. jongeling;
kwaam bevonden is om eenen rang of graad te melkbaard.
Adolph, beter Adolf, mansn. (ontstaan uit
bekomen); - admit/Uur, het wordt toegelaten;
- admissie, f. (lat. admiss o) toelating, toegang, A d e l w o l f, vergelijk het gotisch A topneming, vergunning; - admissie-examen, n, h a u 1 f), edele held, hoogedele ; hulpvader,
toelatingsexamen ; - admissíbel, adj. nw. lat. pleegvader, voogd, helper; - Adolphe, Adolaannemelijk, geldig toe te laten; - admissibili- phine, f. hoogedele; - Adolph-d'or, m. goutelt, f. geschiktheid of vatbaarheid om opgeno- den Adolf, Zweedsch-Pommersch goudstuk =
men, toegelaten te worden; - admittántie, f. El. 6,30 gld.
schijnbaar geleidingsvermogen.
Adonaia, f. gr . (Adón-iaía) de met Adënis geAdmixtie, f. lat. (van admisccre, z. a d m i s- paarde (bijnaam van Venus).
e e e r e n) bijmengsel.
Adonài, Edonai, m. hebr., mijn Heer (alleen
admodiéeren, mid. lat. (adm-odidre) 1) (van bij de toespraak tot God door de Joden in plaats
modus, maat; ad modum redigére) verminderen, van Jehovah gebruikt).
matigen; 2) (fr. amodier, van 't lat. modius,
Adonis, m. gr. Myth. (hetzelfde woord als het
schepel, daar de eigenaar een bepaald deel voorgaande) een zeer schoon cyprisch jongeling
van 't geoogste graan kreeg) een stuk lands in en lieveling van Venus, die door een wild zwijn
pacht geven, verpachten; - admodiatie (spr. verscheurd werd; zijn lijk werd in eene anemoon
t= ts), f. pachting en verpachting van de lan- veranderd en te zijner gedachtenis feesten,
derijen met alle daartoe behoorende rechten; A d o n 1 ë n, ingesteld, die 3 dagen duurden;
de aanbesteding van een werk; - admodiátor, ook een duitsche blauwkleurige vlinder (Papilio
lat., of admodiateur, fr. (amodiateur) m. pach- adonis), alsmede eene plantensoort, wwwaartce de
ter en verpachter van een goed.
adonisbloem of 't adonisroosje, vuurroosje (_A do-
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nis autumitális) behoort; — zich adoniseeren, fr. adoesi-s-), fr. (adoucir, van doux, zoet, zacht)
(s'adoniser) zich tot een Adonis maken, zich op- verzachten, verzoeten; matigen, lenigen, stillen;
schikken, tooien; - adonisateur, m. fr. kap- glad maken; Piet. de omtrekken verzachten,
per; - adonis-tuinen bij de oude Grieken: trek- verdunnen; vgl. ook t e m p e r e n; - adouci,
of broeikasten, of met aarde gevulde vlakke n. lichte schets in waterverf; - adoucissage, f.
vaten, waarin vlugopschietende gewassen ge- j fr. (spr. -saazj') verzachting, wegsmelting der
teeld worden; - adónisch vers, n. lat. (adonius I kleuren; - adoucissemént, fr. (spr. adoesi-s'mán)
versus) n., of adonicus, m. versmaat, die uit de verzachting, leniging, vertroosting, opbeuring.
beide laatste leden van een hexameter, uit een Adovaren, pl. arab. draagbare tenten
daktylus en trocheus, soms spondeus, bestaat ( Adówlin of a d a 1 m e, n. hind. graange
b.v. woordenverklaarder, touw- wicht te Bombay = 4 a 4 1 '. kilo.
slagershandwerk.
Adoxa, f. muskusplant.
Adonist, m. fr. plantenverzamelaar.
ad palatum, z. palatum; - ad parlern, z. ond.
Adóntagra, f. gr. Chit. werktuig om tanden p a r t; - ad patres gaan, z. p a t e r; - ad per
te trekken, door den Engelschman Reece uit- peluam rei memoriam, z. meinoria.
gevonden.
Adpertinentiën, z. v. a. a p p e r t i n e nadopteeren, lat. (adoptdre, v. ad en optáre, t i ë n (z. a.).
wenschen, kiezen) als kind aannemen; billijken, I ad pias causas, of ad eios usus, z. causa.
aannemen, goedkeuren; zich toeëigenen, aan adglumbeeren, z. a p p 1 o m b e e r e n.
matigen; - een g e a d o p t e e r d kind, een' ad pondus omnium, z. ond. pondus; - ad
(als zoon of dochter) aangenomen kind; - adop- ^ posieriora, z. ond. postérus; - ad praecludf^ndum,
tator, m. die iemand als kind aanneemt; - z. p r a e c 1 u d e e r e n; - ad prodocéndunin,
adoptiánen (spr. t=s), pl., Christensecte der ; z. p r o d u c e e r e n; - ad pro f itéiidum et
Este eeuw in Spanje, zoo geheeten, omdat zij liquidandum credita, z. ond. 1 i cl u i d e; - ad
beweerden, dat Christus naar zijne mensch- propositum, z. p r o p o n e e r e n; - ad proloheid slechts een aangenomen (adoptieve) zoon i c^lh.cm,z. p r o t o c o l; - ad proxirnain, z.
van God was; zij worden ook Felicianen ge- p r o x i m u s.
noemd naar den bisschop Felix van Urgel; Adquiescentie, z. a c q u i e s c e n t i e.
adóptie (spr. t=s), f. lat. (adoptio, samengetr.
Adquisita, z a e q u i s i t a.
uit adoptatio) aanneming als kind van een zoo- ' Adráehne, f. Bot. aardbeziestruik.
danig persoon, die tot dus verre onder vader Adra;ánt, f. Bot. boksdistel; ook tra;antgom.
lijk gezag stond; vgl. a d r o g a t i e; - adop- ; adranneeren, mid: lat. (adramire; niet van het
uietoges, I. pi. zusterloges, oijioges Dij ae vril- tat. ramus, tax, maar van net ouau. rarno, rang,
metselaars; - adoptief, adj. lat. (adoplivus, a, um) grens) Jur. vaststellen, bepalen, bevestigen.
aangenomen, b. v. een a d o p t i e f kind; -, toezeggen; - adramnitie (spr. i=ts), f. bepaling,
wat tot de aanneming als kind behoort; ook: bevestiging.
vreemd: adoptief haar; adoptieve, Adramélech, m. hebt. naam van een assyrigoederen.
schen afgod, z. v. a. heerlijke koning.
Adramitie, z. ond. a d r a m e e r e n.
adoreeren, lat. (adord re) aanbidden, vereeren,
vergoden, hartstochtelijk liefhebben, huldigen;
Adrastéa, f. gr.(v. a priv. en didráskein,vlieden)
-- adorabel, adj. aanbiddenswaardig, zeer schoon, onvermijdelijke, die men niet kan ontvlieden,
voortreffelijk, wonderschoon; - adorateur, m. bijnaam van N e m e s i s, z. aid. ; eig. aanduifr. aanbidder, vereerder, minnaar; - adoratie ding van het den'cbeeld der straffende gerech(spr. t=is), f. huldiging, deemoedige vereering tigheid. De Stoicijnen duidden met dien naam
of aanbidding, inz. voetkus bij eene audientie ook het noodlot aan.
van den palls ; aan den nieuwen paus aangead rrcti f icásnndurn, z. r a t i f i e e e r e n; -- ad
boden hulde ; - adormnten, m. pl. aanbidders, referéndum nemen., z. refereeren; -- adrem,
partij der s:oninianen (z. aid.), die aan Christus z. res; - ad replicándum, z. rep1ieeereni
goddelijke vereering toekenden.
Adrenaline f. lat. (ad, bij, renes, nieren), door
alorneeren, lat. (ad-ornate) versieren, op- den Japanner Takamine eerst afgez,)nderde bijschikken, opluisteren; - a^iornenient, n. fr. nierenvocht; een gele stof, bitter van smaak,
die verhooging van bloeddruk en vernauwing
(sp - . -rnán) versiering.
Ados, in. fr. (spr. (td,), van dos, rug, en het der bloedvaten teweegbrengt; (Ie pharmacopee
VO',)"rz. a), afhellend, naar de z-)n gerir,ht tuin schrijft voor: hydrochloras adrenaline; 1 / , o( oon
inent, n. (spr. -mzn) helling, aan -bed-;atlos gram geeft reels uitwerking. Als bloedstelpend
leaning: - adosseeren fr. (.dosser), schuin op- middel is het zeer nuttig. Zie p a r a n e p h r i n e.
Adrés, n. fr. (adresse, van a = lat. ad, en
werpen, hellend maken; 1íi1. den rug dekken:
een leger tegen een bosch a d o s s e e r e n, het dresser, it. driz^zre, dirir^are, van 't lat. dirigere, richten, richting geven, dus z<)oveel als
door een bosch den rug dekken.
a1 ostentation-ein, voor het uiterlijk vertoon, ad - di-rectio) aanwijzing van een persoon vol
zijn naam, stand en verblijf: opshrift-gens
uit pralerij.
a'loubeeren (spr. adoebeeren , fr. in orde van brieven, pakketten, enz , betaalplaats van
brengen, kalfateren, een „stuk" of „schijf" in eenen wissel; aanbeveling; in Engeland: ver
verzoekschrift bij eenig staatslichaam-tog,
het spel terecht zetten.
aloueeeren (spr. aloes-) of adoucisseeren (spr. ingediend; plechtig schrijven van een gerin.-
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gere aan een hoogere, hetzij verzoekschrift
(smeekadres) of dankbetuiging (dankadres); per of liever par adresse, door aanwijzing of bezorging; - adresse au besoin, z. b e s o i n; adresboek, n. boek met aanwijzing van de woon
inwoners eener plaats; - adres -platsendr
it inrichting in groote steden, waar -kantor,
huizen huren en verhuren, dienstbo--dormen
den bekomen, geld aanvragen of aanbieden kan,
enz. ; het eerste werd in de vorige eeuw te Hamburg opgericht; - adresseeren, aan iemand
richten, het opschrift op brieven, enz. schrijven; aanbevelen; - adressánt, m. briefschrijver, briefsteller; indienaar van een verzoek
vertoog, enz. ; persoon, die zich aanbe--schrift,
veelt; - adressaat, m. (fr. met lat. uitgang)
briefontvanger; aanbevolene; Kmt. op den wis
genoemd persoon, aan wien de houder zich-sel
zal te wenden hebben, indien de betrokkene
den wissel niet aanneemt.
Adresse, f. fr. vaardigheid, behendigheid, geschiktheid; beleid, sluwheid.
ad restitucéndu7n, zie r e s t i t u e e r e n; adret, z. ond. a d r o i t; - ad rhombum, z. ond.
rhombus.
Adriaan of H a d r i a a n, lat. (Hadriánus)
mansn.: eig. iemand uit A d r i a (tegenwoordig
Atri in Italië), vanwaar keizer H a d r i a n u s
geboortig was ; - Adrianísten, m. pl. secte van
wederdoopers in de 10de eeuw, naar Adriaan
dus genoemd; ook aanhangers van-leainstod
den toovenaar Simon, in de Hand. der Apostelen voorkomende.
a drittura, z. ond. d i r i g e e r e n.
adrogeeren, lat. (ad- of arrogdre, vgl. a r r og e e r e n) Jur. als kind aannemen; vgl. a d o pt e e r e n ; - adrogàtie (spr. t = ts), f. lat. (adrogatlo) aanneming tot kind van iem., die niet
meer onder vaderlijke macht staat.
adroit, fr. (spr. adroá), ook adret, geschikt,
handig, behendig, vlug; afgericht, sluw.
ri drone, fr., z. ond. droit.
•a.dscénsus i tori, Med. rijzen der baarmoeder.
adiscisceeren, lat. (adsciseère) toeëigenen, ver
aannemen; - adscitum nomen, of a. cog--wervn,
nornen, m. een aangenomen naam of toenaam.
adscribeeren, lat. (adscribére) toeschrijven,
toeëigenen ; - ( 7,dserír)tus glebae, m. tot den grond
of bodem (ylebrr,) behoorende lijfeigene, die
(le plaats van zijn oponthoud niet mag ver
lat. (adscri-p--ander;sípti(.=),f
tio) toeseilrijving; -. adscriptief, adj. bijgeschreven, overtallig; - adscriptor, In. medeonderteekenaar.
ad secidndus implias of ad seconde nota, z. ond.

nuptiae.
ad separd/uma, z. s e p a r e e r e n; - ad sereníssirnumn, z. oncl. s e r e n u s; - ad specialia
en ad speciein, z. species.

Adsjak divan, ni. perz., eig. staande divan,
zekere raadsvergadering in Constantinopel, bij
welke niemand mag zitten.
Adspectus of adspect, z. a s p e c t.
Adspersoríeim, zie a s p e r s o r i li m onder
a s p e r g e e r e n; -adspirant, zie aspirant.

ADUMBREEREN.

Adstánt, m. lat. (ádstans, v. adstáre, bijstaan,
ter zijde staan), helper, bijstander.
ad sta/um legéndi, z. ond. status.
adstipuleeren, lat. (adstipulári) toestemmen,
instemmen, bijvallen, overeenkomen in gevoelen; - adstipulàtie (spr. t= ts), f. in- of toestemming, bijval; - adstipulátor, m. die instemt, toestemt, evenveel weder belooft.
adstringeeren, lat. (adstringére) Med. samen
verbinden, stoppen; - adstríngens, n.,-trekn,
pl. adstringentia of adstringeerende middelen,
samentrekkende artsenijen; - adstringént of
adstringeerend, adj. samentrekkend; - adstrietie, (spr. t=s), f. samentrekking.
adstrueeren, lat. (adstruére) bijbouwen; beweren, betoogen, toelichten; - adstructie, toelichting.

ad summam, z. s u m in a; - ad summum, z.
su mm us.

ad superiorem judicem, z. ond. j u d e x; ad tempus, z. tempus.
a due, z. due.
Adufe, f. (sankr. adu f e, m., arab. ad-du f,
trommel) oostersch speeltuig, metalen, met een
steel voorziene hoepel of ring, waarover eerre
huid is gespannen en waaraan schelletjes hangen; bij de Hebr. T o p h, welk woord Luther
door pauke heeft vertaald.
Adulaar, m. Min. wit veldspaat, maansteen of a 1 b i e t (z. ald.), verkeerdelijk zoo
geheeten naar de berggroep der A d u 1 aA 1 p e n in Zwitserland, alwaar hij niet te vinden is.
aduleeren, lat. (adulãri) laag vleien, liefkoozen,
flikflooien, naar den mond praten, pluimstrijken; - adulátie (spr. t=ts), f. vleierij, pluimstrijkerij ; - adulateur, m. fr. lage vleier, flikflooier, pluimstrijker; - adulatóriseh, adj. (lat.
adulatorius, a, um) laf vleiend, flikflooiend.
Adulter, m. lat. (gevormd uit ad en alter)
echtbreker; - adultëra, f. echtbreekster; adultereeren, lat. (adulteráre) echtbreken; ver
verdraaien; - adulterátie (spr. t=ts),-valschen,
f. lat. (adulteratio) vervalsching, namaking;
- adulterator, m. vervalscher, valsche munter;
- adulterium, n. echtbreuk; - adullerium duplex,
dubbele echtbreuk; -a. simplex, enkele echtbreuk
(naar gelang beide schuldige personen gehuwd
zijn, of slechts een hunner); - adulterinus,
ni. iemand in overspel geteeld, bastaard, keefskind.
ad ultimunm-, z. ond. u 1 t e r i o r.
Adultus, m. lat. volwassene, mondige; - Adultus en Adulta, bijnamen van Jupiter en Juno,
met welke zij door trouwlustigen werden aan
-geropn.
adumbreeren, lat. (ad-umbráre, van umbra,
schaduw) Piet. schaduw maken, schaduwen,
ontwerpen, schetsen, de eerste grondlijnen
trekken; overschaduwen, verduisteren; ook bewimpelen, vergoelijken; - adumbrátie (spr. t=
ts), f. schaduwing, schets der omtrekken; ontwerp.
ad una Gorda, it. op één snaar; - a due corde, op
twee snaren.
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I aviso-brief, m. berichtbrief, inz. van den wisaduncecren, lat. haakvormig krommen.
ad unguem, z: ond. unguis; — ad unum (omnes), seltrekker aan den betrokkene; adviesjacht,
n. postschip, klein vaartuig ter snelle overz. ond. unus.
Adürens, n., pl. adurentia, lat. (v. adurére, brenging van brieven of berichten; advisátie
aanbranden) Med. brand- of bijtmiddelen; z. (spr. 1=ts), f. naricht, inlichtingen; avisatio de
r o t i k a; autistic, f. lat. (adustio) perjurio vitándo, nw. lat., Jur. waarschuwing
V. a.
voor meineed, de rechterlijke waarschuwing vóor
branden, bijten; ontbranden.
ad usum transfereeren, z. t r a n s f e r e e het afleggen van eenera eed; adviseeren, avir e n; — ad ulrumque paralus, z. ond. a r a a t; seeren, mid. lat. (avisáre, it. avvisare, fr. aviser)
— ad valorem, z. ond. valor; — ad valvas, z. ond. melden, bericht geven; raden, aanraden; adi viseer, m. raadgever, voorlichter.
valva.
ad vitam csternam, voor de eeuwigheid.
adv., afk.voor a d v o c a a t, a d v e r b i u m.
Advitaliteit, Advitalitlum, f. nw. lat. (van 't lat.
advenánt (naar) of à l'avenant, adv. fr. (spr.
— yuín) naar verhouding; naar omstandigheden; vitális, e, het leven betreffend, onderhoudend,
enz.) levensduur; Jur. levenslang gebruik of
a d v e n a n t, adj. aangenaam, hupsch.
Advént, m. lat. advéntus (v. advenire, aan- vruchtgenot eener zaak.
ad vivum resecáre, lat. (de nagels) tot op het
komen) aankomst, inz. de toekomst of geboorte van Christus; adventisten, pl. amer. en vleesch afsnijden; oneig. het al te nauw nemen.
Advocaat, m. (lat. advocátus, eig. bijgeroeeng. godsdienstige secte, die gelooft aan den
terugkeer van Christus op aarde; de advénttjjd, pene, ter hulp geroepene, v. advocáre, bijroepen) voorspraak, verdediger voor het gerecht,
de vier voorbereidingsweken voor Kerstmis;
advéntus spiritus sancti, uitstorting van den pleiter; — advocatu,s dei, godsadvocaat, en ad
vocatus diaboli, duivelsadvocaat, namen der
HHeiligen Geest.
personen, die bij heiligverklaring in de R.-K.
adventilia bona, z. bona.
adventief, bijkomend; Bot. adventieve organen, Kerk voor en tegen de canonisatie pleiten;
nevenorganen, niet normale organen van plan- a. fisci, v. f i s c a a l; a. ecclesiae, beschermheer, schutsheer der kerk; ook: soort drank,
ten.
Adverbium, n. lat., plur adverbia, Gram. bij- bestaande uit brandewijn en eieren; soort peer
woord; adverbiaal, adverbialiter, bijwoorde- in Indië; advoceeren, tot zich roepen; anderen voor het gerecht vervangen, in rechten
lijk.
advocatuur, 1. ambt
dienen, voorspreken;
ad veritáter, z. ond. v e r i t a s.
advérsus, a, um, lat. (van ad-vertére, heen- van pleiter, verdediger, zaakverzorger; zaakwaarneming.
wenden, toekeeren) tegengesteld; strijdig;
ad vocem. z. onder vox.
advérsa f ortuna, tegenspoed; — adversa pars, z.
Advoyer, z. a v o e r.
ond. a r t; — ex adverso, van de tegenoverady, waarsch. verkorting van liet fransch
adversarius, m. lat., advergestelde zijde;
saire, fr. (spr. adwersèr') tegenpartij, vijand, a u j o u r d'li u i (spr. ozjoerdwí) heden, SOnis
adversariën lat. (adversaria), voor de dagteekening van notariëele en andere
wederstrever;
pl. schriften of boeken, die, als 't ware, voor de stukken geplaatst.
Ady, m. naam eener soort van palmboonm, die
oogen opgeslagen liggen, aanteekeningen over
allerlei, mengelschrift; memorieboek, kladboek; de abanga voortbrengt en uit welks sap men een
adverseeren lat. (adversári) weerstreven; bedwelmenden wijn bereidt; ook lengtemaat
0,2656 meter.
adversatief, adj. nw. lat., Gram. tegenstellend; op de kust van Malabar
Adynamie, f. gr. (adynamía, van a priv. en
adversiteit, f. lat. (adversitas) wederwaardigdynamis, z. ald.), Ned. zwakte, krachteloosheid, ongeval.
Advertance, f. fr. (spr. adweríáns') aandacht heid, onvermogen; adynámisch, adj. zwak,
onvermogend, krachteloos; adynatokrasie, f.
opmerkzaamheid, oplettendheid.
adverteeren lat. (advertére, heenwenden, de I te losse samenhang of menging der anorgaadynáton (v. gr. aduni tos,
opmerkzaamheid op iets richten) of averteeren, nische deelent
fr. (averlir) berichten, aankondigen, inz. door onmogelijk), redek. uitdrukking om iets onmoadvertentie gelijks te kennen te geven b. v. eer drijft een
de dagbladen, waarschuwen;
(spr. tie=tsie), a v e r t i s s e m é n t, f. fr. stuk gezonken ijzer weer boven water, eer ik u
(averlissement) aankondiging, bekendmaking, vergeten zal. Zie P h o c a e is c h e vloek.
I Adyton, n. gr. of lat. adytum (d. i. eig. onbericht in de nieuwsbladen, waarschuwing.
Advies, adviys, fr. avis (spr. awi), n., aviso, 1 toegankelijk, niet te betreden) allerheiligste,
it. m. (avviso, van 't lat. ad en visus, gezien) van- j binnenste in tempels, alleen voor priesters toedaar dat avis ook meening, gevoelen, wijze van gankelijk; eene verborgen plaats, schuilhoek.
kus gr. (Aiakós) oud-gr. koning van ,gizien beduidt; het mid. lat. advisare, avisare '
komt echter waarschijnlijk van het oudduitsche na; volgens latere fabel werd hij na zijnen dood
wisan, wijzen, en beteekent dan ook a a n- een der drie rechters in de onderwereld; z.
1 akíden, bijn. van Achilles en
w ij e n; vandaar avis of advies in de volg. P 1 u t o;
beteekenissen: bericht, naricht, melding, bood- Pyrrhus, kleinzoon en achterkleinzoon van
schap; — avis au lecteur (spr. awizo lekteur), let IEakus.
Achmalotarch, m. gr. opperste der Joden gewel! laat het u niet vergeefs gezegd zijn! eig.
bericht aan den lezer; advies of adviesbrief, durende de Babylonische ballingschap.
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Neldïe, f. plantk. woekerzwam.
A delict, m. mineralewzelfstandigheid, die men
te gdelfors in Zweden vindt.
tdicula, f. lat. (verkiw. v. aedes, huis, tempel) huisje, kleine tempel, kapel; nis om beelden in te zetten; – aedificeeren, lat. (aedifieire) bouwen, stichten, een gebouw optrekken; oneig. iemand stichten, in 't geloof opbouwen, onderwijzen, sterken, geruststellen; —
aedificátie (spr. t=ts), f. stichting, opbouwing,
versterking; – oedilis, m. lat. (aedilis; van aedes,
huis, tempel) aanzienlijk overheidspersoon in
Rome, wien het opzicht over de gebouwen,
tempels, enz., de markt- en straatpolitie, volks vermaken, enz. was opgedragen; naast twee plebejische werden inz. voor de openbare spelen
(leudi Romani) twee patricische (^Ediles curules)
verkozen; – aediliteit, f. lat. (aedilztas) waardigheid, ambt der ndilen.

£QUAAL.

A. E. I. 0. U., d. i. Austriae Est Imperium
Orbis Universi, geheel het aardrijk is Oostenrijks
onderdaan (de leus van verschillende duitsche
keizers).
Aeipathie, f. gr. (aeipátheia, v. aei, altijd, en
pathos, z. a.) Med. bestendig lijden, voortdurende
ziekelijkheid, sukkelen.
Elem, standaard met de halve maan, bij
de Turken als eene soort van ordeteeken geschonken; – oelemdarius, m. drager van zulk
een standaard.
lEmilius, 1 milianus, lat. mansn.: innemen
de, bevallige; vr. )Emilia en IEmiliana.
I 1mónische kunsten (Aemónie = Thessalië),
tooverkunsten.
wmuleeren, lat. (aemulari) wedijveren, na, streven;– aemulatie (spr. t= ts), f. lat. (aemulatio)
wedijver, naijver.
1 nëis, f. bijnaam van Venus, naar haren zoon

A diologie, eig. IEdceologie, f. gr. (van aidóios, in ë a s; – 1Enèis, Mneide, Virgilius' heldenbeschaamd; eidos, schaamte) leer der welvoeg- dicht van den beroemden trojaanschen held
EEnëas, zoon van Anchises.
lijkheid.

Enígma, n. gr. (aínigma) raadsel; duistere
A:dituus, m. lat. (v. aedes, huis en inz. tempel)
koster, kerkbewaarder; romeinsche deurwach- i zegswijze of vraag; – wnigmátisch, adj. raadter; bediende des priesters bij de Ouden met selachtig, duister; – wnigmatiseeren, raadselachtig spreken.
de huiszorg belast.
1Eolecthyma, n. gr. (aiólos = bont en ekthynma,
Aëdón, f. gr. nachtegaal.
A gagropilae, f. gr.-lat. (van 't gr. aigagros, ! uitslag), pokken.
Jólis, f. naaktkieuwige slak.
gems, en 't lat. pila, bal) gemzenkogels, steenkogels in de maag der klipgeiten; haarballen j IEólus, m. lat. (van het gr. Aiólos) Myth.
in de maag der herkauwende dieren; z. ' windgod of god der winden, de koning der
! JEolische eilanden tusschen Italië en Sicilië; –
b e z o a r.
lEger of AEgir, m. noord. Myth. god der zee, aeolusharp, f. windharp, een raam met twee
wiens zetel het Kattegat was, gehuwd met zangbodems en twaalf snaren, die door den
Ran of Rana, vader van de 9 gol` eremaagden. ^ wind geluid geven; ook iron.: fluiten van den
wind; – creoline, f. door E s c h e n b a c h uitZijne dienaren heetten Eldir en Fimafeng.
gíde, l^gis, f. gr. (aigís, fr. égide) eig. geite- gevonden speeltuig; – aeolipíle, f. lat. (aeolivel; het borstschild van Minerva, dus genoemd pila, v. pila, bal) Phys. windkogel, dampnaar JE g i s, een fabelachtig monster der oud- I kogel; ook hermetische blaasbalg, windklap
heid, door Minerva gedood; in 't algem. een ; als schoorsteenventilatie; – IEoliërs, m. pl. een
schild, bij Homerus dat van Zeus; – 1F.gidius, van de hoofdstammen der oude Grieken; –
mansn.: met een borstschild gewapend, be- , a ólisch, adj. winderig, stormachtig; – a o 1 i-

schermende; bij ons C i 11 i s, J i l 1 i s.
IEgilops, m . gr. (aigilóps, d. i. eig. geitenoog)
lled. kleine diepe, celachtige zweer aan den
binnenhoek der oogleden; Bot. dolik, windhaver (eene grassoort).
Egir, z. JE g e r.
Agis, A i g i s, f. gr. Med. witte vlek of litteeleen op het hoornvlies.
1Egoléthron, n. liever Egolethros, gr. (aigólethros) m. geitendood, geitenpest; een voor de
geiten doodelijk kruid (Azalea pontica of Ranunculus flammula L.); – mgophonie, f. gr. (van
aix, gen. aigos, geit, en phóné, geluid, stem)
Med. geitestem, ziekelijke blaattoon bij den
pleuritis-lijder; – oegophthálmos, m. Bot. geitenoog, eene basterdsoort van den chalcedoon ; –
2egopodium, n. gr. geitevoet, karwij (eene plantensoort); – mgosóme, f. boktor, tor met lange
voelhorens.
aegresceeren, lat. (cegrescére) ziek worden,
kwijnen; – a groteeren, lat. (uegrotare) ziek zijn;
wegens ziekte het onderwijs verzuimen; –
aegrotánt, mij. ziek, ziekelijk.
.

! s c h e to o n a a r d, 9de en 10de kerktoon van
a tot a; – n. een der drie grieksehe hoofddialecten; – aeolodikon of acolion, n. door R e i c h
uitgevonden instrument, dat als een klavier beI speeld wordt; – meolomelodleon n. of chore lëon,
verbeterd wolodicon; – aeolopantalon, combi( natie van het voorgaande instrument met
eene pianoforte.
IEón, m. gr. (aiónn.) lange tijdduur, eeuw, leef tijd; wereldbestuur; ook een kwaaddoend (Demiurgos) en een goeddoend wezen (Christus),
naar de leer der gnostieken; – 2cónen, pl. onme, telijke tijdruimten, eeuwigheden; bijbelsch ook:
rijk der geesten; – woniën, pl. of -eónisehe
feesten, eeuwf., jubelfeesten.
fora, f. gr. tooneelmachine om iets zwevend
; te houden.
! IEpyórnis, m. gr. (aipus, hoog, orris, vogel),
groote voorwereldlijke vogel, op Madagascar
gevonden.
' aequa.... z. ond. aequus.
wquaal, adj. lat. (aequális, e) gelijk, evenre dig, evenzoo; – oequáles, m. pl. tijdgenooten; –
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a qualla, n. pl. gelijke grootheden; - wqualiteit,
aequivók (spr. ekiwók', fr. équivoque, v. h. lat.
f. (lat. aequalitas) gelijkheid, billijkheid.
aequivócus, a, um; v. aequus en vox, z. ald.) dub} quanimiteit, f. lat. (aequanimitas, van belzinnig, twijfelachtig; verdacht; onzedelijk;

aequus en animus, z. ald.) gelijkmoedigheid;
zielerust.
1 quàtie (spr. t =ts), f. lat. (aequatio, van
aequáre, gelijkmaken, v. aequus, z. ald.) gelijk
vergelijking; - wqua--making,ev;Mth.
tie- uurwerk, n. uurwerk ter bepaling van den
waren en middelbaren zonnetijd; - aequàtor,
m. gelijkmaker; evenaar, evennachtslinie; aequatoriaal- projectie, z. p r o j e c t i e; - aequatoriaal-sector, in. lijn, die den evennaar doorsnijdt.
wqueeren, lat. (aequare) gelijk maken, gelijk
zijn.
uquwist ni, auj. lat). (ue[Jut-a'sta7Gs) op gellj-

ken afstand, even ver verwijderd; - aequidistánte, f. Math., lijn, die in alle punten gelijken
afstand van eene andere heeft, z. v. a. p ar a 11 e 1.
IEquilatérum, n. lat. (v. aequus, en latus, z.
ald.) gelijkzijdige figuur, inz. zulk een driehoek;
wquilateraal, adj. gelijkzijdig.
huilibrium, n. lat. (v. aequus, z. ald., en
Libra, gewicht, weegschaal) evenwicht; - wquilibríst, m. nw. lat., die het evenwicht weet te
houden, koorddanser; - wquilibrisme, n. evenwichtsleer; - wquilibriteit, f. evenwicht.
aequimanisch, lat. gelijkhandig.
IEquinoetium (spr. t=s), n., a equinox, f. lat.
(v. aequus en nox, z. ald.) nachtevening, tijd,
waarop dag en nacht even lang zijn: lenteen herfst-equinox; - a equinoctiaal, (spr. t=ts),
adj. wat tot de dag- en nachtevening behoort, b.v .. ae q u i n o c t i a a 1 c i r k e 1, cirkel
aan sommige uurwerken, ter aanduiding van
den waren zonnetijd; - w q u i n o c t i a a 1linie, z. V. a. a q u a t o r; - ae q u i n o ct i a a 1-s t o r m e n, stormen ten tijde van den
a equinox; - w q u i n o c t i a a l-z o n n e w ijz e r, zonnewijzer, die overal op aarde bruikbaar is.
wquipareeren, lat. (aequipara-re, v. aequipar,
volkomen gelijk) gelijkmaken; - oequiparátie
(sp. t=ts), f. gelijkmaking, effening,
wquipollént, adj. lat. (aequc.ipollens, v. aequus,
z. ald., en pollire, vermogen) gelijkgeldend, v.
gelijke beteekenis, b. v. zulke woorden; - wquipolléntie (spr. t=ls) f. nw. lat., gelijkgeldendheid, geheele overeenkomst van beteekenis.
iEquipondium, n. lat. (van aequus, z. ald.,
pondus, gewicht), evenwicht, tegenwicht.
Xquiteit, f. lat. (aequitas; van aequus, z. a.)
billijkheid.
mquivaleeren, nw.- lat. (aequi-val re) even veel
gelden, gelijke waarde hebben; - wquivalént,
n. gelijke waarde, hetzij aan geld of aan andere zaken; schadeloosstelling, vergoeding;
Chem. getallen, die de gewichtsverhouding van
stoffen of lichamen uitdrukken; adj. gelijkwaardig; - wquivaléntie, (spr. t=ts), f. gelijkwaardigheid; - equivalentie-pariteit, gelijkheid
van de waarde der munten en wisselprijzen tusschen twee handelsplaatsen.
-

subst.: n. dubbelzinnigheid; onzedelijke taal;
woordenspel; - aequivoca generalio, voortteling
zonder bevruchting uit anorganische stoffen; aequiv6ea, pl. gelijkluidende woorden, woorden
van meer dan éene beteekenis; dubbelzinnigheden; - a equivocatie, (spr. t=4s), f. nw. lat.,
dubbelzinnigheid.
aequo animo, z. onder aequus.
A quor, n. lat. oppervlakte der zee.
aequus, a, um, lat., gelijk, even, billijk, rechtmatig; - aequa lanx, lat., gelijke schaal; strikte
gerechtigheid; - aequá lance, met gelijke schaal;
onpartijdig; - aequo animo, gelijkmoedig, met
Zleleru^u; — uecju'wrre ec uurawrrc, rteiiu

uil

uiinjK; —

ex aequo et bono of pro aequo et bono, naar recht
en billijkheid.
Aër, m. lat. en gr., lucht; - aëraat, n. nw. lat.
Chem. koolzuur water; - aëratie, f. luchtvorming; - aërdàten, pl. luchtgeesten van Para1 celsus en zijnen aanhang; - aëreeren, toelaten van lucht b. v. in het kunstmatig oxydatiei bed voor afvoer van vuil; - aërifórm, adj. nw.
! lat., luchtvormig, luchtaardig; - aëriscli, adj.
luchtvormig; - aërifieeren, in lucht veranderen; -- aërobaat, m. luchtspringer, koorddanser;
haarkloover, vitter, betweter; - aëroben, pl.
bacteriën, die in zuurstofhoudende lucht moe ten leven, zie a n a ë r o b e n; - aërobombe, f.
' luchtballon met daaraan bevestigde bom; - afro klinoscoop, f. toestel voor stormseinen; - aëroclub, f. vereeniging luchtreizigers; - aërodensimeter, m. luchtdichtheidsmeter; - aërodiaphonemeter, m. luchtdoorzichtigheidsmeter; - aërodiaphthoroskoop, f. instrument om de zuiverheid der lucht te onderzoeken; - aërodoctor, m.
luchttoevoerder (instrument bij verlossingen); aërodroóm, n.vliegterrein; - aërodynamika, f. gr.,
leer van de kracht, de drukking der lucht; aërogeengas, luchtgas, bereid uit gasoline (gasolie); - aërognosie,f. luchtkunde;- aërographie, f.
1 luchtbeschrijving; - aëroklinoskóop, f. stormf signaal; - aëroleptyntër, en aërotanyster, m.
luchtverdunner, luchtpomp; - aërolíthen, pl.
luchtsteenen, uit de lucht gevallen steenen; aërologie, f. luchtleer, luchtkunde; - aëromantie (spr. t=ts), f. voorspelling of waarzeggerij
uit de gesteldheid der lucht; - aëromechanica, f. z. v. a. p n e u ni a t i k a, z. a. ; aëromél, n., z. v. a. m a n n a z. a. ; - aërometer, m. luchtmeter; - aërometrie, f. luchtmeetkunde, luchtmeting, luchtkunde; - aëromorphówijzigingen
in de organen van dieren of
sen,
pl.
' planten door het leven in de lucht in plaats van
in 't water; - aëromnótor, m. motor aan een vliegmachine;- aeronef, f. luchtschip (naam door Santos-Dumont aan zijn vliegmachine gegeven); aëronaut, m. luchtschipper, luchtvaarder;
i aëronautika, f. luchtvaartkunst, kunst onl in
en door de lucht te varen; - aerophaan, doorschijnend als lucht; - aërophobie, f. luchtvrees, luchtschuwheid, vrees voor de open,
kouds lucht; - aërophonisch, adj. de lucht door-
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klinkend; - aërophoon, f. toestel ter vermeerdering van de draagwijdte der menschel. stem; aërophoor, m. luchtbrenger; toestel om on(lerwater of in vergiftige lucht adem te kunnen
halen; - aërophóriseh, adj. luchtbevattend; aërophyten, pl. in de lucht verspreide kleine
plantenlichaampjes door P a s t e u r ontdekt; aëroplan(e),m.en f.vliegmachine,vliegtuig,eigenl.
luchtzwever; - aërósis, f. luchting, verdunning
van het bloed; - aërosfeer, f. luchthulsel om
den aardbol; - aëroskopie, f. luchtwaarneming;
- aërostaat, m . of aërostátische machine, f.
luchtballon, luchtschip; fig. windbuil; - a ë r o st a t i s c h e proeven; proeven om in de
lucht te zweven; - aërostatika, f. leer van
het evenwicht der gassen, kunst om in de
lucht te zweven; - aërostatie, f. zweven in de
lucht, luchtreis; - aërostatische pers, f. toestel om
door verdunde lucht iets uit andere lichamen te
trekken; - aërostationist, nl. luchtzwever, lucht
aërostiërs, m. pl. fr. (spr. -rostié),-reizg;
luchtschippers, zij, die zich van een luchtballon
bedienen, vooral in tijd van oorlog; - aërotaxis,
zich kunnen voortbewegen in de richting van
het door het organisme gewilde zuurstofgehalte; - aërotherapie, f. behandeling door lucht,
lnchtkuiir; - aërotherni, m. met warme luchtverhitte oven of haard; - aërothorax, m luchtontwikkeling in de borstholte; - aërotonon, n.
gr., windboog, schietwerktuig, waarmee de pij
kracht der lucht worden voortge--lendor
dreven; - aërotonométer, m. toestel, in 1872 uit
om te meten de spanning, waaronder-gevond,
z'Blrstof en koolzuur in het bloed zijn opgelost;
- aërotropfsnie, n. zich wenden van planten
richting van zuurstofrijke lucht. ; --doelni
aeroxerótës, f. droogheid der lucht; - aërozoisch,
ael j. de lucht noodig hebbende om te leven.
'Era, lat. aera, f. jaar- of tijdrekening, wijze
V. jaartelling va- t een bepaald tijdstip af.
A;rarium, n. lat. (v. aes, gen. aeris, erts, metaal, geld) staatskas in het oude Rome; schat
kamer, kas van land, stad of kerk; - aerarisch,
adj. wat de schatkist betreft.
tërdaten, aërifdrm, aërobaat, enz.. z. ond. cer.
+sere peen-us, lat. duurzamer dan brons.
]:rugo, f. lat. koperroest, groenspaan; - (er.
nobilis, edele roest, platina; - cer. plumb„, loodwit; - cer. scissilis, zwavelgroen; - aerugineeren,
metaal kunstmatig met groenspaan overdekken; - rii,ineus, adj. kopergroen.
t'Es, gen. a ris, n. lat. erts, brons, geld; - aes
alie;zum-n (vreemd geld), schulden; - aes calddxruin, campanion, klokspijs; - aes (comb) -ust-ism,
gebrand koper, kunstmatig verkregen zwavel
- aes con f essinn, voor het gerecht er--koper;
kende schuld: - aes Ikv. wn. galmeikoper; - aes
heppaalizon, leverkoper; - aes pyropurn, gaskoper;
- aes siÇJfation, st ik erts niet het gewichtsteeken
(in het oude Rome); - aes -resignatum, als strafgel d- ingehouden gedeelte der soldij ; - aes viride,
groenspaan.
lEschynanthus, m. (v. h. gr. aischunein, mis vormen, en ánthos, bloesem, bloem, met zinspeling op den zonderlingen vorm der bloemkroon)
-,
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Bot. een schoon pronkgewas uit Oostindië; aeschynomenen gr. (aischunomai = ik schaam
mij), plantenfamilie, welker bladeren bij aanra=
king tegen elkaar gaan staan o. a. 't kruidjeroer-mij-niet.
1 sculanus, m. lat. Romeinsche god der koperen munten.
IEsculapius, m. lat., of gr. Asklèpios, bij verk.
Mskulaap, E s k u 1 a a p, Myth. god der geneeskunst, zoon van A p o 11 o; ftg. een geneesheer, arts ; - Asklepiáden, m. pl. zonen, nakomelingen of priesters van .Esculapius.
,Esculus, f. lat., paardenkastanje; - Tsculíne, f. Chem. in die kastanjes aanwezig plantenzout (alkaloïde).
11sópus, m. lat. (gr. Aisópos), geestige, gebochelde slaaf uit Phrygië, in de 6e eeuw na
Chr., dien men voor den schepper der dierenfabelen houdt, welke naar hem vesopisehe fabelen geheeten worden (vgl. f a b e 1).
Esthësis, f. gr. (aisth sis, v n aisth%xnesthai, gewaarworden, waarnemen) gevoel, gevoelvermogen ; - wstheriën, pl. de zintuigen; - aesthesiométer, m. werktuig, door Griesbach -- 1895 uitgevonden, waardoor de afstand bepaald wordt,
waarop twee op de huid aangebrachte indrukken ook als twee gescheiden indrukken gevoeld
worden. Die afstand is de drempelwaarde voor
het ruimte-voelen, die hoofdzaak is bij de psychophysiologische methode van Griesbach ter meting van de vermoeienis ; - oestheterium, n. gevoels-, gewaarwordings-vermogen; - wsthetick, resthetika, f. (van het gr. aisthelikós, tot
gevoelen geschikt) eig. leer van het gevoel en
den smaak; wetenschap van het schoone en
de kunst, schoonheidsleer; - t r a n s c e nd e n t a 1 e a s t h e t i c a, bovenzinnelijke
schoonheidsleer, leer der begrippen van ruimte
en tijd; - wsthetieus, in. leeraar in den goeden smaak; - wsthëtiseh, adj. wat tot de leer
van gevoel en smaak behoort; smaakvol, schoon;
- a s t h é t i s c h gevoel, kunstzin, schoonheidszin, smaak.
wstimeeren, lat. (aestimáre) schatten, waardeeren, hoogachten; - wstimàtie (spr. i=ts), f.
schatting, prijswaardeering; achting; - cstimi tor, m. schatter, waardebepaler; - aestimator
litis, die de waarde van de rechtszaak bepaalt of
schat; - aestirnatoria actio, f. rechtszaak van
schatting of waardebepaling.
iEstivaliën, pl. mid. lat. (aest-irvalia, van het
lat. aestivdclis, e, tot den zomer behoorende) zomerschoenen, zomerlaarzen (later verminkt tot
stiv%clia. en van daar ons s t e v e 1, duitsch
S'tie f el) ; - aestivátie (spr. t= ts), f. nw. lat. Bot.
knoppentijd; ligging der bloembladeren voor
ontluiking; - wstiveeren, den zomer doorbrengen.
}Estuarium, m. lat. 1). verwijding aan den
mond van een rivier, vooral in Z. Rusland;
2). Med. zweetkast.
iEtaeisne, z. e t a c i s m e.
.Etas, f. lat., leeftijd, menschenouderdom;
— aet. canónica, de voor een kerkelijk ambt
vereischte leeftijd; - aet. legitima, door de wet
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vereischte jaren; — aet. minor, minderjarigAevia, verminking van hallelu-jah, in oude
heid; — ael. puberlális, manbaarheidsleeftijd; — kerkgezangen.
aef pupilláris, minderjarigheid; — aet. virilis,
d faire, fr. te maken, d. i. ik neem aan den
mannelijke jaren, mannelijke leeftijd; — aet. se- bal te maken (in 't biljartspel); iemand a faire
nilis, ouderdom. grijsheid; — aetátis suae, van nemen, onder handen nemen, berispen, terecht zijnen leeftijd. zetten.
aelernus, a. um, lat., eeuwig; — in aeternum,
Afd., afkorting voor a f d e e 1 i n g.
voor eeuwig, in eeuwigheid; — aelernum vale,
afebriel, adj. zonder koorts, koortsvrij.
eeuwig vaarwel; — oeterneeren, lat. (aelernáre)
affábel, lat. (affabilis,
f abilis, v. afföri, aanspreken)
of xterniseeren, fr. (eterniser) vereeuwigen; — spraakzaam, vriendelijk, innemend, enz. ; —
a f f abile, it. Muz. liefelijk, aangenaam; — affaxterniteit, f. eeuwigheid.
iEthal, n. vettige massa uit walschot of sper- biliteit, f. lat. (atabilitas) spraakzaamheid, minmaceti; — wthalolie, f. vluchtige olie uit nethal; zaamheid, innemendheid.
— aethálium, n. vruchtlichaam van den runAfiabulàtie (spr. t=ts), f. lat. (van ad en
bloesem, een zwam, die op vochtige run leeft. fabulatio) laatste gedeelte eener fabel, 't welk
eEther, m. lat. (van 't gr. aithér) hoogere, hare zedeleer bevat.
reinere lucht, bovenlicht; lichtstof; middenadir, van fade) laf of smakeaffadeeren, fr. (affadir,
stof, die de ruimte opvult; alomtegenwoordig loos maken, doen tegenstaan.
medium, Chem. zeer fijne, doorzichtige, vluchAffaire, f. fr. (ontstaan uit à faire, te doen:
tige vloeistof uit alcohol verkregen van hoogst chose qui est a faire) [zaak, aangelegenheid;
doordringenden reuk en smaak, b. v. v i- bezigheid, verrichting, handelsbedrijf, winkelt r i o o 1-a t h e r; — act/ier acelicus, azijnether; zaak; voorval, gevecht, schermutseling; rechtsaether muriaticus, zoutether; — act/ier sul- handel, geding; — af aire d'amour (spr. — da
zwavelether; — aether cum spiritu, móér) liefdehandel, ininnarij ; — affaire de coeur-phurics,
ether met spiritus, Hoffmann's druppels; — i (spr. —keur) zaak van het hart, liefdezaak;
act/ier terebinthinatus, terpentijnether, Duran- — affaire d'honneur (spr. —doneur) zaak van
de's galsteendruppels; — oetherine, f. wijnolie- eer, tweegevecht; — g e a f f a i r e e r d z ij u
kamfer, een koolwaterstof volgens de voor- (fr. affaire) druk bezig zijn; den bedrijvige
—
stelling van eenige scheikundigen de grondstof i spelen.
aetherisch, adj. etherachtig; tot i a#fameeren, fr. (a f f amer) uithongeren; allavan ether;
de bovenlucht behóorende; hemelsch, zuiver, 1 meur, m. die hongersnood sticht, gebrek aan
rein; — aetheriseeren, Med. dampen van zuivere levensmiddelen veroorzaakt; — g e a f f a zwavelether met een bijmengsel van damp- m e e r d, fr. (a f f amé) uitgehongerd.
Affaniën, pl. lat. (a f f aniae) potsen, grillen,
kringslucht laten inzuigen, om de gevoelszenuwen tijdelijk te verlammen en voor pijn onge- ijdel gesnap.
-

voelig te maken; — a therisatie, f. (spr. —Isle) in- i Affánno, m. ital., angst, weemoed; — affannato,
zuigen van zwavelether; — aethyl, n. gr. Chem. 1 weemoedig; - con atianno, met hartstocht, met
de grondstof der etherverbindingen of alkoholi- ! weemoed.
játim, lat., rijkelijk, in overvloed.
sche vloeistoffen. af
-

Athiops, m. gr. (Aithiops, eig. mensch met I alatomeeren of aliatimeeren, mid. lat. (alaverbrand of bruin gezicht, van aíthein, ver- 1 timire, waarsch. van duitschen oorsprong, vgl.
branden, en óps, gezicht), pl. (Ethiopiërs, moo- nedl. vadem eng. fathom, omvatting) door midren, negers, enz., de inboorlingen van t h i- del van handoplegging in bezit nemen (weleer
o p i e in Afrika; ook als pharm. term: moor, i eene rechterlijk symbolische verrichting bij
b. v. aethiops antimoniulis, spiesglansmoor; ' overdracht van eigendom); — aifatoniie, f. deze
aeth. cupri, kopermoor; aeth. martialis, ijzermoor , wijze of vorm van verwerving.
AIIeci, n. lat. tagectus, V. a//cere, z. a i i lenz.
1Ethrioskoop, f. gr. (van aithria, heldere he- c e e r e n) levendige gemoedsbeweging, opwelmel, vrije lucht) zeer gevoelige warmtemeter ling, spanning; hartstocht; soms ook warmte,
(t h e r m o s k o o p), die den graad der warm- vuur; ontroering, innigheid; — afféctie, f. lat.
f ectio) gemoedsstemming, inz. de genegenheid,
testraling tegen den helderen hemel of de koude (affectio)
straling daarvan aanduidt.
^ gunst, neiging; Med. elke indruk op het lichaam,
Aethusa, f. Bot. dolkruid, kleine scheerling. inz. eene ziekelijke gewaarwording; — g e a ff ectianné), wei f e c t i o n e e r d, nw. lat. (fr. affectianné),
1 thyl, z. ond. A t h e r.
Aetiánen, m. pl. Christensecte, die den Zoon willend, genegen, gunstig, van harte toegedaan;
eene geheel andere natuur dan den Vader toe- — affectief, adj. aangrijpend; — affectueus, (nw.
lat. al ectuósus, fr. a f f ectueux) vol neiging
kende.
Aëtiet, m. gr. (v. aëtós, m. adelaar) ade- of genegenheid, liefdevol; — affectuositeit, (spr.
laarsteen, klappersteen, welken de Ouden als —zi—)f. nw. lat. liefdevolle neiging, hartelijkbehoedmiddel tegen vele onheilen droegen; — heid.
f etter) zich geaffecteeren, lat. (a f ectáre, fr. affecter)
aëtoom, n. gr. (aëtóma) Arch. gevel.
Etiologie, f. gr. (aitiologia, van aitia, oor kunsteld, gemaakt, gedwongen gedragen; vooraanwijzing der oorzaak of reden: Med.-zak) geven, den schijn aannemen, veinzen; —•g eleer van de oorzaken der ziekten, z. p a t h o- a f f e c t e e r d, gemaakt, gekunsteld; — alfec1 tátie (spr. tie=tsie), f. gemaaktheid, gelog'ie.
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dwongenheid; schijngevoeligheid; - a ff ectiónis ' wantschap, zwagerschap; maagschap; overeen komst, samenhang; Chem. keurverwantschap,
prelium, n. liefdesgeschenkje.
aantrekking, die bij aanraking van twee veraffectueus, afiectuositeit, z. ond. a f f e c t.
affermeeren, ital. (alermáre) z. a f f i r m e e- schillende stoffen plaats heeft; elektrische affiniteit is de elektrische aantrekking tusschen
r e n.
a f J elluóso of con a ff éllo, it. Muz. (vgl. a f f e c- de verschillende atomen; zoo is dus affiniteit de
t u e u s) hartstochtelijk, met gevoel, warmte, verbindingskracht, die arbeid kan verrichten.
Asion, n. met ambra en saffraan bereid opium,
aandoening; - a f f eltuosíssímo en al ettuosissaeen middel om den moed op te wekken, z. v. a.
menie, hoogst gevoelig, zeer aandoenlijk.
aifibuleeren, nw. lat. (a f jibuláre, van 't lat. opium (z. a.).
affirmeeren, lat. (a f firmdre, vgl. f e r m) befibula, gesp) aanhechten, vastmaken; — aflibulatie (spr. t= ls), f. aanhechting, aangesping. I vestigen, beamen, beweren, bekrachtigen; affirafficeeren, lat. (a f f icére) aangrijpen, roeren, , a f firmándo, beamend, toestemmend;
màtie, (spr. t= ts), f. lat. (a firmatio) bevesbewegen, bedroeven, indruk maken.
aflicheeren (spr. ch=sj), fr. (afficher) aan- tiging, bekrachtiging; - affirmatief, adj. nw.
plakken, aanslaan, b. v. eene bekendmaking; lat., bevestigend, beamend, bekrachtigend; fig. met iets pronken, pralen; — affiche, f. fr. affirmative, f. bevestigende, toestemmende mee (spr. a f i-sj'), of afffctie (spr. 1= ts), f. nw. lat. ning.
a f xum, affixa, enz., z. ond. a f f i g e e r e n.
aangeplakt bericht of bevel; toegevoegd blad
affligeeren, lat. (a f fligére) bedroeven, neèrtot naricht; rolverdeeling, programma van een
tooneelvoorstelling of concert; - les pelites slachtig maken, kommer aandoen; - aiflíctie,
affiches, een advertentieblad te Parijs; - aIR- ^ (spr. t= ts), f. droefenis, neerslachtigheid,
kommer, lijden, hartzeer; - a f flulto, it. (spr.
chêtír, m. fr. aanplakker.
Affidaat, m. mid. lat. (a fidatus, v. a fridáre, be- ^ - f U-to) bedroefd; - con a f flizióne, it. (spr. z= tz)
loven, zich tot iets verplichten, van het lat. í Muz. weemoedig, smartelijk.
affida , afflueeren, lat. (a f jluére) toevloeien, toestroofides, trouw) beleende, leenman;
tie (spr. i=ts), f. wederzijdsche verplichting, ! men; - aiflnéntie (spr. t= ts), f. lat. (a f flzuentia) de
verdrag; - affidavit, n. eng. (spr. e ffidévit) toevloed, toeloop der volksmenigte.
schriftelijk bezworen verklaring, verzekering , Affodil, a s p h o d i 1, m. gr. (asphódélos) Bot.
onder eede, in Engeland; - een g e a f f i d e e r- soort van lelieachtig gewas met knolvormigen
d e, een vertrouweling, iemand die te vertrou- wortel, die sappig, bitter en scherp is; slaaplelie,
z. asphodelus, (Bilderdijk heefteen
wen is.
affigeeren, lat. (a f g re), aanhechten, aan- zijner dichtwerken naar die plant a f f o d i lgóndum, lat., aan te 1 e n genoemd); - affodil-lelie, f. slaaplelie, eene
slaan, aanplakken; - affigéndum,
slaan, aan te plakken; - a f fixum, n. toevoegsel, ^ leliesoort, welker geur slaperig maakt; - gele
een bijgevoegde uitgang of letter van een affodil (Asphodélus lutéus) goudwortel, goudwoord; ook aanplakbiljet; - pl. aiffxa, aan- kruid, de plant, die, volgens de gr. Mythologie
hangsels, toevoegsels; Jur. alles wat aard-, (bij Homerus), de velden der onderwereld vermuur-, hand-, spijker- en nagelvast is; - a fixio sierde en voor eene spijs der dooden werd gehouden.
et re f ixio, f. aanhechting en afneming.
Afiormàtie (spr. t= is), f. nw. lat. (van 't lat.
alfiliëeren, mid. lat. (a f filiáre, van f ilius, zoon)
als kind aannemen; als zoon of dochter (g e a f- ad en formare, vormen) in de hebr. spraakkunst:
l i 1 i ë e r d e) van eene orde of een klooster aan- de vorming van de persoonsvormen van het
zien, opnemen, of de voorrechten eener orde werkwoord door aanhanging van de afgekorte
deelachtig maken; - g e a f f i 1 i e e r d e 1 o g e, voornaamwoorden.
(vrijmetselaars-) loge, die zich bij eene grooAffrétement, n. (spr. -man) fr. (v. f rel =
tere aansluit; - g e a f f i l i e e r d e genoot- vracht) Kmt. bevrachting; vracht; vervoers c h a p p e n, zustervereenigingen welke on- loon.
der gemeenschappelijke - leiding staan; - affia fj`reliándo, a f f rellóso, it. Muz. met spoed voor
liátie (spr. t=ts), f. aanneming als kind, ook te dragen.
affreux, fr. (spr. a f reu) of affreus (van het
als lid van een genootschap, van eene orde, van
ecne vrijmetselaarsloge, zonder de gewone for- oud-fr. a f re, schrik, en dit van 't oudd. eivar,
maliteiten of inwijding.
eipar, scherp, bitter) schrikkelijk, afschuwelijk,
affineeren, fr: (a f (ener, v. fin, fijn) louteren, ontzettend, verschrikkelijk, leelijk, ongehoord.
fijn maken, zuiveren; afdrijven (van metalen) ; afiriandeeren (spr. a f riand-), fr. (a f/riander,
affinage, f. fr. (spr.-ná-z?'), loutering, zuivering, van friand, z. a.) verwennen, verlekkeren; aanafdrijving der edele ertsen, zuivering der suiker, lokken.
enz.; de plaats dier loutering; - affineerwater, n.
aifricáta, nam. littera (letter) lat. verbinetswater; - affinerie, f. werkplaats waar men ding van een ontploffingsletter met een homorijzerdraad trekt of ijzer zuivert; opgerold ijzer gane schuringsletter, gelijk het hgd. die kent:
of ijzerdraad ter verwerking; drijfhaard, frisch- pf (z=ts) en het zwitsersch: kx.
haard.
affrioleeren, fr. (afj'rioler) lokken, aanlokken,
affingeeren, lat. (affingére, vgl. f i n g e e r e n) verlekkeren; door mooie praatjes om den tuin
verkeerdelijk toeschrijven, aasdichten.
leiden.
af/mis, lat. verwant; - affiniteit, f. verAffrónt, n. fr. (spr. a f ron, van het lat. ad
v
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froníem, in het aangezicht) openlijk aangedane
hoon, beschimping, beleediging, eerroof; — affronteeren, fr. (aironter) het hoofd bieden, trotseeren, stout onder de oogen treden; hoonen,
beschimpen, smaden, grof beleedigen.
Affuit, f. fr. (alut, v. h. lat. f ustis,) hout,
stok, onderstel van het grof geschut, roopaard, rolpaard; — affutáge (spr. g=zj), affuitwerk, het stellen van geschut; — affuteeren (fr. a f f uter), het geschut stellen, op de rolpaarden leggen, in gereedheid brengen om gelost te kunnen worden.
f undére, bijgieten) op recepa f j`unde! lat. (v. affundére,
ten: giet er op of bij ! — affusie (spr. —zie), f. nw.
lat. opgietsel.
Affutage, affuteeren, z. ond. a f f u i t.
Afikomen, hebr-gr. (gr. epi h oomon = na 't
feest), stuk van het paaschbrood bij het joodsche seiderfeest (z.a.), dat het laatst gegeten
wordt en gedeeltelijk van jaar tot jaar wordt bewaard.
afl., afkorting v. a f 1 e v e r i n g.
à fond, fr. zie fond.
a f ortióri, lat. met des te meer reden.
a f or f alit fr. (spr. a torte) in eens, bij den hoop,
voetstoots.
afpareeren, ned. fr. (vergelijk p a r e e r e n 1)
afweren, ter zijde wenden, onschadelijk maken.
afpatrouilleeren, ned. fr. (spr. —troeljeeren; vgl.
p a t r o u i 11 e) landstreek, bosch en dergel.
door uitgezonden soldaten doen onderzoeken.
Afraneesádos, m. pl. sp. aanhangers van
Frankrijk in ,Spanje onder Napoleon I., z. v. a.
j o s e f i n o s.
Afrikaander, m. blanke bewoner van Z. Afrika,
die er geboren is.
Africus (scil. ventus), m. lat., zuidwestenwind.
Afterdinner, eng. fijne sigaar of chocola na
den eten.
Afternoon, eng. soort bonbons; — a. tea, thee,
in den namiddag, voor den eten gedronken.
Ag., Chem. verk. v. argentum, n. zilver.
Aga of a g h a, m. turk. (aghá , eig. hoofd,
overste) bij de Turken heer, aanvoerder, bevelhebber; — b. v. a g a der Janitsaren; —
k is l It r-a g a, vrouwenopziener; — a g a b ab i s a a d e t, eerste opziener der odalisken;
— agalik, n. gebied van een aga.
Agaat, m. (van 't gr. achátês) steen, dien
men tot de halve edelgesteenten rekent en
vooral in Z. Amerika, Indië, Italië en Duitschland wordt gevonden; — agatiseeren, (spr. s=z)
agaatkleur geven.
agaceeren, fr. (agacer, van 't oudhoogd. hazjan,
aanhitsen) tergen, 'gaande maken, lokken; —
agaceríe, f. verliefde aanlokking eener vrouw,
terging.
Agalaktie (spr. 1=s) of agalaxie f. gr. (van a
priv. en gala, genit. galaktos, melk) Med. gebrek
aan melk in de moederborsten.
Agallochum of — the n. hout, reukhout, paradijshout uit 0.-Indië.
Agálma, n. gr. (ágalma, sieraad, opschik, '
beeld) het afdruksel van een zegel; grafteeken;
a
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— agalmatolith, m. (van ágalma, en lithos, steen)
beeldsteen, Chineesche speksteen, zie ond.
p a g a d i e t.
Agamémnon, gr. mansn.: de zeer standvastige
(naam van den koning van Mycenw., die de
Grieken voor Troje aanvoerde).
Agami, m. moerasvogel, in Zuid-Amerika,
om zijn geluid ook trompet, t r o m p e tv o g e 1 genoemd.
Agamie, f. gr. (van a priv. en gamein, huwen)
echteloosheid; Bot. z. v. a. k r y p t o g am i e, z. ald.; — agámisch, echteloos; ook z. v. a.
k r y p t o g a m i s c h; — agamíst, m. ongehuwde, oude vrijer.
Aganíppe, f. gr. bron op den muzenberg
Helikon, door den hoefslag van Apollo's gevleugeld paard Pegasus ontstaan; — Aganippíden, f. pl. bijnaam der 9 muzen of zanggodinnen.
Agapánthus, m. gr. (van agape, liefde, en
ánthos, n. bloem) sierlelie, zekere plantensoort;
inz. eene soort met schoone groote -bloemschermen (A.gapanthus umbellátus).
Agápen, f. pl. gr. (agápai, van agapé, f. liefde,
liefdebetoon) liefdemalen bij de eerste christenen
ter gedachtenis van Jezus' laatste avondmaal
met zijne discipelen en tot betuiging van de
algemeene broederliefde; — agapeeten, m. pl. beminden, geliefden, een vrouwengezelschap bij
de eerste christenen; ook mannelijke geestelijken, die voorgaven in kuischheid met de vrouwen te leven.
Agar-agar, f. mal. Bot. een roodwier, zeedruiven, jay. zeegras (Gracilaria lichenoïdes of Plocaria candida). De agar-agar, die als voedingsmaterieel van bakteriën gebezigd wordt, komt
van de Euchema spinósum, vooral uit China
en Japan.
Agarícus, m. nw. lat. (van gr. agarikón)
bladpaddenstoel, eene zwamsoort, waartoe de
vergiftige vliegenzwam (A. muscarins) behoort;
— agaricia, f. bladkoraal.
Agasch of Agatsch, n. turk. turksche mijl,
z. v. a. b e r r i.
agástrisch, gr. (van a priv. en gaskr, buik),
zonder maag, zonder darmkanaal.
Agatha, gr. (agathé, van agalhós, goed), vrouwenn.: de goede, goedaardige, verk. A a g t,
A a g j e; — . agathodsemon, m. gr. goede geest,
in tegenoverst. van k a d o d w m o n, kwade geest; — agathokles, mansn.: die te goeder
faam staat; — agathologie, f. gr. leer van het
hoogste goed.
Agathis, m. gr. (draad) naaldboomensoort in
Australië, N.-Zeeland, enz.
Agati-baschi, m. (spr. —sji) perz. opperhofmeester.
agatiseeren, z. ond. a g a a t.
a gauche, z. gauche.
Agávus, m. gr. (van agauós, edel, roemrijk)
mansn.: edele, beroemde; — Agave, f. vrouwenn.: edele, beroemde; ook: op de aloë gelijkende amerikaansche plant, die zelden bij ons
bloeit, pracht-aloë ; amerikaansche aloë ; — agave-vezels, Cuba- of aloëhennep.
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ageeren, lat. (agére) handelen, verrichten;
zich houden of aanstellen; spelen, voorstellen
als tooneelspeler ;— t e g e n i e m a n d
a g e e r e n, hem gerechtelijk aanklagen, vgl.
actie.
Agénde, agenda, f. (van het lat. pl. agenda, eig.
te verrichten zaken, van agére, handelen, z.
a g e e r e n) altaar- of kerkhandboek, ver
formulieren, gezangen, gebeden-zamelingv
bij bijzondere plechtigheden; Kmt. aanteekenboek, zakboek; lijst van hetgeen te verrichten
is in eene vergadering, punten van beschrijving; — agende annuel, fr. (spr. azjánd'—) lijst
van het voornaamste, dat te Parijs op bepaalde dagen te zien is; — ágens, werkend middel,
werkende kracht; — agentiën, pl. lat. (agentia)
werkende middelen, inz. in de scheikunde; —
agént, m. nw. lat., zaakbezorger, gevolmachtigde; tusschenpersoon bij allerlei zaken; inz.
verzender van koopwaren, iemand wien de leverantie is opgedragen; — agent de change, fr.
(spr. —sjanzj) makelaar in wissels; — agent provocateur, iemand, die misdrijven (in de poli
uitlokt, vooral in Rusland; — a g e n t-tiek)
van p o 1 i t i e, gerechtsdienaar, diender; —
agentuur f. of agéntsehap n., ambt of kantoor
van eenen agent; — agenee Havas, agentschap te
Parijs voor de verschaffing van telegrafische berichten aan couranten.
Agenesie (spr. s=z), f. gr. (van a priv. en
genésis, teling) vrouwelijke onvruchtbaarheid,
gebrek aan teeldrift.
a genoux, z. genou.
Agent, z. onder a g e n d e.
age quod agis, lat. (eig. doe wat gij doet) let
op hetgeen gij doet, doe één ding tegelijk.
alter, m. lat. akker, veld; — a. assignátus, aan
particulieren overgedragen staats- of gemeentegrond; — a. censuális, cijnsakker, pachtakker;
— a. decimdnus of decumánus, tiend-akker; —
a. emphyteuticus, erfpachtakker; — a. limitanéus,
grensakker; — a. novális, braakakker; — a. parochiális, parochie-, gemeenteakker; — a. privàtus, eigen akker, aan een bijzonder persoon
toebehoorend veld; a. publicus, gemeenteakker; — a. restibilis, altijd bezaaide akker; —
a. vectigdlis, cijnsbare grond en bodem.
Agerasie (spr. s=z), f. gr. (van a priv. en
géran, verouderen) niet verouderen, jong schijnen, nog frissche ouderdom; — ageráton, ageratum, n. levensbalsem.
Ageusie, f. gr. (van a priv. en geuesthai,
proeven) Med. onvermogen om te smaken
of te proeven; — ageustie, vasten, nuchter
blijven.
Agfa-versterker, m. Phot. verbinding van ka
om te dunne negatieven-liumenkwrhoda
te versterken;— agfa-verzwakker,m. mengsel van
ferrizout en natrium hyposulphiet om te dichte
negatieven te verzwakken.
Agger, m. (eng. eager angels. egor = zee)
korte rijzing van het water in ebbetijd, bij ons
in de zeeuwsche wateren bekend.
aggereeren, lat. (aggerare, van agger, hoop,
dam, enz.) aan - of ophoopen; — aggeràtie (spr.
,

.
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t= ts), f. lat. (aggeratlo) ophooping, het opgehoopte; — aggeratim, hoopsgewijze.
Aggéstie, f. lat. (aggestio, v. aggerere, aan- of
bijdragen) aanbrenging, ophoopen.
aggiustaménte, it. (spr. adzjoest—) Muz. zeer
nauwkeurig, stipt.
agglomereeren, lat. (agglomerare; vgl. g 1 om u s) tot een bal, kluwen, klomp vormen; zich
ophoopen, grooter worden; dichter bij elkander
bouwen (woningen); — agglomeraat, n. product
van uitwendige aanzetting of ophooping; —
agglomeratie (spr. t= ts), f. nw. lat. opwinding
als tot een bal of kluwen; uitwendige aanzetting of ophooping.
agglutineeren, lat. (agglutináre; vgl. g 1 ut e n) aanlijmen, uitwendig verbinden; — agglutinantia (spr. tia= tsia), n. pl. kleefmiddelen,
verbindende, samenlijmende geneesmiddelen; —
agglutinatie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. aan
lippen der won--lijmng,ver ad
den; aansluiting, verbinding van buiten; Gram.
losse toevoeging der vormende deelen aan den
wortel van het woord (het tegengestelde van
flexie) ; vandaar a g g 1 u t i n e e r e n d e talen,
zulke, waarin de vorming van woorden door
agglutinatie geschiedt, b.v. de kaukasische.
aggrandeeren of agrandeeren, fr. (aggrandir,
van grand, groot) vergrooten; rijker, aanzienlijker worden; — aggrandissement, n. (spr.
agrandi- s'man) vergrooting.
aggratiëeren (spr. t= ts), mid. lat. (aggratiare,
van gratia, z. aid.) genade schenken; — jus
aggratiándi, recht daartoe; — aggratiàtie (spr.
—tsi-á-tsi) genadeschenking; — aggraiiatio publica, openbare kwijtschelding of verlichting
van straf, genadeschenking van den kant des
vorsten bij verblijdende landszaken.
aggraveeren, lat. (aggraváre) verhoogen, ver
strafwaardig maken, verergeren, ver--groten;
zwaren; — aggravant, adj. fr. verzwarend, verergerend; — aggravatie (spr. t =ts), f. verhooging, verzwaring, b. v. der straf.
aggrediëeren, lat. (aggrédi) aangrijpen, aanranden, aanvallen; — aggréssie, f. lat. (aggressio)
aanval, aanranding; — aggressief, adj. en adv.
nw. lat. aangrijpend, aanvallend, aanvallender wij s ; — aggréssor, m. lat. aanrander, aanvallende partij.
aggregeeren, lat. (aggregáre, v. grex, kudde,
schaar) onjuist ook a g r e ë e r e n, bijvoegen,
toevoegen, bijtellen, verzamelen, in een gezelschap of eene vereeniging opnemen, aan een
legercorps toevoegen; — g e a g g r e g e e r d,
toegevoegd; soms ook overtollig; — een g e a gg r e g e e r d e, een toegevoegd persoon, toegevoegd ambtenaar, officier, enz. ; — aggregaat,
n. nw. lat. het opgehoopte, verzameling van
gelijksoortige deelen; Bot. zich aaneenvoegen
van afzonderlijke individuen tot een individu
van hoogere orde; Arith. som van vele getallen; Miner. vereeniging van verscheidene mineralen, kristallen, tot een geheel; — aggregaatvorm of aggregaat-toestand, Phys. de wijze van
verbinding en verplaatsbaarheid der deelen,
volgens welke de lichamen in vaste, vloeibare en
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gasvormige onderscheiden worden; aggregàtie (spr. t=ts), f. ophooping, bijeenbrenging;
ook opneming van iemand in de familie.
Aggréssie, aggressor, z. a g g r e d i e e r e n.
Aggriparel, agiri- of akoriparel, f. zeker glazen
of steenen sieraad, vooral in Afrika.
Agha, z. a g a.
Aghirlik, n. turk. (v. aghir, zwaar, kostbaar)
hofgeschenken, die een pasja geeft, als hij een
turksche prinses huwt.
agiamento (spr. adzji-), ital. gemakkelijk.
agiel, lat. (agiilis, e, van agére, bewegen, enz.,
fr . agile, spr. azjiel') behendig, vlug, rad; agiliteit, f. (lat. agilitas) vlugheid, behendigheid,
enz.; - con agilità, it. (spr. adzjilitá) Muz. met
vlugheid.
Agila-hout, n. soort aloëhout in Nederl. -Indië
-

-

•(Lignum aloës).

Agio, m., it. aggio (spr. addzjio; vermoedelijk
van aggiungére = lat. adjungére, toevoegen, fr.
ajouter, vandaar vroeger agiot; z. echter ook ais e)
opgeld, meerdere waarde van bankgeld boven
kasgeld, van goudgeld boven papieren geld, of
van betere of meer gewilde boven slechtere muntsoorten, zoo ook van wissels boven contant geld;
- sopra agio, buitengewoon opgeld; agio conto,
rekening over winst of verlies uit de omzetting
van wissels en muntspeciën; agiotage, f. fr.
(spr. taazj') spel, dat in alle groote handelssteden
gedreven wordt op het rijzen of dalen der effecten door kapitalisten, die ze koopen of verkoopen uit winstbejag; beursspel, speculatie;
kunstgrepen in den effecten-handel om de prijzen te doen dalen of rijzen; wisselwoeker, actiehandel; agioteur, m. woekeraar met wissels,
actie-handelaar; mensch, niet kiesch in de mid,telen om geld te winnen; agioteeren, wisselwoeker drijven.
Agrioseoóp, f. gr. toestel tot het voortbrengen
van schaduwbeelden.
a giorno, ital. (spr. g=dzj) als de dag, zoo helder als de dag, b. v. a giorno verlichten.
agiteeren, lat. (agitáre, fr. agiter, spr. azjité)
bewegen, verontrusten, aandoen; agitáakel,
n. nw. lat. (agitaciclum) staafje of kolfje tot
het omroeren bij chemische praeparaten of bij
artsenijbereiding; agitatie (spr. tie=tsie), f.
(lat. agitatio) onrust, gemoedsbeweging;
agitator, m. drijver eener zaak; ook opruier;
ook: hooge cylinder, waarin de destillaten van
petroleum in groote beroering
vandaar de
gebracht en door zwavelzuur gezuinaam
verd worden; - agitata res, lat. dikwijls behandelde of besproken zaak; - agitáto, it. (spr.
adszjitalo) of con agitazióne (spr. a-dz jita-tzióne)
Muz. onrustig, woelig, onstuimig.
ligla, niet kerkelijke naam voor God op middeleeuwsche klokken enz.
Aglaia, f., z. G r a t i ë n.
Aglobulisme, n. (a priv. en globus, korrel) gebrek aan roode bloedlichaampjes in 't bloed.
Aglossie en aglossostomie, f. gr. (v. a priv.
en glossa, tong) tongeloosheid, ontbreken der
tong.
Aglutitie (spr. tie=tsie), f. gr., lat. (van a priv.
—

-

-

-

-

-

-

—

—

AGONAR J H.

—

en glutire, slikken) volstrekt onvermogen om te
slikken.
aglyphodont, m. gr. (a priv. en gluphos, spleet
en odon, tand), zonder giftbuis in de tanden
(v. slangen).
Agmen, n. lat. romeinsch leger op marsch,
heertocht.
Agnàten, pl. lat. (agnali) de naaste bloedverwanten van vaderszijde, de mannelijke afstammelingen van denzelfden vader in verschillende
liniën (zwaardzijde) in tegenstelling van c o gn a t e n (z. a.); agnàtie (spr. t=ts), f. bloedverwantschap van vaderszijde; agni tiscli, van
de mannelijke zijde verwant, op mannelijke
verwantschap gegrond.
Agnes, Agnèta, f. (van het gr. hagnós, è, rein,
maagdelijk) kuische, reine.
Agnis, m. ind. myth. (sankr. agni, vuur) do
god des vuurs.
Agnitie, z. a g n o s c e e r e n.
Agnoëten, n. pl. gr. (v. a-gnoein, niet erkennen) onwetenden; ketters der 6de eeuw, die aan
de alwetendheid van Christus twijfelden;
agnoëtisme, n. geloof dat Christus als mensch
vele dingen niet geweten heeft, vgl. Marc. 13,
32; Luk. 2, 52; agnosie (spr. s=z), f. onkunde,
onwetendheid; agnosticisme, n. leer, dat wij het
ware wezen der dingen niet kennen; moderne
sophistiek.
Agnomen, n. lat. bijnaam, toenaam; agnominatie (spr. t=ts), f. lat. (agnomina1io), z.
a n n o m i n a t i o.
agnosceeren, lat. (agnoscére) erkennen, voor
geldig verklaren, b. v. oorkonde, onderteekening, enz.; agnitie (spr. t=ts), f. lat. (agnilllo)
erkenning.
Agnosie, z. ond. a g n o ë e t e n.
agnus Dei, m. lat. Godslam; gewijd stukje
was in den vorm eener medaille, met een
lam en een vaantje aan de eene en een heilige aan de andere zijde; amulet tegen storm,
onweer en duivelslisten; lat. gebed bij de
Kath. mis met den aanvang der woorden in
Joh. I. 36; agnus paschális, paaschlam;
- agnus castus, lat. Bot. kuischboom, zekere
heester.
agoeng, mal. groot.
Agogiek, f. leer van de opklimmingen van de
tijdmaat, van de opeenvolging der tonen.
Agometer, m. gr. Phys. toestel om door inlassching van stukken draad het weerstandsvermogen in den sluitboog van een galvanische
ketting te wijzigen en te meten.
Agomphiásis, liever agomphósis, f. gr. (van
a priv. en gomphosis, bevestiging door spijkers,
enz.) Med. waggelen, losstaan der tanden.
Agonáreh, m. gr. (van agón, strijd) opziener over de olympische kampspelen; agonie,
f. gr. (agónia, wedstrijd, inspanning) doodstrijd, doodsangst, zielsangst, benauwdheid;
agoniseeren of in agóne (zijn), lat. op sterven
liggen, met den dood worstelen; agonizzanten, pl. it. (Agonizzantt) broeders van den goeden dood, nieuwere, oorspronkelijk spaan sche monniksorde; agonist, m. gr. (agonistes)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AGONARCH.

— 33 —

kampvechter; — agonistárch, m. opziener der
strijdspelen; — agonistiek, f. vecht-, worstel
agonistieken, m. pl. oude Christen--kunst;—
secte, die met den vorst der duisternis in
gestadigen strijd was; — agonistisch, adj. strijdend, worstelend; — agonographie, f. strijd
agonotheet, m. gr. (agonothétes -beschrijvn)g;—
strijdregelaar, kampvechter bij de olymp.
spelen.
Agóne, f. gr. denkbeeldige lijn, die alle punten
verbindt, waar de magneetnaald geen declinatie
vertoont, dus recht naar 't N. wijst (Zie isogonische lijnen).
Agonist enz., z. ond. a g o n a r c h.
Agonyklieten, pl. gr. (van a priv. gonu, knie,
en klinó, ik buig) ketters der 7de eeuw, die het
knielen bij het bidden afkeurden.
Agora, f. gr. (van ageirein, vergaderen) ver
volks, vandaar: markt; — ago--gaderplts
ranoom, m. gr. (agoranomos) marktmeester;
— phobie, f. pleinvrees, angst om alleen een open
ruimte over te steken.
Agrafe of agraffe, f. fr. (van het oudd. krapho,
nu krap /en,
en, voor haak, kram) Arch. grijphaak,
klamp; sieraad aan het eind van een boog,
vensterraam, enz.; ook haakje of gesp aan
(priester)kleeden; hoedband der officieren; ook
chirurgisch instrument.
Agrammatist, m. gr. ongeleerde.
agrandeeren, z. a g g r a n d e e r e n.
Agraphie, f. onvermogen om te schrijven.
agrarisch, lat. (agrarius, a, um, v. ager, akker)
landelijk, boersch; — agrarische wetten, lat.
(agrariae leges) akkerwetten, volgens welke bij de
Romeinen alle landerijen gelijkelijk moesten'
verdeeld worden (ook bij de lste fr. revolutie
voorgeslagen); — agrariërs, m. pl. duitsche politieke partij, die den landbouw wil beschermen
tegenover handel en industrie; — agrarium, n.
hoevengeld.
Agraviádos, m. pl. sp. eig. de beleedigden,
aanhangers der priesterpartij tegen Ferdinand
VII van Spanje, die in 1826 door den opstand in
Catalonië de onbeperkte heerschappij der Kerk
wilden grondvesten en 's konings broeder, Don
Carlos, op den troon plaatsen.
agreëeren, fr. (agréer, v. gré, wil, believen, _
lat. gratum) gunstig aannemen, zich laten welgevallen, believen; bevoegdheid geven; voor
goed erkennen; — agreábel (fr. agréable) adj. aangenaam, lief, aannemelijk; — agremént, n. fr.
(spr. agreman) bevalligheid, aangenaamheid, ver
goedkeuring; sieraad, versiering aan-geno;
kleedij ; — agréage, f. (spr. —aí-zj') makelaarsloon, z. V. a. courtage (z. a.).
Agregatie enz., z. a g g r e g a t i e.
Agrement, z. ond. a g r e é e r e n.
Agrergographie, f. gr. (agros, akker; érgon,
werk, arbeid) beschrijving der akkerbouwgereedschappen.
agresseeren, fr. (agresser, v. 't lat. aggrédi,
agréssus) aanvallen, twist maken; — agresseur,
m. aanvaller, rustverstoorder; — agréssie, f.
eerste aanval, aanranding; — agressief, adj. aan
aangrijpend.
-valend,
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agrést, lat. (agréslis, e, v. ager, akker)
landelijk, boersch, lomp, grof.
Agrést, m. ital. (agrésto, v. agro, zuur) uit onrijpe druiven geperst sap, druivenmoes.
Agri-chemie, f. gr. scheikunde op den landbouw toegepast.
Agricola, m. lat. akkerman, landbouwer,
boer; — agrieultuur, f. (lat. agricultura) landbouw, akkerbouw; — —systeem = physiocratisch
stelsel, z. a. ; — agriculturísten, m. pl. in Engeland die partij, welke den bloei van den landbouw boven de industrie en den handel begunstigt.
agri decumátes, lat. zie decumatische landen.
Agrifolium, z. a c r i f o 1 i u m.
Agrihout, n. oostind. ebbenhout.
Agrimensor, n. lat. (pl. agrimensores) landmeter (de schrijvers over landverdeeling en
akkergrenzen bij de Romeinen).
Agriminíst, m. fr. (agriministe; vgl. agrement)
verkooper of maker van kleine modewagen,
sieraden enz.
Agrimonia, f. lat. Bot. leverkruid, boelkenskruid, zekere plant.
Agrimonie, f. lat. kommer, verdriet, droefheid.
Agrionia, n. pl. (van Agriónios, bijnaam van
Bacchus) oud gr. Bacchusfeest, waarbij raadsels werden opgegeven; — agrionién, raadselverzameling, raadselboek.
Agriophaag, m. gr. (van ágrios, a, on, wild)
wild-eter, een die van het vleesch der wilde
dieren leeft; — agriothymie, f. woeste inborst,
woestheid bij krankzinnigen, waanzinnige
moordlust.
Agrippa, m., en Agrippina, f. lat. namen, eig.
verkeerdgeborene, kind, dat met de voeten
het eerst ter wereld komt (de meest bekende
van deze namen zijn: M. Vipsanius Agrippa,
Augustus' helper en schoonzoon, stichter van
het pantheon enz., Agrippina, zijne dochter); —
agrippjjnsche geboorte, f. voetgeboorte.
Agromanie, f. gr. (v. agrós, veld) landbouwzucht, overdrevene, hartstochtelijke liefde
voor den landbouw; — agronometrie, f. waarde
bouwland; — agronoom, m.-berknigvaht
landbouwkundige, wetenschappelijk gevormd
landbouwer; — agronomist, m. wetenschappelijk gevormd landbouwer; — agronomie, f.
landbouwkunde; — agronómisch, adj. wat op
den landbouw betrekking heeft.
Agropilen, f. pl. fr. in plaats van oe g a g r op i 1 oe, z. ald.
Agrostemma, n. gr. (agros, veld, stemma,
krans) bolderik.
Agrostographie, f. gr. (v. dgróstis, veldgras)
beschrijving der grassoorten; grasbeschrijving;
— agrostologie, f. leer der grassoorten.
agroupeeren, z. g r o e p e e r e n.
Agrümen, pl. mid. lat. (agrumen, pl. agrumina,
ital. agrumi, van het lat. acer, ital. agro, fr. aigre,
zuur) zure vruchten, scherp zuursmakende
vruchten: als citroenen, sinaasappels; fig. naam
eener verzameling van italiaansche volksliederen.
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Agrypnie, f. gr. (agrypnia) Med. slapeloosheid, vooral bij hevige koortsen; - agrypnokóma, n. waken met grooten slaaplust; agrypnotika, n. pl. geneesmiddelen tegen slaapzucht; ook slaaproovende middelen.
Aguadóres, m. pl. sp. waterdragers en waterverkoopers te Madrid.
Aguilles, f. pl. fr. (spr. -agielj') Kmt. katoenon stoffen van Aleppo.
Agul, m. Bot. een doornstruik, op welks bladeren men des ochtends een buikzuiverend
manna inzamelt, mannaboom.
Agutí of acuti, n. (amer.-sp. aguli) N. H.
varkenkonijn, een langneuzig konijn, inz. in
Brazilië enz. (Dasyprócta aguti).
Agynie, f. gr. (van a priv. en gyné, vrouw)
leven zonder vrouw, vrouweloosheid; - agy niërs, m. pl. eene sekte der 7de eeuw, die
den echt voor geene goddelijke instelling hield
en daarom niet trouwde; -agynus, m. die in 't geheel geen vrouw heeft; Bot. zonder stampertjes.
Agyrten, m. pl. gr. (sing. agyrles, eig. verzamelaar) weleer zwervers, die goddelijken bij
voorgaven; thans onkundige geneeshee--stand
ren, kwakzalvers, landloopers, goochelaars.
Ahab, m. hebr. naam, z. v. a. des vaders
broeder.
ahead, eng. (spr. ehèd') vooruit, hals over kop.
Ahasvérus, m. perz. naam, in het gr. Xerxes
geworden, z. V. a. wreed, heerschzuchtig vorst;
ook de naam van den Wandelenden Jood.
a haute voix, z. ond. haut.
Ahnung, f. dui. vermoeden, voorgevoel, idee.
Ahbren, pl. Myth. kinderen, die na hunnen
dood niet ontvangen werden in de zalige gewesten, maar aan den ingang moesten wachten,
tot de tijd was verloopen, dien zij hadden moe
uitleven.
-ten
Ahrimanes, z. ond. O r m u z d.
Al, m. (spr. a-i) luiaard, een viervoetig
dier, in Brazilië t'huis, dus genoemd naar het
geluid, dat het geeft.
Aide, m. fr. (spr. èd',. van alder, uit het lat.
adjutare, sp, ayudar, helpen) hulp, bijstand; helper, ondersteuner; in 't whistspel: medespeler,
partner; - aide-de-camp (spr. -kan) adjudant;
- aide-toi et le ciel t'aidera, fr. sprw.: help u zelven, en dan zal u ook de hemel helpen; ook:
naam van een politiek genootschap voor wettigen tegenstand aan de fransche regeering van
1824-32.
aigre-doux, adj. fr. (spr. -ègre-dóé) zuurzoet,
gemengde smaak van zuur en zoet.
Aigrelin, m. fr. (spr. èg'r f ijn) sluwerd, boze
knaap.
aigreeren (spr. ègr-) fr. (aigrir, van aigre = lat.
acer, zuur, wrang) verbitteren, verzuren; g e a i g r e e r d, verbitterd, gemelijk; - aigreur, fr. zuurheid, scherpte, bitterheid; ver
bitsheid, gemelijkheid; pl. aigreurs, Med.-driet;
zure oprisping, zuur in de maag; bij plaat
-snijder:
harde plaatsen, te diepe groeven.
Aigrétte, f. (spr. ègrètt'), (ontstaan uit aiglelle,
van aigle = lat. aquila, arend, adelaar) witte
reiger, een moerasvogel van Z. Europa (Ardea
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aegrélla), van wiens vederen men pluimbossen
maakt; vandaar ook een bos reigervederen,
reigerpluimbos; ook: zeker vrouwelijk hoofdsieraad.
Aigreur enz., z. ond. aigre eren.
Alguade, f. fr. (v. oud-fr. aigue, lat. aqua, water) plaats waar de schepen versch water innemen.
Aiguillette, f. (spr. ee-gurieljétt') fr. (van
aiguille, naald, en dit van het lat. acicula, verklw.
van acus) veter, nestel; ook : militair sieraad,
winks.
Aiguilleur, m. telegraphist.
Ailerons, pl. fr. (spr. èl'rón) eig. vleugelspitsen
(van alle, vleugel) Mil. kleine buitenwerken der
vestingen.
aimabel of aimáble, fr. (van 't lat. amabM lis)
beminnelijk, beminnenswaardig; als subst.
aimable, m. pronker, modegek.
Aimant, m. fr. zeilsteen, noordsteen, magneet;
-eeren, magnetisch maken.
Ain, arab. bron; komt voor in plaatsnamen.
Ainhum, f. negert. tropische ziekte, waarbij de
teenen afvallen.
Air, n. fr. (spr. èr) eig. lucht, wind (=
lat. aér); - air de luxe, (spr. èr de luxe), fr.
eigenl.weeldelucht), geozoniseerde lucht ter behandeling van borstziekten; verder oneig. 1)
uiterlijk aanzien, gelaat, houding, gebaar;
de wijze van zich deftig te gedragen; vandaar zich een air of zich airs
g e v e n, zich deftig, grootsch voordoen; 2) een
lied, gezang, een airtje, zie a r i a.
Aise, f. fr. (spr. èz', ital. agio; verwant met 't
got. azêts, gemakkelijk, licht) genoegen, gemak,
welstand, gegoedheid; - à son aise z ij n, ruime
bestaanmiddelen hebben; opgeruimd zijn (waarvoor men vaak hoort: in zijn esse zijn); - aisance, f. (spr. èzáns') ongedwongenheid in hou
manieren; gemak, welgesteldheid; voor--dinge
rechten en heerlijkheden; - cabinet d'-, bestekamer.
Aetiologie, z. 2Etio1 ogie.
A ja, ajo, z. A y a.
Ajantiden, m. pl. afstammelingen van Ajax,
een aanzienlijk geslacht te Athene, waartoe
Alcibiades behoorde.
Ajer, n. mal.water; - blanda, soda-, spuitwater,
-wangi, reukwater, -ijs, ijswater.
Aji, f. sp. Cayenne-peper, z. a.
ajo, ind. holl. vooruit! toe! kom!
a jour, z. ond. jour.
ajourneeren (spr. azjoern-) fr. (ajourner, van
jour, dag) tot op een bepaalden dag uitstellen,
verdagen; de aanstaande zitting of vergadering
vaststellen; - ajournemént, n. (spr. azjoern'maii)
uitstel tot een bepaalden dag, verdaging.
a Jóve principium, z. onder J u p i t e r.
ajusteeren en ajustement, z. a d j u s t e e r e n.
Akadémie (gr. akademía, eig. eene naar zekeren A k a d é m o s zoo genoemde plaats in
Athene, waar P l a t o onderwees), in l\ ederland, Duitschland en de noordelijke landen van
Europa z.v.a. universiteit (z.ald.),
hoogeschool, waar de verschillende faculteiten
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vereenigd zijn; naam, dien men aan genootschappen en instellingen van zeer verschillenden
aard, aan oefenplaatsen voor eene enkele faculteit, kunst, wetenschap, enz. geeft; zoo heeft
men akademiën der wetenschappen, der letteren,
der kunsten, akademiën voor geneeskunst, voor
godgeleerdheid, voor rechtsgeleerdheid, voor
muziek, voor schermkunst, enz. Frankrijk heeft
5 voorn. akademiën, die samen slechts een enkel
genootschap uitmaken onder den titel van I ns t i t u t; zij zijn: l'académie francaise, l'ac. des
sciences, l'ac. des inscriptions et belles lettres,
l'ac. des sciences morales et politiques en l'ac.
des beaux arts; - academie universitaire is in
Frankrijk eene administratieve afdeeling van
de universiteit van Frankrijk, van welke akademiën er even veel zijn als oppergerechtshoven;
- academiae rector, lat. rector der universiteit;
- academie d'amour, f. (spr. -damóér) bordeel; - akademíst, academicus, m. die tot eene
akademie behoort, student; - akadémisch, wat
tot de hoogeschool, tot eene vereeniging van
geleerden of kunstenaars behoort.
Akaene of achaene, f. gr. lengtemaat van 10
geometrische voeten, ook dodecapode genoemd.
Akairie, f. gr. (akairia, v. á-kairos, ontijdig)
ongelegen tijd, storing; - akairologie, f. ontijdig,
ongepast gesnap.
Akakie, f. gr. (van á-kakos, niet kwaad) onschuld, onnoozelheid, weerloosheid.
Akal, n. mal. middeltj e, kunstgreep, ook : kuren.
Akalis, pl. onsterfelijken, eene geestelijke
orde bij de Sikhs in Britsch- Indië, wien de opperste leiding van alle wereldlijke en geestelijke
zaken toekomt.
Akampsie, f. gr. (akampsia) onbuigzaamheid;
Med. ziekelijke stijfheid der gewrichten; akámptisch (gr. á-kamptos, ongebogen) het licht
niet terugwerpend.
Akanthen, z. ond. a k a n t h u s.
Akanthikone, z. a r e n d a l i e t.
Akanthobólus, m. gr. (van akantha, doorn)
splinter- of graattang der wondartsen; - akanthologie, f. puntdichtverzameling.
Akánthus, f. gr. (ákanthos) Bot. doornachtig gewas in Zuid Europa inheemsch, bij
Vondel als berenklauw vertaald; in de bouw
pl. nagebootste vorm der-kunstaáhe,f.
bladeren, een sieraad van loofwerk aan de
korinthische en romeinsche zuilen; - akanthoide, Bot. stekelvormig; Min. soort hoornblende;
soort diopside.
Akardie, f. gr. (van a priv. en kardia, hart)
't ontbreken van het hart, harteloosheid, lafheid.
Akariásis, f. zekere sedert 1870 opgetreden
ziekte in de pereboomen.
Akása, m. sanskr. ruimte, Theos. fijne, de
geestenwereld toebehoorende stof, waarin alles
bewaard is.
Akatalektïcus, m. gr. Poët., volledig vers,
jambische versmaat van eene lettergreep meer
dan de k a t a 1 e k t i k u s; - akatalèktisch
(gr. akatáléktos, on, vgl. k a t a 1 e k t i k o s)
zonder gebreken, volkomen (inz. van verzen
gebruikelijk).
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Akatalepsie, f. gr. (vgl. k a t a l e p s ie)
Philos. onmogelijkheid om eene zaak te weten,
onbegrijpelijkheid; ook Med. verstandsverbijstering; - akataleptikus, m. twijfelaar; akataléptisch, niet erkenbaar, twijfelachtig; onbegrijpelijk.
Akatapósis, f. gr. (v. a priv. en katapósis, z.
ald., het slikken) Med. belemmerde slikking.
akatastátisch, gr. (a-katástatos) onbestendig,
wuft; inz. Med. onordelijk, onregelmatig (van
koortsen).
Akatharsie, f. gr. (vgl. k a t h a r s i s) Med.
onreinheid, onzuiverheid in het bloed.
akathistisch, adj. gr. (van a priv. en kathidzein,
nederzitten) niet zittend (staande en gaande) te
zingen; - akáthistos, hymnus akathistus, m.
lofzang ter eere van de maagd Maria, die in de
grieksche kerk jaarlijks op Zaterdag vóór Judica
den geheelen nacht door staande gezongen
wordt.
Akathollkus, m., pl. akatholieken (vgl. k at h o 1 i s c h) onroomschen, naam der Protestanten bij de R. Katholieken; - akathólisch,
adj. niet-katholiek.
Akedíe, f. gr. (akédeia) zorgeloosheid, onbekommerdheid, stompheid, traagheid van geest.
Akefietje (verbastering van aqua vitae, z. a.),
slokje, zoopje en dan : buitenkansje.
Akelél f. (bedorven uit het nw. lat. aquilegia)
eene fraai bloeiende plantensoort: klokjes bloem, pantoffeltje.
Akephálen, akephálisch, z. a c e p h a 1 i.
Akidopeirastiek, f. gr. Chir. door Middeldorph
ingevoerde methode tot onderzoek van gezwel
naaldvormige instrumenten.
-lendor
Akinesie (spr. s z), f. gr. (a-kinèsia, van
kinein, bewegen) Med. onbeweeglijkheid, stijfheid van een of meer leden, zenuwverlamming;
stilstand van den pols; - akinetisch, adj. onbeweeglijk, stijf.
Akiurgie, f. gr. (kwalijk gevormd uit het gr.
aké, punt, scherpte, en ergein, werk, arbeid
doen, verrichten, werken) leer van de chirurgische (bloedige) verrichtingen, z. v. a. chirurgische operatieleer.
A (k) ket, z. hakket.
Akkoord, z. a e e o o r d.
aklástisch, gr. (van a priv. en kláein, breken)
Phys. stralen doorlatend, niet straalbrekend.
Akline, f. verbindingslijn van aardrijkskundige
plaatsen, welker magn. inclinatie 0 is, magi etische (venaar.
aklinisch, aklinitisch, adj. gr. onbeweeglijk,
niet verbuigbaar, voor geene declinatie vatbaar.
akmástisch, adj. gr. volkrachtig, bloeiend;
Med. ontstekend, b. v. a k m a s t is c h e
k o o r t s, ontstekingskoorts.
Akmé, f. gr., eig. spits, snede; vandaar top,
hoogtepunt, rijpheid, bloeitijd; Med. toppunt,
hoogste graad eener ziekte; - akmetherion n.,
hoogststaand dier, primaat (aap en mensch).
Aknae, f. pl. (gr. áknè) Med. vinnen in 't gelaat.
Akeemeet, m., pl. akaemeeten, gr. (akóimètes,
van a priv. en koimán, inslapen) slapeloozen,
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gr. monnikenorde van gestrengen ordesregel
in de 15de eeuw; ook algemeen benaming der
monniken,. in de gr. kerk.
Akóémeter, n. gr. (van akoé, gehoor) gehoormeter, een werktuig ter bepaling van den graad
der doofheid.
Akognosie, f. (spr. s=z) kennis der (inz. chirurgische) heelmiddelen.
Akolást, m. gr. (akólastos, eig. onbeperkt,
zonder tucht) slemper, liederlijk mensch; —
akolasie, (spr. s=z) f. onmatigheid, slemperij;
Med. slechte vochtmenging van het menschelijk
lichaam, als ziektetoestand.
Akolei, f. z. a k e 1 e i.
Akologie, f. gr. (beter a k e o 1 o g i e, van
ákos, genit. a k é o s, heelmiddel) Med. leer
der heelmiddelen, leer van de uitwendige geneesmiddelen.
Akoluth, akoliet, m., gr. (van akóloethos, volgend, begeleidend) natreders, geestelijken van
den laagsten rang ter bediening van den priester
bij zekere plechtigheden der R. K. kerk.
Akoenonoëtus, m. (gr. a priv., koinos = gewoon en noes = geest), mensch zonder gezond
verstand.
Akomie, f. gr. (a priv. en kome, haar) kaalhoofdigheid.
Akoniet, z. a c o n i t u m.
Aköpum, Akópon, n. gr. (van a priv. en kopos
slag, vermoeienis, krachtverlies) Med. versterkingsmiddel, pijnstillende zalf.
Akorie, f. Med. onverzadigdheid, die vraat
-zuchten
gevolge heeft.
Akosmie, f. gr. (akosmia, vgl. k o s m o s)
wanorde, onachtzaamheid; onopgeschiktheid;
Med.. gelaatsbleekheid, ziekelijk uitzicht; —
akosmfsme, n. wereldloosheid, wereldloochening,
het tegengest. van a t h e i s m e.
Akotyledónen, f. pl. gr. (van a priv. en koíylëdon, gaatje, knopje) Bot. planten zonder
zaadlobben en kiemblad, die zich door enkelvoudige kiemen voortplanten, daar zij geene
bloemen hebben; sporeplanten (volgens 't stelsel van de Jussieu).
Akrasie (spr. s = z), f. gr. (a-krasia) eig. nietmenging; Med. slechte vochtmenging.
Akratie (spr. t=ts), f. gr. (a-králeia) Med. onvermogen om zich te beheerschen of ook iets te
verrichten, dus teugelloosheid; zwakte, krachteloosheid, onmacht.
Akribie, f. gr. (akríbeia) nauwkeurigheid,
stiptheid, zorgvuldigheid; — akribologie, f.
juistheid in het spreken, in het onderzoeken en
in het leven over het algemeen; — akrfbometer,
m. juistmeter, werktuig tot het meten van
zeer kleine voorwerpen; — akribometrie, f. nauw
-keurigmtn.
Akridophágen, m. pl. gr. (v. akris, sprinkhaan)
sprinkhanen-eters, zekere volken in Ethiopië
en andere oostersche landen, die sprinkhanen
als voedsel gebruiken.
Akrisie (spr. s=z), f. gr. (a-krisia; vgl. k r i s i s), onbeslistheid, gebrek aan oordeel; Med.
onbepaaldheid van den ziektetoestand; gebrek aan onderzoek, oordeel; — akritisch, adj.
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onbeslist; zonder oordeel, . zonder onderzoek,
gewoonlijk onkritisch (vgl. kritisch.)
Akroáma, n. gr. (van akroásthai, hooren,
leeren) eig. iets gehoords of te hooren, ver
gehoor, inz. voordracht,-lustignva'
voorlezing; ook: grondstelling des verstands
(als 't ware: „iets dat zich laat hooren");
— akroamdtisch, hoorbaar, bestemd om gehoord
te worden, bijwijze van voordracht; op het
verstand gegrond; geheim, moeilijk te verstaan,
verklaring behoevende; a k r o a m a t i s c h e
1 e e r v o r m, eene samenhangende voordracht,
waarbij de leerling aanhoort; — akroásis, f.
gr., toehooren; voorlezing, leervoordracht;
— akroatèrium, (lat. auditorium) gehoorzaal,
leerzaal; — .akroátisch, adj. gr., Phil. geheim;
de a k r o a t i s c h e boeken (v.Aristoteles),
de geheime boeken (die A. niet verklaarde).
Akrobaat, m. pl. Akrobaten, gr. (van ákros,
a, on, uiterst, opperst, hoogst, en bainein, gaan)
koorddanser; — akrobystie, f. gr. = akroposthie ; — akrocholie, f. (van chólos, gal) opwelling
des gemoeds, oploopendheid; — akrochórdon,
f. gr. (v. chordé, z. ald.) Chir. kankerachtige
wrat op de uitwendige oppervlakte der . oogleden; — akrodynie, f. pijn in de ledematen; —
akrokárpisch (van karpós, vrucht) met pene
aan 't eind staande vrucht voorzien; — akrokómos, m. (van komë, haar) kuifdrager; — akrolfthen, pl. (v. ltithos, steen) houten beelden bij
de ouden, met marmeren handen en voeten;
— akromonogrammatika, of akromonogrammáta, of akromonográmmen, n. pl. (vgl. m on o g r a m, enz.) Poët. gedichten, welker versregels met de eindletters van den vorigen regel
beginnen; — akromonosyllabika, pl. verzen, die
met de eindlettergreep van het voorgaande
vers beginnen; — akromphálon, n. gr. (van
omphálós, navel) eig. navelspits; aanvang
eener navelbreuk; — akronyktisch, (van nyx,
genit. nyktós, nacht) in 't begin van den nacht,
in het avonduur, laat; — akropathie, f. vgl.
p a t h o s) Med. ziekte der uiterste lichaamsdeelen; ziekte van den mond der baarmoeder
(bij H i p p o k r a t e s); — akrópolis, f. (van
polis, stad) bovenstad, stadsvesting, stads
Athene; — akroposthie, f. (van-burg,inz.va
pósthè, voorhuid) Med. uitwendige rand der
voorhuid, die bij de besnijding wordt weggenomen; — akrosophie, f. (vgl. s o p h i a) hooge
wijsheid; — akrostichon, n. (van stichos, regel,
vers) Poët. naamdicht of verzen, welker begin- (soms ook eind-)letters namen of woorden vormen; — akroterien, pl. gr. (akróteria)
uiterste lichaamsdeelen; uitstekende voetstukken, postementen of pedestallen aan de gevels,
om er beelden of vazen op te plaatsen; —
akroteriásis, f. of akroteriásme, n. Chir. verlies van ledematen, afzetting of wegneming
der uiterste lichaamsdeelen; — akrotísme, n.
streven naar het hoogste, zoowel in de erken
(theoretische akr.), als in de-nig
handeling (praktische a k r.); ook het
uitvorschen van de eerste gronden der dingen.
Aktwon, m. gr. (Aklaíon) Myth. een bekwaam
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jager, dien Diana, omdat hij haar geheel naakt alabandiet n. of —ine, f. glassteen, die 't midden
in het bad had gezien, in een hert veranderde, houdt tusschen robijn en amethyst.; alabáenwaarop hij door zijn eigen honden werd ver- disch, adj. zot, dwaas, barbaarsch.
Alabárch, m. gr. (alabárchës, van alába, kool,
scheurd; ook een amerikaansche kever (scaraaktmoniseeren (spr. s=z), roet, inkt) tolschrijver, tolontvanger; inz. de
baeus actaeon);
hoogste overheid der Joden in Egypte.
horens opzetten, tot horendrager maken.
Alabaster, z. albast.
Akte, z. acte.
Alabazain, m. amerik. drank (cognac, likeur
Aktiniën, pl. gr. (van aktis, straal; eig. straaldieren) zee-anemonen, eene soort van poliepen en ijs).
a la bonne heure, z. ond. bon.
of koraaldieren, welke op de gevulde bloesems
a l'abri, z. abri; a la campagne, z. c a mder asters gelijken; aktinische stralen, de
scheikundig werkzame (ultra-violette) lichtstra- a g n e; à la chasse, z. c h a s s e.
Alacritelt, f. lat. (alacritas) levendigheid, oplen; aktinobolisme, n. Phys. stralenwerpen,
uitstraling; aktinograaf, f. lichtstraalschrij- gewektheid, wakkerheid.
Aládzjas, f. pl. fijne britschindische, met bloever, eene uitvinding van Pouillet; aktinographie, f. beschrijving of leer der lichtstra- men doorwerkte taffen.
aláf of alaaf (van 't eelt: alaf, geluk, rijkdom,
len; aktinolith, m. gr. straalsteen; aktinometer, m. Astron, straalmeter, werktuig tot heerlijkheid) geluk 1 hoezee 1 leve de ....1 enz.,
bepaling der zonnewarmte door opslorping der een aan den Neder. Rijn gebruikelijke jubelkreet
zonnestralen door eene donkere vloeistof akte- en gelukwensch bij het gezondheiddrinken enz.,
nomyees, f. stralenzwam; -aktinomycose, f. ziekte, b. v. a 1 a f K ë 1 n! heil Keulen!
a la fin, z. fin; a la fortune, z. F o r t u n a;
ontsteking, veroorzaakt door de stralenzwam.
Akustiek, f. gr. (van akuein, hooren) gea la f raneaise, z. f rangais; a la grecque, z.
hoorleer, hoorkunde; toon- en klankleer; akus- grec; a la guerre, z. guerre; a la hate, zie hate;
a la hausse, z. hausse.
tikon, n. hoorbuis, ten dienste van doove
Alai, n. turksch regiment.
of hardhoorende personen; aküstisch, adj.
tot de geluidleer behoorende; geluidkundig;
Alaga, f. sp. turksche tarwe, mais, spelt.
Alairligamenten, pl. nw. lat. (lat. ala, vleugel)
a k u s t i s c h e m i d d e e n (acustica) gehoormiddelen, middelen tot verbetering of ver- vleugelbanden.
a k u s t iAlajoth, grootste ster uit het sterrenbeeld
sterking van het zwak gehoor;
instrumenten, gehoorwerktui- „de voerman."
Sche
Alaktaga, m. N. H. aardhaas, springhaas,
gen.
Akyanoblepsie, f. gr. (van a priv., kyanos, in aziat. Rusland.
Alalie, f. gr. (van de priv. a- en lalein, spreken)
blauw, en blépein, zien) gebrek van het gezicht, waarbij de blauwe kleur rozerood ver- het gebrekkig spreken.
Alaliet, n. soort diopsiet z. a.
schijnt; akyanoblépt, m. die dat gebrek heeft.
Alalonga, m. witte tonijn.
Akyèsis, f. gr. (van a priv. en kyésis, het zwanAlam, arab. wereld (in samenst. als Schahger-zijn) steriliteit, vrouwelijke onvruchtbaar heid, onvermogen om kinderen te ontvangen Alam).
Alambiek, f. z. a 1 e m b i e k.
en te baren.
Alambrados, m. pl. secte in Portugal, eene
Akyrïe, f. gr. (akyria, van ákyros, ongeldig,
oneigenlijk) oneigenlijkheid, oneigenlijk gebruik soort van illuminaten, als de quakers in Envan een woord; akyrologie, f. oneigenlijke, geland.
Alaméda, f. sp. (van Alamo, m. populier) eig.
van den zin afwijkende rede.
al, vaak ook wel e 1 en u 1 geschreven, arab. populierlaan; met boomen beplante wandellidwoord: de, het, b. v. in alkali, alkohol, alko- dreef in de spaansche steden.
Alander, m. soort spiering.
ran, enz.
Alang-alang, f. ind. soort van lang gras
Ala, f. lat. vleugel, van een vogel, van een
gebouw, van een in slagorde staand leger, bij de op Java, Sumatra en elders in den Oost-IndiRomeinen gevormd uit de hulptroepen der schen Archipel (Imperata arundinacea), ook, gebondgenooten; alarii in tegenst. met legionarii droogd, tot dekriet der woningen gebezigd.
Alan-gilan, n. welriekende essence van de
of Romeinsche legioensoldaten.
ei la-, fr., op of naar (deze of die manier of anona odoratissima.
wijze), b. v, a la baisse, a la chasse, a la guerre, I Alánt, m. lat. (inula) Bot. plantengeslacht,
waarvan de wortel eener soort (Insla helenium)
enz., z. ald.
als versterkend en slijmoplossend geneesmiddel
alaaf, z. a 1 a f.
gebruikt wordt; alantstof, z. i n u 1 i n e.
a la baisse, z. b a i s s e.
Alabama periode, Geol. periode van het ame- j a la renverse, z. ond. renvers e eren.
Alaria, f. olijfbruin zeewier uit de noordel.
rik. eoceen z. a. Alabama quaestie, strijdvraag
betreffende een door Engelschen ten bate der zeeën.
Alarich, Alarik, oudd. naam; alrijke, alverZuidel. staten van N.-Amerika uitgerust kamogende alheerschende.
perschip.
Alabandísme, n. nw. lat. knoeierij, kladderij Alarm, n. fr. (alarme, van het it. all'arme, te
in de kunst (naar de stad A 1 a b a n d a in wapen!) oploop, woest getier; onrust, ontstelKarië, waar een slechte kunstsmaak heerschte);- tenis, schrik; alarmeeren, (fr. alarmer) doen
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ontstellen of onrust, schrik, aanjagen, opschud- ! ontstaan in het landschap A 1 b i g e o i s in
ding maken; — alarmist, m. alarmmaker, op- Frankrijk; zij verwierp het pauselijk gezag en
.

loopstichter, schrikverspreider.
erkende den bijbel alleen als geloofsregel; tot
alant, z. a 1 e r t.
op den tijd der kerkhervorming noemde men
à la saison, z. s a i s o n; — à la sourdine, z. alle latere ketters A 1 b i g e n z e n of W a fond. sordo.
( d e n z e n; toen kregen zij in Frankrijk den
Alástór, m. gr. (van a priv. en lathein, verge- i naam van H u g e n o t e n.
ten) nooit vergetende wraakgeest, die ten
Albjjn en Albina, z. ond. albus.
gevolge eener begane wandaad een geslacht Albekoor, m. makreel, boniet.
voortdurend plaagt en vervolgt: ook in 't aleeAlbinaeium. ook albana^ium. ius albanaaiz. n.
meen voor: straatende godheid; plaaggeest; mid. lat. (van albanius, vreemdeling, landverhuisduivel, enz.
huizer, V. 't lat. alibi, elders) fr. droit d'aubaine
a la suisse, z. suisse; — a latere z. latus; — a la eertijds in Frankrijk geldend recht, waartête, z. tête.
door den vorst de nalatenschap van eersen in
Alàtie (spr. t= ís), f. nw. lat. (van 't lat. alátus, zijn land gestorven vreemdeling ten deel viel,
gevleugeld) bevleugeling; — alatiet, m., pl. vreemdelingsrecht; zie aubaine.
a 1 a t i e t e n, N. H. versteende vleugelslakken.
Albino, m., pl. Albino's, sp. (van het it. en
Alatli, m. mexicaansche ijsvogel.
sp. alba = lat. albus, wit) wittelingen, een blank,
Alba of alb e, z. ond. alb us.
zwak menschenslag met onnatuurlijk witte huid,
A 1 b a m e n, n. nieuw lat. urine-zout (bij de witte haren en roode oogen, ook Kakkerlakken,
alchimisten).
Blafards en witte Negers of Mooren genoemd,
Albanéllo-wijn, m. siciliaansche, uit de beste ook toegepast op enkele witte individuen van
en schoonste druiven gewonnen wijn.
gekleurde diersoorten; — albinisme, n. ziekelijke
Albaneezen, Albaniërs, m. pl. bewoners van ontkleuring van de opperhuid, zooals men bij de
A 1 b a n i ë, eene turksche provincie aan de 1 albino's waarneemt = leucisme.
Ionische en Adriatische zee; — ook: secte uit
Albion, n. Groot-Brittannië, naar de oude, nu
de 8ste eeuw, die de erfzonde, de genoegzaam- dichterlijke benaming (celtisch: bergland; v. a.
heid der sacramenten en den vrijen wil ont- van albus, wit, wegens de krijtgebergten der
kende; — albanítika, f. wilde dans der Albanee- kust); oorspronkelijk alleen het noordelijk gezen, met gedwongen, onnatuurlijke houdingen. deelte van het eiland.
Albanágium, v. Albinágium.
albiseeren, z. ond. albus.
Albanénzen, m. secte uit de 8ste eeuw, die
al bisogno, z. bisogno.
een oorspronkelijk goed en kwaad beginsel of
Albíet, n. nw. lat. delfstof, bestaande uit kie
wezen aannam.
aluinaarde, wit of-zelursodanki
Albanitika, z. ond. a 1 b a n e e z e n.
natronveldspaat, z. v. a. a d u 1 a a r.
Albanus, Albana, z. ond. a 1 b u s.
Albocarbonlamp, f. witlichtlamp, die een door
Albást, alabaster, m. gr. (alabastros, van naphtaline verhelderde vlam geeft.
ons albast verschillende steen, en daaruit gealbo lapillo notare diem, lat. een dag met een.
maakt zalfdoosje, lat. alabaster, naar de stad witten steen aanteekenen, d. i. als gelukkig been 't gebergte, A 1 a b a s t r o n in Opper- schouwen.
Egypte benoemd; vandaar gr. alabastrités, alAlboid, n. vernikkeld brittanniametaal.
baststeen, ons albast) eene witte fijnkorrelige
Albolieth, n. gr. (witsteen), mengsel om muren
en harde gipssoort, die zoo hard is, dat zij zich te bepleisteren.
laat polijsten en tot allerlei sieraden verwerken.
Alborák, m. arab. (van baraka, bliksemen,
Albatie enz., z. ond. albus.
barak, bliksem) bij de Mohamedanen het gevleuAlbatros, m. N. H. stormvogel, een vier geld paard, waarop Mohamed naar den hemel
voet groote, witte zwemvogel op de zeeën van reed; al is het lidwoord.
het zuidelijk halfrond (Diomedea exulans).
Albornoz, z. b o e r n o e.
albazon, sp. (albazono) donkerkastanjebruin.
Albuca, f. soort kaapsche lelie.
Albe, f. z. onder albus.
Albufera, f. sp. strandmeer, haf.
Albedo, f. Phys. dat gedeelte van de lichtstraAlburnum, n. lat. het zachte hout onder den
len, dat door een vlak niet doorgelaten maar bast der boomen.
teruggeworpen wordt; tegenst. transparentie.
albus, a, um, lat., wit; — albus of albusstuk,
Albertinum, n. koninklijke verzameling v. gips- m. blankpenning, zilvermunt in Keurhesafdrukken te Dresden, geh. naar hertog Albrecht. sen, ter waarde van ongeveer 5 cts. ; — alba
Albertotypie, f. z. Alberttypie.
of albe, f. wit priestergewaad, koor- of misAlbertusdaalder of Albertjjn, m. brabant- hemd; — alba-florawjjn, m. witte wijn, die
sche daalder, zoo genoemd naar den aartshertog op het eiland Minorca groeit; — album, n. lat_.,
A 1 b e r t, stadhouder der zuidelijke Nederlan- het wit van eenig ding; onbeschreven boek,
den in de 16de eeuw.
inz. stamboek, gedenkboek, vriendenrol, ook:
Alberttypie of Albertotypie f. photographie op boek voor eene verzameling bestemd b. v. ver
glas, waarvan de afdruk met vetten inkt ge-zamelingvhdtk ,pograhieën
schiedt.
enz. ; album graecum, eig. grieksch wit, Med.
albesceeren, albilicatie, z. ond. albus.
witte hondsdrek; — album nigrum, eig. wit-zwart,
Albigénzen, m. pl. secte in de 12de eeuw Med. muizedrek; — in albis, eig. in witte (bla-
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tepunt van het gezamenlijke sterrenstelsel liggen moet.
Aleyón, m. ijsvogel.
Alcyonieten, pl. gr. (van alkyonion), kurkzwam, een plantendier, dat op het nest van den
ijsvogel (alkyón) gelijkt; eene soort van versteende plantendieren, uiterlijk gelijkende op
vruchten, als vijgen, peren, appelen enz.
Aldéa, f. sp. (van 't arab. al-daiah) hoeve,
landhoeve, landgoed, gehucht, dorp.
Aldebaran, m. (arab. al-dabaran, de volgende,
V. dabara, volgen, wegens het volgen op de
Plejaden) het ossenoog, eene ster van de eerste
grootte in 't rechter oog van den stier.
Aldegonde, z. Ade m.
Aldehfde, n. gr. Chem. azijnstof, azijnzuur (uit alkohol bereid en tot azijn bereiding noodzakelijk); – aldehfd- ammoniak, m.
ammoniak met azijnzuur gehalte; – aldehydalkohol, aldol, m. verbinding van aldehydmoleculen door condensatie.
Alderman, m. eng. (spr. oaldermen) eig. ouder
man, een overheidspersoon in de steden van
Engeland; personen te Londen, die met den
Lord-mayor een kiescollege uitmaken; ook angelsaksische rechters.
Aldinen, f. pl. oude drukken van veel waarde
uit de boekdrukkerij van A 1 d u s M a n u t i u s
en opvolgers te Venetië, in de 15de en 16de
eeuw, later naam van een zeker lettertype.
Aldionen, pl. (mid. lat. aldiónes en aldiï),
longobardische naam van de lijfeigenen der
vrije duitsche grondeigenaars.
Aldose, f. Chem. een suiker met aldehydkarakter.
Aldscháme, Aldsjáme, f. arab. (aldsjá mi' van
dsjamaa', verzamelen) groot mohammedaansch
bedehuis.
Ale, n. eng. (spr. eel) engelsch, zwak gehopt,
sterk bier; zie a a 1.

deren), oningebonden, in losse bladen (van boe
ook benaming van den 2den Zondag na-ken);
Paschen: quasimodogeniti of witte
Z o n d a g, wegens de witte altaar- en priester
bij de eerste communie der kinderen-beklding
in de R. K. Kerk; – Albànus, Albána, ook Albijn en Albina, mans- en vrouwenra.: witte,
reine; – albatie of albifieátie (spr. t=ts), f. nw.
lat., witten, witmakers; gewaande verandering van koper in zilver; — albesceeren,
lat. (albescére) wit worden; — albiseeren (spr. s=z,
barb. lat. met een album rondloopen, om inschrijvers te winnen; – albugo, f. lat. witte
vlek in 't oog, oogwolkje; – albumen, n. lat.
eiwit; –albumenpapier, Phot. eiwitpapier voor
photographische afdrukken, het is gezilverd
en ongezilverd in den handel; – albumine, f.
lat. Chem. eiwitstof; – albumineeren, Photogr.
met eiwit bestrijken; – albumineus, adj. eiwit
eiwitstof bevattend; – albumínium, n.-achtig,
fijn vliesje door het eiwit heen, dat het in cellen insluit; – albuminurie, f. Med. ontlasting
van eiwitstof bevattende urine (o. a. bij mor bus Brightii).

Aleabala of aleavála, f. sp. (van 't arab. al
gabalah) belasting op het verbuik, inz. de sedert
1349 in Castilië ingevoerde belasting, welke 10
ten 100 bedroeg, van alles, wat verkocht of
verruild werd.
alcaeisch vers, aleàicum, n. versmaat, dus
genoemd naar den oud-griekschen dichter A 1c e u s (gr. Alcasos). Zij heeft dezen vorm
Alcálde, a 1 c a d e, m. sp. (van het arab.
al-qu'di, de rechter) magistraatspersoon ten

platten lande in Spanje, dorpsrechter, dorpsschout, ook voorzitter eener politieke vereeniging.
Aleali, z. alkali.
Alcantára-orde, f. in de 12e eeuw gestichte en in 1835 opgeheven geestelijke ridder
genoemd naar de sp. stad Alcantara, waar-orde,
zij haar zetel had.
Alearráza, f. sp. (van 't arab. alkurras) waterkruik in den vorm eener flesch van zeer
poreuze klei, om het water door verdampingskoude steeds koel te houden.
Alcatief, n. voetkleed.
Alchdtib, m. arab. (v. chataba, prediken) prediker in de moskeeën.
Alchimie of alehemie, f. (het naast v. 't arab.
al- kimïá, en dit van 't gr. chémeia; vgl. c h em i e) goudmakerij, zoogenaamde kunst om
goud te maken, de steen der wijzen; – alchimíst, m. goudmaker; – alchímisch of alehémisch, wat tot de alchimie behoort; geheim
-vol,
raadselachtig.
Alcides, lat. (gr. Alkeidés) bijnaam van
H e r c u l e s, naar zijn grootvader A 1 c e u s.
Alcimad, n. arab. spiesglans (in de alchimie).
Alco, m. de z. amerik. wilde hond.
Alcohol, z. a 1 k o h o l; – aleoran, z. k o r a n;
al corso, z. corso; – alcove, z. a 1 k o v e.
Alcyónè, f. Astron. helderste ster der Plejaden, waarin of waarbij het middel- en zwaar-
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alea jacta est, z. jacta est alea.

Aleático, m. zoete, kruidige wijn van mus

1

-kadelruivn,FocpElba.
Aleàtor, m. lat. (van aléa, dobbelsteen)
dobbelaar, speler, liederlijk mensch; – aleatórisch, adj. het dobbelspel betreffende; – aleatoir
contract, overeenkomst, die op kansrekening berust; – aleàtorium, n. rustplaats voor spelers
bij de Romeinen.
alègre en allègre, adj. fr. (spr. alègr' ; = ital.
allegro) wakker, flink, opgeruimd.
Alëkto, f. gr. de nimmer rustgevende, eene
der 3 F u r i ë n, z. ald.
Alektryomachie, f. gr. (van alektryón, haan),
hanengevecht; – alektryomantie (spr. tie=
tsie), f. gr., hanenwichelarij bij de Ouden,
voorspelling uit het wegpikken van op een
alphabet gelegde graankorrels door eenen haan;
– alektryomórphisch, als een haan gevormd.
Alem, n. turksch rijksvaandel; – dar, hofbeambte, drager van de heilige vaan van
Mohammed.
Alemánnen of Alamannen, pl. (ook A l 1 em a n n e n), misschien vreemde mannen (van
het oudd. al, el, vreemd, ander, en man, of v. a.
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van: alah, tempel, den goden gewijd bosch,
dus : lieden van het godenwoud of: uitnemende
mannen), oudd. naam van het voornaamste
volk in Z. Duitschland, in tegenoverst. met de
heerschende Franken (vandaar de fr. naam
A 11 e m a n d s voor Duitschers in 't algemeen);
- alemánnische taal, alemánnisch dialekt, zwitsersche en boven-zwabische tongvallen van 't
hoogduitsch.
Alembiek, mid. lat. (alembicum, n. fr. alambic;
van 't arab. al-embiq en dit van 't gr. ámbix,
beker) distilleerhelm, kolf, toestel ter overhaling
in de scheikunde.
Alembroth, n. (chald. = sleutel der kunst)
bij de alchemisten: philosophisch zout, een alkalisch wonderzout.
Alentours, pl. fr. (spr. d lantóér : ontstaan uit
a Pentour) omstreken, omtrek; omringende personen.
Aleph, naam der lste letter v.h. hebr. alphabet.
Alepine, f. fr. (naar de stad A l e p p o zoo
genoemd) stof van zijde en wol.
Aleppoziekte, Med. soort uitslag of roos, in
't Oosten inheemsch.
Alerion, m. heraldisch adelaartje.
alért, fr. (alerte) wakker, vlug, levendig, flink,
waakzaam, opgewekt, lustig, handig.
a l'espagnole, z. espagnol; - à l'esíompe, z.
e 8 t 0 m p e.
Alesan, m. fr. (beter alezan v. arab. al-hasan,
schoon paard) vaal, geelroodachtig paard.
aleseeren, fr. een kanon uitboren of de ziel
-verwijden; - alesoir, m. (spr. zodr) geschutboor.
Aletheia, f. gr. (alétheia, van aléthés, waar)
waarheid, ook persoonlijk gedacht; - alethologie, f. waarheidsleer; - alethologisch, tot de
waarheidsleer behoorende; - alethophílos, m.
vriend der waarheid; - alethoskoop, f. optisch instrument om geschilderde voorwerpen
te zien alsof het natuurlijke voorwerpen zijn.
a l'étourdie, z. ond. étourdisseeren.
Alette, f. (fr. alette) Mar. windvering, galeiwolf, verlenging van het boeghout op den ach
vaartuigen.
-tersvndlaijche
Aleuromantie (spr. t= ts), f. gr. (van aleuron,
tarwemeel) meelwichelarij, het waarzeggen
uit offermeel; - aleurometer, m. meelmeter,
werktuig om de qualiteit van het meel voor 't
broodbakken te meten; - aleuron, n. Bot. planteneiwit; - aleuronaat, n. eiwit uit tarwemeel.
Alewieten, pl. tropische planten uit de familie
der wolfsmelkachtigen.
Alewijn, z. A 1 w i n.
Alexander, gr. (Alexandros, van aléxein, afweren, verdedigen, en anér, gerit. andros, man)
manse.: de mannenverdediger, mannenhelper,
menschenredder; - alexandra, f. Astron. asterolde door Goldsmidt in 1858 ontdekt; - alexandrzna, vrouwenn.: helpster; - alexandrine, f. zijdeachtige stof uit linnen en katoen; - alexandrjnen of alexandr jnsche verzen, rijmregels van
12 tot 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande, b. v. „Wij worden en
vergaan, de wieg grenst aan het graf" (de benaming is, naar men wil, afkomstig van een fr.
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dichter, die in de 12de eeuw in deze versmaat
een dichtstuk schreef: Alexandre le Grand); alexandrjjnsch, adj. behoorende tot, uitgaande
van A l e x a n d r i ë (eene door Alexander den
Gr., 331 voor Chr., gestichte zeestad in NederEgypte, die in de volgende eeuwen voor en na
Chr. geboorte een hoofdzetel der grieksche
beschaving en letterkunde was); vandaar:
alexandrijnsche bibliotheek,eene
verzameling van 700 000 boekdeelen of schriftrollen te Alexandrië in Egypte, bevattende al
de schatten van de gr., rom., ind. en egypt.
letterkunde, waarvan een gedeelte onder C ms a r en het overige onder The o d o s i u s
werd verbrand; - alexandrijnsche cod e x, een zeer oud afschrift des bijbels in het
britsch museum, dat tot 1098 tot de bibliotheek
van den patriarch van Alexandrië behoorde; alexandrijnsche school, de geleerde
school te Alexandrië door de Ptolemeën gesticht, van waar eene nieuwe richting in poëzie
en wetenschap uitging, die aan dit tijdperk
nsche
den naam van het alexandrijnsche
deed geven; - alexandrijnsche versie
of overzetting, z. septuaginta.
Alexiánen, m. pl. door paus Sixtus IV, ingestelde orde, die zich het weldoen tot taak
stelde, en haren naam ontleende aan haren beschermheilige Alexius.
Alexiterium, n. nw. lat. (van 't gr. alexëlérion,
van aléxein, afweren, helpen), hulp- of redmiddel, inz. tegengift; - alexitérisch, giftafdrijvend;
- alexikákon, alexipharmákon, n. gr. (pl. - -ka)
tegengift, redmiddel tegen vergift; - alexipharmacie, f. leer van de tegengiften; - alexipharmaceutisch, bereiding der tegengiften betreffende; - alexipyretikon, n. koortsmiddel, geneesmiddel tegen de koorts; - Aléxis en Alexlua
mansn.: helper, hulp, redder; - Alexius-d'or,
m. goudmunt, ter waarde van 9 gl., geslagen onder den hertog Alexius van AnhaltBernburg.
a l'extérieur, z. extérieur.
Alexie, (a privans en lat. lectio, lezing), het
niet kunnen lezen.
Alezan, m. (arab. al hasan, schoon paard),
rood-geel paard met staart en manen van dezelfde kleur.
Alfadur, oudste der goden in de noorsche
Myth., z. V. a. de vader van allen.
Alf, z. elf.
Alfa, n. z. V. a. s p a r t o-g r a s.
Alfane, f. sp. (al f ane) strijdros, arabische
merrie.
Alfenide, f. z. Christofle- metaal.
Alloer, m. arab. al horro, port. al f orro, de
vrije, tot de oorspronkelijke heidensche bevolking van den Indischen Archipel behoorende
inlander (in' tegenstelling met Mohamedanen of
Christenen).
Alfonsus, z. A l p h o n s u s.
Alfred, oudd. mansn.: vredelievende, of
liever de goed en vriendelijk radende, eig.
e 1 f of a 1 p, licht- en berggeest in 't geven van
raad.
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alfresco, z. fresco.

alg. verk. v. a lrg e m e e n (e).
Algalle, f. sonde, spuit voor de pisbuis.
Algaráde, f. fr. (van het sp. algaráda,
krijgsgeschreeuw eener algara, d. i. eener plunderende ruiterschaar, v. 't arab. al-gdrah, de
strooptocht op vijandelijk gebied, van gára,
plunderend afloopen) krenking, grove beleediging; streek, pots.
Algaroba, sp. St. Johannesbroodboom.
Algaroth (poeder van), n. aldus genoemd naar
V i e t o r A 1 g a r o t h a, geneesheer te Verona,
het verwekt4braking, stoelgang en zweet.
Algarovílla of Algarobilla, f. gekneusde hul
stede-zenr.amikcsot,den
van de galnotend `tot verven worden gebruikt.
Algëbra, f. arab. (al-dsjebr of al-gebr. eig. ver
gescheiden deelen, v. algabara of-bindgva
gabara, het gescheidene verbinden, voluit: algebrty-al-mugábalah, verbinding en vergelijking)
stelkunde, vergelijkingsleer, letterrekening; —
algebràisch, f. stelkundig; — algebraist, m. beoefenaar der stelkunde.
Algëma, n. gr., pl. algemáta, smart, pijn; —
algétisch, smartelijk; door pijn ontstaan; —
algie, f. -pijnb. v.neuralgie, z. ald.
Algen, pl. lat. (algae, van den sing. alga) zeeen zoetwaterplanten van meestal groene of
roodachtige kleur en draad- of bladvormige gedaante, die geen bloesems dragen en daarom
tot de akotyledonen en kryptogamen behooren;
onder de zoetwater-algen zijn de c o n f é r v e n,
uit de zee-algen de f u c u s-soorten de gewichtigste; — algacieten, f. pl. versteende algen; —
algologie, f. leer van de waterplanten.
Algënib en Algol, m. twee sterren in het sterrenbeeld Perseus (algenib is ook eene ster in
Pegasus).
Algérienne, f. fr. mandenwagen, zeker rijtuig.
Algëthi, m. (arab. ras- algelhi, hoofd des knielenden) zuidelijkste ster in Hercules.
algesceeren, lat. (algescére) verkouden, koud
worden.
algetisch, z. ond. a 1 g e m a; — algie, z. ond.
a 1 g e m a; — algologie, z. ond. a l g e n.
Algolagnie, f. gr. (algos, pijn, ; lagnos wellus
wellust gevoelen in smart of pijn, zie-tig)he
masochisme en sadisme.
Algomeiza, m. arab. (eig. el-gomaisá) de hel
beide sterren in den Kleinen Hond. -derst
Algophon, n. azijnspiritus, middel tegen kiespijn.
Algoríthme, n. (arab. vervorming van het gr.
arithmós, getal) de 4 hoofdregelen der rekenkunde: additie, substractie, multiplicatie en divisie; in 't algemeen arithmetisch leerboek, rekenboek, cijferboek.
Algospasme, n. gr. pijnlijke spierkramp.
Algiersch metaal, n. (fr. metal d'Alger) mengel van 94,5% tin, 5% koper en wat antimonium en bismuth.
Alguacil, m. sp. (spr. —siél; van het arab. alwasfr, die iets beheert) in Spanje gerechtsdienaarr, diender; beulsknecht.
Alhámbra, f. arab., (eig. keldt-alhamrah =
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het roode huis); paleis der moorsche koningen
te Granada.
Alhénna of h e n n a, Alkánna of Alkénna,
f. arab. (al-hinná, sp. alcana, alcana, alhena;
vgl. a 1 k a n n a) roodvervende wortel, die in
't Oosten door de vrouwen bij 't verven van
het gelaat wordt gebezigd.
Alhidáde, n. arab. (al-hadát, soort van li
hadaj, op den rechten weg leiden)-nial,v
beweeglijke liniaal aan de hoekmetingswerktuigen, diopter-liniaal, beweegbare vizierliniaal.
All, arab. mansn.: verhevene, heerscher, ook
eeretitel, gelijk ons „Hoogheid" ; — Aline, vr.
naam : verhevene.
alias, lat. anders (b. v. geheeten); doorgaans
gaat dit woord de bijnamen voorop.
a libellis, lat. kanselier.
alibi, lat. elders, ergens anders b. v. Jur.:
de aangeklaagde kan het alibi bewijzen, d. i.
zijne tegenwoordigheid op eene andere plaats
dan die der misdaad bewijzen.
Alicante, m. wijnsoort (naar de sp. stad van
dien naam); ook soort soda.
Alieorne, m. neushoorn.
Alidade, f. fr., z. a 1 h i d a d e.
aliëen, lat. (aliénus, a, um) vreemd, aan een
ander toebehoorend; niet verwant, onbevriend,
enz.; — aliéni juris, z. ond. jus; — alienbill, f.
eng. (spr. eeljen—) vreemdelingenwet, sedert 1793
eene engelsche wetbepaling, volgens welke
iedere buitenlander bij zijne komst op britschen
bodem aan een gestreng onderzoek onderworpen en in de macht van den staatssecretaris gesteld wordt; onder C a n n i n g s ministerie
werd deze wet door eene meer liberale vervangen; — alienbill-offiee, n.. (spr —ó fis) bureau
of kantoor der vreemdelingen; — aliéneeren, lat.
(alienáre) vervreemden, afstaan, verkoopen; —
aliënábel, nw. lat., vervreemdbaar, verkoopbaar; — aliënatie, (spr. 1=ts), f. lat. (aliënatio)
vervreemding, verkoop, ook enkel verpanding;
in de staatstaal: afstand van grondgebied, rechten, enz. ; ook afwijking van den natuur!. toestand; verstandsverbijstering (lat. alienatio
mentis).

Alietta (of omgezet Atteila), kappersjongen,
die de schrijver zou zijn van het handboek der
kaartlegsters Thoth.
aligneeren (spr. ali-njeeren) fr. (aligner, van
ligne = lat. linéa) naar eene richtingslijn plaatsen, afmeten, afsteken; op eene rij plaatsen; —
alignemént, n. (spr. — mán) afmeting of richting volgens eene rechte lijn, richtsnoer, inz.
richtingslijn eener in slagorde gestelde leger
-afdeling.
Alim, m. arab. geleerde, godsdienstonderwijzer.
Aliménten, n. pl. lat. (alimenta, van den sing.
alimentum, v. alére, voeden) voedings-, levens-,
verzorgingsmiddelen; kostgeld; — alimenteeren,
nw. lat., onderhouden, verplegen; bekostigen;
— alimentarlus, m. lat. betreffende de voedingsmiddelen ; Jur. iemand, die volgens testament
moet verpleegd worden; — alimentatie f. ver-
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pleging, het onderhouden, voeden; alimentiviteit, f. voedingsinstinct.
a linéa, lat., z. linea; vandaar: alinéa, f.
begin van een nieuwen regel na een geeindigden
volzin; deel van een wetsartikel.
Alios, m. ondoordringbare aardlaag in de
Landes van Gascogne.
Alipásma, n. gr. Med. zweetpoeder en zweetzalf.
alipede, lat. (ala vleugel, pes voet), met
vleugels, talaria, aan de voeten b. v. Mercurius,
N. H. vleugelhandig.
Alioth en Mizar, m. twee bij elkander staande
sterren in den dissel van den Wagen (den grooten Beer).
Alipt, m. lat. (alipta, van het gr. aleiptès,
van aleiphein, zalven) zalver; alipterium, n.
(gr. aleiptërion) zalfvertrek, zalfkamer, inz.
bij de baden der Ouden; aliptiek, f. zalfkunst of zalfkunde;
aliptrum, n. zalfdoosje.
Aliquánte, f. (van 't lat. aliquantum) ongelijkdeelend getal, onevenmatig deel, niet
opgaande deeler; aliquántisch, ongelijkdeelend;
aliquóte, f. (van 't lat. aliquotiës)
gelijkdeelend getal, evenmatig deel, juist
opgaande deeler; bepaald deel van een geheel; aliquótisch, gelijkdeelend; aliquottheorie, leer van het doen medeklinken van hooge
tonen als begeleiding eener melodie
aliquotpiano, f. volgens genoemde theorie vervaardigde piano.
Aliquottonen, pl. hooge tonen, die een melodie
begeleiden, neventonen.
Alisma, f. waterweegbree.
aliter, lat. anders, op eene andere wijze.
Aliteeren, fr. bedlegerig maken of worden.
Alith, n. eigenl. a-steen, een microscopisch
bestanddeel van het portlandcement volgens
den Zweed Törnebohm.
Alituur, f. lat. (alitüra, van alére, voeden),
voeding, vermogen des lichaams om het verlorene door de uit de levensmiddelen bereide
voedingssappen te herstellen.
a livre ouvert, z. ond. livre.
Alius, lat. een andere.
Alizári, n. sp. (alizari, lizari, van 't zelfde
perz.-arab. woord als a u u r z. ald.) meekrapwortel; alizaríne, f. Chem. roode verfstof van den meekrapwortel; sedert 1867 op de
wijze van Graebe en Liebermann ook verkregen
uit anthraceen, dat bij destillatie van steenkolen teer verkregen wordt; alizarine-inkt, m.
in 1856 door Leonhardi te Dresden uitgevonden
blauwgroene en op het papier donkerzwart
wordende inktsoort, waarin ook meekrap als bestanddeel voorkomt.
Alk, alka, m. (ijsl. en. zw. alka, deen. alke)
watervogel uit het geslacht der papegaaiduikers
bij Groenland, IJsland en Noorwegen, soort van
zwarte gans. n.
Alkh
a ést,
Ch em. een (door Paracelsus zoo
benoemd en aangenomen) algemeen oplossingsmiddel der alchimisten.
Alkali, n. arab. (al-qali, arab. naam der
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Salsola saliva, L., zekere zeeplant, waaruit men
de soda, een der voornaamste alkaliën, trekt)
loogzout, zout, dat uit plantenasch door uitloogen wordt verkregen; alkálisch, alkaliniseb,
adj. loogzoutachtig, loogzoutig; a k a i s c h
o u t,loogzout; alkálimeter, m. arab.-gr.,,
werktuig ter bepaling der hoeveelheid van
het in de potasch voorhanden loogzout; alkalesceeren, arab.-lat., vluchtig alkali ontwikkelen; alkaleseéntie (spr. 1 = ts), f. ontwikkeling
van het vluchtig alkali (ammoniak) bij rottende
gisting; alkalicitraat, n. soort bruiszout, als
geneesmiddel tegen suikerziekte; alkaliseeren
(spr. (s=z) tot loogzout branden; alkalisatie
(spr. t=ts) f. loogzoutbereiding; alkaloide,
n. arab.-gr., organische zoutvatbare basis, plantaardig loogzout;- alkaloimeter,m.werktuig ter bepaling der hoeveelheid alkaloïden in de planten.
Alkánna of alkannlawsónie, f. (vgl. 1 a w s on i a) altijd groen boompje in Indië en Egypte,
werd vroeger gebruikt in de apotheken, terwijl
de bekende bruinroode alkanna- wortel van een
verwante soort (a. tincloria) komt; de a. wortel
wordt tot verving van tincturen en zalven gebezigd (vgl. a 1 h e n n a); alkannine, f. kleurstof
uit den alkannawortel.
Alkarraza, f. sp. (uit het arab. al-kurrdz,
kleipot) koelpot van poreuze aarde.
Alkarsine, f Chem. heldere, kwalijkriekende,
zeer vergiftige vloeistof, die door droge aftrekking van azijnzure potasch en arsenigzuur, enz.
wordt verkregen.
Alkatífa, f. (arab. al-gali f ah, fluweel, atlas,
tapijt, sp. alcatifa, alquelifa) fijn oostersch
tapijt, waarvan de grond uit wol of zijde, en het
patroon uit goud- en zilverdraad bestaat.
Al-kazar, n. (arab. het paleis) paleis der
Moorsche koningen in Spanje, o. a. te Cordova.
Alkekenzi, Bot. besvrucht.
Alkermes, z. k e r m e s.
Alkohol, m. arab. (alkohl, het fijne spiesglaspoeder, waarmede men de oogen verft, eig. eene
in het fijnste poeder veranderde zelfstandigheid)
de hoogst gezuiverde of van water bevrijde
wijngeest; overgehaalde wijngeest; brandewijn;
alkoholaat, n. vaste scheikundige verbinding
van alkohol met een zout; alkoholisch, adj.
alkohol bevattend; alkoholiseeren (spr. s=z)
tot het fijnste poeder stooten; tot den sterksten
wijngeest overhalen; alkolohisátie (spr. sa=
tsie), f. wijngeestoverhaling; vermenging van
alkohol met een ander vocht; het daaruit ontstane mengsel (inz. wijn met alkohol); alkoholisme, n. alkoholmisbruik, drankzucht; door
alkohol ontstane ziekelijke toestand, zooals
delirium, zwakte, enz.; alkoholist, m. drankzuchtige, lijder aan alkoholvergiftiging; alkoholometer, m. wijngeestmeter, eene glazen
buis om de sterkte van den brandewijn te onderzoeken; alkoholometrie, f. leer van de onderzoeking van het alkoholgehalte;
alkohol
vraagstuk, n. de vraag, op welke wijze de strijd
tegen het alkoholisme het best te voeren is.
Alkorán, z. k o r a n.
Alkóve, alkoof, f. arab. (al-qubbeh, een gewelfd
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vertrek, tent, van qabba, welven) slaapvertrekje,
afgeschoten plaats in eene kamer tot plaat
legerstede ; vensteropening in den-singer
wand.
Alkulnus, oudd. manse.: roemrijk overwinnaar, of liever tempelvriend, (verlatijnscht
van 't oud-hoogd. alahwzn, van alah, tempel, en
win, vriend).
Alkyl, n. Chem. alkoholradicaal.
alla, it., z. V. a. fr. a la, z. aid. ; – alla breve,
z. ond. brevis; – alla camera, z. camera; – alla
campagna, z. e a m p a g n a; – alla capella, z.
kapel; – alla dirilla, z. ond. dirige eren.
Allabátti, m. pl. fijne katoenen, meest gestikte stoffen uit Britsch-Indië.
Allah, m. arab. (samengetr. uit het lidw. al
en ilah, de aanbiddenswaardige, God, van alaha,
aanbidden) God, de ware, eenige God; – Allahaalim, God is alwetend; – Allah-akbar, God is
groot.
allaiteeren (spr. alèl–), fr. (allaiter, van lair,
melk) zoogen, de borst geven, stillen; – allaitement, n. (spr. alèl'mán) zooging; – a. mixte,
het voeden van een zuigeling deels door moedermelk, deels door ander voedsel.
alla militare, Muz. krijgshaftig, op de wijze
der militaire marschen (te spelen); – alla minuta,
enz., z. ond. minus; – alla mora (giuocare), z.
m o r a.
Allantóis, f. (van 't gr. allás, gevit. allántos,
worst, dus eig. worstvormig). (Anat.) pisvlies,
worstvlies (der lichaamsvrucht van zoogdieren);
a l l a n t o i s c h vocht, vocht tusschen de
allantoïs en het amnium (z. ald.); – allantoine, f. Chem. door verdamping uit dit
vocht verkregen stof, die op het piszuur gelijkt.
Allantiásis, f. worstvergiftiging.
Allantotoxlkon of allantotoxicum, n. gr. (van
allàs, gehit. allantos, worst, en toxikon, z. t o x iC u m) vergift, dat zich in bedorven lever- en
bloedworst ontwikkelt, worstvergif.
alla pezza, z. p e z z a; – alla polácca, z. p o1 a k; – alla prima, z. ond. primus.
Allarm, z. alarm.
alla siciliana, z. ond. S i c i l i ë r; – alla
stretta, z. stretto.

Allàta, n. pl. lat. (van allatus, a, um, partic.
f erre, aan- of bijbrengen) het toe- of aan
van afferre,
vrouw in het huwelijk.-gebracht,.vn
alla tedesca, ital. op zijn duitsch.
alla tempéra, ital. met waterverf geschilderd.
Allatrátie (spr. tie= tsie), f. nw. lat. (van 't lat.
allatràre, aanblaffen) het aanblaffen, aanbassen,
aankeffen.
alla turea, z. ond. T u r k; – alla zingara, ital.
op de wijze der Zigeuners.; – alla zoppa, z.
zoppo.

Allèchement, n. fr. (spr. alèsj'mán; van
allécher, aanlokken van het lat. allectàre) aanlokking, verzoeking, lokaas, lokspijs, ook lat.
allectátie (spr. tie=tsie), f. het nette voeren
der graveernaald bij plaatsnijders.
Allectie, z. adlectie.
Alle, f. fr. (van aller, gaan, ontstaan uit het
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lat. ambuldre) laan, wandelbaan tusschen twee
rijen boomen.
Allegaat, allegatie, z. a 11 e g e e r e n.
Allège, f. fr. (spr. alèzj'), alleggio, m. (spr.
allédzjio) of allégra, f. it. (van 't fr. alléger, ital.
alleggiare, mid. lat. alleviare, verlichten, van
levis, licht) hulpboot, lichter; a 11 è g e, ook
z. v. a. t e n d e r van eene locomotief (zie
t e n d e r); ook: postkantoor op mailtreinen.
allegeeren, lat. (allegáre) eig. ergens heen
zenden; aanhalen, b. v. eene schriftuurplaats,
zich daarop beroepen; – allegaat, n. (pl. lat.
allegàta) aangehaalde plaats; beroeping op
eene wet; – allegàtie (spr. t= ts), f. aanhaling
van eenen schrijver.
Allegiance, f. eng. (spr. ellédzjens, van het
fransch allégeance, mid. lat. allegiantia, allegantira, alligantia, van het latijn alligare, aanbinden,
verbinden, verplichten) trouw en gehoorzaamheid, trouw der onderdanen; – oath (spr. oh's) of
allegiance, eed van trouw (van den onderdaan).
Allegorie, f. gr. (allégoria, van allegorein, d. i.
eig. iets anders zeggen of uitdrukken) verbloemde, bedekte, zinnebeeldige voorstelling;
rhetorische figuur der poëzie, welsprekendheid en beeldende kunsten; – allegórisch, adj.
zinnebeeldig, verbloemd, oneigenlijk, zinspelend; – alleáoriseeren (spr. s=z), zinnebeeldig,
verbloemd voordragen of verklaren; – allegorisme, n. kunst of wetenschap der allegorie; –
allegoríst, m. maker of uitlegger van allegorieën.
Allegra, z. a 11 è g e.
Allegre, z. a 1 è g r e.
allegro of allegraménte, it. (van het lat. alácer,
snel, vlug) Muz. vroolijk, lustig, vlug, levendig,
snel; – het allégro, vroolijk, vlug te spelen
stuk; – allegro assai, allegro di molto of allegrissimo, zeer of zooveel mogelijk vlug; – allegro
con bio, con f uoco, con spirito, zeer levendig, met
vuur; – allegro con moto, gezwind; – allegro
maestoso, matig snel, met waardigheid; – allegro
ma non tróppo, niet te gezwind; – allegro non
tanto, niet zeer gezwind; – allegro moderáto,
matig snel; – allegretto, eenigszins vlug; – con
allegrézza, met vroolijkheid, vlugheid.
allelodactisch gr. (allelos, elkander, didaskein,
leeren), over en weer, elkaar onderwijzend.
Alleluiarium, n. verzameling der psalmi alle
d. i. van die 20 psalmen, die 't woord-luiatc,
H a 11 e 1 u j a h (z. a.) tot opschrift dragen.
Allemande, f. fr. (spr. all'mánd' ; van alle mand, e, duitsch; vgl. A 1 e m a n n e n) duit
dans en danswijs.
-scheofzwabi
allentándo en allentáto, it. Muz. vertragend,
dalend.
Alllenthésis, f. gr. aanwezig zijn van vreemde lichamen in het menschelijk organisme en
daardoor veroorzaakte ziekte.
alleveeren, nw. lat. (allevdre) verlichten, ver
-zachten.
allez, z. allons.
Alliage, z. ond. a 11 i g e e r e n; – alliantie,
z. alliëeren.
1 alliceeren, lat. (allicére) aanlokken.
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allieren, fr. (allier, van 't lat. alligáre) ver
zich all-, zich verbinden, vereenigen,-binde;–
een verbond sluiten; – geallieerden, pl. bondgenooten, verbondenen; – alliántie (spr. t= is) of
alliance, f. fr. (spr. alliáns') verbintenis, verbond,
verdrag; echtverbintenis; ook zeker fransch
kaartspel, dat door 4, soms ook door 5 of 6 personen, met 52 kaarten wordt gespeeld; – alliance
franeaise, fr. vereeniging ter bevordering van
de fransche taal buiten Frankrijk; – belle alliance, het heilige verbond tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk in het jaar 1815; – offensieve
en defensieve alliantie, aanvallend enverdedigend
verbond; – triple, quadruple alliantie, drievoudige, viervoudige verbintenis; – alliantie-wapen,
n. familiewapen, waarin het wapen der vrouw
naast dat van den man staat.
Alliénsis dies, m. lat. dag van de Affia,
fig. ongeluksdag, eene zegswijze, ontleend aan
den slag bij de Allia (387 voor Chr.), waarin de
Romeinen door de Galliërs volkomen verslagen
werden.
Alligatie, z. ond. a 11 i g e e r e n.
Alligator, m. (misvormd uit het sp. el lagarlo,
de hagedis, lat. lacerta) of k a a i m a n, m.
amerikaansche krokodil, amerikaansche reuzenhagedis.
alligeeren, lat. (alligáre, d. i. eig. aanbinden)
vermengen, z. V. a. 1 e g e e r e n 2) (z. ald.); –
alligátie (spr. t= ts) en alliage (spr. alliá-zj'), f.
vermenging of smelting der metalen van ongelijke waarde tot eene massa; ook het toevoegsel; – alligatie-regel of -rekening, Arith. regel
van menging, volgens welken de waarde eener
gemengde massa gevonden wordt.
Allignement, z. a 1 i g n e m e n t.
Allitteratie (spr. tie= tsie), f. nw. lat. (van het
lat. littéra, de letter) het in samenklank brengen
van dezelfde letters, gelijkheid der beginletters, b. v. man en muis, bont en blauw;
(waardoor woorden die met dezelfde letters beginnen, aan het hoofd of ook aan andere plaatsen der versregels gezet worden), letterrijm,
b. v. in Tollens' verzen: „En lei en lood en hout
en steen, vliegt ver in vuur en vonken heen" ; –
allittereeren, gelijkklinkend maken of zijn, letters in samenklank brengen.
Allium, n. lat. look, knoflook; – allyl, n. (spr.
–Ziel) lat. gr. vermoedelijk radicaal van knoflookolie.
Allmende, f. periodieke verdeeling van gemeenschappelijke gronden in enkele zwitsersche
kantons.
Allobrógen, m. pl. oud, dapper, ruw volk
in het tegenw. Dauphiné en Savoye, ook G e ss a t e n genoemd, naar hunne werpspiesen,
gessa; ook onbeschaafde, ruwe menschen.
Allocatie (spr. t= ts) nw. lat. eig. aanstel
goedkeuring van een later ingevoegden-ling;
post in eene reeds overgegeven rekening.
Allochirie, f. gr. (allos, ander, cheir, hand) toestand waarbij een prikkeling van een lichaamsdeel aan de andere zijde van het lichaam gevoeld wordt.
all' occorénza, z. ond. o c c u r r e e r e n.
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allochrólsch, adj. gr. (allóchróos, van allo:,
ander, en chróa, kleur) anders gekleurd, van
kleur verwisselend; – allochroisme, n. kleurverscheidenheid, kleurverwisseling; – allochromasic, f. gebrek aan het oog, dat de kleur anders
doet zien dan zij is.
Alloeí tie (spr. t= ts), f. lat. (allocutio, van
allóqui, aanspreken) aanspraak, inz. van den
paus aan de in consistorie vergaderde kardinalen.
Allodium, n. mid. lat. (van 't -oudd. al-8d, d. i.
geheel of volkomen eigendom; van 't oudd. ót,
got. and, goed, eigendom) of allodiaalgoed, n.
eigen, niet als leen ontvangen goed, vrij erfgoed, dat men vervreemden kan; – allodlaal,
erfvrij, onleenroerig; – allodialitelt, f. leenplichtsvrijheid, inz. de vrijheid der duitsche
bondsstaten van 't voorm. keizerlijk en rijksleenverband; – allodificeeren, tot een vrij goed
maken; – allodificàtie (spr. t=ts) of allodeering,
f. verandering der leengoederen in eigen goederen.
Allodoxie, f. gr. (allo-doxia) andere of dwa nde meering of leer; vgl. h e t e r o d o x i e.
Alhnopathie, z. ond. a 11 o p a t h i e.
Allecósis, f. gr. (alloíósis, van alloioen, veranderen) verandering, inz. Med. verandering der
spijzen bij de vertering; – allceótisch, adj.
die verandering bewerkend; – alkeótika, n. pl.
middelen, die den overgang der spijzen teweegbrengen, z. V. a. alter a t i v a.
Allogandromelie, f. gr. (allos, ander, melos, lid),
misgeboorte van een dier met menschelijke lede
-maten.
Allográphum, n. gr. (van állos, ë, on, een
ander, en gráphein, schrijven) een ander. een
vreemd handschrift.
Allolalie, gr. eig. anders-spreken; gebrekkig
spreken, kromtaal.
Allomorphose, f. (gr. allos, ander en morphe,
vorm), verandering van gedaante, van aard (b.v.
van een ziekte).
allongeeren of alongeeren (spr. alo'zzjeerea),
fr. (alonger, van long, lang) langer maken, war
– allonge, alonge, f. (spr.-leng,uitrk;
al6hzj') aangehecht stuk ter verlenging, aaxnhechtingspijp of stang; lange lijn, waaraan
men de paarden laat draven; aangehangen papierstrook aan een wissel, welks keerzijde reeds
met endossementen gevuld, maar die nog niet
vervallen is; – allonge- pruik, f. lange kruLpruik.
alloniem, adj. gr. (van állos, è, on, een ander,
en onyma, naam; vgl. a n o n i e m) vreemd
een anderen naam hebbende; een a 11 a--namig,
n i e m b o e k, een boek, dat onder een anderen
naam dan dien des schrijvers wordt uitgegeven.
allons! fr. (spr. alón; van aller, gaan) laten we
gaan 1 op 1 voort; voorwaarts 1 welaan! b. v.
allons, enfants de la patrie, op 1 trekken we op 1
kinderen van 't vaderland (aanhef van 't bekende fr. volkslied de Marsei 11 a i s e, z. a.);
– allez! (spr. alé) gaat 1 ga 1 voorwaarts! ; – allmvousen (spr. –woezán) voort! weg! pak u weg t
Allooi of alooi fr. (niet van alloyer, oude
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spelling-variant van allier, maar van d loi, naar
de wet) wettig gehalte van goud en zilver,
gehalte der muntspeciën, de hoeveelheid van
geringer metaal met een beter gemengd; ook:
hoedanigheid van eene waar in 't algemeen,
van eenen persoon of van eene zaak.
Allopathie, f. gr. (van állos, é, on, een ander,
ea p a t h o s, z. ald.) Med. overdraging der
ziekte van eenig lichaamsdeel op een ander;
in tegenst. met homeoopathie (z. ald.),
geneeswijze, volgens welke men middelen aan
aan de kwaal tegenoverge--wendt,i
stelde werking voortbrengen (volgens het latijnsche aphorisme contraria contrareis curantur): allopathische methode, ook alkeopathie, f. (van allóios, a, on, veelsoortig);
verder: door vreemden invloed ontstaan lijden; — allopaath, m. voorstander dier genees wijze; ook andersdenkende, tegenstander van
Bene meening.
allopelagisch, (gr. alles, ander, pelagos, zee),
ii alle diepten der zee kunnende leven.
Allophaan, n. gr. Chem. verbinding van kie
kleiaarde en water.
-zelur
alloqueeren, lat. allóqui, aanspreken; — allo
aanspraak; vgl. a 11 o c u t i e.
-galum,n.
Allorhythmie, f. abnormale hartslag.
Allotria, n. pl. gr. (van allótríos, a, on, vreemd
niet ter zake behoorende dingen, bij -sortig)
vreemdsoortige bezigheden; ook onvoeg--zaken,
lijkheden, schelmerijen; — allotriodontïe (spr.
ge=tsie), f. inzetten van vreemde tanden; —
allotriologie, f. inmenging van vreemdsoortige
dingen in de rede; — allotriophagie, f. gr. Med.
trek naar ongewone, oneetbare spijzen; —
allotriurie, f. Med. afzondering van vreemde
stoffen door de pis.
Allotropie, f. gr. (van állos, anders, en trépein)
them. de eigenschap eener stof, dat zij met wezenlijk verschillende eigenschappen (kristalvorm, specifiek gewicht, enz.) optreedt, zooals
b. v. koolstof in diamant en graphiet; ook deze
verschillende toestand zelf (allotropische toestanden).
all'oltáva, z. o c t a a f.
Allottee, m. eng. (spr. allottie), persoon aan
Wien bij inschrijvingen een fonds wordt toegewezen.
alloueeren (spr. ou =oe), fr. (allouer = eng.
milow, van 't mid. lat. allocare) toestaan, inwilligen, laten gelden (inz. van rekeningen); —
allouábel, adj. (fr. allouable) geldig, toe te staan.
all's well, eng. (spr. als' oeël), alles is wel, is in
orde (in den eng. krijgsdienst, inz. bij de marine,
het antwoord van den wachtpost op den aanroep van den rondgaanden officier).
Alloxaan, n. gr. door inwerking van sterk
salpeterzuur op piszuur voortgebracht lichaam;
eene verwante en op dergelijke wijze voortgebrachte stof is alloxantine.
all right,, eng. (spr. dl-rait) alles in orde.
alludeeren, lat. (alludére) op iets zinspelen,
doelen, stekelige zinspelingen maken; — allusie,
. toe- of zinspeling, wenk; — allusbrisch, nw.
lat. zinspelend.
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allumeeren, fr. (allumer), aansteken; — alla
lucifer.
-méte,f.
all' unisóno, z. u n i s o n u s.
Alláre, f. fr. (van aller, gaan) gang, pas,
tred, wijze van gaan, stappen, enz. van paarden, en ook van menschen; ook spoor van
dieren; — allures, pl. gang en houding van een
mensch, wijze van doen, gedrag, houding.
Allusie, allusorisch, z. a 11 u d e e r e n.
Alluvie, f. lat. (alluvio, van alluére, aanspoelen) aanspoeling. aanslibbing (Napoleon I
noemde bij onze inlijving smadelijk zoo ons
land ten opzichte van Frankrijk); — alluvierecht, n. aanspoelingsrecht, recht om het land,
dat door eenen stroom aanslibt, zich toe te
eigenen; — alluvium, n. het aan- en opgespoelde,
de bovenste en jongste lagen der vaste aardkorst; — alluviaal, adj. aan- of opgespoeld, b. v.
alluviale grond.
Allux, f. voorlaatste poort van den poot der
insecten.
Allyl, n., z. ond. allium.
Aim of alma, f. maat voor vloeistoffen in
Constantinopel.
Almacen, m. sp. am. magazijn.
Almacks, n. pl. eig. (spr. élmeks) modehuis
der groote wereld in Londen en verder ook op
andere eng. plaatsen (zoo geheeten naar den
eersten bezitter van het huis, waarin zij _gehouden werden, A 1 m a c k, nu Willis) , inz. op
badplaatsen; zeer fijne partijen.
Almade, almadie, f. eng. en fr. (v. arab.
ma'dïjal, een vlot) Mar. soort van vaartuig, in
Indië en op de kust van Guinea in gebruik.
Almaden, arab. de mijn van kwikzilver, vandaar de naam der spaansche stad.
Aimadijn, m. a 1 m a n d ij n.
Almagést, m. arab. -gr. (van het arab. almadschisti = gr. megiste, de grootste, met het arab.
artikel al) verzameling van astronomische
waarnemingen; eig. arab. naam van het grieksche, zoogen. grootste werk over de sterrenkunde van Ptolemaeus in de 2de eeuw.
Almágra, f. (van 't arab. al magrat, de roode
aarde) spaansche roodaarde, bruinroode okeraarde, als verfstof, als artsenij, enz. gebruikt.
alma mater, z. ond. m a t e r.
Almanak, m. arab. (van mand, maat, tijd,
noodlot, van manaj, bepalen, vaststellen, hebr.
mánáh, tellen) tijdwijzer, z. k a l e n d e r;
jaarboekje met kleine romantische gedichten,
opstellen, anekdoten, enz.
Almandjjn, m. (v. A 1 a b a n d a, eene stad
in Karië, waar hij vooral gevonden werd) edele
granaat.
Almáne of a 1 m é n e, oostind. gewicht, omtrent gelijk aan een kilo.
Almánsor of Almánzor, m. arab. naam : de
verdediger, de zegevierder, de (door God) beschermde.
alma paren, lat. weldoende moeder (d. i. het
vaderland).
al marco, z. ond. m a r k.
Almarla, f. mid. lat. (oorspronkelijk almarium, ontstaan uit het lat. armarium, kast)
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oorkondenkamer; oorkondenkast of -kist in een
Aloyslus, z. v. a. L o d e w ij k, z. ald., waar kerk of klooster.
van het de oudere, bij de romaansche volkeren
t:
Almaviva, m. vroolijke kwant, los heertje; gebruikelijke vorm is.
ook soort van mantel; alles ontleend aan A., Alpaca, n. peruv. oorspronkelijk op de Aneen der personen in Beaumarchais' Manage de des (Z.Amer.) mheemsch bergschaap met voor
Figaro.
wol (Achenia paco), ook soort nieuw-treflijk
Alme of almeh, f. (arab. álimeh, fem. v. aiim, zilver.
onderwezen, geleerd) woord, dat geleerd, beal pari, z. p a r i.
kwaam beteekent, openbare danseressen en
Alpen, m. pl. lat. (Alpes; oorspr. celtisch;
zangeressen in Egypte, Perzië en Indië.
iersch en geel. alp, ailp, hooge bergweide, inz.
Almeidan, perz. (van 't arab. maidat, tafel) in Zwitserland; - alporama, n. gr., zwits. bergmarkt, Z. bazaar.
gezicht, alpen tooneel.
allmighty dollar, eng. (spr. almaili doller)
al péso, z. ond. p e s o; - al pézzo, z. ond.
almachtige dollar, het machtige geld.
p e z z a.
Almíila, f. sp. katoenen vest, onder het kaAlpha, n. en f. de eerste gr. letter; fig. begin;
mizool (chupa) gedragen.
- alpha en omëga, begin en einde, alles in alles,
al minuto, z. ond. minus.
God; - alpha privativum, gr. privatieve of
Almohàden en Almoraviden, m. pl. twee mo- beroovings-a (zie a); - alphabet, n. (lat. alphahamedaansche secten en dynastieën in Spanje. bf tvm, van alpha en beta, de 2 eerste gr. letters)
Almoráham, m. arab. de eerste maand van het ABC, de letters in volgorde; weleer bij boekhet jaar in den arabischen almanak.
drukkers 26 gedrukte vellen; - alphabet Morse,
Almud, m. sp. (van 't arab. al-mudd, van stelsel om letters door punten en streepjes te
madda, uitbreiden) graanmaat = 1 / 2 fane- vervangen, ten dienste der telegraaf; - alphaga (z. ald.); - almude of (minder goed) a 1- betarius, m. nw. lat. leerling van 't ABC; m o n d e, port. olie- en wijnmaat, die van 5,22 alphabètisch, adj. naar volgorde der letters; tot 16,14 liter doet.
alphabetisme, n. stelsel der letterteekens; Almukántharat, m. arab. (v. gantara, boogs- alphastralen, een soort radiumstralen, Becquerel.
gewijze krommen) hoogtecirkel, een cirkel pa- stra l(,; , stoffelijke heliumatomen.
rallel met den horizon aan de hemelsfeer geAlphitëdon, n. gr. (eig. op de wijze van ge
trokken.
gerst, van álphiton, gepelde gerst) Chir.-peld
Almutse, f. mid. lat. almutia, kap met schou- beenbreuk met verbrijzeling van het been tot
der manteltje der kanunniken, koorkap; ons gruis ; - alphitomantie (spr. tie= tsie), I. , wiwoord „muts."
chelarij met meel, met gepelde gerst of grutten.
al numero, z. ond. numerus.
Alphónsus, Alfons, manse. (oudd. Al f uns,
Alnus, m. lat. els.
A dal f un s, van funs, bereid, gewillig, genegen
Aloë, f. gr. (alöé) uitheemsch, veelsoortig ge- de get eel bereidwillige, welwillende, edelbereide
was, vooral in Afrika, ook in Azië (r; Z.Ame- of de strijdlustige van hadu = strijd); - alphonrika; ook het zeer bittere, heilzame sap, dat uit sínische tafelen, astronomische tabellen, vervaar
de afgesneden bladeren van vele soorten vloeit; digd op bevel en met medewerking van A 1ook voor a g a v e z. ald.; - aloëhennep, m (fr. p h o n s u s X, koning van Castilië; - alphonchanvre d'aloès, agave, eng. mexican grass, aloe- sine, f. Chir. kogeltrekker, driearmige kogelfibre) geelachtig witte spinstof uit aleëbladeren; tang bij geschoten wonden (door Alphonso Ferri
-- aloéhout, z. c o r d i e; ook paradijs- in 1552 uitgevonden).
h o u t; - aloine, I. grondstof der aloë; aleëbitter.
Alphus, m. gr. (alphos) Med. meelvlek, witte Aloen-aloen, I. jay. groot vierkant grasplein huidvlek, eene soort van l e p r a (z. a.)
voor de woning van een vorst of regent op Java,
al piac(re of al piaciménto, z. piacere.
esplanade.
Alpinist, m. Alpen- of bergbeklimmer; - alpiAlogie, f. gr. (alogia, van a priv. en logos, nisme, n. het beklimmen en onderzoeken der
verstand, rede) onverstand, ongegrondheid, re- Alpen; - alpinisch, de Alpen betreffend; - alpideloosheid, ongerijmdheid, onzin; - alogisch, genisch, op de Alpen groeiend.
adj. onverstandig, ongeëvenredigd; - alogistisch,
Alpiou, n. fr. (spr. ou =oe; van 't ital. alpiü,
adj. onbezonnen; - alögos, m. ketter in den oud - eig. al meer, hooger op) teeken, dat men bij
christel. tijd, die aan den logos, die in den ^^ es- het ba sette in de kaart maakt, wanneer men na
sias historisch was verschenen, niet geloofde; - gewonnen spel den inzet verdubbelt ; vgl.
alogotrophie, f. gr. (van álogos, onverstandig, paro1i.
onevenredig) Med. ongelijke voeding der liAlporama, z. A 1 p e n.
chaamsdeelen, miswas der ledematen.
al punto, z. ond. p u n c t u m.
Aloof, z. allooi; -aloine, z. ond. aloë; Alquiéra, I. port. vochtmaat, te Lissabon van
alonge, enz., z. a 11 o n g e.
13,56 liter.
Alónitrum, n. nw. lat. muursalpeter.
Alquifoux, n. fr. (van sp. alqui f ol, voor alto f ol,
Alonzo, z. v. a. A 1 p h o n s u s.
alcohol; voor alkohol) schoonheidsmiddel der
Alopekie, I. gr. (alópékia, van alópÈx, vos) arabische vrouwen om de wimpers en wenkvosziekte, uitvallen der haren.
brauwen zwart te maken, inz. bestaande uit
a l'ordinaire, z. o r d i n a i r, ond. ordo.
loodwit.
Aloschin, sp. drank van honig en kruiden
al rigore di tempo, z. r i g o r.
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Alraunen, alrunen, f. pl. oudd. (alr€na, van
rtïna, gefluister, geheim; runo, runa, de kundige)
vrouwen bij de oude Germanen, wie men eene
geheime wetenschap toeschreef; (in later hoogd.
Weise Frau, wijze vrouw, verbasterd in weisze
Frau, witte vrouw); witte vrouwen, waarzegsters, wijze vrouwen; ook eene soort van lares
of huisgoden; - alruin, alruinwortel, z. m a ndragóra.
al secco, z. secco; — al segno, z. ond. segno; al sgra f f ito, z. ond. sgralito.
Alt, alto, it. f. lat. (altus, hoog) Muz.
tweede stem, stem, die op de soprano volgt
en van de kleine f of e tot de twee gestreepte e
loopt; - altist, m. altzanger; - alla ottava, ital.
Muz. een octaaf hooger te spelen.
Altaan, m. it. (allang, van het lat. altus, hoog)
open uitstek aan een huis, balkon.
Altaar of altáár, n. lat. (altare, n.) haard,
offertafel; kerktafel, de tafel, waaraan eerste
christenen hunne a g a p e n hielden; toestel,
waaraan de mis wordt gelezen; - altaragium,
n. mid. lat., eene aan het altaar gewijde zaak;
- altare porlabile, n. lat. draagaltaar, draagbaar altaar; - altare summum, hoogaltaar; altaríst, m. misdienaar, altaarpriester; kerkvader.
alla jurisdictio, z. j u r i s d i c t i e.
A ltaragium, altarist, z. a 1 t a a r.
alla vendita, it., z. v e n d i t a.
Alta vióla, f. it., z. vi o 1 a 2)
A ltéllus, m. nw. lat. gemeentekind, een kind,
dat op kosten der gemeente wordt onder
-houden.
al tempo, z. t e m p o.
A 11vá eibersommer, m. dui. nazomer, waarin naar
het volksgeloof de vrouwen der dwergen herfstdraden spinnen.
aller, a, um, lat. de of het andere; - aller ego,
ander ik, vertrouwd persoon, een plaatsbekleeder, mederegent; - altéra pars, het andere deel,
de tegenpartij ; vgl. audiatur en p a r t; - alléra
pars Petri, z. v. a. secunda Petri, z. s e c u n d a;
- alférum tantum, n. letterlijk : het andere zooveel, d. i. nog eenmaal zooveel; het dubbele of
to eevoud; renten, aangegroeid tot de grootte
va: liet kapitaal.
alterabel, alteratie, enz., z. a 1 t e r e e r e n.
altercàtie (spr. tie= tsie), f. lat. (allercatio)
oneenigheid, twist, tweespalt.
altereeren, nw. lat. (alteráre, fr. altérer, van 't
lat aller, z. ald.; doch het fr. altérer in de beteekenis van dorst veroorzaken, komt van 't lat.
hall /are, hijgen, een frequent. van halare, ademern) veranderen (veelal ten kwade), verminken, bederven; verschrikken, ontroeren, ontstellen ; - alleràto, it. Muz. veranderd ; - alterabel,
adj fr. (alterable) veranderlijk, voor verandering vatbaar; - alteratie (spr. tie=tsie), f. ver
ontsteltenis, ergernis, schrik, ont--valsuhing;
roering; - alterántia, alterativa, n. pl. lat. Med.
middelen, die, zonder uitloozingen te bevorderen, allengs den toestand der vaste en vloeibare
deelen des lichaams veranderen en verbeteren;
-z. V. a. alloeotika.
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altérnus, a, um, lat. de een om den anderen,
afwisselend; - altérna ratio, verwisselde verhouding; - alterneeren, lat. (allernàre) afwisselen; - alterneerende koorts, afwisselendekoorts;-alterneerende huizen,
vorstenhuizen, die in de heerschappij of in
zekere voorrechten elkander beurtelings afwisselen; - alternátie (spr. tie= tsie), f. lat.
(allernatio) afwisseling, verandering; - rangorde, waarin contracteerende mogendheden in
de oorkonde worden opgenoemd, ook het alternaat geheeten; - alternátim, lat., alternative,
nw. lat., alternaménte, alternativaménte, allerno,
it., of alternatief, adj. beurtelings, bij afwisseling; - alternatief, n. gedwongen keuze tusschen twee even moeilijke of bezwarende omstandigheden, dubbelkeus, noodkeus, verlegenheid; - alternatief-vuur, Mil. wisselvuur; - alternaton, n. machine voor elektr. wis
-seltromn.
allerum tantum, z. aller.
alternter, lat. (uter, wie van beiden; vgl. aller)
een van beiden.
Altésse, f. fr. (it. altézza, van allo = lat.
allus, hoog) hoogheid, doorgaans bij het aanspreken van vorsten uit keizerlijke, koninklijke
en vorstelijke huizen verbonden met impériale,
keizerlijke, royale, koninklijke, sérénissime. doorluchtige.
Althéa, f. gr. (althaia, v. álthein, genezen)
Bot. heemst, welker wortel een zoetachtig
slijm bevat, dat, met arab. gom, suiker en
eiwit gemengd, het witte drop geeft.
althionisch, arab.-gr. uit alkohol en zwavel
bestaande.
Altimeter, enz., z. ond. allus.
Altin, m. (tart. altyn, goud, goudmunt), 1)
turksche goudmunt = 4,50 gl. ; - 2) russ. zilvermunt van 3 kopeken of 5 1 /2 cent.
Altist, alto, z. ond. a 1 t.
altus, a, um, lat. hoog, diep; - altuur silentium,
z. silentium; - altior, altius, compar. hooger,
dieper; - altióra, pl. hoogere zaken, kundigheden,
wetenschappen; - ad altióra, tot hoogere dingen
(overgaan), hooger, verder (gaan); - per hoc ad
altiora, hierdoor tot hooger; - altióris indaginis,
lat. van dieper onderzoek; - altimeter, m. lat.gr. (van 't gr. métron, maat) werktuig tot het
meten der hoogte, hoogtemeter; - altimetrie, f.
hoogtemeting, hoogtemeetkunst; - altimétrisch,
wat tot de hoogtemeting behoort, hoogtemetend; - altitudo meridiána, f. lat., middagshoogte.
Altimichlek, m. turksche zilvermunt van 1
gl. 70 ets.
Altruisme, n. lat. (aller, de ander) onbaatzuchtigheid; menschenliefde; tegenover egoisme.
Aludél, m. fr. en sp. (waarschijnlijk van arab.
oorsprong) sublimeervat of pot, aarden retort
waarin het kwikzilver wordt overgehaald.
Aluin, f. (van het lat. aluinen) overzwavelzure
aluinaarde en potasch, een zout, hetwelk sterk
samentrekkende krachten bezit; - aluinen cru
gewone aluin; - al. plumósum, pluimaluin;-dum,
- al. ustum, gebrande aluin; - alumla, f. nw. lat.,
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aluinaarde; — aluminaten, pl. verbindingen van
aluinaarde, waarin deze aarde zich als zuur
voordoet; — aluminiet, n. nw. lat., bij Halle
en in Sussex voorkomend mineraal, vroeger gehouden voor alumineuse kleiaarde; — alumineus, adj. lat. (aluminósus, a, um), aluinhoudend; — alumium of aluminium, n. nw. lat.
metaal der aluinaarde, zeer licht en gemakkelijk
bewerkbaar element, in 1828 ontdekt. Het
oxyde van aluminium is de kostbare robijn, het
silicaat de gewone klei, en het sulfaat de alum;
— aluminiumbrons, n. mengsel van 90 deelen koper en 10 deelen aluminium; — aluminothermie, f.
methode om zeer hooge temperaturen te krijgen
door oxydatie van aluin;— alumininiumpoeder n.
of zilverbrons, in de phot. in gebruik voor kunstlicht; — aluminiet, n. onsmeltbaar mineraal, vandaar heet een soort vuurvast porselein aldus.
Alumnus, m. lat. (van alére, voeden) voed
kostganger, kweekeling, die koste--sterling,
loos onderwijs geniet, gevoed en gekleed wordt;
— alumna, f. pleegdochter, kostgangster; —
alumnaat of alumnéum, n. nw. lat. kweek
waar de leerlingen ook gevoed en gekleed-schol,
worden; — alumniaat, n. kweekelingschap op,
toelating tot zulk eene school; — alumnaticum,
n. belasting of bijdrage der pastoors en bezitters
van prebenden ten behoeve van het seminarium
der parochie.
Alvader, on. Myth. al f adir, vader van allen,
bijnaam van Odin.
Alvaria, port. woord, waarmede men de koninklijke besluiten van den koning van Portugal aanduidt, die slechts een jaar kracht hebben en door een der ministers mede-onderteekend zijn.
Alvearium, n. lat. (van alvéus, holte; wan,
bekken, enz.) bijenkorf; oorholte, dat gedeelte van het oor, waar het oorsmeer wordt
afgescheiden; — alveólen, pl. (lat. alveoli, van
den sing. alveolus, verkl. van alvéus) vakken,
afdeelingen bij vele schaaldieren; tandkassen;
ook bijencellen; zaadhuisjes van sommige planten; — alveolair, adj. de tandkassen betreffende.
Alvista camera, Phot. soort panorama-camera, z. a.
Alvus, f. lat. onderlijf, buik; — per alvum,
door den stoelgang; — alvi fluxes, lat. buikloop; — alvus laxa, open lijf; — a. obstructa,
buikverstoptheid.
Alwill, oudd. mansn. (v. wil-, aangenaam; vgl.
W i 1 h e 1 m u s) : albeminde, overal welkome.
Afwin, Alwine, mans- en vr. naam. (van 't
oud-hoogd. wini, vriend, winia, vriendin, geliefde) de alvriend, de algeliefde; v. a. verkort
van het angels. a e t h e 1 w i n, band des adels.
Alryke, alysis, f., alysma, alysme, n. gr. (van
alyein, niet wel bij zinnen zijn) Med. onrust,
zielsangst.
Alypias, m. gr. Med. geneesmiddel tegen de
zwartgalligheid, een hevig afvoerend middel.
Al jssum, n. gr. (álysson) scheldzand, tanddraad, steenkruid, vroeger beschouwd als een
middel tegen de hondsdolheid.
Alta, n. pl. gr. (van a priv. en leen, losma-
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ken) onoplosbare, onverklaarbare dingen, opgaven.
alzaménto di máno, m. ital. (v. alzare, opheffen, lat. altiare, v. altus, hoog) Muz. opheffen
van de hand bij het maatslaan, opslag.
amábíle, amabilménte, amorévole, amoróso, ft.
Muz. liefelijk, teeder, aanminnig; — amabiliteit,
f. lat. (amabilitas) beminnenswaardigheid.
Amadéus, nw. lat. manse.: Godlief; — Amadeísten, m. pl., franciskaner broederschap der
14de eeuw.
Amádis, m. romanheld, ridderlijk minnaar
(eig. de held van een ouden fr. roman: Am ad is d e G a u 1 e); — nauwsluitende hemdsmouw (fr. manche en Amadis), soort van handlubben; — amadigauliseeren (spr. s=z), vervelend
en langdradig schrijven.
Amalberga, f. oudd. vr. naam (v. aural, bodrijvig) bedrijvige beschermster.
Amalgama of amalgáme, n. arab. (door letterverzetting uit het gr. málagma, d. i. verweeking, met voorgevoegde a, waarin 't arab. lidwoord al ligt) metaaloplossing in kwik,
verbinding van kwik met een ander metaal,
kwikverbinding; fig. mengsel; — amalgameeren, nw. lat. metalen met kwikzilver nauw
vereenigen; innig verbinden, samensmelten,
vermengen; — amalgamated, eng. (spr. amaigameeted) vereenigd, gecombineerd; — amalgamatie (spr. t= ts), I. verbinding der metalen met
kwikzilver; Pol. vermengen van natiën, rechten, gevoelens, staatsschulden, enz.
Amalgónde, Amalgí nde, oudd. vr. naam. (van
aural; bedrijvig, en gund, oorlog) wakkere
strijdster; — Amalla, vr. naam: bedrijvige,
wakkere.
Amalthèa, I. gr. (Amaltheia) Myth. nimf, die
Jupiter voedde met de melk eener geit: ook
die geit zelve. Aan den horen, welke deze geit
eens verloor, gaf Jupiter de kracht om alles te
verleenen, wat men maar van spijs en drank begeeren mocht; vandaar de h o r e n v a n
A m a 1 t h e a, z. v. a. horen des overvloeds.
Aman, m. arab. (eig. veiligheid, bescherming).
Aman roepen of vragen, zich op genade of ongenade aan den overwinnaar overgeven.
Amancebamiento, m. sp. het leven met een
bijzit.
a manco (it.) of amanco, n. (van 't lat. mances,
z. aid.) Kmt. het ontbrekende, debet; korting
op eene som; ook voorschot.
Amánda, f. lat. (van amáre, beminnen) vr.
naam.: de beminnenswaardige, liefelijke; —
Amándus, mansn.: de beminnenswaardige.
Amandé, n. fr. (spr. amaItdé) drank van
amandelmelk; — amandes 'cassées, gepelde amandelen; — amandes en coques pl. a. in de schaal.
Amanitine, f. nw. lat. giftstof der paddenstoelen.
Amant, m. fr. (spr. amán; van 't lat. ámans,
gehit. amántis, beminnend) minnaar, vrijer;
— amante, f. (spr. amant') minnares, vrijster,
geliefde; — amántes, améntes, lat. (pl. v. amans,
amens) verliefden zijn gekken; — amantiurn irae,
toorn der verliefden.
,
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Amanuénsis, m. lat. (v. manus, hand) handlanger, helper, inz. in een laboratorium.
Amàra, n. pl. lat. (van amàrus, a, um, bitter)
bittere middelen, bitterheden; - amaresceeren,
(lat. amarescére) bitter worden; - amarézza, it.,
bitterheid; harteleed; - con amarézza, Muz. met
bittere droefheid; - amarine, f. nw. lat. (Chem.)
bitterstof; - amaricant, bitter smakend; amarulént, adj. lat. bitter; - amarulentie,
(spr. t=ts) f. nw. lat. bitterheid.
Amaránt, f. gr. (amárantos, onverwelkelijk,
van a priv. en marainein, verwelken) eig. onverwelkelijk; soort van plant, inz. in ZuidAmerika, welker bloemen gedroogd haar kleur
(meestal fluweelig purperrood) behouden (lat.
amarantus); - amarant, eene purperroode
kleur; - amaránthout, luchthout, violethout,
purperhout, blauw ebbenhout, soort van westindisch schrijnwerkershout; - Amarante, vr.
naam.: de onverwelkelijke.
Amarélle, f. (uit het it. amarello, v. 't lat.
amarus, bitter) morel, eene soort van groote
wijnzure kers; herfstgentiaan.
amaresceeren, amarezza, z. ond. a m a r a.
Amaril, n. (fr. éméri of émeril, van het gr.
smyris, van smáó, ik wrijf, polijst) Miner. zeer
zware en harde metandlische, met veel kwarts
vereenigde steen (korund),van grijze, roodachtige
of zwarte kleur, die in de industrie en de kunst
veel gebruikt wordt, om ijzer, staal, spiegels,
de hardste steenen te polijsten en om glas, marmer en edelsteenen (diamant uitgezonderd) te
snijden.
Amarine, z. ond. a m a r a.
Amarinage, f. bemanning van een op den
vijand buitgemaakt schip.
amarineeren, fr. (amariner) aan de zee gewennen.
Amaroe-slang, f. soms 30 voet lange slang,
waaraan de Antis in Peru goddelijke eer bewijzen.
amarulent, amarulentie, z. ond. a m a r a.
Amarillis, f. gr. poëtische herderinnennaam;
eene leliesoort uit Z.Amerika en Z.Afrika,
narcislelie.
Amasësis, f. gr. (van a priv. en masáomai
kauwen) Med. onvermogen om te kauwen.
Amasia, f. lat. geliefde, minnares; - amaslus, m. minnaar.
amasseeren, fr. (amasser, van massa, z. aid.)
ophoopen, verzamelen; - amassétte, f. spadel,
verfmes der schilders.
Amastie, f. gr. (a priv. en mastos, borst) gemis
van één of beide borsten, vgl. Amazone.
Amateur, m. fr. (van 't lat. amátor) liefhebber, kunstvriend; in het algemeen: iemand
die iets niet als beroep of bestaansmiddel, maar
voor zijn genoegen uitoefent = d i 1 e t t a n t;
b. v. amateur-photograaf; - amatrice, f.liefhebster, kunstvriendin; - Amátus en Amàta,
(van amáre, beminnen) mans- en vr.naam.:
geliefde, beminde; - amatórisch, adj. (lat. amatorius, a, um) liefdevol, verliefd; - amatoria f ebris,
f. lat. liefdekoorts; - amatorlum, n. liefdemiddel, liefdedrank, z. v. a. p h i 1 t r u m.
KRAMERS -ZONDERVAN.

AMBIËEREN.

Amathie, f. gr. (amathia) onwetendheid, gebrek aan beschaving.
Amati, f. viool uit de fabriek van A.
Amathusia, f. gr. en lat. een naam van Venus,
afkomstig van de stad Amathus (Amathunt) op
het eiland Cyprus.
Amaurósis, f. gr. (van amauroen, verdonkeren, amaurós, donker) verdonkering; volslagen blindheid, zwarte staar; - amaurótisch,
adj. aan de zwarte staar lijdende.
Amazirgh, z. K a b i e 1 e n.
Amaz ine, f. gr. (Amazon; afgeleid van a priv.
en mazós, vrouweborst, dus eig. zonder borst)
pl. Amazonen, een fabelachtig volk van krijgshaftige vrouwen in Klein-Azië, die men, naar
luid der 'overlevering, in hare jeugd de rechterborst afbrandde, om ongehinderd den boog en
pijlkoker te kunnen hanteeren; in 't algemeen:
moedige vrouwen, heldinnen, vooral ook: dame
te paard, ook het costuum van deze; Amazonen-rivier, de grootste z.amerik. stroom,
M a r a n o n, aan welks oevers Orellana in
1539 krijgvoerende vrouwen zou ontmoet hebben; - amazonen-kleed, n. ook: amazone, f.
mannelijk vrouwenkleed, vrouwelijk rijkleed;
vrouwelijke dracht, welke op die der mannen
gelijkt.
ambábus, (scil. manbus) lat.(van ambo, ambae,
beide) met beide handen, b.v. eene gelegenheid,
een aanbod aangrijpen.
ambages, pl. lat. omwegen, draaierijen; - per
ambages, langs omwegen; - ambagieus lat.
(ambagiosus, a, um), vol omwegen, wijdloopig.
Ambar, m. ruls. (van 't perz. embár) stapel
-platsvn
waren, magazijn, pakhuis.
Ambarvalla, n. pl. lat. Ceresfeest bij de Romeinen, veldfeest, plechtige ommegang, waarbij
men in de lente aan de godin Ceres veldoffers
bracht.
AmbassAde, f. (spr. anbassá-d' ; het naast ontleend aan het fransch; oorspronkelijk echter van
het got. andbahti, dienst, oudhoogd. ambaht,
later ambet, ons ambacht, samengetrokken tot
ambt, waarvan in mid. lat. ambascia, ambassidla,
gevormd werd) gezantschap; - ambassadeur,
m. gezant, afgezant; - ambassadrice, f. gezantsvrouw.
Ambe, f. ital. (ambe, beide, van het lat. ambo,
ambae) twee uitgekomen nummers van de vijf,
in zekere loterijen.
Amber, z. a m b r a.
Amberiet, n. een ontploffingsmiddel, me:-stal
bestaande uit schietkatoen, nitroglycerine en
collodiumwol.
Ambidéxter, m. mid. lat. (naar het gr. amphidexios) eig. aan beide zijden recht of rechtsch:
iemand, die de linkerhand even goed en vaardig
als de rechter gebruikt, die rechtsch en linksch
is; fig. dubbelhartig mensch, iemand, die
met beide partijen heult; - ambidexteriteit, f.
gelijke vaardigheid met beide handen; fig. dubbelhartigheid.
ambiëeren, (lat. ambire, eig. omgaan, van
den een tot den anderen gaan) trachten, streven,
staan, b. v. naar eenen post; - ambiënt, m. (lat.
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ambiens) postzoeker, dinger naar een ambt;
- ambitus, m. omgaan; omloop, omvang;
overdekte omgang bij eene kerk; dingen
naar iets, inz. onbehoorlijk dingen, b. v. met
omkooping en dergelijke; - ambitus crimen,
z. ond. c r i m e n; - ambitie (spr. t= ts), f. (lat.
ambitio) oorspronkelijk: streven naar een
ambt, naar gunst en bevordering; eergevoel,
eerzucht, eergierigheid, ijver; - ambitieus (lat.
ambiliósus, a, um) eergierig, ijverig; - ambitiósum decrëtum, n. lat. Jur. partijdig, niet onbevooroordeeld besluit; - ambitioneeren, nw.
lat. fr. (ambitionner) de eerzucht hebben om iets
te doen, te zijn of te schijnen; uit eerzucht naar
iets streven.
ambigeen, lat. gr. van twee dingen afstam
-mend,twligs.
ambigeeren, lat. (ambig&re) onbesloten zijn,
aarzelen, twijfelen; - ambiguum, n. (van 't lat.
ambiguus, a, um) iets dubbelzinnigs; - in ambiguo, lat. onzeker, in twijfel; in netelige omstandigheid; - ambigu, fr. (anbigu) dubbelzinnig; als subst. ambigu, n. mengsel van met
elkander strijdige dingen, inz. maal, waarbij
koude en warme gerechten, fruit en gebak te
gelijk wordt opgedischt; - ambigu-spel, n.
kaartspel , uit vele spelen samengesteld; - ambiguiflorisch, adj. met bloemen van dubbelen
vorm; - ambiguiteit, f. (lat. ambiguitas) twijfel,
onzekerheid; dubbelzinnigheid.
Ambilogie, f. lat.-gr. (van 't lat. ambo, beide,
en gr. logos, rede) dubbelzinnige rede of uit
-druking,
dubbelzinnigheid.
Ambitie enz., z. ond. a m b i ë e r e n.
Amble, f. fr. (spr. anbl') Rijsch. telgang,
pasgang, gang van een damespaard, als het de
beide beenen van é ene zijde tegelijk oplicht;
- ambleeren, (fr. ambler) den telgang gaan; ambleur, m. hert, dat de achterpooten zet voor
het spoor der voorpooten.
Amblbma, n., en amblósis, f. gr. Med. miskraam, z. v. a. abortus; - amblothridia,
amblotika, n. pl. vruchtafdrijvende middelen; amblothridion, n. afgedreven misgeboorte; amblótisch, adj. vruchtafdrijvend.
Amblyaphie, f. gr. (v. amblys, stomp) stompheid van gevoel.
Amblygoon, n. gr. (van dmblgs, stomp, en
gónia, hoek) stompe hoek; stomphoekige driehoek; - amblyopie, f. gr. verzwakking van
het gezicht, kortzichtigheid; - amblfops, m.
iemand met een zwak gezicht, kortzichtige;
- amblyterisch, adj. met afgestompte randen en
hoeken (van kristallen).
Amboina-hout, n. zeer hard, roodachtig
of goudgeel hout van een palmboom op Amboina (een der Molukken), dat tot fijn schrijnwerk wordt gebezigd.
Amboise, f. fr. (spr. anboaze) roode boterpeer.
Amboisienne, f. fr. (spr. a1boazjèn') dichte zijdestof, te Amboise in Frankrijk vervaardigd.
Ambon, m. gr. (ámbón, v. ambainein, anabainein, naar boven gaan) pl. ambónen, lessenaar,
spreekgestoelte, kansel in de oude kerken; van-
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daar, ambonoklásten, verbrekers van de zanggestoelten, ijveraars tegen de kerkmuziek.
ambouteeren (spr. anboe-), fr. (amboutir of
emboutir) eene metaalplaat met den hamer hol
uitdrijven; onderleggen, b. v. met katoen of
zijde, bij stikwerk.
Ambra, a m b e r, m. arab. (anbar, spr. ambar)
grauwe, harsige stof, die om haren liefelijken reuk tot een zoo kostbaar als zeldzaam
reukwerk dient; - ambra'ine, n. ambervet; ambriliquidum, n. nw. lat. v 1 o e i b a r e a tuber, z. storax;-gele amber, barnsteen; - w i t t e a m b e r, walschot, z. ond.
c a c h e 1 o t; - ambreáde, f. fr. onecht barnsteenkoraal, geelroode glasparel; - ambreeren,
met amber geurig maken; - ambreaat, n. ambrazuurzout; - ambreïne, f. ambrazoutstof; ambroine, uit kogelhars, silicaten enz. geperste
massa, die gebruikt wordt voor het isoleeren
en voor 't maken van flesschen voor zuren.
Ambrometer, m. gr. sneeuwmeter.
Ambrosia, f. gr., ambrozijn (v. ambrósios,
onsterfelijk, goddelijk) onsterfelijk makende godenspijs, hemelsche spijs, het voedsel der goden
volgens de fabelleer; fig. uitstekend smakelijke
spijs; - ambrósisch, adj. (spr. s=z) goddelijk,
den goden toekomende; hemelsch zoet, van hemelschen geur; - ambrosianen, m. pl. Augustijnermonniken en -nonnen in Italië; ook oude
milaansche gouden en zilveren munten; - ambroslaansche bibliotheek, beroemde boeken
te Milaan; - ambrosiaansche lof -verzamling
Ambrosius, mansn.:-zang,.TeDum;
de onsterfelijke, goddelijke; - ambrozijnen, f.
pl. beste soort der uit Italië in den handel
komende amandelen.
Ambrotypen, pl. photographieën op glas.
Ambubàjen, f. pl. syr. lat. (ambubájae) syrische lichtekooien en zangeressen in het oude
Rome (die zich in het circus lieten zien en
hooren).
Ambuleeren, lat. (ambulàre) heen- en weer
gaan, rondwandelen, vooral van een schoolhoofd (dat geen eigen klasse heeft), om toezicht
te houden; - ambulácrum, n. koorgang in kerken; - ook bij de oude Romeinen: plaats in 't
leger voor marschoefeningen der manschappen;
- ambulance, f. fr. (spr. . anbula z') veldlazaret, veldhospitaal; - ambulant, lat. (ambulans) heen- en weerloopend, geen eigen klasse
hebbend (van een schoolhoofd), onrustig; als
subst., onbevoegd makelaar; - ambulante
post, postdienst op de spoortreinen; - ambulantisme, n. heen en weer trekken, het rond
om toezicht tehouden door schoolhoof--lopen
den, die daarom geen eigen klasse hebben; ambulatie (pr. t=ts), f. lat. rondtrekken,
wandeling; - ambulátor, m. lat. wandelaar, iron. straatslijper, diamantslijper; ambulatórisch, adj. (lat. ambulatorius, a, um),
als adv. ook ambulatorie, rondtrekkend; veranderlijk, verwisselend; - ambulatorische of ambulante kliniek, behandeling van niet-bedlegerige zieken, die zelf geneeskundige hulp komen
halen; - jus voluntatis ambulatoriae, recht
,
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om zijn wil tot aan den dood te veranderen.
Amburbalién, pl. lat. feestelijke optocht in
de stad Rome.
Ambureeren, lat. (amburére) in de rondte verbranden.
Ambuscade, f. fr. (spr. an'buuskad') Krijgsk.
hinderlaag, bedekte post, z. ond. e m b u sqeeren.
Ambuista, n. pl. lat. (v. amburére, rondom
aanbranden, verbranden) Med. brandwonden;
- amblístie f. lat. (ambustio) oorbranding,
rondom-zengen; cauterisatie.
Amédsji (eféndi), m. turk. kabinetssecretaris van den reis-efendi (z. e f e n d i).
Amelanchier, m. Bot. alpen-mispelboom (Pirus of Tkl espilus amelanchier).
Ameldonk, m. zuidned. stijfsel, ongebuild
meel van amelkoren, een soort spelt.
Amelie, fr. z. v. a. A m a 1 i a.
amelioreeren, f. (améliorer; van 't lat. melior,
beter) verbeteren, veredelen, verfraaien;
anneliorátie (spr. t=ts), f. verbetering.
a meinoria, lat. oorkondenschrijver.
Amen, hebr. (amen) het zij zoo 1 het geschiede 1
`orde waar! voorzeker! (het gewone slot der
gebeden); vandaar: a m e n z e g g e n, eene
zaak beslissen; iets toestemmen, bevestigen.
Aménde, f. (spr. amánd'), fr. mid. lat. (emenda
en amenda, van arnendare, fr. amender = lat.
emendare, verbeteren, eig. van fouten zuiveren,
van mendum of menda, vlek, gebrek) geldstraf,
geldboete; — amende honorable, fr. (spr. -onorábl') in 't oude fr. recht: eene soort van onteerende straf, die den schuldige veroordeelde
om zijne misdaad te bekennen en er vergiffenis
voor te vragen; kerkboete tot ontheffing van
den ban; bekentenis van schuld en bede om
vergiffenis; — amendement, n. fr. beterschap,
verbetering, inz. wijziging van eene wet,
besluit, bij de openbare behandeling daarvan in de Kamers; -- anmendàbel, adj. beboetbaar; voor verbetering vatbaar; — amendeeren,
verbeteren, wijzigen .
Amenie, amenorrhoea, f. gr. (v. a priv. en
m(n, maand, vgl. m e n o r r h ce a) het ziekelijk uitblijven der maandstonden.
a mensa, z. ond. mensa.
Amentacéae, pl. katjesdragende boomen, zooals : populieren, hazelaars, enz. ; - amentum, n.
Bot. bloemtakje (zekere bloeiwijze).
Amenthes, m. onderwereld bij de oude Egyptenaren, de hades der Grieken.
amentia, f. lat. (van a-mens, onzinnig, zinneloos) stompzinnigheid, zinneloosheid, waanzin; a. activa, krankzinniheid, waanzin; - a. occí lla,
verborgen waanzin; - a. partiális, gedeeltelijke,
plaatselijke waanzin; - a. passiva, stompzinnigheid,stille waanzin ; - a. senilis kindschheid eesteszwakte ten gevolge van ouderdom; - a. simplex, eenvoudige, algemeene geesteszwakte.
americaniseeren, amerikaansche vormen,
zeden, enz. geven; - americanisme, n. engelsche uitdrukking, alleen in Amerika in gebruik;
studie van al wat Amerika betreft; eigenaardig
kenmerk der amerikaansche dingen; - améri-
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caine, f. soort rijtuig zonder bok; — amerieanist,
m. kenner van Amerika, van zijn talen.
Amerjj, f. (versnelde uitspraak v. A v e
M a r ij, wees gegroet, Maria) een oogenblik,
ommezien (de tijd, dien men behoeft om een
A v.e-M a r i a te bidden).
a merveille, z. m e r v e i 11 e; - a meta, z.
meta.
a meta, ital. ter helfte; - conto a meta of conto
meta, voor halve rekening, voor gemeenschappelijke rekening van twee personen.
amétabolisch, adj. gr. geene verandering
toelatend.
amethódisch, adj. gr. (vgl. m e t h o d e, enz.)
strijdig met eene goede leerwijze; zonder orde,
zonder grondstellingen; - amethodíst, m. knoeier,
kwakzalver.
Amethist, m. gr. (améthystos, v. a. priv. en
methyein, dronken zijn) violetkleurig edel` gesteente, in schoonheid en waarde aan` den
smaragd gelijk geschat (zoo genoemd, omdat
men hem hield voor een talisman tegen de
dronkenschap); - ameth sta, n. pl. beschonken' heid voorkomende middelen.
Ametrie, f. gr. (ametria, van a priv. en métron, maat) ongelijkmatigheid, onevenredigheid,
wanverhouding (het tegendeel van s y mm e t r i e); - amétrisch, adj. wat zich ongelijk
verhoudt, onevenredig.
Ametropie, f. gr. afwijking van het oog van
den normalen refractietoestand; - ametropisch,
` adj. daarop betrekkelijk; - a. oog, waarvan het
i punt van duidelijk zien ligt buiten het vlak
van het netvlies (hetgeen myopie ten gevolge
` heeft als het naar voren en presbytie als het naar
achteren ligt).
Ameublement, n. (spr. -mán), fr. (v. meuble,
en dit van 't lat. mobile, iets beweegbaarsvervoerbaars) stoffeering; huisraad; - ameubleeren (van 't niet gebruikelijke fr. ameubier) stoffeeren, van huisraad voorzien.
Amfioen, n. naam dien men in 0. -Indië
aan het opium geeft (z. o p i u m) ; amfioen
schuiven -- opium rooken; - amfioenkit,
-keet, f. gebouw, waarin opium geschoven
wordt.
Ami, m. fr. (van 't lat. anicus) vriend; liefhebber; in 't quadrille-spel degene, die den Beroepen heer heeft; - ami de cour (spr. -koer) hofvriend, valsche vriend; - mon ami, mijn vriend;
- par ami, door eenen vriend (op adressen van
brieven afgek. p. a.); - amie, f. vriendin; amiábel, adj. vriendschappelijk; - adv. a l'amiabie, in het vriendelijke, in der minne; - amitié, f.
vriendschap; - bonne amitié, goede vriendschap,
broederschap; - par amitié, uit vriendschap.
Amiánt, n. gr. (amiantos, d. i. eig. onbevlekt;
(van asbestos, onuitrein) of a s b e s t, n.
bluschbaar, onvergankelijk) steenvlas, bergvlas, bergwol, vezelsteen, eene steensoort, calciummagnesiumsilikaat, die zich tot onverbrandbare weefsels (a s b e s t-1 ij n w a a d)
laat verwerken; de Russen noemen ze k a m en i s j i 1 k of steenzijde.
a micaal, amieabel enz., zie onder a m i c u s
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Amicla, f. mid. lat. monnikskap; - amiceeren, lat. (amicire) bekleeden; - amictorïum,
n: borstbekleeding, halsdoek; - amíctus, m.
kleeding; inz. priesterlijk schouderdeksel tusschen de albe en de soutane bij het mislezen.
Amicus, m. lat. vriend; eertijds als Kmt.
voor handelsvriend, correspondent; - amica,
f. vriendin, beminde; - amice, amicissime, vriend
beste vriend, als opschrift of aanspraak in brieven; - amica manu, op adressen van brieven
afgek. a. m., met vriendenhand, door een vriend
(te bezorgen) ; - amices humáni generis, de
vriend van iedereen, d. i. van niemand; amicus Plato, sed magis amica veritas, Plato is
mij lief, maar de waarheid nog liever, d. i. het
is niet voldoende, dat eene meening door een
eerbiedwaardig persoon wordt aanbevolen, zij
moet overeenkomstig de waarheid zijn; amicaal en amieábel, adj. (lat. amicdlis, amicabi lis) vriendschappelijk; - amicabilis compositio,
f. Jur. minnelijke schikking; - amicabili
modo, amicabiliter, lat. vriendschappelijk, in
der minne; - amicabiliteit, f. nw. lat. vriendelijkheid, welwillendheid; - amicisten of amicitianen (spr. t= ts) m. pl. nw. lat. leden van de
zoogen. amicisten of vriendschapsorde, eene
studenten-vereeniging, gevormd naar de vroegere m o s e 11 a n e r-orde der studenten te
Jena in 1771; - amicitia (spr. t= ts), f. lat.
vriendschap; ook de godin der vriendschap; amicitiae causa, uit vriendschap.
Amida, m. japan. hoogste regeerder des
hemels.
Amide, verbinding, afgeleid van ammoniak,
stikstofhoudend, in water oplosbaar, voorkomende in alle jonge plantedeelen.
Amidam of amidon, z. a m y 1 o n; - amidine,
f. hoofdbestanddeel van het zetmeel.
Amidobenzine f. = aniline z. a n i 1. ;- amidol, n.
Phot. kristallen, die als ontwikkelaar gebruikt
worden.
amikrobisch, niet veroorzaakt door bacteriën.
amimetisch, adj. (gr. mimésis, nabootsing)
onnavolgbaar; - amimie, f. onvermogen om zijn
gebaren te beheerschen.
Amiraal, z. admiraal, z. ook ammiraa1.
Amiránte, m. sp., eig. z. v. a. admiraal,
opperbevelhebber der land- en zeemacht.
amissíbel (later lat. amissibilis, e, v. amitt re, verliezen) verliesbaar; - amíssie, f. (lat.
amissio) verliezen, verlies.
Amitié, z. ond. a m i.
Ammann, m. (verb. van hgd. obmann of
amtmann) districts- of gemeentehoofd in verscheiden zwitsersche kantons inz. in Grauw
-bunderla.
Ammas, f. in Frankrijk aangebouwde nieuwe
tarwesoort.
ammazzeeren, it. amazzare, door sluipmoord
uit den weg ruimen.
Ammeraal, m. (waarschijnlijk verbasterd
van amiraal, admiraal) Mar. zeildoeksche slagputs om water te hijschen bij 't schoonschipmaken.
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Ammeter, z. v. a. ampèremeter z. a.
filmmi, Bot., hoerenkomijn, z. europ. plant.
Ammochosie of ammochbsis, f. gr. (v. ámmos,
zand) Med. plaatsing van een zieke in warm
zand, inz. in het door de zon verwarmde zeezand; zandbad.
ammodiet, adj. gr. (ammos, zand, dytos,
gedoken) in het zand levend; subst.m. zandaal;ammophila, f. helm, zandhaver (eigenl. zandbeminnende).
Ammolíne, f. (van ammoniak en oleum gevormd) Chem. basis uit de niet overgehaalde
dierlijke olie van Dippel.
Ammon, m. hebr. naam (amón) : de getrouwe; ook de bijnaam van den egypt. Jupiter, met Benen ramskop voorgesteld; vandaar
ammonieten of ammonshorens, m. pl. posthorens, versteende zeeslakken in den vorm
van een gedraaiden ramshoren.
Ammoniak, m. (gr. ammoniakón, n. lat.
sal ammóniacus); vloeibare ammonia - ammonia, f. kleurlooze, gasvormige verbinding
van waterstof met stikstof; - ammoniaemie, f.
bloedvergiftiging door ammoniak; - ammoniakàlisch, adj. vluchtig loogzout bevattend; - ammoniakgom, f. oostersche gomhars; - ammoniakaluin, f. aluin en ammoniak vermengd; - ammoniakbasen, pl. scheik. verbindingen van ammoniak; - ammoniakplant, f. dorema ammoniacum,
perz. schermbloemige plant, die het ammoniakhars levert, - ammoniaksoda, f. koolzure ammoniak, reukzout, - ammoniaksodawater, n. ammoniakhoudend water, dat verkregen wordt bij de
lichtgasfabricage;- ammoniaksuperphosphaat, n.
kunstmest, mengsel van meestal ammoniak en
superphosphaat in zeer verschillende verhouding; - ammoniakzout, n. grijswit, glas
zout van scherpen pisachtigen smaak,-achtig
dat in de urine van den mensch en in de uitwerpselen van al de dieren, die zoutbevattende
planten eten, voorkomt; - ammoniaat, n. met
ammoniak verbonden metaalkalk; - ammonium,
n. Chem. metallische grondstof van den ammoniak, eene verbinding van stikstof en waterstof evenals amide en imide, waarmee het
verbonden is; - ammoniumbromid, n. verbinding
van ammonium en broomwaterstof, bij de phot. in
gebruik;-a.chlorid,n.= salmiak;-a.fluorid,n.verbinding van fluor waterstof en ammonium, bij glasbranden gebruikt; - a. jodid, n. verbinding van
joodwaterstofzuur met ammonium, bij de phot. in
gebruik;- ammoniumhydrokarbonaat, n . bakpoeder, kunstgist; - ammonium ferricitraat, n. eitroenzuur ijzeroxyde ammoniak; - am. ferri oxalaat, n. bij de phot. in gebruik om geelgetinte afdrukken te baden;-am. persulphaat, n. bij de phot.
in gebruik om te dichte negatieven te verzwakken. - am. sulfaat, n. zwavelzure ammoniak, bij
dat veel als-produktvanelichgsbd,
meststof gebruikt wordt met + 20 % stikstof.
Ammonieten of Ammonshorens, z. A m m o n.
Ammunitie, z. munitie.
Amnesie, f. gr. (van a priv. en mnésis, herinnering) Med. verlies van het geheugen of
van de herinnering, geheugenzwakte, vergeet-

AMNESIE.

— 53 —

achtigheid; - amnestie, f. gr. (amnèsleia, van
d-mnèstos, niet gedachtig), niet-gedenkeis,
vergeven en vergeten van aangedane beleedigingen, inz. in den oorlog, kwijtschelding
van straf, zoen; bedelven in vergetelheid; amnestieeren, ongestraft laten, vergiffenis, genade schenken; - g e a m n e s t i ë e r d, voor
straffeloos verklaard, in de strafontheffing begrepen, begenadigd; - amnestiek, f. geschiktheid of kunst om te vergeten.
Amnicolist, m. nw. lat. (lat. amnicóla) rivieroeverbewoner; - amnicolisch, adj. wat zich aan
den oever bevindt; - amnigenisch, adj. in rivieren geteeld.
Amnion of amnium, n. gr. (van amnós, lam)
Physiol. lamsvlies, binnenste eivlies, waar
zich de vrucht in 't moederlijf bevindt;-in
- amnlomantie (spr. t= ts), f. voorspelling uit
het lamsvlies; - amnitis, f. ontsteking van dit
vlies.
Amodiàtie, z. a d m o d i á t i e.
Amoebe f. (gr. wisseling), eencellig diertje, dat
telkens van vorm verandert; ook naam voor
slijmzwammen.
ameebaeisch, adj. gr. (amoibaios, on) afwisselend, b. v. in 't gezang; - carmen amoebaeum,
n. lat. beurtgezang; - a m ce b ae i s c h e
v e r z e n, verzen, waarin de staande en slepende regels met elkander afwisselen.
amoenus, a, um, adj . lat. aangenaam, bevallig; - amooniteit, f. lat. (amoenitas) bevalligheid,
innemendheid, liefelijkheid.
Amok, jay. en mal. (eig. doodcn) soort van
dolle woede of razernij (mania transitoria) der
inlanders in den Ind. Archipel; ook de daarbij
geuite kreet; zie : m a t a g 1 a p; - amok maken,
in dolle woede gaan moorden.
Amómum, lat. gr. (ámomon) in de oudheid
eene inlandsche specerijplant en een daaruit
bereide kostbare balsem; Bot. soort van
specerijplanten, waartoe de kardamom, de gember, enz. behooren.
amontál, fr. (van a mont) eig. bergwaarts:
bergop; oostwaarts, oostelijk.
Amor, m. lat. liefde; ook z. v. a. gr. E r o s,
god der liefde, minnegod, de zoon van Mars
en Venus; - amor vincit omnia, liefde overwint alles ; - con amóre, ital. met liefde, lust,
genoegen, ingenomenheid; - amorétten of
amorinen, f. pl. liefdegoodjes; ook liefdestrikken in het haar; - amourétten, f. fr. (spr.
amoe-), z. v. a. a m o r e t t e n; ook voorbij
niet ernstig gemeende minnarijen; ook-gande,
de beste vleeschstukjes, patersneetjes; - amouréttenhout, n. vast geelroodachtig hout uit
W. Indië voor fijn schrijnwerk (van Mimosa
tenui f olia en M. tamarindi f olia) ; - amour, m.
(spr. amóér), pl. amours, liefde; minnarij;
minnehandel; - amours maken, het hof maken,
vrijen; .- amour-propre, eigenliefde; ook: eer
zelfachting; - amoróso, m. it. min--gevol,
naar, verliefde, liefdeheld; - amoureus, adj. fr.
(annoureux) verliefd; - amorévole en amoróso,
Mus., z. amabile.
Amoree, f. fr. (van 't lat. mordëre, fr. mor-
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dre, bijten; vgl. morceau; lat. admordère, aanbijten; admorsus, aanbijten) lokspijs; Mil.
zundkruit; mondgat bij de mijnen; - amor
(fr. amorcer) door lokspijs zoeken te-cern,
vangen, aanlokken, verleiden; van zundkruit
voorzien; ook Techn. eene koperen plaat in eene
sterke oplossing van goud, platina of zilver
dompelen.
Amoretten, amorinen, amoroso enz., z. ond.
a m o r.
Amórpha, m. pl. gr. (van a priv. en morphê,
gedaante) vormlooze, onregelmatige gedaanten, onvormen; - amorphie, f. vormeloosheid,
wanstaltigheid; - amórph, amórphisch, adj.
misvormd, vormeloos; niet kristallijn; - amorphisme, n. gestalteloosheid, inz. in tegenoverstelling van de kristalliseering.
amortiseeren, barb. lat. (spr. s=z) (fr. amortir,
eig. dood maken; van mort, dood) minder
hevig maken, de kracht der werking temperen
of matigen, smoren; uitdelgen, voor ongeldig
verklaren, aan de doode hand verkoopen; eens
leening rentevrij maken; - amortisatie (spr.
tie=tsie), f. of fr. amortissement (spr. ti-s'máh)
schuld- of renteuitdelging, vernietiging der openbare schuld door achtereenvolgende aflossingen;
ongeldigverklaring, inz. van waardehebbende
papieren; overlaten van een stuk gronds aan
de d o o d e h a n d (aan eene gemeente, kerk,
enz.); - amortissement ook: Arch.
topsieraad op een gebouw; sluitsieraad van
een of ander gedeelte vaneen bouwwerk; - amor
amortisatie-kas, f. fonds of kas,-tisaefond,.
die bestemd is tot de achtereenvolgende uit
-delginr
openbare schuld.
Amos of Amoz, hebr. mansn.: de sterke,
rustige, moedige; een der kleine profeten.
Amotie, f., z. a m o v e e r e n.
Amour, amouretten, enz., zie onder a m o r.
amoveeren, lat. (amovëre) verwijderen, wegruimen; ontzetten, b. v. van een post of ambt;
afbreken; sloopen; - g e a m o v e e r d, afgezet; gesloopt, afgebroken; - amovibel, adj.
lat. (fr. amovible) afzetbaar; - amovibilitelt,
f. afzetbaarheid; - amótie (spr. t=ts), f.
(lat. amotio) wegruiming, slooping; afzet
- amóta res, lat. Jur. ontvreemde zaken,-ting;
inz. voorwerpen, die echtgenooten of aanverwanten zich zonder recht toeëigenen.
Ampas, f. jay. en mal. (eig. vast overblijfsel
van iets dat uitgeperst, afgetrokken of uitgekookt is) afval in suiker- en indigofabrieken.
Ampatong, dajaksche houten beelden met
phallussen (z. a.) om kwade geesten buiten
te houden.
ampel, adj. (fr. ample, lat. amplus, a, um),
zie ond. amplus.
Ampeliet, n. leisteen, aardhars.
Ampelíne, f. gr. (van ámpélos, wijnstok)
door overhaling met zwavelzuur en potasch verkregen olie ter gasbereiding; - ampelurgie, f. wijnbouwkunde, wijnbergbearbeiding.
Ampère (A), m. maateenheid van sterkte bij
elektrische stroomen met 'toog op de elektromagnetische en thermische uitwerking, z. v. a. galva-
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'nometer, naar den fr. natuurkundige A.; wet van
A.: die den invloed beschrijft van magnetisme op
elektriciteit en omgekeerd; —meter of ammeter,m.
iuistrument om stroomsterkte te bepalen; —aar,
-stroomsterkte van 1 ampère in 1 uur = 3600
Coulomb z. a. ; —volt = watt z. a. ( 1 738 P. K.);
—seconde, eenheid van hoeveelheid elektriciteit, 1/3600 Ampère-uur of Coulomb z. a.
Amphamphótérodiplopie, f. gr. dubbelzien
(met beide oogen tegelijk en met ieder oog
afzonderlijk).
ampharisterisch, gr. linksch met beide
handen.
amphemérisch, adj. gr. (van amphi, z. ald.,
en héméra, dag) dagelijksch; dagelijks terugkeerend.
amphi, gr. voorz.: om, rondom, van rondom,
in samenstellingen ook: van beide zijden, op
tweeërlei wijze, tweevoudig.
Amphiarthrósis, f. gr. (vgl. a r t h r o s i s)
Anat. halfbeweeglijkheid of onmerkbaar beweeglijke gewrichtsverbinding van twee beenderen.
Amphibium, n. gr. (amphibion, van amphi,
z. ald., en bios, leven) of amphibie, f., pl.
a m p h i b I ë n, eig. dieren, die op het land
en in het water kunnen leven, inz. koudbloedige longdieren, kraakbeendieren, bij ons verkeerdelijk tweeslachtige dieren geheeten; fig.
iemand, die beurtelings twee geheel verschillende
meeningen uit, of die twee strijdige ambten ver
pl. amphibiolíthen,-vult;—amphibo,.
versteeningen van amphibiën of van enkele
gedeelten daarvan; — amphibioloos, m. kenner
der amphibiën; — amphibiologie, f. beschrijving
der amphibiën, kennis der amphibiën; —
amphíbisch, adj. in en buiten het water levend;
(verkeerdelijk) tweeslachtig.
Amphiblestroide, f. gr. (v. amphiblestron,
vischnet) netvlies in 't oog; — amphiblestroditis,
m. ontsteking van dit vlies.
Amphibool, f. gr. (v. amphibólos, dubbel
twijfelachtig) mineralen, uit kiezel --zing,
zure kalk, leemaarde, enz. bestaande; — amphibolle (gr. amphibólia) of amphlbilogle, fr.
vatbaarheid voor tweeërlei opvatting, dubbelzinnigheid; — amphibólisch, amphibolórisch,
dubbelzinnig.
e Amphibráchys, m. gr. (v. amphi, z. ald. en
brachys, kort) voetmaat van drie lettergrepen, waarvan alleen de middelste lang is,
terwijl de beide andere kort zijn (—'—'—'), b. v.
genadig.
Amphibranchia, n. pl. gr. (vgl. b r a n c h u s)
Anat. de amandelen en de achterste mondholte.
Amphietyonen, gr. pl. raad van afgevaardigden
der staten van het oude Griekenland.
Amphidéum, n. gr. (amphi-déon, d. i. eig.
ombindend) Anat. mond der baarmoeder.
Amphidiarthró.sis, f. gr. (vgl. d i a r t h r ós i s) Anat. dubbele inwrichting, dubbele gewrichtsverbinding.
Amphid- zouten, pl. Chem. verbindingen va~i
sane basis met een zuur, die hetzelfde negatiefelektrische bestanddeel hebben (die dus dubbel
,

!
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voorkomt); bij de meeste amphid-zouten, de
zuurstofzouten, is dit de zuurstof.
Amphidlplóple, f. gr. dubbelzien met beide
oogen(vgl. diplopie).
Amphlgónie, f. geslachtelijke voortplanting,
uit twee cellen, vgl. m o n o g o n i e.
Amphigurie, f. (fr. amphigouri, van 't gr.
amphi, z. ald., en gyros, kring, cirkel, alzoo:
wat als 't ware in een cirkel rondgaat) verwarde
taal, zinnelooze woordenkraam, onsamenhangende woorden; — amphigurisch, adj. verward,
onzinnig.
amphikárplsch, gr. (amphíkarpos, van karpós,
vrucht; ook handwortel boven en onder de
aarde vruchtgevend, dubbelvruchtdragend; —
amphikarpium, n. Chir. omslag of pleister op
den handwortel.
Amphikaustis, f. gr. vrouwelijke schaam
-deln.
Amphiktyónen, Amphiktyons, m. pl.. gr.
(amphiktyones) raad of gerechtshof van het
oude Griekenland, waarheen alle gr. staten
hunne afgevaardigden zonden, de algemeene staten van Griekenland (zoo genoemd, wil men,
naar den insteller A m p h i c t y o i, doch
eig. en oorspr. zeggende : omwonenden).
Amphilogie, f. gr. (amphilogia) tegenspraak,
twist; — amphilógisch, adj. betwistbaar, twijfelachtig.
Amphlmáeer, m. gr. (amphímakros, van
amphí, z. ald., en makrós, lang) versvoet van
drie lettergrepen, waarvan de middelste kort is,
terwijl de beide andere lang zijn, ook c r e t ic u s geheeten (—'--'—), b. v. kijk eens hier.
Amphimallos, m. gr. lat. mantel met aan weerszijden een ring.
Amphimetóres, n. pl. gr. (van amphi en
mitér, moeder) kinderen van twee moeders,
maar van denzeifden vader.
Amphion, m. gr. Myth. zoon van J u p i t e r
en A n t i ó p e, koning van Thebe, een der
oudste toonkunstenaars, die door de tooverkracht zijner lier wilde dieren en steenen, d. i.
ruwe menschen, wist te treffen.
Amphioxus, m. lancetvischje.
Amphipatóres, m. pl. gr. (v. amphi en paler,
vader) kinderen van twee vaders, maar van
ééne moeder.
Amphipnenma, n. gr. (vgl. p n e u m a) Med.
moeilijk ademhalen.
Amphipoden, pl. dieren met tweeërlei voeten,
soort schaaldieren, vlookreeften.
Amphiprostylon, n. gr. (vgl. p r o s t y 1 o n)
dubbele zuilengang, tempel met vier zuilen aan
de voor- en achterzijde.
Amphiscu, pl. gr. (amphí-skioi, van skid,
schaduw) Geogr. tweeschaduwigen, menschen,
wier schaduw in het eene jaargetijde naar het
noorden en in het andere naar het zuiden valt,
die dus tusschen de keerkringen wonen.
Amphismila, f. gr. (v. amp/ií, z. ald., en
smilê, mes) tweesnijdend mes, inz. tot anatomisch gebruik.
Amphitheater, n. gr. (amphi-théálron, vgl.
amphi en t h e a t e r) bij de Grieken en Romei-
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nen een rond of ovaal gebouw voor de schouwspelen; hedendaags een halfronde, trapswijs of
schuin opgaande schouwplaats voor het tooneel,
eig. h e m i t h e a t e r; - amphitheatrállseh,
adj. hafrond en trapswijs opgaande, schouwburgsgewijs.
amphitomisch, adj. gr. tweesnijdend.
Amphitrite, f. gr. (eig. de omgrenzende) Myth.
de godin der zee, gemalin van Neptunus; !,
N. H. soort van zeeworm; rolvormige waterworm, zandkoker; - de s c h o o t of de
rug van Amphitrite, zee, vlak der
baren.
amphitropisch, adj. gr. zich naar beide zijden
wendend.
Amphitryon, m. gr. Myth. de zoon van Alkwos
en gemaal van Alkméne, bij welke Zeus, in
Amphitryons afwezigheid, Herakles (Hercules)
teelde; daarom ook voor horendrager; ook (naar
den hoofdpersoon in een blijspel van Molière)
een gegoed en mild gastheer.
Amphiuma, f. hagedis met slangachtig lichaam
in Amerika.
Amphora, f. lat. (van het gr. amphoreícs)
hengselkruik, groote wijnkan; eene groote
wijnmaat bij de oud& Romeinen (volgens Budneus maakten 5 amphorae bij de Romeinen een
fr. okshoofd uit; bij de Grieken was zij kleiner;
2 rom. amphorae stonden gelijk met 8 grieksche,
1 amphora of quadrantal -- 8 congii, of 48 sextarii, of 96 heminn, of 192 quartarii, of 348 acetabula, of 576 cyathi. Volgens den zoogenaamden farnesischen c o n g i u s in de Dresdensche
antiekenverzameling, bevat de amphora 26,985
liters); ook eene venetiaansche vochtmaat.
amphoteer, adj. gr. (amphoteros, beide, van
beide zijden) Chem. indifferent, noch basisch
noch zuur of beide; -amphotere licham e n, zulke lichamen, welke basis en zuren te
gelijk zijn; - amphotere reactie, eigenschap van
stoffen om zoowel zuur als alcalisch te reageeren;
- a. vormingen, gesteenten die onder inwerking
zoowel van water als van vuur ontstaan zijn.
Amphoterodiplopie, f. gr. (vgl. d i p 1 o p i e)
dubbelzien, met elk oog afzonderlijk.
amplecteeren, lat. (amplecti) omvatten; ook:
voor erkend aannemen, goedkeuren; - amplectief, omvattend, omarmend; - amplexicaulisch,
Bot., stengelomvattend; - amplexifloor, bloemvattend; - ampléxus, m. omvatting, omarming.
amplus, a, um, lat. wijd, ruim; aanzienlijk,
schitterend, roemrijk; vandaar ampel (fr. ample)
wijdloopig, breedvoerig; - amplissimus (superl.
van amplus) hoogaanzienlijk, hoogedel; - amplitudo, f. wijdte, omvang; inz. (amplitudo
arcus) boogwijdte, boog tusschen den open ondergang der zon of van een ster; fr.
amplitude (spr. anplití -d'); - amplitudo, occidua, f. lat. ondergangsboog; - a. ortiva,
opgangsboog; - magnetische amplitude, boog
tusschen het oost- of westpunt van het kompas; El. maximumwaarde van een wisselstroom; Phys. slingerwijdte; - ampliatie
(spr. t=ts), f. lat. (van ampliàre, wijder ma,
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ken) uitbreiding, aanvulling; verschuiving
der uitspraak in een rechtsgeding; opheldering; ook afschrift van een quitantie,
enz., die tot meer zekerheid dubbel gesteld wordt, maar slechts als enkel geldt;
- ampliatief of ampliatfvus, m. nw. lat.
zeer hooge graad eener 'eigenschap (in onderscheiding van superlativus, den hoogsten
graad) ; - amplificeeren (lat. ampli f icdre)
uitbreiden, vergrooten, breeder uiteen zetten;
- amplificatie (spr. t = ts), f. uitbreiding van
eene gedachte of een beeld in de redekunde.
Ampon, f. mal., genade, excuus.
Ampoule, f. fr. (spr. anpoel; van 't lat. ampulla) flesch, vat; - la sainte ampoule
(spr. sènt'anpoel') het miraculeus oliefleschje te
Rheims, waaruit de fr. koningen gezalfd werden
(in 1793 door den volksvertegenwoordiger
Ruhl verbrijzeld); het woord ampul is bij de
Katholieken in gebruik voor schenkkannetje bij
de mis; - ampoules, pl. (spr. anpoel') blazen of
blaren; ook zoutelooze woordenpraal; - style
ampoulé, m. (spr. stiel'-anpoulé) gezwollen,
hoogdravende stijl.
Ampoulette, f. fr. (spr. anpoelétt'; vgl. a mp o u 1 e) houten zundpijpje van eene bom,
houten zundgatnagel; Mar. scheepszandlooper.
amputeeren, lat. (amputàre) een lid afzetten,
afsnijden; - amputatie (spr. tie— tsie) f. afzet
een lichaamsdeel.
-tingva
Amrita, m. in de ind. godenleer, de drank, die
de goden onsterfelijk maakte.
Amslapands, 7 hoogste lichtgeesten in den
perz. godsdienst.
Amsjir, m. turk. Ede maand van den turkschen kalender.
Amulét, f. lat. (amulètum, van het arab.
hamala, dragen, of van hamail, behoedmiddel;
v. a. van het lat. amoliri, verwijderen) voorbehoedmiddel volgens het bijgeloof tegen ziekten,
tooverij, enz., bestaande uit een plaatje of penning
met figuren of spreuken, uit stukjes steen, diertanden, vruchtkernen, reliquieën van heiligen,
enz., die men hetzij om den hals hangt of bij
zich draagt.
Amurca, f. lat. overblijfsel der uitgeperste
olijven, oliedroesem; Med. hevige afgang.
amusabel, amusant, amusement enz., z. ond.
a m u s e e r e n.
amuseeren, fr. (spr. s=z) (van 't oud-fr.
muser, ledig zijn, musard, lediglooper, verwant met het hoogd. musse, ledige tijd, oud
muozon, vrij van arbeid zijn) vermaken,-hogd.
verlustigen, den tijd aangenaam doorbrengen of
verdrijven, beuzelen; ook onnoodig ophouden,
om den tuin leiden; - amusábel, (fr. amusable)
vermaakbaar, voor vervroolijking vatbaar; amusánt, (fr. amusant, spr. -zán) onderhoudend,
vermakelijk, tijdkortend; - amusemént, n., (fr.
amusement, spr. amuz'man) verlusting, uitspanning, vermaak; Muz. een klein, aardig muziekstuk; - amusétte, f. speelgoed, kleine uitspanning; ook eene soort van oud veldgeschut
van klein kaliber.
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Amusie, f. soort aphasie (z. a.), waarbij men
geen muzikale klanken kan voortbrengen of
onderscheiden.
Amussis, f. lat. richtsnoer; - ad amüssim,
naar het richtsnoer of den regel, ordelijk, nauw
-keurig.
amyelisch, gr. (a priv. en myelos = merg)
zonder merg.
Amygdalíne, f. gr. (v. amygdále, amandel)
Chem. amandelstof, door Robiquet en Boutrons-Charlard in de bittere amandelen gevonden; - amygdalinisch, adj. daarop betrekkelijk,
met amandelen vermengd; - amygdalinezuur,
n. (lat. acidum amygdalinicum) amandel-stofzuur; - amygdalíth, liever amygdalolith, m.
amandelsteen; - amygdalolitis, f. gr. amandelklierontsteking.
amyktisch, adj. gr. sterk aangrijpend, opwekkend.
Amylon, gr., of Amylum, lat. n. (ook a m i
i d a m, naar 't fr. amidon, mid.-doneam
lat. amidonium, amidum) zetmeel, stijfsel; a. marantae, arrowroot; - a. oryzae, rijstemeel; a. solani, aardappelmeel; - amylacéa, pl. zetmeelhoudende geneesmiddelen; - amylaeetaatlamp, z. V. a. Hefnerlamp, Hefnerkaars z. a.,
als lichteenheid; - amyleen, n. Chem. eene uit
foezelolie van aardappelbrandewijn verkregen
geestrijke vloeistof van slaapwekkende kracht,
evenals chloroform; - amyl, n. foezelolie, eene
grondstof van zetmeel; - amyloid, spekachtig
ontaard, b. v. a. nier, lever.
amfntisch, adj. gr. (van amynein, afweren,
afwenden) beschermend, sterkend; - • amynteria, n. pl. verdedingsmiddelen, wapens; Med.
beschermende middelen.

Amyotrophie, f. gr. (a priv., myon spier, trephein
voeden) het niet groeien der spieren.
Amyraldisme, n. geheeten naar Amyraud
(t 1664), dogma waarbij het praedestinatiebegrip der rechtzinnige calvinisten gematigd
werd.
Amyxie, f. gr. (v. mykos, slijm) Med. gebrek
aan slijm.
an-, gr. in samenstellingen voor eene vokaal
1) z. v. a. alpha privativum, zie a-; 2) voor a n a,
z. ald.
ana, gr. voorz. aan, op; in samenstellingen,
waarbij het voor eene klinkletter an- wordt: op,
opwaarts; inz. echter herhaling of omvorming,
opheffing, terugkeer of terugneming aanduidend,
z. V. a. weder-, terug-, om-; - ana (op recepten)
evenveel, van het eene zooveel als van het andere (afgek. a. a.).
ana, pl. (v. 't lat. suffix -anus, a, um) is, als
uitgang met een eigennaam verbonden, de titel
van verzamelingen van anekdoten, uitspraken,
geestige invallen en allerlei berichten, die betrekking hebben tot den vooropgeplaatsten
eigennaam, b.v. Scaligerana, Voltairiana, Pari siana, enz.
Anaal, zie anus.
. Anabaptist, m. (vgl. b a p t i s t) wederdooper, herdooper, z. m e n n o n i e t; - anabaptistisch, adj. op de wijze der wederdoopers; -

ANADOSIS.

anabaptisme, n. leer der wederdoopers, her-

doopersleer.
Anabásis. f. gr. (van ana-bainein, opwaarts
gaan, opstijgen) opstijging, terugkeering (van
eene vlakte naar eene hoogere streek of van de
zee naar 't binnenland, inz. Xenophons verhaal
van den veldtocht van den jongeren Cyrus tegen
zijn broeder); Med. het klimmen b. v. der koorts;
ook eene redek. figuur, waardoor men eene zaak
allengs uitbreidt; Muz. rij van opklimmende
tonen; - anabátische koorts, alledaagsche, aanhoudende koorts; - anabáton, n. verhevenheid
voor het altaar in de gr. kerken.
Anabaten, m. pl. gr. mededingers in de wagenwedstrijden der oude Grieken.
anabenodaktiel, gr. adj., klimvingers hebbende (van klimhagedissen).
Anabëxis, f. gr. (vgl. b e x i s) Med. opbrengen4en uitwerpen door hoesten; - anabiose,
f. gr. opleving, herleving; - anabólé, f. op-, uitwerpen, braken.
Anabroehesis, f. gr. opslurping van etter.
Anabrochisme, n. gr. omstrikking; Chir. de
nu niet meer gebruikelijke handelwijze, vol
welke men door een omgeslagen draad de-gens
binnenwaarts gerichte ooghaartjes uittrok; af binding van een uitwas.
Anabrósis, f. gr. wegkragen van een lichaamsdeel door scherpe vochten.
Anacahuiteboom, m. mexic. boom, welks hout
een middel heette tegen de tering.
Anacárdie-boom (nw. lat. anacardíum, van
't gr. anà, en kardia, hart, wegens de hartvormige vrucht) of acajou, m. (spr. akazjóé)
olifantsluisboom, in Amerika en Oost-Indië. De
in de apotheken gebruikte vruchten van dezen
boom heeten acajou-noten of inlandsche olifantsluizen.
AnaeephaIxósis, f. gr., z. v. a. r e c a p i t ulatie, z. ald.
Anachoreet, m. gr. (van anachórein, terugwijken) eig. teruggetredene; kluizenaar, heremiet,
Bosch-, spelonkbewoner; - anachorétiscli, adj.
als een kluizenaar.
Anaehrémpsis, f. gr. Med. hetzelfde als a n abexis (z. a.)
Anachronisme, n. gr. (van anachronidzein, in
een anderen tijd verplaatsen, van chronos, tijd)
misslag tegen de tijdrekening, tijddwaling,
tijdverplaatsing; - anachronistisch, adj. tegen
den tijd zondigend, met den tijd strijdig.
Anacónda, zie a n a k o n d a; - anacycl ,
Arie a n a k y kl-; - -elisch vers, dat men van
voren en van achteren kan lezen, retrograde.
Anadeem, m. gr. (anádéma, n., van anadein,
op-, ombinden) hoofd- of haarband der koninginnen.
Anadiplósis, f. gr. (van ana-diploen, weder
verdubbelen; vgl. dip 1 o s i s) Log. verdubbeling, eene figuur, waardoor de volgende zin
begint gelijk de voorgaande eindigt; ook Med.
verdubbeling der aanvallen bij koortsziekten.
Anadósis, f. gr. Med. verdeeling inz. der
voedingssappen door het geheele lichaam, ver
-tering.
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Anàdrómé, f. gr. loop (van pijn) van onderen
naar boven, opstijgen van bloed naar het hoofd.
Anadyoménè, f. gr. (van ana -dein, opduiken)
Myth. de uit zee opgestegene, een bijnaam van
Venus, met betrekking tot hare geboorte.
Anaedia, f. gr.(an- aideia,van aidoos, schaamte)
schaamteloosheid, onbeschaamdheid.
Auwmie, f. gr. (an-aimia, van het ontkennende an- en hazma, bloed, verkeerdelijk a n ce m o s i s) Med. bloedeloosheid, bloedgebrek;
— anoematóse, f. ontbrekende of te zwakke
bloedbereiding; — anoematurgie f. (onjuist ahaemalurgie) leer van de niet-bloedige kunstbewerkingen.
Anaerësis, f. gr. (anaírésis, van an-airevn, opheffen) Log. wederlegging van hetgeen de tegen
heeft bewezen.
-partij
Anaëroben, pl. bacteriën, die zonder zuurstof
kunnen leven; zie a ë r o b e n.
Anwsthesie, f. gr. (van an- priv. en aisthcsis,
zie w s t h e s i s) gevoelloosheid; — —tiseeren,
gevoelloos maken; — ticum, n. gevoelloosmakend
middel.
Anaetia (spr. t=ts), f. gr. (an-cilia, v. 't ontkennende an- en aitia, schuld) onschuld (als
godin).
Anagallis, f. gr. Bot. basterdmuur, guichelheil
(een veldbloempje), ook: tweemaal bloeiend.
Anagl phen of anaglpten, f. pl. gr. (anáglypha
en anáglypta; vgl. g 1 y p h, g 1 y p t ire k, enz.)
half verheven beeldwerk; — anaglyptiek, f. kunst
om gedreven beeldwerk te maken.
Anagnósma, n. pl. anagnósmáta, gr. (anaginóskein, weder erkennen; lezen, voorlezen)
stukken ter voorlezing; — anagnóstes, m. voorlezer aan tafel; — anagnósticus, m. tragisch dichter, die zijne stukken alleen op voorlezing berekend heeft.
Anagóge, f. gr. (van an-ágein, opwaarts, terugvoeren) het op- of terugkomen; terugvoeren op iets meer algemeens of geestelijks,
inz. zinnebeeldige bijbelverklaring; Med. bloedbraken, bloedhoest; — anagogie, f. hartverheffing tot God, tot afgetrokken bespiegeling;
zielsverrukking; — anagógiseh, adj. geestverheffend, een hoogeren zin aan de letterlijke beteekenis gevend; geheimzinnig.
Anagram, n. gr. (anágramma, van anagráphein, opschrijven; omschrijven) letterverzet
letterkeer, wisselwoord, b. v. n e g e r-ting,
en regen, kurk en kruk; ook in 't algemeen verplaatsing der letters van een naam
b. v. Sotje vol Sonden voor Joost v. Vondel of
van meer woorden, zoodat zij een of meer nieuwe
woorden en gevolglijk een anderen zin opleveren;
zoo b. v. laat men Jezus op de vraag van Pilatus:
quid est veritas ? anagrammatisch antwoorden:
est vir qui adest; zoo heeft men Revolution f rancaise, omgezet tot un Corse la f infra en la
France veut son roi; — anagrammatisch, adj. in
den vorm, op de wijze van een anagram; —
anagrammatist, m. maker van anagrammen; —
anagraaf, f. gr. verkeerdschrijver, een werk
dat voor den afdruk verkeerd schrijft; —-tuig,
anagráphe, f., z. v. a. r e c e p t.
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Anágros of a n é g r a s, m. graanmaat in
Spanje, Portugal, Brazilië en de z.amerik. vrij
ongeveer overeenkomende met 3 1 / 2 liter.-staen,
Anakampterlën, f. pl. gr. (van anakámptein,
op-, terug-, ombuigen of -wenden) verblijfplaatsen voor armen, vervolgden, enz, bij de kerken;
— anakamptiek, f., z. v. a. k a t o p t r i e k; ook
leer van de terugkaatsing van het geluid; —
anakámptisch, adj. teruggebogen, terugkaatsend, terugstralend (ten deele, z. v. a. k a t o pt r i s e h); — anakámptos, Muz. rij van afdalende tonen.
Anakára, f. gr. keteltrom.
Anakathársis, f. gr. (vgl. k a t h a r s i s) Med.
lichaamszuivering naar boven, uithoesten, uitbraken; — anakathártische middelen, braakmiddelen.
Anakephaloeósis, f. gr., z. a n a c e p h a1 e o s i s.
Anakláze of anaklásis, f. gr. (van anaklán,
terugbreken of buigen) straalbreking; ombuiging van een lid naar buiten; — anaklastiek, z.
d i o p t r i e k; — anaklastische ljjnen, schijnbare
krommingen of brekingen der lichamen (zooals
van een stok in het water), door de straalbreking
teweeggebracht.
Anakleteriën, f. pl. gr. (anakletéria, van ana
oproepen, benoemen) aanstellingsfeesten,-kalen,
inz. feestelijkheden bij eene troonsbestijging of
eene kroning.
Anáklisis, f. gr. (van klinein, leunen) leunen
op den rug (de ligging van een zieke).
Anak mas, mal. inlandsch pleegkind.
Anakoinósis, f. gr. (van anakoinoen, mede
gemeenschappelijk overleg, beraad -deln)Log.
afspraak.
-slagin,
Anakollëma, n. gr. (van ana-kollán, aanlijmen)
Chir. kleefmiddelen op wonden.
Anakoloeth, n. (gr. an-akoloethon, van 't
privatieve an- en akoloethein, volgen) onsamenhangende; ook z. v. a. anakoloethie, f.
(gr. an-akoloethia) onbehoorlijke zinbouw, gebrek aan samenhang; — anakoloethisch, adj.
onsamenhangend.
Anakonchylisme, n. gr. gorgelen.
Anakónde, f. (ceylonsch) afgodslang, reuzenslang.
anakreóntisch, naar de manier van den gr.
lierdichter A n a k r e o n: aanvallig, liefelijk,
teeder, los; — anakreontische versm a a t, drie trocheeën (— '---'-- '--) met willekeurige anakroesis.
Anakroesis, anakrû sis, f. gr. (van ana- kroeein,
op-, terugstooten of slaan) ophouden, terug
voorslag der voetmaat van sommige-stoen;
verssoorten; opslag bij het aangeven der maat
in de muziek.
anakroot, in het opgaande been van den
hoek eener polscurve gelegen (van verheffingen,
golvingen in genoemde lijn gezegd), zie k a t ak r o o t.
Anaktësis, f. gr. (anáktésis) herkrijgen, inz.
der krachten, genezing, aansterking.
Anakykleónten, pl. gr. (v. ana-kyklein, in een
kring omdrijven) kwakzalvers; — anakyklisch
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vers, vers, dat men kan omkeeren en van ach
naar voren lezen ; retrograde.
-tern
Analdie, f. gr. (v. áldein, aldaznein, laten
gedijen of groeien) het wegblijven van den wasdom, stremming in den groei.
Analékten, n. pl. gr. (análekta, van analegein,
opzamelen, bijeenlezen), of lat. analécta, n. pl.
bijeenverzamelde stukken van schrijvers, uit
bloemlezing, uitgelezen fragmenten; --treksl,
analéetor, m. bloemlezer.
Analémma, n. gr. (análèmma, van analambánein, opnemen, oprichten, enz.) eig. opheffing, oprichting; voorstelling van den hemelbol op het vlak van den meridiaan, orthographische projectie; inz. dierenriem of zodiak op
zonnewijzers;ook eene bijzondere soort van astrolabium; - analemmátisch, adj. den dierenriem betreffend; - analépsis, f. gr. Med. herstelling der krachten na eene ziekte, genezing;
- analéptisch, adj. herstellend, verkwikkend,
versterkend; - analeptika, n. pl. versterkende,
opwekkende middelen.
Analgesie of Analgie, f. g. (analgesia, v. analgès, pijnloos, van 't privatieve an- en álgos, pijn)
pijnloosheid, ongevoeligheid voor smartelijke
indrukken.
anallaktisch, gr. onveranderlijk.
analoog of analógisch, adj. gr. (análógos, on,
v. lógos, rede, verhouding, enz.) eig. overeenkomstig de rede; gelijkvormig, overeenstemmend, evenmatig, passend; - analögon, n. iets
overeenkomstigs, regel der overeenstemming;
- analógon rations, het met de rede overeenkomstige ; - analogie, f. gr. (analogia) overeenkomst, gelijkvormigheid; vaak ook gelijkvormigheidsregel, taalovereenstemming enz. ; analogia f idéi, lat. geloofsgelijkvormigheid,
overeenstemming eener stelling met de gronden der H. Schrift; - an. juris, lat. overeen
stelling met de gronden van-stemingr
het recht; - analogiseeren (spr. s=z) vergelijken; overeenstemming zoeken of teweegbrengen; - analogísme, n. gelijkvormigheidsbewijs; sluitrede uit de leer der overeenstemming; - analogíst, m. Kmt, dikwijls verkeerd
gebezigd voor a n e k 1 o g i s t, z. ald.
Analogium, n. mid. lat. (gr. analogion, v. analegein, lezen, voorlezen) lessenaar, koorlessenaar in de gr. kerk.
analogiseeren, analogon-rationis, z. ond. a n a100g.

Analphabétus. m. gr. (van het ontkennende
an- en a 1 p h a b e t, z. ald.) onkundige in
het lezen en schrijven, z. v. a. i 11 i t t e r a t u s.
Analfsis of analyse, f. gr. (v. analyein, oplossen) ontbinding, ontleding, uiteenzetting van
het geheel in deelen, terugtred van het samengestelde tot het enkele, van de uitwerkingen tot
de oorzaken, om het gezochte onbekende te
vinden; ontwikkeling van een begrip; - mathematische analysis, rekening met letters in den
ruimsten zin des woords; - qualitatieve a., Chem.
opzoeken der aanwezige grondstoffen; - quantitatieve a., Chem. bepaling van de hoeveelheid
der grondstoffen; - analysis diophantéa, oplos-
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sing van onbepaalde voorstellen in de leer der
grootheden, dus genoemd naar den Griek
Diophantus; zie diophantiek; - analysis finitórum, oplossing van het eindige; -analysis in}initórum, oplossing v. h. oneindige; - analysátor, m.
middenstof(b.v. toermalijn), die witte lichtstralen
in de kleuren van het spectrum ontbindt bij po
licht; -analyseeren(spr. s=z), fr.-laristevnh
(analyser), oplossen, ontbinden, ontwikkelen, ophelderen; - analytisch, adj. oplossend, ontbindend, enz. het tegengestelde van s y n t h e t i s c h,
b.v. analytische methode, leerwijze,
waarbij men van de te bewijzen stellingen tot
de gronden overgaat; - analytiek, f. ontbindingsleer der verstandswerkingen; - analyticus,
n. oplossend, ontbindend scheikundige, wijsgeer, enz., kenner en uitoefenaar der wiskundige analysis.
Analziem, n. mineraal, uit kiezelzuur, aluinaarde, natron en water bestaande.
Anamartesie (spr. s=z) f. gr. (an-amartésia,
van 't privatieve an- en hamartánein, feilen,
zondigen) onfeilbaarheid, feilloosheid, onzondigheid, onschuld, vrijheid van dwaling en
zonde.
Anamesiet, n. zeker zwartachtig vulkanisch
gesteente.
Anamnèsis, I. gr. (anamnésis, v. anamimnéskein, weder te binnen brengen) herinnering,
vooral ter opsporing van de oorzaak eener ziekte;
Log. figuur, door welke men aanvoert, wat
men veinst vergeten te hebben; - anamnestiek,
f. herinnerings- of geheugenkunst; - anamnéstisch, adj. tot de herinnering behoorend; anamnestische middelen, Med. geheugensterkende middelen; - a n a m n e s t i
terugwijzende teekens, te--sehtkn,
rugwijzers.
Anamorphóse (spr. s=z) I. gr. (anamorphósis
vgl. m o r p h o s i s) omvorming, gedaanteverandering; drog- of schijnbeeld; kunst om
voorwerpen zoo te teekenen, dat zij alleen
op eenen afstand gezien hunne vereischte gedaante hebben of zich, hoewel wanstaltig voor
het oog, in eenen cylinderspiegel regelmatig en
overeenstemmend vertoonen; - dioptrische a.,
die door straalbreking, optische a., die door beschouwing onder een schuinen hoek, katoptrische
a., die door spiegeling regelmatig schijnen; anamórphisch en anamorphótisch, adj. ver
verkeerd.
-vormd,
Ananas, I. maleisch (ná nas of ananas) koningsappel, eene z.amerik. plant en hare vrucht,
die ook in Z.Europa gedijt.
Anandrie, I. gr. (van het privatieve an- en
aner, genit. andrós, man) onmannelijkheid,
manneloosheid, verwijfdheid, onmanbaarheid; anándrisch, adj. Bot. zonder meeldraden.
Ananeósis, f. gr. (ananeósis), vernieuwing,
verjonging.
Ananias, hebr. mansn. (gr. Ananias, hebr.
Ananjáh) genadegift des Heeren, Godlof.
Anankophagie, I. gr. (anankophagia, v. anánké, dwang, en phagein, eten) dwangspijs, voor
eten, inz. der athleten.
-geschrvn
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Anantapodóton, n. gr. (v. 't ontkennende anen antapodóton, tegenstellende zin of, in het algemeen, tegenstelling) Redek. figuur, waarbij de
tegenstelling bij den nazin ontbreekt.
anánthisch, gr. (anán-thës, van 't ontkennende
an- en ánthos, bloesem) adj. Bot. bloesemloos,
niet bloeiend.
Anapaest, of Anapest, m. gr. (anápaistos, eig.
teruggeslagen, van ana-palein, terugslaan) opspringer, wederslag, een versvoet van twee korte
en eene lange lettergreep ('--^—), b. v. b egeleid (ook anti-daktylus of omgekeerde daktylus geheeten).
Anapetie, f. gr. (van anapetès, uitgezet, uit
vaatverwijding.
-gedij)M.
Anaphie, f. gr. (van het privatieve an- en
haphe, gevoel) Med. gevoelloosheid, verminderde prikkelbaarheid der huid.
Anaphlasme, n. z. 0 n a n i e.
Anaphonésis, f. gr. (van ana-phónein, op-,
uitroepen) uitroep; Med. schreeuwen, schreeuwkuur, oefening en sterking der longen door
luid spreken en zingen.
Anaphora, f. gr. (van ana-phérein, opbrengen, ophalen; terugvoeren, enz.) terugvoering;
Log. herhaling, waardoor vele zindeelen of
versregels met dezelfde woorden beginnen;
Med. opbrengen, uitwerpen door hoesten of
braken; aanzetten, aanwassen bij ledematen;
— anaphoríscus, m. gr. Med. bloedhoest, bloed spuwen, bloedspuwer.
Anaphrodisie (spr. s=z), f. gr. (van het ontkennende an- en A p h r o d i t e, enz. z. ald.)
gebrek aan geslachtsdrift; — anaphrodiet, rn.
t)t de voortteling ongeschikt persoon; — anaphroditisch, adj. ongeschikt tot voortteling.
Anaplásis, f. gr. (van ana-plássein, omvormen), Med. omvorming, herzetting van gebroken ledematen; vastwording, bevestiging
eener beenbreuk; — anaplastiek, f. kunst der
beenderzetting;

—

anaplastlsche middelen, daar-

toe dienende middelen.
Anaplerbsis, f. gr. (van ana-pléroen, aanvul
wederaanvulling, herstelling van verlo--len)
ren gegane lichaamsdeelen, b. v. aangroeien
van het vleesch, aanzetting van een kunstlid; — anaplerótisch, adj. den aangroei bevorderend; — anaplerotika, n. pl. aanvullende, vleeschmakende middelen.
Anapleusis, f. gr. (van ana-plein-, boven
drijven; fig. losgaan) Med. het los worden van
ziekelijk aangedane beenderen, tanden.
Anapneusis, f. gr. (van ana-pnein, ademhalen)
Med. ademhalen; — anapnbika of anapnóisehe middelen, middelen, die het ademhalen bevorderen.
Anaproseliet (spr. s=z), m. gr. (vgl. p r os e 1 i e t) wederbekeerde, wedergewonnene.
Anapsyxis, f. gr. (van ana-psychein, aanademen, verfrisschen) Med. afkoeling des lichaams;
lichten van het verband.
Anaptysis, f. gr. (van ana-plyein, uitspuwen)
uitspuwen, ophoesten.
Anarchie, f. gr. (an-archia, van 't privatieve
an- en archè, heerschappij) regeeringloosheid;
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wanorde, onbandigheid, wettelooze staat; —
anárehiseh, adj. regeeringloos, teugelloos ; —
anárehisme, zie Bakouninisme; — anarchist, m.
wettelooze, teugellooze.
Anaristèsis, f. gr. (van 't . privatieve an- en
aristán, ontbijten) onthouding van het ontbijt,
nuchterblijven.
Anarmonie, f. gr. (v. 't ontkennende an- en
harmonia, vgl. harmonie) Muz. wanklank,
wanluidende verbinding der tonen, z. v. a.
disharmonie.
Anarrheea, f. gr. (anárrhoia; van anarrhein,
op-, terugvloeien) Med. opstijgen der vochten, inz. van het bloed naar de bovenste deelen.
Anárthos, m. gr. (van het privatieve an- en
arthron, lid) eigenlijk een lid- of gewrichtlooze;
een mensch, die zoo vet is, dat men de gewrichten niet meer kan onderscheiden; — anárthriseh, adj. gewrichtlo os ; — anarthrie, gebrekkige uitspraak van letters en klanken.
Anasárka, n. (v. 't gr. aná en sarx, vleesch)
Med. huidwaterzucht.
Anaskéáé, f. gr. (eig. wegbreigen) Log.
wederleggen der gronden; Med. verdrijven der
smetstoffen.
Anaspadie, f. (van 't gr. ana-span, naar boven
trekken) Med. opening der pisbuis aan 't bovendeel van het lid; — anaspásis, gr. en anaspasmie,
f. op- of samentrekken; Med. samentrekking der
maag, maagkramp.
anastáltisch, adj . gr. (van ana-stéllein, terug
ophouden, stuiten) terugdrijvend, slui--drijven,
tend; samentrekkend, stelpend, opdrogend; —
anastaltische middelen, of anas t a 1 t ï k a, n. pl. bloedstillende middelen.
Anastásis, f. gr. (van anistémi, opstaan)
opstaan, opstanding; Med. opstaan uit den
slaap, uit den dood, enz. ; genezing, vgl.
r e c o n va 1 e s c e n t i e; — anastátiseh, adj.
afleidend; — anastatische druk,
eene uitvinding van Glyn en Appel, waar
een onbepaald getal afdrukken-dormen
of fac-similé's kan leveren van elk gedrukt
stuk en van de meest ingewikkelde teekening; —
Anastasia, f. Anastasius, m. gr. vrouwenen mansnaam : wederopgestane,uit den dood
verrezene; — Anastatica Ilicrochuntica, f. Bot.
roos van Jericho.
Anastigmaat, m. (van sligmè, vlek, punt) zuiver
rond geslepen lens, of samenstel van lenzen, die
elkaars fouten opheffen ; — atisch, zuiver geslepen; Med. scherpziend.
Anast(eehlósis, f. gr. (v. stoicheion, grondbestanddeel) oplossing, ontbinding van vaste
lichamen in hunne grondstoffen.
Anastomósis, f. gr. (van ana-stómoen, tot eenen
mond openen of in eenen mond samentrekken,
van stoma, mond) Med. samenloopende inmonding, vertakking of verbinding en uitstorting der aderen en andere buizen, ook der zenuwen in het lichaam; ook ziekelijke verwijding
van de uiterste deelen der bloedvaatwanden; —
anastomotika, n. pl. of anastomotische middelen,
middelen ter opening van verstopte monden,
1 oplossende, afvoerende, zweet- en pisaf drijvende
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middelen; - anastomoseeren (spr. s=z), met de doorboren) Chir. doorboring, panboring (vgl.
openingen samenkomen, ineenloopen, zich met t r e p a n a t i e).
de uiteinden vereenigen.
Anatripsis, f. gr. (van ana-tribein, opwrijven)
Anastróphe, f. gr. (van ana-slrephein, om- Med. wrijven of wasschen der lichaamsdeelen
wenden) omkeering der woorden, woordverplaat- ter opwekking van de gezonken krachten;
sing bij wijze van dichterlijke vrijheid; Med. om- verbrijzeling van eenen gal-, blaas- of niersteen;
keering der baarmoeder of der pisblaas.
het jeuken der huid; — anatripsologie, f. leer
Anatásis, f. gr. (van ana-leínen, uittrekken, van het inwrijven der geneesmiddelen; verhanuitzetten) uitstrekking, uitzetting, z. v. a. deling over de inwrijvingen; — anatriptika, n. pl.
e x t e n s i e; — anatas, n. uit piramidevormig uit- of anatriptisehe middelen, inwrijfmiddelen.
gerekte kristallen bestaand mineraal, titaanAnatröpe, f. gr. (van ana-trepein) omkeer,
oxyde.
omwending Log. wederlegging door eenvoudige
Anathèma en anathéma of anatheem, n. gr. ontkenning; omkeering van een voorstel; Med.
(van ana-lithenai, op- of tentoonstellen) eig. omkeering der maag, geweldige braking.
tentoonstellen; tentoongestelde, inz. wijdingsAnatta of anotto, n., z. o r 1 e a n.
geschenken in tempels; later bijbelsch en
Anaudie, f. gr. (an-avdia, van 't privatieve
bij de kerkvaders : iemand, die openlijk aan an- en audé, stem) stomheid, stemmeloosheid,
schande en vloek werd prijsgegeven; ban- hooge graad van heeschheid.
vloek, kerkban, banbliksem; anathèma esto,
anceps, lat. dubbel, dubbelzinnig; sylldba anhij zij vervloekt; — anathematiseeren (spr. s=z), ceps, Gram. lettergreep, die men zoowel voor
vervloeken, verwenschen, van de kerkgemeen- kort als lang kan nemen.
schap uitsluiten, in den ban doen.
Anchilops, gr. (van anchi, bij nabij, en opa,
Anatherinmondwater n. geurige mondspoe- oog). Med. ooghoekgezwel vóor of terzijde van
ling, vervangen door tinctura odontalgica corn- den traanzak; gaat dit tot ettering over, dan
posita.
heet het oe chi 1 o p s.
Anathrépsis, f. gr. (van ana-thréphein, opvoeAnchises, m., z. onder IE n e i s.
den, door voeding versterken) Med. vernieuwde
anch' io (sono pittóre), ital. ook ik (ben schilvoeding, herstelling.
der), ook ik weet erval..
Anathymiásis, f. gr. (van ana-thymiá n, opdamAnchlíne, f. gr. (anchóné, van ánchein, ver
pen) verdampen, opwellen; — anath3miseh, adj. nauwen, toesnoeren) Med. keelvernauwing.
opdampend, opwellend.
Anchovis, z. a n s j o v i s.
Anehüsa, f. gr. Bot. ossetong, een pronkgeAnatiden, pl. lat. (van anas, gen. anatis, eend)
eendachtige vogels.
was; — anehusine, f. Chem. anchusa- of alkannaAnatocisme, n. gr. (van ana-lokidzein, weder i rood, ► roode verfstof van Anchusa .tinctoria.
op rente zettend rente- of mterestwoexer,
AnenyioSIS weter anxyiosis, z. aia,
rente van rente; ook conversie der renten in
ancien, fr. (spr. ansièn; mid. lat. antianus, gevormd van 't lat. ante, voor; vandaar in 't oud
kapitaal.
antient) oud, voormalig, langdurend,-englscho
Anatolla, gr. (van anatólé, opgang, inz. der
zon) vrouwennaam : ochtendzonnige, oostersche, wat sedert lang bestaat of duurt; — ancien regime,
morgenlandsche; — anatólisch, adj. oostelijk, z.régime onder regeergin; — ancienneté
of ancienniteit, f. voorrang in jaren, dienstmorgenlandsch.
Anatoom, anatomleus of anatomist, m. gr. of ambtsouderdom, de opvolging naar de dienst(anatomikós, van ana-téninein, op-, door-, jaren.
vaneensnijden; anatómé, vaneensnijden, ontAnelle, n. lat. heilig (van den hemel gevallen)
leden), ontleder, inz. van het menschelijk schild bij de oude Romeinen, onderpand van
lichaam; kenner der ontleedkunde; — ana- het bestaan van Rome.
ancóra, it. (= fr.. encore) Muz.nog eens, andertomie, f. ontleding; ontleedkunst; kunst van
werktuiglijk de verschillende weefsels van- maal, herhaald! z. v. a. da capo.
een te scheiden en af te zonderen; studie van
Anerage, f. fr. (spr. an- krá-zj') Mar. ankerde organische levensvoorwaarden; ook ge- grond.
bouw, waar de ontledingen der lijken plaats
Anetér of anktér, m. gr. (van ánchein, verhebben, snijkamer, ontleedkamer; — anato- nauwen, toesnoeren) eig. gesp, haak; Chir.
miseeren (spr. s=z), ontleden, de samenstellende hechtpleister tot samentrekking van gapende
deelen van een lichaam afzonderen; ook een wonden; — aneteriásme, n. hechting, samenvoeboek, geschrift, enz. in al zijne deelen onder- ging door hechtpleisters; ook z. v. a. i n f i b uzoeken, de samenstelling daarvan nauwkeurig latie.
nagaan; — anatómiseh, adj. ontledend; ontleedAneyloeeras, f. gr. (eig. kromhoren) eene soort
kundig;—anatotaische prwparáten, versteende schelpen.
menschelijke of dierlijke lichaamsdeelen, zooAneyloglosse, z. a n k y 1 o g 1 o s s e.
danig ontleed en toebereid, dat zij niet tot ver
And., afkorting van a n d a n t e.
overgaan en onbedorven bewaard kun--roting
Andabaat, m. lat. (andabáta), pl. andabáten,
nen worden.
blindvechters, eene soort van kampvechters,
Anatopismen, n. pl. gr. (van topos, oord, die met dichten helm kampten.
plaats) verwisselingen der ruimten of plaatsen.
A.ndalouserie, f. fr. sentimenteel lied (dat over
Anatrésis of anatrése, f. gr. (van anatrán, spaansche ridders en schoonen handelt).
—

—

-
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Andalusiet, n. Miner. kalkachtige kleikiezel
in Andalusië.
andaménto, m. it. (van andáre, gaan) eig. gang;
Muz. gedeelte van eene fuge; — andante, eig.
gaande, stapvoets; niet te schielijk, gematigd; —
andantaménte, onafgebroken, in eens door; — andante cantabile, zangerige of melodierijke andante; — andantino, eenigszins langzaam.
Andarini, m. pl. it, langwerpig ronde knoedels
van meel ter grootte van eene erwt, soort vermicelli.
Andes of Anden, pl. (v. 't peruv. anti, het
oosten) Geogr. hoofdgebergte in Z.Amerika,
z. V. a. C o r d i 11 e r a s; — andesiet, n. steensoort van de groep der veldspaatsteenen, veel
-vuldigneAs
voorkomende.
andiamo, (it. andare = gaan), laat ons gaan.
Andol-andol, f. kever in Oost-Indië, die gedroogd in zalven gebruikt wordt (evenals de
spaansche vlieg), mylabrides.
Andrèas, gr. (van 't gr. andrezos, mannelijk),
Andreas-kruis of Sint Andries-kruis, kruis met
schuin geplaatste balken ( x ), zoo geheeten naar
den vorm, dien,volgens de overlevering, het kruis
had, waarop de Apostel Andreas den marteldood
is gestorven; — Andreas- munten, f. pl. munten
met het beeld van St. Andreas; — Andreas -orde,
f. russische orde, in 1698 door Peter den Groote
gesticht; ook schotsche orde (Distelorde).
Andriénne, f. fr. (spr. andr—; eig. het meisje
van Andros, titel van een bekend blijspel van
Terentius, door welks opvoering in 1704 zulke
kleederen mode werden) lang vrouwenkleed,
sleepkleed.
Andrieskruis (Sint-), zie onder A n d r e a s.
Androrephaloide of Androkephaloíde, m. gr.
(van anér, genit. andrós, man, mensch) steen
van de gedaante van een manshoofd of ander
lichaamsdeel; — androgenie, f. menschenschepping, inz. schepping van den eersten man; —
androgynus, m. manwijf, tweeslachtig wezen; verwijfd man; ook van planten, die
mnl. en vrl. bloemen of van bloemen, die stamper en meeldraden hebben; — androgynie, f.
vorming van hermaphrodieten (z. a.)
— androï de, f. kunstige, beweeglijke menschengestalte, draadpop, ook z. v. a. a u t om a a t; — androidisch, adj. op den man of den
mensch gelijkende; — androlepsíe, f. nemen
van gijzelaars als waarborgen; — androlith, m.
versteend menschengeraamte; — Andromdchus, Andromache, mans- en vr. naam : de met
mannen strijdende ; — andromanle, f. ontembare zucht van sommige vrouwen voor de mannen, mansdolheid, z. v. a. n y m p h o m a n i e.
Andromeda, f. gr. Myth. dochter van koning
Cepheus en van Cassiopèa, en gemalin
van P e r s e u s, die haar verloste van de rots,
waaraan zij gehecht was; een noordelijk gesternte; een plantengeslacht.
Androphaag, m. gr. (van anér, genit. andros,
man, mensch, en phagein, eten) menscheneter,
z. v. a. a n t h r o p o p h a a g; — androphóbisch, adj. schuw voor mannen, mannenschuw;
— androphobie, f. mannenschuwheid; — an-

drotomie, f. ontleding van het menschelijk
lichaam, menschenontleding.
Andte, afkorting van a n d a n t e.
anéantisseeren, fr. (anéantir, van néant, niets,
en dit van 't lat. nec ens) tot niets maken, ver
te niet doen, verdelgen, verwoesten;-nietg,
— anéantissement, n. (spr. anéanti-s' man) vernietiging.
Anée, f. fr. (van ane, ezel) eig. ezelslast;
oude lyonsche wijnmaat; — anerie, f. lompheid,
ezelsstreek.
Anegertiek, f. gr. (v. an-egéírein, opwekken)
kunst om schijndooden op te wekken.
Antigras, z. a n a g r o s.
Aneilëma en aneilèsis, ook aniléma, f. gr.
(van an-eileen, opwikkelen) Med. opstopping
van winden in de darmen; buikpijn.
Anekdöta, n. pl. gr. (van 't priv. an. en ékdóton, uitgegeven) nog niet of thans voor de eerste
maal uitgegeven oude schriften, z. v. a. in 't lat.
i n e d i t a; — anekdote, f. (fr. anecdote) eig. eene
nog onbekende, nieuwe, gemeenlijk kleine of
korte geschiedenis, gedenkwaardigheid; historische trek, levensbijzonderheid, kort en geestig
verteld voorval.
Aneklo,g1st, m. gr. (an-eklógistos) hij, die geen
rekening behoeft af te leggen.
aneléktrisch, gr. niet-elektrisch of niet geschikt om elektrisch gemaakt te worden (z.
e 1 e k t r i s e h).
Anemobarometer, m. gr. (van ánémos, wind)
windkrachtmeter, werktuig om de kracht
van den wind te meten, in 1782 door
Wilke uitgevonden; — anemobaat, m. lucht
koorddanser; — anemochórde, f. gr.-springe,
een van de woolsharp verschillend windsnarenspel, door S c h n e 11 in 1789 uitgevonden; —
anemograaf, m. windbeschrijver; — anemo(metro)graaf, f. windschrijver, een werktuig, dat
zelve de richting van den wind op een blad aan
windbeschrijving;-tekn;—amogrphi,f.
— anemologie, f. windleer, windkunde; —
anemometer, m. windmeter; — anemometrie,
f. windmeetkunst; — anemometograaf, f. windschrijver, een werktuig, dat de verandering van
den wind zelf aanteekent; — anemoon, f. Bot.
windroos, windbloem, niet zoo geheeten omdat
zij licht door den wind ontbladerd wordt, maar
waarschijnlijk is 't woord ontleend aan het
hebreeuwsch, in de beteekenis: de liefelijke; —
anemonine of anemonium, een eigene kamferachtige plantenstof, in vele soorten der anemonen en pulsatilla vervat; — anemopathie, f.
luchtkuur, geneeswijze door inademing van
gezuiverde lucht, om den lijder een grootere hoeveelheid zuurstof toe te voeren; — anemoskoop,
f. windwijzer, weerhaan, een werktuig om
de veranderingen van den wind waar te nemen
en vooruit te zien; — anemothéka, f. windkast van een orgel; — anemotroop, m. windmotor.
anenérgisch, gr. (van 't priv. an- en e n e rg i s c h, z. ald.) onwerkzaam, onkrachtig; — anenergie, f. onwerkzaamheid, krachteloosheid.
Anenkephalie, f. gr. hersenloosheid; — anenA
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képhalos, m. misgeboorte zonder hersenen,
zonder schedel.
Aneple, f. gr. (van 't priv. an- en épos, woord)
sprakeloosheid, stomheid.
Anepigrápha, n. pl. gr. (vgl. e p i g r a a f,
enz.) schriften zonder titel; - anepigráphisch,
adj . zonder opschrift, titelloos.
Anepithymie, f. gr. (vgl. e p i t h y m i e) gebrek aan eet- en drinklust en zinnelijke aandrift,
uitgedoofd begeervermogen.
Aneponymus, m. gr. (v. 't priv. an- en eponymos, bijgenaamd) iemand, die geen bij- of toenaam heeft.
Anerethisïe, f. gr. (vgl. e r e t h is i e) Med.
gebrek aan prikkelbaarheid; ook opwekking der
gezonken prikkelbaarheid.
Anerie, z. ond. ánée.
Aneroidbarometer, m. gr. (van nerós, nat, en
a priv., dus droge barometer, d. i. zonder vloeibaar kwik) een door B o u r b o n te Parijs uitgevonden doosvormig werktuig tot het meten
der luchtdrukking door haren afwisselenden invloed op eene metalen doos of ring, die sterk
verdunde lucht bevat.
Anervïe, f. nw. lat. (van a. priv. en nerv;us,
zenuw) Med. zenuwverlamming.
Anerythropsie, gr. ongeschiktheid om rood te
onderscheiden.
a nescire ad non esse, z. nescio.
Anesie, f. (spr. s=z) (van an-iÈmi, ophouden)
ophouden, wegblijven der ziekte.
Anétika, n. pl. gr. Med. pijnstillende, bedarende middelen; - anétisch, adj. pijnstillend,
bedarend.
Aneur^sma, n. gr. (aneícrysma, v. aneurynein,
verwijden) slagaderbreuk, slagadergezwel, uitzetting van eene slagader, ook van het hart; a. spongiosum, aderspat.
anfractueus, nw. lat. (van 't lat. anfractus,
buiging, kromming) gekromd, gedraaid, vol
bochten; - anfractuositeit, f. kromming; inz.
Med. hoogte, oneffenheid der beenderen.
Angárién, adj. f. pl. lat. (angariae, van den
sing. angaria, d. i. eig. bodedienst, dienst van
den angarius, gr. ángaros, d. i. rijdende snelbode,
een oorspronkelijk perz. woord) leendiensten,
heerendiensten der onderdanen; ook quatertempervastendagen der R. K. kerk; - angáriatie (spr.
t= is), f. verplichting tot vervoer van personen
en goederen; beslag op schepen ten dienste van
den Staat.
angeheitert, dui. aangeschoten, een weinig
dronken.
Angekok, m. toovenaar, waarzegger en priester bij de heidensche Groenlanders.
Angelot, kleine normandische kaas; oud
goudstuk in Fr. en Eng.
Angélus, n. lat. (van 't gr. ángelos, bode, gezant, engel) een gebed in de R. K. kerk, dat begint met de woorden: Angelus Domini nunciavit
Mariae (de engel des Heeren bracht Maria
de boodschap); engelengroete aan de maagd
Maria; ook een teeken met de klok ter herinnering aan gezegd gebed; - angelus tutelaris (ital.
angelus custode), beschermengel; - Angellea,
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• vr. naam: de engelachtige, hemelsche; ook
Bot. engelwortel; Muz. engelenstem, achtvoetig
pijpwerk in het orgel; ook een eng. luitvormig
speeltuig; - angelolatrie, f. gr. vereering of
aanbidding der engelen; - angelologie, f. engelenleer, leer van de engelen en geesten; angelophanie, f. engelenverschijning.
Angiéktasie, f. gr. (van ángos, angeion, n. vat,
en e k t a s i s, z. aid.) Med. vaatuitzetting,
vaatverwijding; - angiémphráxis, f. (vgl. e m p h r a x i s) vaatverstopping; - angiítis, f.
ontsteking der vaten.
angina, f. lat. (v. angere, vernauwen, samentrekken) vernauwing der keel; - angina catarrhalis, f. lat. Med. keelontsteking; - a. polypósa,
kroep of vliezige keelontsteking; - a. diphtheruis, z. diphtheritis.
Angiographie en angiologee, f. gr. (van ángos,
angeion, n. vat.) leer kennis van potten, vazen,
vaten, kruiken enz., 1VI ed. vatenleer, vaatbeschrijving; - angiohydrographie, f. beschrijving der opslorpende vaten of zuigaderen;
- angiohydrologïe, f. watervaatleer; - angiohydrotomïe, f. ontleding der watervaten; angioom, n. vaatgezwel o. a. moedervlek;- angiopathie, f. vaatlijden, benaming van alle ziekten van het vaatstelsel; - angiorrhagle, f. vaatverscheuring ; -angiospermátisch, adj. gr. vaatzadig (van planten, wier zaad in een van den
bloemkelk gescheiden vat zit); angiospermen, f.
pl. Bot. bedektzadigen; - angiostenotika, pl.
vaatsamentrekkende middelen, waardoor bloedingen gestild worden; - anglostósis, f. vaatverbeening; - angiotomle, f. vaatontleding.
Angkin, m. mal. gordel, ceintuur.
Angkloeng, f. jay. soort van muziekinstrument, tot de g a m e 1 a n behoorende.
anglais, anglaise, fr. (spr. an-glè, an-glèz') engelsch; als subst. Engelschman, Engelsche; ri
l'anglaise, op zijn engelsch, naar engelschen
trant; - anglaise, f. fr. een engelsche contredans; - angliseeren (spr. s=z), de paarden op
eene onnatuurlijke, aan de Engelschen ontleende,
wijze den staart afhouwen en den opgespleten
stomp gewennen zich omhoog te buigen, kortstaarten; - een g e a n g l i s e e r d paard,
een dus gekortstaart paard; - anglicisme, n. nw.
lat. (van Angli, de A n g e 1 e n, een west-germaansch volk, dat, met de Saksers vereenigd vandaar A n g e 1 s a k s e n - in de 5de eeuw
Engeland veroverde en aan 't land dezen naam
gaf) aan de eng. taal eigen taalvorm, eng.
taaleigenheid, voor zooverre men die verkeerdelijk bij andere talen inmengt; dus engelsch-hollandsch, engelsch-fransch, enz.; anglicaische - kerk, engelsche bisschoppelijke
kerk; - anglo-amerikaan, Amerikaan van engelsche afkomst; - anglomanle, f. lat.-gr. overdreven zucht voor, de vooringenomenheid met
al wat engelsch is; - anglomaan, m. wie die
vooringenomenheid heeft;- anglophiel, m. vriend
der Engelschen; - anglophobie, f. gr. vrees voor
de Engelschen.
Anglesiet, n. Chem. glasachtige kristallen gevormd door loodsulfaat (loodvitriool).
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Angoer, m. mal. wijn; - a. poef, champagne. stukje bamboes, met overdwars een stuk scherp
Angoeri, f. (nw. lat. en ital. anguria, van het blik. Het wordt ook als haarspeld gebezigd.
Anldrósis, f. gr. (van 't priv. an- en hidgr. angoerion) watermeloen, pompoen (vrucht
V. Cucuniis c^i.trullus).
Angola-hout, n. roode houtsoort van de
kust van Angola in Afrika.
Angora-haar en angbrische of angorageit, z.
kemeldier.
angoscióso, angosciosaménte, ital. (spr. sci=sj)
Muz. met de uitdrukking van kommer of angst
(voor te dragen).
Angosturabast, z. A n g u s t u r a b a s t.
Angrivariërs, m. pl. oudduitsche volksstam,
tot de Ingaevonen behoorende en aan de Wezer
woonachtig.
Anguillotten, pl. (spr. angielf-) ital. (anguillotti, verklw. van anguilla, aal) ingezouten en
gemarineerde kleine alen in Italië.
anguis in herba, lat. z. onder 1 a t e n t.
Angulus, m. lat. hoek; - angulair, adj.
(lat. anguláris, e) hoekig; - a n g u 1 a i r s y st e e m. n. Fort. stelsel van versterking door
t e n a i 11 e s of tangwerk; - angulariteit en
angulositeit, f. hoekigheid.
Angustatie, angustia, enz. z. ond. angustus.
Angusturabast (v. A n g o s t u r a, hoofdstad
van Caracas in Z.Amerika) doordringend
bittere, kruidige, tegen diarrhee zeer heilzame
bast uit Z.Amerika.
angustus, a, um, lat. eng. nauw; - per angusta
ad augícsta, door beknelling tot luister, door onderdrukking tot vrijheid, door leed tot lief, door
lijden tot verblijden; - angustàtie (spr. tie=tsie),
f. nw. lat. Med. tegennatuurlijke vernauwing
der vaten van het menschelijk lichaam; - angustia, f. lat. engte, nauwte, beklimming, nood;
- in angustiis, in het nauw, in netelige omstandigheid; - angustia praecordiórum, aamborstigheid; - a. termini of angustus terminus, Jur.
kort uitstel, kleine termijn; - angustiae verbórum, woordvitterij, waarbij men de woorden
eene te beperkte beteekenis geeft.
Anhcemie, f. v. a n oe m i e.
Anhelátie (spr. t=ts), f. lat. (anhelatio) kort,
bezwaarlijk ademhalen, aamborstigheid, het
hijgen.
Anhima, m. brazil. N. H. horendrager, een
brazil. -roofvogel, ook k a m i s j y genoemd,
grooter dan de zwaan; een moerasvogel in ZuidAmerika.
Anhinga, m. brazil. N. H. slangenhalsvogel
in Brazilië, enz., van de grootte eener eend.
Anhydrie, f. gr. (van het priv. an- en hydór,
water) waterloosheid; - anhydrisch, adj. watervrij, inz. van zouten en oxyden; - anhydriet, n.
watervrije zwavelzure kalk; - anhydriden, Chem.
verbindingen uit hydraten ontstaan door waterverlies en die voor 't opnemen van water tot
den ouden toestand terugkeeren; ze worden
dan weer een zuur of een basis.
Ani, m. brazil. N. H. madenvreter, een brazil. vogel, die op den koekoek gelijkt, in W.Indië
en Afrika.
Ani-ani, n. jay. mes of sikkeltje om rijsthalmen
af te snijden, p a d i-s i k k e 1, bestaande uit een

rós, zweet) Med. zweeteloosheid, gebrek aan
zweet.
Anijs, m. lat. anisum (gr. anison) bekend gewas (Pimpinella anisum) en het geurig zaad
daarvan; - anisétte, f. fr. anijswater; op anijs
getrokken brandewijn.
Anil, m. (arab. an-nïl, sp. anil; van het ind.
nïla, blauw, indigo) benaming van de indigoplant in 0. en W.Indië; - aniline, f. Chem.
uit indigo of ook uit koolteer verkregen organische basis, waaruit verscheidene fraaie verfstofen verkregen worden, vandaar aniline-rood
(fuchsine), aniline-paars; ook: aniline inkt; anilisme, n. anilinevergiftiging.
aniel, lat. (anilis, e, van anus, oude vrouw)
oudwijfsch; - aniliteit, f. (lat. anilitas) oude
vrouwendom; oudwijven-geloof.
Anilléros, m. pl. sp. (spr. ani -1jÉros; van
anille, ring) gematigde aanhangers van de staatsregeling der Cortes (vgl. C o r t e s).
anima, f. lat. ziel; - anima mundi, wereld
wereldgeest; - a. rhe'i, rhabarbergeest; --ziel,
animarum dies, allerzielendag; - con ánima, it.
Muz. met vuur, hartstochtelijk; - animisme, n.
leer der zielswerkzaamheid, een philosophisch
en physiologisch stelsel, dat de denkende ziel
als beginsel van elke lichaamsverrichting beschouwt; - godsdienst v. natuurvolken, geloof
aan geesten; - animist, m. aanhanger van het
animisme.
anímadverteeren, lat. (animadvertére) opmerken, vermanen; berispen; - animadvërsie, f.
lat. (animadversia) aanmerking, noot; rechterlijke vermaning, berisping.
animal, n. pl. animalia, lat. bezield, levend wezen, dier; - animal disputax, n.
twistziek mensch, twistzoeker, stokebrand,
tegenspreker; - a. scribax, schrijflustig mensch;

- animalcnla, pl. nw. lat. zeer kleine diertjes,
inz. de zoogen. zaaddiertjes (Animalcula spermatica); - animalculíst, m. aanhanger van
het animalculisme, d. i. de leer, dat de dier
lichaamsvrucht uit zaaddiertjes ontstaat; --lijke
animallën, n. pl. dierlijke lichamen; vleeschspijzen, vgl. v e g e t a b i 1 i ë n; - animálisch,
adj. dierlijk, uit het dierenrijk; - animaliseeren
(spr. s=z), verdierlijken, aan het dier gelijk
maken : - animalisatie (spr. -zatsie), f. verdierlijking, dierwording; - animalIsme, n. dierlijke natuur, levensverrichtingen van een dier;
- animaliteit, f. dierheid, dierenwezen of dier,ijk wezen.
Animatie, animato, z. ond. a n i m e e r e n.
Anime, f. amerik. en sp., aníme -gom,
vloedhars, een geelachtig, doorschijnend, aangenaam riekend hars van den . a n i m e-b o o m
in Z.-Amerika, ook de naam, dien de Engelschen
aan zekere heldere westindische kopalsoorten
geven.
animeeren, lat. (animdre) bezielen; opwekken, aanvuren, bemoedigen; levendigheid bijzetten; - g e a n i m e e r d, bezield, opgewekt
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aangevuurd, bemoedigd, ingenomen; - ani - I Ankyloblépharon, n. gr. (van ankylos, é, on,
matse (spr. t=ts) f. bezieling; - animato, it. I^ gekromd) Med. vergroeiing der oogleden; Muz. levendig.
' ankyloglosse, f. gebrekkige kromming en stijfAniméllen, f. pl. nw. lat. (animellae) Med. ! heid der tong; - ankyloméle, f. Chir. haakoorklieren; lucht- of windkleppen, z. v. a. v e n- vormig mes tot het opensnijden der wonden; t i e 1 e n; - geanimelleerd, daarmede voorzien. ankylósis of ankylóse, f. vergroeiing van beenanimeus, lat. (animósus, a, um) eig. bezield, deren, gewrichtsstijfheid; - ankylotoom, m.
levendig; hartstochtelijk, verbitterd, vertoornd, Chir. mes, waarmede men de vastgegroeide tong.
vijandig; - animóso, it. Muz. opgewekt, levendig, ' losmaakt.
- animositeit, f. lat. (animositas) hartstoch- Ankylostómum (duodenale), n. gr. lat. Med.worm
telijke warmte, vergramdheid, verbittering, ' die, zetelende in den dunnen darm de worm1 ziekte der mijnwerkers veroorzaakt; - ankylostovijandschap, haat, wrok.
Animine, f. Chem. basis, die men in de dip- miásis, f. wormziekte, tunnelziekte.
pelsche olie gevonden heeft.
Ankyrísma, n. gr. vechterskunstgreep, waarbij men de tegenpartij een been zet en doet
Animisme, animist, z. ond. a n i m a.
animus, m. lat. geest, moed, leven; ge- vallen.
moed, gezindheid of oogmerk; - ad animum,
Anna, vr.naam, hebr. (channah, aanvalter harte (nemen); - ex animo, van harte, ligheid) aangename, liefelijke, aanminnige; in
met opzet; - uno animo, eens van zin, eensge- ! het páli beteekent anna, geloovig, geloovend.
zind, eenstemmig; - animi causa, ter verheuging
Anna, m. eng.ind. rekenmunt = '16 zilvervan den geest, ter ontspanning; - animus delen- ropij of ongeveer 8 cents.
déndi, oogmerk om te verdedigen; - a. fuAnnabássen, f. pl. (fr. annabasse) blauw en
rándi, oogmerk om te stelen; - a. hostilis, wit gestreepte dekens met bloemen, die men
vijandig opzet; - a. injuriándi, oogmerk om , te Rouaan en in Holland vervaardigd.
te beleedigen; - a. lucri f aciendi, oogmerk
Annàlen, pl. lat. (annàles, scil. libri; v. annus,
om winst te doen, baatzuchtig oogmerk; - a. no- z. ald.), jaarboek, jaarboeken, geschiedvercéndi, oogmerk om te schaden; - a. occidéndi, haal der in eenen staat gebeurde zaken naar
oogmerk om te dooden; - a. possidéndi, Í volgorde der jaren; - annaliseeren, (spr. s z)
oogmerk om in bezit te nemen; - a. sibs habéndi, de jaargebeurtenissen opteekenen; - annalist,
oogmerk om iets voor zich te bezitten; - m. nw. lat. jaarboekschrijver.
animo, lat. met het voornemen, met het oogAnnaline, f. parelwit (eng. pearlhardening)
merk; ook: lust, opgewektheid; - animo deli- oorspr. het fijnste gips, dat men gebruikt om
beràlo, opzettelijk, met voorbedachten rade; - het gewicht van het papier te vermeerderen,
a. injuriándi, met het oogwerk om te beleedi- het eerst vervaardigd op de A nn a m o 1e n te
gen; - a. notendi, met net oogmerk om te Osterode (vandaar de naam); thans in net alschaden.
gemeen: kunstmatige zwavelzure kalk.
Animocbrde, ital. muziekinstrument, waar
Annhten, f. pl. mid. lat. (annátae, v. annul,
snaren door wind geluid geven.
-vande z. ald.) jaargelden; datgene, wat van de inanimoso, ital. Muz. met bezieling, zeer le- komsten van het eerste jaar van een geestelijk
vendig.
ambt in de pauselijke schatkist moet gestort
Anion, n. gr. (van an-iénai, opgaan) de stof, worden; sedert Johannes XXII, in het jaar
die bij elektro-chemische ontbinding aan de 1318 de gezamenlijke inkomsten van het eerste
positieve pool v. den elektr. stroom optreedt. jaar; ook jaarlijksche missen in de R. K. kerk.
Zie i o n.
Annato, n. kleurstof voor boter en kaas.
Aniridie, f. gr. (v. iris, regenboog) het ontannecteeren, lat. (annectère) aanhangen, bijbreken van het regenboogvlies in het oog.
voegen; - annéx, adj. aanhangend, bijgevoegd,
Anisette, z. ond. a n ij s.
toebehoorend; - annéxie, f. (lat. annexio) of
Anistoresie, f. gr. (van 't priv. an- en historein, annexatie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. aanhanging,
uitvorschen) onkunde in de geschiedenis.
bijvoeging, gewelddadige inlijving, b. v. van
anisodactylisch, adj. gr. (a priv., asos = gelijk, een land bij een anderen Staat; - annexionist,
idaktylos, vinger) ongelijkvingerig, ongelijk m. vriend of verdediger van het vergrooten
ani -tenig,asodchelijktng;- van een land door annexatie; - annéxuin, n.
ongelijkmatig; - anisometropie, f. on--sometrich, (pl. a n n e x a) aanhangsel, bijlage, bijbehoo-gelijke lichtscherpte der oogera; - anisophyl, adj. rende; - cum annéxis, met wat er bij beongelijkbladig; - anisotachie, f. onregelmatige hoort.
polsslag.
Anneilden, f. pl. nw. lat. (het naast van het
A nkeriet, n. een delfstof, waarin koolzuur fr. anneler, ringvormig maken van 't lat. anmet kalkaarde, ijzeroxydul en talkaarde ver- nulus ring) ringwormen, eerre soort van gelede,
bonden is.
roodbloedige dieren.
Ankístron, n. gr. haak; Chir. werktuig tot
anni, z. ond. a n n u s.
het uithalen van voorwerpen.
annihileeren, lat. (annihilire, van nihil,
Ankona en, pl. gr. (van ankoon, elleboog) niets) vernietigen, opheffen, voor nietig verkiade uitstrekkende spieren van den voorarm; - ren, omstooten; - annihilatie (spr. t, ts) f. nw.
.ankoná;ra, n. jicht in 't elleboogsgewricht. lat. vernietiging, opheffing, te-niet-doening;
Ankteriásme, n. gr., z. v. a. infibulatie. - annihilator, m. brandbluschtoestel.
,
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Anniversarium, n., of pi. anniversariën, lat_ levensjaar, waaraan het bijgeloof een bijzon(van anniversarius a, um, jaarlijks terugkee- der gewicht hechtte; - a. civilis, burgerlijk
rend, v. annus, z. ald., en vertére, keeren) jaar (dat met 1 Jan. begint en met 31 Dec.
jaarlijksche viering van geboorte-, sterf-, eindigt); - a. communis, gewoon jaar (in tegenvrede-, kronings- enz. feesten, jaarlijksche ge- stelling met schrikkeljaar); - a. currens, loodenkdagen; in de R. K. kerk ook zielmissen, pende jaar; - a. decrelorius, beslissingsjaar; - a.
die het gansche jaar door dagelijks moeten deservitus, jaar van dienst; - a. discretiónis,
gelezen worden; - anniversàriseh, adj. jaar- jaar van zelfstandige beslissing, d. i. waarin
lijksch, jaarlijks te vieren.
de mensch bevoegd en in staat is zelf te
anno, enz., z. ond. annus.
kiezen, inz. tusschen de verschillende geloofsannominàtie (spr. t=ts) f. lat. Log. woord- belijdenis van vader en - moeder; - a. ecclesiagelijkheid, bijeenbrengen van gelijkklinkende stieus, kerkjaar; - a. elápsus, verloopen jaar; - a.
woorden van verschillende beteekenis, z, v. a. gratiae, genadejaar (voor weduwen en weezen van ambtenaren); - a. luctus, rouwjaar; - a.
p a r o n o m a s i e.
Annóna, f. lat. eig. jaaropbrengst; bij de lundris, maanjaar; - a. normalis of normativus,
oude Romeinen de van staatswege opgelegde regeljaar; - a. saxonicus, saksisch jaar in rechgraanvoorraad.
ten (1 jaar 6 weken en 3 dagen); - a. soláris,
Annonagium, n. mid. lat. graancijns; - zonnejaar of gewoon juliaansch jaar; - anni,
annonàrisch, adj. lat. (annonarius, a. um) den van het jaar; - hujus anni, van dit jaar; graanbouw en 't vertier van 't graan betref- anni curréntis of anno currente, van het loofende, b. v. a n n o n a r i s c h e wetten, pende jaar of in dit jaar; - anni ejusdem, van
graanwetten; - annonarisch probleem, n. pro- hetzelfde jaar; - a. futuri, van het volgende
jaar;- a. praeséntis,van het tegenwoordige jaar; bleem om korengebrek te voorkomen.
annonceeren (spr. anons-), fr. (annoncer, a. praecedéntis of praeteriti, van het vorige jaar;
van 't lat. annunciàre) aankondigen, aanzeggen, - anno, in het jaar; - hoc anno, in dit jaar; melden; - annonce, f. fr. (spr. anons') aan- anno ab urbe condito, in het jaar na de stichkondiging, bericht, inz. z. v. a. a d v e r t e n- ting van Rome (753 v. C.); - a. aerae vulgáris,
t i e; - annonce -bureau, kantoor voor ontvangst in het jaar der gewone tijdrekening; - a. ante
van berichten; - annonceur, m. fr. tooneelspe- Christum, in het jaar voor Chr. geboorte; - a.
Ier, die het eerstvolgend te spelen stuk aan- Christi, in het jaar van Chr. of na Chr. geboorte; -a. Domini, in het jaar des Heeren, d. i.
kondigt.
Chr. ;- a. praesénte, in het tegenw. jaar;- a. elápso,
Annone, z. a n o n e.
Annotatie en annoteeren, z. a d n o t e e r e n. in het afgeloopen jaar; - a. mundi, in het jaar
der wereld; - a. orbis conditi, in het jaar der
Annuàle, annueel, z. ond. annus.
annueeren, lat. (annuére) toeknikken, toe- schepping; - a. orbis redémli, in het jaar der
wenken, bewilligen,
wereldverlossing; - a. post Romain conditam, in
annuiteiten, z. ond. annus.
het jaar na de stichting van Rome; - a. recu annulleeren, nw. lat. (annulláre) vernie- perátae salütis, in het jaar van teruggekregen heil
tigen, opheffen, herroepen, voor ongeldig ver- of der verlossing; - a. regni, in 't jaar der reklaren; uitdelgen; - annullàtie (spr. t=ts) of geering; - a. salvatóris nostri, in het jaar onzes
annulleering, f. vernietiging, omverwerping. Heilands; - a. urbis conditae, in 't jaar na de
annulus, m. lat. ring; - annulus horarius, stichting der stad (Rome); - ad multos annos,
Astron. uurring, zonnering; - annulus magicus, voor vele jaren, voor langen tijd; - annuus,
tooverring; - annulus palatii m. koninklijke- a, um, jaarlijksch; — annuae praestationes, pl.
zegelring; - a. piscatorius, de visscherring van jaarlijksche verrichtingen, opbrengsten; - annui
den paus, pauselijke zegelring, op welken reditus, pl. jaarlijksche inkomsten; - annuàle,
Petrus in eene vischschuit is afgebeeld; - a. n. R. K. een jaar lang te lezen zielmis; pronubus en a. sponsalitius, verlovingsring; 1 annuarium, n. nw. lat. jaarboek(je), kalen- a. signatorius, zegelring, signet; - a. solaris der; - annueel, adj. (fr. annuel) jaarlijksch,
of astronomicus, zonnering.
een jaar durend; -annuïteiten, f. pl. nw.
annumereeren, lat. (annumeràre, vgl. n u- lat. (eng. annuities) jaarrenten, jaarlijksche
m e r u s, enz.) daarbij tellen of rekenen; - ! renten, die voor een geleend kapitaal geannumeràtie (spr. t= ts), f. bijtelling, bijre- durende een bepaalden tijd betaald worden,
kening.
in welken tijd ook het kapitaal wordt afgelost;
Annuneiàtie (spr. t=ts), f. lat. (annun- inz. in Engeland eene soort van staatspapieren,
ciatio, V. annunciáre, aankondigen; vgl. n u n- welke den geldschieter zekere jaarlijksche
t i u s, enz.) aankondiging, aanzegging, inz. renten afwerpen, hetzij als tijdrenten op beaan Maria; - annunciatio B. M. V. (beatae paalden tijd, zonder terugbetaling van het kaMariae virginis), Maria-boodschap; - annun- 1 pitaal, hetzij als voortdurende rente tot de afciàten, f. pl. nonnen der orde van Maria- lossing van het kapitaal; -annuities with sur boodschap.
^ vivorship. eng. (spr. ennuities wiz suvaiversjip)
annus, m. (pl. anni) lat. jaar; - annus bis- overlevingsrenten; - annuum, lat n. jaarlljksextilis, intercaláris of embolismicus, schrik- sche bijdrage, jaargeld.
keljaar; -a. carentiae, ontberingsjaar; - a. climacanoblisseeren, fr. (anoblir, v. noble, z. ald.)
lericus, trapjaar, het door 7 en 9 deelbare in den adelstand verheffen, adelen; - anoKRAMERS -1,ONDERVAN.
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blissement (spr. -bij-s' mán), m.verheffing tot den niemiteit, f. nw. lat. naamsverzwijging, ongenoemdheid.
adelstand; ook veredeling.
Anochílon, n. gr. (van ánó, boven, en cheilon,
Anópheles adj. gr. (niet voordeelig) een muslip) bovenlip, inz. groote bovenlip, dik- kietensoort, die inzonderheid gehouden wordt
mond.
voor de overbrengster der malaria-smetstof.
anophónisch, adj.. gr. (van ánó, opwaarts,
Anode, f. gr. (ánodos, opgang) positieve (aanof invoerende) pool van den tot chemische en phone, geluid) opwaartsklinkend.
analysen aangewenden elektr. stroom.
Anophthalmie, f. gr. (van 't privatieve
Anodie, f. gr. onsamenhangende, ongerijmde an- en ophthalmOs, oog) ontbreken der oogen,
oogloosheid.
spreekwijze.
anodóntisch, adj. gr. (anodóntos) N. H. zonanopisthographisch, adj. gr. alleen op de voorzijde beschreven of bedrukt.
der tanden, tandeloos.
Anodynie, f. gr. (van 't priv. an- en odyne,
Anoplotherium, n. gr. (van ánoplos, wasmart) pijnloosheid, afwezigheid der -barens- penloos, en th^rion, dier) weerloos, niet met
weeën; - anodynum, n. pijnstillende, beda- j hondstanden voorzien dier, diersoort der voorrende artsenij; - liquor anodynus (mineralis wereld, tot de p a c h y d e r m e n (z. ald.)
Ho f nzanni) Hofmannsdroppelen; - anodyne behoorende.
necklace, n. eng. (spr. énnodain néklees) pijnAnopsie, f. gr. 1) (van 't priv. an- en opsis,
stillende halsband; tandpaarlen uit eene ivoor- j z. ald.) ontbreken van het gezicht, blindof beenachtige stof, die, aan een snoer om Í heid; 2) (van ánó, opwaarts) scheelzien naar
den hals gedragen, den kinderen het tanden boven.
krijgen moet verlichten; iron.: strop (van den
Anorchie, f. gr. (van 't priv. an- en o rbeul).
c h i s, z. aid.) ontbreken der zaadballen; Ancea, f. gr. (anoía) verstandszwakte, stomp- anórchos, ook anorchódos, mensch zonder zaadzinnigheid.
ballen, gesnedene.
anogeen adj. gr. naar boven ontstaande; Anorexie, f. gr. (van het priv. an- en
anogene processen, veranderingen van gesteen- o r e x i e, z. ald.) tegenzin in spijs, gebrek aan
ten aan de aardoppervlakte. niet door on- eetlust.
neming van water- en zuurstof, maar door
anorgáanisch, adj. gr. (an-orgános, on, van 't
gassen en dampen en verwarming van onder priv. an-en organon, z. o r g a a n) onbewerknaar boven.
tuigd, onbezield, dood, van levenswerktuigen
anolénisch, adj. gr. (van a priv. en ólene, arm) beroofd (minder goed a n o r g i s e h); ook
N. H. zonder armen.
' de levenlooze natuur betreffende, b. v. anorgaanomáal, anomálisch, adj. gr. (anàmálos, • nische verbindingen, dezulke die zonder medeeig. oneffen, van 't priv. an- en homalós, werking der levenskracht gevormd zijn; even, effen) onregelmatig, afwijkend, tegen anorganische chemie, dat deel der scheikunde,
' den regel; - anomalie, f. (gr. anómalia) af- ! dat zich met die verbinding bezighoudt; wijking van den regel, onregelmatigheid, on- ; anorganïsme, n. levenlooze of onbezielde nagelijkvormigheid, uitzondering; Astron. hoek - tuur; - anorganogenie, f. wordingsleer der
afstand van de ware of gemiddelde plaats levenlooze natuur; - anorganognosie, f. oneener planeet tot het aphelium of apogeum; derscheidingsleer der levenlooze wezens, z. v.
-

anomalistisch jaar, n. tijd van een schijn , a. o r y k t o g n o s i e;
-

-

anorganographie,

baren zonsomloop; - anomalistische maand, f. beschrijving der onbezielde wezens; - amorf. omloopstijd der maan, gerekend van haar ganologie, f. leer van levenlooze lichamen, inz.
perigeum af, totdat zij weder daarin komt; - van mineralen.
anomalologie, f. leer der onregelmatigheden
Anorgie, f. gr. (an-orgia) niet-ingewijden verkeerde uitdrukkingen eener taal; - ano- zijn; - anorgiástisch, adj. niet ingewijd (in de
málon, n., pl. a n o m a 1 a, Gram. onregelma- o r g i ë n, z. a.). tig (werk)woord.
•
anormaal, abnormaal, gr.-lat. (vgl. n o r m,
Anomie, f. gr. (a-nomía, vgl. n o m o s 2) n o r m a a 1) onregelmatig, met den regel
wetteloosheid, teugelloosheid; - anomieten, strijdig.
pl. versteeningen van zekere onregelmatig geAnorthiet, n. Chem. kalkveldspaat.
vormde schaaldieren.
Anorthoskoop, f. gr. (van 't priv. an-,
Anomoeomerie, f. gr. (van het priv. an- orthos, recht, juist, en skopein, zien, kijken)
en h o m ce o m e r i e, z. ald.) bestaan uit on- door P l a t e a u uitgevonden werktuig, dat
gelijksoortige deelen. uit twee parallelle schijven bestaat, waarvan de
Anomphälos, m. gr. (van 't priv. an- en i eene van insnijdingen is voorzien, terwijl op
omphalós, navel) navellooze, zonder navel ge- ' de andere doorschijnende schijf eene misvormborene (zooals Adam en Eva). ; de teekening staat, die zich regelmatig voorAnóne of a n n o n e, f. (uit de taal van j doet, wanneer men onder het omdraaien der
Haiti: anona) fleschappel, vrucht van den fles- + beide schijven door de openingen der eerste kijkt.
scheboom. I Anosie, f. gr. (van de priv. a- en nosos, ziekte)
anoniem, anonymisch, adj. gr. (van 't priv. j Med. ziekteloosheid, vrijzijn van ziekten, gean- en onyma, onóma, naam) nameloos, onge- zonde toestand.
noemd; - anonymus, m. ongenoemde; - anoAnosmie of anosphrasie, f. gr. (van het
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Antapodbsis, f. gr. (vgl. a p o d o s i s-)
priv. an- en osme, osphrasia reuk) reukeloosLog. vergelijking, waardoor het vergeleken voorheid, gebrek aan reuk.
Anoxemie, gr. (a priv., oxus = scherp, werp niet afgescheiden is van dat, waarmede
halma, bloed) gebrekkige opname van zuurstof men het vergelijkt; Med. terugkeer van de
in het bloed. koortsaanvallen.
Ansa, f. lat. fr. (anse) hengsel, handvat; ; Antapoplèktisch, adj. (vgl. a p o p 1 e x i e,
(fig.) aan- of inleiding tot handelen.
enz.) beroertewerend; - antapoplektika, n. pl.
Ansaren, AnsarIërs, m. pl. arab. (ansár, ` gr. middelen tegen de beroerte.
Antares, gr. (met den oorlogsgod Mars,
Pl. V. násir, V. nasara, helpen, beschermen,
verdedigen) beschermers, naam van Moham- te vergelijken, n. 1. in kleur) roodtonkelende ster
meds vrienden in Medina, die beloofd had- : der eerste grootte in den Schorpioen, alleen
den hem tegen vervolgingen in bescherming te in Zuid-Europa zichtbaar.
nemen; volksstam en secte in 't noordelijke ' antarktisch, adj. gr., z. p o o 1.
antarthrítisch, adj. gr. (vgl. a r t h r i t i s)
gedeelte van den Libanon in Syrië, wier godsvereering ons nog schier een geheim is (z. v. a. tegen de jicht dienend, jichtwerend; - antarthritll-a, n. pl. geneesmiddelen tegen de jicht.
n o s a i r e n).
Ansélmus, Anshélmus, oudd. (van 'ans, ; antasthmátisch, adj. gr. (vgl. a s t h m a)
oudn. ás, god, en h e 1 m) mansn.: gods- tegen de aamborstigheid dienende.
bescherming, gehelmde krijgsman.
antatróphisch, m. gr. (vgl. a t r o p h i e) tegen de uittering dienende; - antatröpha, n.
Ansicht(skarte), f. dui. prentbriefkaart.
Ansjovis, f. (sp. anchova, anchoa, van ibe- pl of a n t a t r o p h i s c h e m i d d e 1 e n,
rischen oorsprong, anchu uit panchu; eng. middelen tegen de tering.
anchovy, fr. anchois) soort van kleine visAntaeus, m. gr. Myth. een reus, welke door
schen, die inz. in de Middellandsche zee, maar ' aanraking met de aarde, zijne moeder, steeds
ook aan de eng. en noorw. kusten, in ons nieuwe krachten kreeg, doch eindelijk door Herland op de Oosterschelde en de Zuiderzee gevan- cules, die hem in de lucht ophief, geworgd
gen worden, kleinere soort van s a r d e 11 e n werd.
' ante, lat. voorz.: voor; b. v. ante diem, voor
(z. ald.).
ant-, gr. voorzetsel in samenstellingen voor den dag; in samenstellingen: voor -, vooraf-,
vooraan-, voorop-.
anti, z. ald.
Anta, z. t a p i r.
Anteáetum, n. pl. a n t e a c t a, lat. (van
Antacida, n. pl. gr. lat. (vgl. atidum) zuur- ante-agére) voorafgebeurde handelingen, gebeur temperende middelen, middelen tegen 't zuur, tenissen of voorvallen.
inz. van de maag.
anteeedeeren, lat. (antecedére) voorafgaan,
- Antaérópthóra, n. , p1. gr. (v. anti, z. ald., den voorrang hebben; - anteeédens, m. of
aer, lucht, en phtheírein, bederven) luchtzus- i n. voorgaande; eerste lid van een voorstel;
verende middelen. pl. anteeedénten, lat. (antecedentia) voorafgeAntagonisme, n. gr. (van ant-agonidzesthai, gane, vroegere gebeurtenissen of verhoudintegenkampen) tegenwerking, tegenstreven; vij- gen; verrichtingen, gedragingen, denkwijze, enz.
andschap; - antagonist, m. tegenstrever, van iemands verloopen leven; - antecéssor, m.
tegenwerker, dwarsboomer, vijand, partij; ook ambtsvoorganger; - in antecéssum, vooruit,

Anat. tegenwerkende spier; - antagonistisch, { op afkorting. v
adj. vijandelijk, tegenwerkend ; - antagonisee ant elleeren, lat. . (antecellere) uitblinken,
overtreffen, zich onderscheiden.
ren (spr. s=z), wederstreven, tegenwerken.
Antal, z. Anthal.
; Antecoenium, n. lat. maal voor den hoofdAntalgika, n. pl. gr. (van álgos, pijn) Med. ' maaltijd.
Johani
pijnAnteeursor,
p1i'nstillende middelen; - antálgiseh^ adj.
P (inz.
(
J PJ
^ m. lat. voorlooper
stillend.
nes de Dooper, gr. p r o d o m o s).
antalkalisch, adj. gr., arab. de a l k a l i ë n antedateeren, nw. lat. (vgl. d a t u m, d a(z. a.) tegenwerkend; - antalkálisehe zelf- t e e r e n) iets onder eene vroegere dagteekening
standigheden, pl. f. zuren. zetten, b. v. een brief.
Antallágma, n. gr. ruiling; voorwerp der
ante diere, z. ond. dies.
ruiling.
Antediluviánen, m. pl. nw. lat. (van 't lat.
Antanagóge, f. gr. (vgl. a n a g o g e) Log. ; diluvium, overstrooming) voor den zondvloed
kunstig overbrengen van de beschuldiging op levende menschen; - antediluviánisch, antediden beschuldiger. ! luviaansch, adj. wat tot het tijdperk voor den
Antanaklásis, f. gr. (vgl. a n a k 1 a s i s) ' zondvloed behoort, fig. ouderwetsch.
Log. wederkaatsing, terugslag, herhaling van
ante eldpsum terrninurn, z. ond. terminvs.
hetzelfde woord in eene andere beteekenis, b. v. ` Antefixum, n. lat. (vgl. fixe) boven aan ge„Die mensch is geen mensch."
bouwen vastgemaakt beeldwerk.
Antaphrodisiáeum of antaphroditicum, n. gr. ' Anteflexie, f. lat. Med. knikken naar voren
(vgl. A p h r o d i t e, enz.) Med. middel tot van de baarmoeder.
bedaring van de te sterke geslachtsdrift; ook Í antegenitaal, adj. lat. van voor de geboorte.
middel tegen de syphilis ; - antaphrodiAntehomerica, n. pl. lat. gedichten, die voor
tisch, adj. z. V. a. a n t i v e n e r i s c h.
Homerus zijn vervaardigd.
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antejustiniàansch recht, gezamenlijke rech ts- uit ante-testari, vgl. t e s t e e r e n) tot getuigen
bepalingen voor keizer J u s t i n i a n u s.
oproepen; betuigen.
Antelogium, n. lat.-gr. (v. ante, voor, en gr.
ante terminum, enz., z. terminus.
logos, rede) voorrede, p r o 1 o o g.
Anteversie, f. (spr. -zie) lat. Med. buiging
Anteloquium, n. lat. (v. logui, sprekeen) naar voren van de baarmoeder.
bevoegdheid v. eerst te spreken.
Antevolütie, f. nw. lat. (v. 't gr. ant- voor anti,
ante lucem, lat., z. lux.
en e v o 1 u t i e, z. ald.) Math. tegenradlijn,
Anteludium, n. lat. voorspel; vgl. p r e 1 u - tegenroltrek.
diurn.
Anthal, m. bong. (antalag en átalag) hongaarante mare, undae, lat. voor de zee, de water en, sche wijnmaat van 74,438 liter.
d. i. de oorzaak gaat aan het gevolg vooraf, het
anthektische middelen, z. a n t i h e k t i s c h e
geheel bestaat uit de vereeniging der deelen.
m i d d e 1 e n.
Antembäsis, f. gr. (van ant-, voor anti, en
Anthelia of antheliën, n. pl. gr. (vgl. h e 1 i o s)
émbasis, d. i. eig. tusschenkomen) Med. w is- tegenzonnen, bijzonnen.
selwerking, wederzijdsche werking, inz. der
Anthëlix, f. gr. (vgl, h e 1 i x) Med. binnenbeenderen op elkander.
zoom van het uitwendig oor.
ante meridiem, lat., z. meridies; - antemeiriAnthelminthika, n. pl. gr. (vgl. h e 1 m i nadj . lat. (antemerididnus, a, um) vo or- t h i s c h) wormmiddelen, middelen tegen de
middagsch.
ingewandswormen; - anthelmíntisch, adj . wormAntemetika, z. a n t i ë m e tik a.
afdrijvend.
antemundaan, adj. nw. lat. (van mundus, weAnthema, n. gr. (oorspr. bloemenrij, van
reld) voorwereldlijk.
anthos, bloem) oud-grieksche dans ; in . EngeAnten, pl. lat. (antae) deurpost of deurpijl er, land kerkelijke beurtzang, z. v. a. a n t ivoorzuilen ter weerszijden van de huisdeur.
p h o o n.
Antenàtus, m. lat. (v. ante, voor, en natus,
Anthemis, f. gr. Bot. plantensoort der samengeboren) eerstgeborene; - antenagíum, n. eerst- gesteldbloemigen met kamillebloemen.
geboorterecht.
Anthemlon, n. gr. (van anthos, z. ald.) eig.
Antendeixis, f. gr. (vgl. e n d e i x i s) Meed. bloesem, bloem; spiraal- of slakkelijn aan de
ionische zuilen.
Antenne, f. lat. (anténna) zeilspriet, ra; pl.
Antheren, anthesis, anthobolie, anthalithen,
antennen, voelhorens der insecten; - antén ni- anthologie, enz., z. ond. a n t h o s.
form, adj. op voelhorens gelijkend.
Anthion, n. Phot. oxydatiemiddel, als afantenuptiaal (spr. -psi-), adj. lat. voor de waschmiddel voor negatieven in gebruik.
bruiloft.
Antholka, pl. gr. (v. hélkein, trekken) tegenAnteoccupátie (spr. t=ts), f. lat. (vgl. o c c U- wichten.
p e e r e n) eig. voorkomende inbezitnemin g;
Anthomologésis, anthomologie, f. gr. (van
Log. wederlegging van zelfgemaakte tege n- ant-, anti, en homologein, overeenkomen) wederroerpingen.
zijdsch verdrag, wederzijdsche belofte.
Antependium, n. mid. lat. (van het lat. p enAnthóra, f. (uit anti- thora, ontstaan, vgl.
dëre, hangen) voorhangsel van altaren, orn a- t h o r a) soort van den wolfswortel of de
ten, enz.
monnikskap (Aconitum anthora; vgl. a k o n i et)
Antepenultima, f. lat. (vgl. p e n u 1 t i m a) in de Pyreneën, welker wortel als tegengift
derde lettergreep van achteren, vOorvó or- wordt gebruikt.
laatste lettergreep van een woord.
Anthorismos, m. gr. (v. ante, z. ald., en hond Antephialtika, n. pl. gr. (vgl. e p h i a 1 t e s) zein, scheiden; bepalen) Log. tegenbepaling,
Med. middelen tegen de maagdrukking of zo o- tegengestelde verklaring.
genaamde nachtmerrie.
Anthos, n. gr. bloem, bloesem; redetooi; uitAntepileptika, z. a n t i ë p i 1 e p t i k a.
slag, inz. in 't gezicht; - anthobolie, f. beanteponeeren, lat. (ante-ponére) vooraanstel- strooien met bloemen; - anthocyaan, n. gr.
len, voortrekken; - anteposítie, (spr. tie=ts ie) (kyáneos, blauw) Chem. bloemenblauw, blauwe
f. nw.-lat., vooraanstelling, vooropplaatsing.
kleurstof der bloemen; - anthodium, n. gr.
Antereisis, f. gr. (v. ereisis, steunen) tege n- ; bloemdek; - anthokoptographiek , f. gr. (v.
stellen tot steun, tegensteunen; - anteridion, n. i kptein, scheiden, en g r a p h i e k, z. ald.)
stut, schoor, steunpilaar.
kunst om, door eenige sneden met het penneAnteribres, pl. lat. voorvaderen, voorouders - mes in 't papier, bloemen als doorschijnende
anterioriteit, f. nw. lat. z. v. a. p r i o r i t e i t beelden voort te brengen, ter versiering van de
(z. a.).
kamervensters, van de lampenballons, enz. ; Antëros, m. gr. (vgl. E r o s) god der we- antholithen of anthotypolithen, m. pl. bloemderliefde; v. a. de god, die versmade lief Ie steepen met bloemfiguren, versteende bloemen
wreekt; - anterótika, pl. of anterótische midd e- of afdruksels van bloemen; - anthologie, f.
len, middelen tegen de liefde of de geslachtsdr'eft. bloemlezing, keurverzameling van kleine geAntestature, f. fr. (spr. -ant'statuur') Mil. in dichten, van spreuken, gezegden, van muziekder haast gemaakte verschansing met schans- stukken, enz.; - anthologium, n. misboek
korven, palissaden, enz., opwerping. _ L. in de gr. kerk; - anthomyia, f. bloemvlieg; - anantesteeren, lat. (ann,testcri, samengetrokk en thosmias, m. gr. bloemengeur; welriekende
;
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wijn; - anthodlum, n. gr. bloemscheede, !^
bloemhulsel; - anthoxanthine, f. gr. (xanthós,
geel) Chem. bloemengeel, gele kleurstof der
bloemen; - anthëren, f. pl. stofkolfjes der
bloemen, mannelijke geslachtsdeelen der bloemen, die het bloemstof bevatten en op de
meeldraden (stamina) zitten; vgl. p i s t i l; anthésis, f. bloesem; bloeien; bloeitijd; - anthesterion, n. 8ste maand van het atheensche jaar, de attische bloeimaand, van 't
midden van Februari tot het midden van
Maart; - anthesteriën, n. pl. (gr. anthestêria) in
deze maand gevierde driedaagsche bacchusfeest.
Anthrasol, n. teerpreparaat voor huidziekten.
Anthrax, m. gr. kool; Med. pestkool, pestbuil; miltvuur; - anthraceen, n. (vroeger p a r an a p h t a 1 i n e) eene (in de laatste producten
der distillatie van steenkolenteer voorhanden)
verbinding van koolstof en waterstof, die men
gebruikt ter vervaardiging van alizarine en
andere kleurstoffen; - anthraciet, n. gr. koolblende, glanskool; zeer oude fossiele brandstof
met 86-98 % koolstof; - anthrakokáli, n.
uit bijtend kali en steenkolen bereid geneesmiddel tegen huiduitslag; - anthrakolíth, m. door
kool gekleurde kalksteen; - anthrakometer,
m. koolstofmeter; - anthrakósis, f. gr. ver
versterving van-koling;Med.bra,n
het oog; - anthrakotheriën, pl. kooldieren, eene
soort van voorwereldlijke dieren, welke zich ver
steenkolenlagen (ook in zeekalk, enz.)-stendi
bevinden.
Anthrazóthion-zuur, n. gr. -nederl., zwavelblauwzuur, verbinding van blauwzuur met
zwavel.
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vormig; - anthropolatrie, f. menschenaanbidding; - anthropolepsie, f. aanzien des persoons, partijdigheid.; - anthropolíthen, m. pl.
versteende menschenlichamen en gedeelten daarvan; - anthropologeet, m. verdediger der
menschheid; - anthropologie, f. natuurleer
van den mensch, menschkunde, wetenschap
van den mensch naar zijne natuurlijke gesteldheid; - crimineele a, kennis van het wezen van
den mensch, in zooverre deze betrekking heeft op
zijn aanleg en neiging tot misdaad; - anthropoloog, m. menschkundige, kenner van de natuurleer van den mensch; - anthropológisch,
adj. menschnatuurkundig, hetgeen de leer van
's menschen lichaam of natuur aangaat; - antthropomantie (spr. tie=tsie), f. waarzegging uit
menschen-ingewanden; - anthropometrie, f.
leer van de verhouding der deelen van 's menschen lichaam tot elkander; zie Bertillonnage; anthropomórphen, m. pl. ook anthr•opoïdena enpithekoiden gelieeten, menschapeu; ook steenen,ó_tie
op menschen of menschelijke ledematen gelijken;
- anthropomorphfsme, n., of anthropomorphóse,
f. vermenschelijking, voorstelling van liet
goddelijk wezen onder eene melischengedaante;
- anthropomorphoseeren (spr. s=z) vernlenschelijken, aan God menschelijke eigenschap
zwakheden, enz. toekennen; - anthropo--pen,
mórphiseli, adj. vermenschelijkt; op de nlenschengestalte gelijkend; - antliropomorphístisch,
adj. het anthropomorphisme betreffende of
daarop berustende; - anthropomorphist, in. hij,
die God eene menschelijke gestalte toekent; anthroponomie, f. leer van de wetten van het ge11eeIC 111CllsV11G111CvC11; ue Wet,gevC11ue ieut valt

Anthrënus, m. keversoort, mot. den mensch (in Kants Tugendlehre); - anthroAnthropareskie, f. gr. (van anthropós, mensch, 1 popathie, f. anthropopathisme, n. menschelijke
en areskein, behagen) zucht om den menschen ! hartstocht of gewaarwording ;vermenschelijking;
aangenaam te zijn (een bijbelsch begrip, in te- voorstelling van God met menschelijke hartsgenstelling met de godsvrucht, t h e o s e b i e). tochten; - anthropopáthisch, adj. vermenseheAnthropiatriek, f. gr. geneeskunde van den lijkend, voorgesteld als op menschelijke wijze
mensch (in tegenst. van de veeartsenijkunde); - gevoelende; - anthropophaag, m. menschenanthropisch of anthropinisch, adj. den mensch eter; - anthropophagie, f. menscheneten; - anbetreffend; - anthropisme, n. menschheid, thropophobie, f. menschenvrees, schuwheid voor
menschdom; - anthropobóros, m. menschen- menschen; - anthropophoniek, f. leer der meneter; - anthropocéntriseh, adj. den mensch en schelijke stemklanken; - anthropopithécus, in.
diens natuur en denkwijzen tot middel- en uit- menschaap, pithecanthropus, erectus Haeckel;
gangspunt hebbende; niet objectief; niet kos- - anthroposkopie, f. z. v. a. p h y s i o g n omisch, z. a. niet universeel; eenzijdig; - anthro- m i e k; - anthroposomatologie, f. leer van het
podwmon, m. vergode mensch, godmensch; menschelijk lichaam; - anthroposophie, f.
ook booze geest in menschelijke gestalte;- anthro- wetenschap der menschenkennis naar wijsgeepochemie, f. wetenschap der chemische verschijn- rige beginselen; - anthropotheisme, n. menselen in 'tmenschelijk lichaam; - anthropo_ i schenvergoding, vergoddelijking van het mendidáktos, adj. van menschen geleerd; - anthropo schelijke; anthropotheologie, f. erkentenis
geographie, f. afdeeling der aardrijksk., die de wis- van God (Zijner wijsheid, enz.) uit de zedelijke
selwerking tusschen mensch en aarde bestudeert; en geestelijke begaafdheden der menschelijke
- anthropoglóssa, f. menschenstem op het orgel; natuur; - anthropotherapie, f. menschengenees- anthropoglót, adj. een menschentong hebbend; kunde; - anthropotherie, f. menschenjacht, enen- anthropognóst, m. menschenkenner; - anthro- schenvangst; - anthropothysie, f. menschenoffepognosie, f. menschkunde, menschenkennis; - I ring; - anthropotomie, f. menschenontleedkuiist.
anthropogonie, f. leer van het ontstaan des Anthydropika, z. a n t i h y d r o p i k a.
menschen; - anthropographie, f. beschrijving Anthypalláge, f. gr. (vgl. h y p a 11 a g e)
van den mensch; - anthropohistorie, f. geschie- ( Gram. wederzijdsche omwisseling der nnaa m
-denisr
ontwikkeling van het menschdom;- an- vallen (casus).
thropoïd, adj. op den mensch gelijkend, mensch- i Anthyperidrotikon, n. gr. (van ai21 i, tegen,
,
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haper, bovenmatig, zeer, en hidrós, zweet) mid- gr. lat. (vgl. c a n c r e u s) middelen tegen den
del tegen sterk voetzweet.
kanker.
Anthypha résis, f. gr. wederzijdsche berooAnticardlum, z. a n t i k a r d i u m.
ving.
antícarieuse middelen, gr., lat. (vgl. c a r i e s,
Anthypnotika, n. pl. gr. (vgl. h y p not I- enz.) middelen tegen beeneter.
e u m) Med. slaapverdrijvende middelen; - i .Antichambre, f. fr. (spr. anti-sjánbr') voor
slaapverdrijvend.
kamer in de huizen der grootten, wachtkamer bij-anthypóisc,dj.
Anthypoehondriáka, z. a n t i h y p o c h o n- hooggeplaatste heeren; - antichambreeren, wachd r i a k a.
ten alvorens toegelaten te worden bij een hoog Anthypophora, f. gr. (vgl. h y p o p h o r a) geplaatst heer.
Log. aanhaling een tegenbewijsplaats; aanantichloor, n. gr. tegenchloor, natriumsulfiet;
haling van de tegenwerpingen, om die te we- chemische middelen om het chloor uit de daarderleggen.
i mede gebleekte stoffen te verwijderen.
Anthysterika, n. gr. of anthysterische middeantichaeradische middelen, gr. (van choirás,
len, middel tegen hysterie, z. a.
^ klier, krop) middelen tegen het kropgezwel.
anti, gr. voorz., in samenstellingen voor eene , Anticholerika, n. pl. gr. of anticholérische
klinkletter of h ook ant- : tegen; - in lat. en fr. middelen, middelen tegen de cholera.
woorden ook z. v. a. ante, voor.
j Antichrèsis of antichrése, f. gr. (vgl. c h r e Anti-abolitionist, m. (vgl. a b o 1 e e r e n, enz.) si s) verpanding van het vruchtgebruik van
tegenstander van de afschaffing der slavernij. een onroerend goed ter uitdelging eener schuld;
Antiádes, f. pl. gr. (van den sing. antiás) - antichretice of antichrétisch, adj. pandsgewijs
amandelen, klieren aan den hals ; - antiadóncus, en wel met het recht van vruchtgebruik.
Antichrist, m. gr. tegen-Christus, vijand, tem. amandelzwelling; - antiaditis, f. aman; genstander van Christus en zijne leer, ook duidelontsteking.
Antiadiaphoríst, m. gr. (vgl. a d i a p h o- vel; - antichristianísme, n. bestrijding van het
r i s t) ijveraar tegen zedelijke onverschil- christendom.
Antichronisme, n. gr. (van chronos, tijd)
ligheid.
Antiannexionist, m. tegenstander der annexa- 1 tijdverzetting, fout tegen de tijdrekening; Gram.
tie (z. ald.); - antiannexionistisch, adj-. vijandig ' gebruik van den eenen tijd voor den anderen.
i Antichthónen, pl. gr. (van chthàn, aarde)
gezind tegen de annexatie.
Antiar of antiar-oepas, n. roodbruin gom- j Geogr. tegenwoners, menschen, die op gelijke
hars, het sap van den oepasboom, waarmede ' graadbreedte, doch op tegengestelde halfronae in000rimgen van aen lnaiscnen Archipel nun- aen wonen.
ne pijlen vergiftigen; - antiarine, f. pijlgift,
anticipeeren, lat. (anticipáre) vooruitnemen,
giftstof van antiar.
-genieten, -beschikken, -doen; vooruitloopen op;
Antiaristokraat, m. tegenstander van de heer- - anticípándo, lat. vooruit, voorschotswijschappij van den adel (vgl. a r i s t o k r a t i e). ze; - anticipatie, (spr. t=ts), f. vooruitnemen, bij voorbaat beschikken over nog te verAntiarthritisch, adj. tegen de jicht dienstig.
antiasthénisch, gr. (vgl. a s t h e n i s c h) de dienen loon, over de staatsinkomsten, enz.;
vooruitbetaling, bij voorschot verstrekt; Philos.
levenskracht opwekkend.
antiasthmatisch, zie a n t a s t h m a t i s c h. voorbarig genomen algemeene gevolgtrekking.
Antibacchius, z. p a 1 i m b a c c h i u s.
antielericaal, adj. gestemd tegen den invloed
Antiballoména, n. pl. gr. (van antibállein, eig.
tegen-, terugwerpen; vergelijken) geneesmidde- der geestelijkheid; - anticlericalisme, n. weerlen van overeenkomstige werking.
stand tegen den invloed der geestelijken, beAntibarbárus, m. gr. (vgl. b a r b a a r, enz.), paald der R. Katholieken
vijand van onbeschaafdheid en onwetendheid;
anticivisch, adj. gr.-lat. (van eivis, z. ald.) ontaalzuiveraar, vijand van vreemde woorden; burgerlijk.
ook boek, waarin de gewone fouten tegen de
anticonstitutioneel (spr. d o = tsio), gr. nw. lat.
taalzuiverheid zijn aangewezen.
(vgl. c o n s t i t u t i e, enz.) met de staatsregeling strijdig; - anticonstitutioníst, m
Antibasis, f. gr. tegenstand, weerstand.
Antibolbos, m. fr. schoonheidswater om de tegenstander van de staatsregeling; ook van de
vetwormpjes, medeëters, in 't gezicht te ver- pauselijke bul unigenitus.
en.
drijven.
Anticomanie, f. manie, overdreven liefde voor
antiboréïsch, adj. lat. (antiboréus, vgl. anti en oudheden.
b o r e a s), naar het noorden gekeerd, noord
anticontagiéus, gr.-lat. (vgl. c o n t a g i e, enz.)
-wartsch. tegen de aansteking of besmetting dienstig; Antibulla, f. gr. lat. (vgl. b u 11 e) tegenbul, anticontagioníst, m. bestrijder van de leer der
bul van een tegenpaus.
besmetting; - anticontagiósa, n. pl. middelen
Anticabinét, n. fr. voorkamertje.
tegen besmetting.
Anticagliën, f. pl. (spr. -ká-ljen) ital. (sing.
antíconvulsivisch, adj. gr. nw. lat. (vgl. c o nanticáglia, verklw. van antica, a n t i e k, zie op v u 1 s i e, enz.) stuipwerend.
Anticor, n. lat. (anti tegen, cor, hart) tegenhart,
antiqua), z. v. a. antiquailles.
Anticamera, ital. z. v. a. antichambre. borstontsteking bij het paard.
antícancreuse middelen, anticancrilsa, n. pl.
Antieornlawleague, f. eng. (spr. -lá-lieg') te
7
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Manchester, inz. door Cobden in 1838 gestichte
bond tegen de bestaande engelsche korenwetten,
ten einde vrijen invoer van koren te verkrijgen.
Anticycloón, m. gebied van hoogen lucht
-druk.
.= Antleyra, stad op de kust van Phocis, waar
men het nieskruid ( He 11 e b o r u s) als geneesmiddel tegen den waanzin het best bereidde, vandaar (bij H o r a t i u s enz.) :
„iemand moet naar Anticyra" d. i. hij is gek.
Antidwmoníst, m. gr. (vgl. d oe m o n) duivelsloochenaar.
Antidaktylos, m. gr. z. v. a. a n a p w s t.
antidateeren, z. a n t e d a t e e r e n.
Antideflectiewals, f. verende wals bij de papierfabricage.
r,J antidemokratisch, adj. de volksheerschappij
vijandig.
Antidiaerésis, f. gr. (vgl. d i oe r e s i s) tegen-,
onderafdeeling.
Antidiegësis, f. gr. (vgl. d i e g e s i s) tegenverhaal, voorstelling van het verhaal der partij
op eene andere wijze.
Antidikomarianíeten, pl. m. tegenstanders van
het dogma der Onbevlekte Ontvangenis.
Antidikos, m. gr. (van diké, recht, rechtsgeding) tegenpartij voor het gerecht; - antidi
rechtsstrijd.
-'kasie,f.
Antidiniika, of antidinisehe middelen, gr. (van
-linos, werveling, duizeling) duizelingwerende
middelen.
Antidóron, n., pl. antidóra, gr. (van dóron,
geschenk) tegengeschenk; vergelding; in de
:gr. kerk uitdeeling van het overgebleven gewijde brood na het avondmaal onder de aanwezenden.
Antidotum, n., pl. antidota, gr. (anlidolon,
daartegen gegeven) tegenmiddel, tegengift, behoedmiddel tegen vergiftiging; - antidotarium,
n. boek, dat over tegenmiddelen handelt; in 't
algemeen : artsenijboek, p h a r m a k o p oe a.
antidramatisch, adj . gr. (vgl. d r a m at i s c h) in strijd met de regels van het drama.
antidynastisch, adj. den vorst en zijn geslacht
vijandig.
Antidysenterika, n. pl. gr. (vgl. d y n s et e r i e) middelen tegen den roodera loop.
antiek, adj. (van 't lat. antiquus, z. ald.) fr.
antique, in den geest of smaak der oudheid,
overoud; ook oudvaderlijk, ouderwetsch; - antieken, f. pl. oude schrijvers, kunstwerken, oudheden, oude gedenkstukken, beelden, enz.
Antiëmetika, n. pl. gr. (vgl. e m e s i s, enz.)
middelen tegen het braken; - antiëmetisch, adj.
het braken stillend; - antiëpileptika, n. pl. gr.
(vgl. e p i 1 e p s i e, enz.) middelen tegen de
vallende ziekte ; - antiëpiléptisch, adj. tegen de
vallende ziekte dienstig.
autiëvangélisch, adj. gr. (vgl. e v a n g e1 i s c h) vijandigltegen 't evangelie.
antifanatiek, adj. gr.-lat. (vgl. f a n a t i e k)
de geloofsdweperij bestrijdend, haar vijandig.
Antifebrilia, n. pl. gr.-lat. (vgl. f e b r i s)
koortswerende middelen; - antifebrilisch, adj.
koortsverdrijvend; - antifebríne,1. wit, kristallijn
,
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poeder, dat pijnstillend en temperatuur verlagend werkt, zie acetanilidum.
Antifrictiemetaal, n. metaalsamenstelling die
bij wrijving geringen tegenstand biedt.
antigállisch, adj. gr.-lat. (vgl. G a 11 i ë, enz.)
niet franschgezind, den franschen vijandig.
Antiganymëdes, m. gr. een leelijk, misvormd
mensch, het tegendeel van G a n y m e d e s (z. a.).
antigonorrhóicum, n. middel tegen den
druiper.
antigorium, n. glazuur voor aardewerk enz.
Antigraaf, m. gr. (antigrapheí s) een tegenschrijver; - antigráphum, n. (gr. antigraphon)
een tegenschrift, afschrift, afbeelding, afdruk.
antihaemorrhàgisch, adj gr. tegen bloedvloeiing werkzaam.
antihaemorrhoidisch, adj. gr. (vgl. h e m o r rh o ï d i s c h) de aambeien verdrijvende.
Antihektika, n. pl. gr., of antihéktische middelen (vgl. h e k t i k a) middelen tegen de
longtering; - antihelmintiika, n. pl., z. a n t h e 1m i n t i k a; - antihydropika, n. pl. gr., of antihydropisehe middelen (vgl. h y d r o p i s c h),
middelen tegen de waterzucht; - antihypnotika,
z. a n th y p n o tik a; -antihypo, n. Phot., tegen
spoedige-hypo(z.a),kliumercbnt
wassching van negatieven; -antihypochondriáka,
n. pl. middelen tegen de miltzucht, zwaarmoedigheid (hypochondrie, z. ald.); antihypochondriácus, m. miltzuchtverdrijver,
lachverwekker, grappenmaker; - antihystérisch, adj. wat de h y s t e r i e, z. ald. bestrijdt.
Antiïnerustátor, m. gr.-lat. toestel om het
vormen van ketelsteen in stoomketels tegen te
gaan.
Antiinoculíst, m. (vgl. i n o c u 1 i s t) tegenstander van de pokinenting.
antikachéktiseh, adj. (vgl. k a c h e x i e, enz.)
wat de kwaadsappigheid bestrijdt.
Antikardion of antikardium, n. gr. (van kardia,
hart) hartkuil; holte tusschen de sleutelbeenen
aan 't benedendeel van den hals.
Antikatarrhalia, n. pl. gr. (vgl. k a t a r r h u s)
Med. middelen tegen zinkingachtige aandoeningen, tegen hoest en verkoudheid; - antikatarrhàlisch, adj. daartegen dienstig.
Antikategorie, f. gr. (vgl. k a t e g o r i e)
tegenklacht, tegenbeschuldiging.
antikathólisch, antikatholiek, adj. gr. het
katholieke geloof vijandig, daarmede strijdig.
Antikausotika, n. pl. gr. (van kaasos, brand,
brandende koorts) middelen tegen de brandende koorts.
Antikaustika, n. pl. gr. (vgl. k a u s i s,
enz.) middelen tegen bijtende schadelijkheden;
- antikaustisch, adj. tegen het inbijten dienstig.
Antikenotoxine, f. serum om het gevoel vanvermoeidheid te doen verdwijnen, zie K e n ot o x i n e.
Antiklinen, f. pl. Bot. lijnen, die de periklinen
(aan de oppervlakte parallel loopende lagen)
rechthoekig snijden, b. v. de mergstralen.
Antiklimax, 1. gr. (vgl. k 1 i m a x) Log.
tegenopklimming, verzwakking der opeenvolgende uitdrukkingen.
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Antikolika, n. pl. gr. (vgl. k o l i e k onder
k o 1 o n) middelen tegen buikkramp.
Antikritiek, f. gr. (vgl. k r i t i e k) tegen
wederlegging eener boekbeoor--beordling,
deeling, bestrijding van het afkeurend oordeel; - antikritieus, m. tegenbeoordeelaar; antikrítisch, adj. tegenbeoordeelend; Med. met
de (verwachte) krisis strijdig; storend op de
krisis werkende.
Antilegoménon, n., pl. antilegomena, gr.
(van anti-légein, tegenspreken) bestreden geschriften; zulke, waarvan schrijvers onzeker zijn,
in tegenstelling met homologumëna; antilögie, f. tegenspraak, tegenovergestelde mee
zulk eene, die tegen de eischen der-nig,z.
rede is.
antilethargische middelen, gr. (vgl. Z e t h a rg i e) middelen tegen de slaapzucht.
Antiliberalisme, n. gr.-nw. lat. (vgl. 1 i b er a a 1, enz.) onvrijzinnigheid.
Antilógie, z. ond. a n t i 1 e g o m e n o n.
Antilópe, f. gr. (van anthólops, d. i. bloemenoog, wegens de schoone oogen van deze dieren) hertegeit, een fraai gehoornd viervoetig
horendier van Azië en Afrika, waartoe de g az e 11 e (z. ald.) behoort.
Antiloquíst, m. gr.-lat. (van loqui, spreken) tegenspreker, wederlegger; - antiloquium,
n. mid. lat. tegenspraak, wederlegging.
Antilfssum, n., pl. antiljssa, gr. (van lyssa,
z. ald.) middelen tegen de hondsdolheid of
watervrees.
Antimacassar, m. (vgl. m a c a s s a r o 1 i e)
gehaakt kleedje over sofakussens, sluimerrollen, enz., ter afwering van haarolievlekken.
Antimacchiavél, m. wederlegging der grond
(vgl. m a c h i a--stelingvaMch
v e 11 i s m e) in zijn boek over den vorst.
(Frederik de Groote, Hess, Jakob e. a. hebben o. a. zulk een wederlegging beproefd.)
antimelanchólisch, adj. gr. (vgl. m e 1 a nc h o 1 i s c h) zwaarmoedigheid-verdrijvend, op
vroolijkend.
Antimensium, n. in de grieksche kerk: tafel
dat elke tafel in een altaar kan her--kled,
scheppen.
Antimephitisch, adj. gr. (vgl. mephitis,
enz.) luchtverbeterend, luchtzuiverend.
Antimerie, f. gr. (van méros, deel, rededeel)
Log. verwisseling van het eene rededeel met
het andere; noemen van de stof, waaruit een
voorwerp is vervaardigd, in plaats van dat voorwerp zelf, b. v. staal voor degen.
Antimetaböle of antimetalépsis, f. gr. (vgl.
metabole en metalepsis) Log. herhaling van dezelfde woorden in omgekeerde
plaatsing.
Antimetathésis, f. gr. (vgl. m e t a t h es i s) herhaling van dezelfde woorden in tegen
zin, b. v.: „Eet om te leven; leef-overgstldn
niet om te eten."
antiministeriéel, adj. gr. lat tegen de ministers
of het ministerie (z. ald.) gericht, gezind, enz.;
- antiministeriëelen, m. pl. bestrijders van het
ministerie.
-
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antimondrehaal, adj. (vgl. m o n a r c h,
enz.) tegen de alleenheerschappij.
antimonastisch, adj . tegen de kloosters gericht.
Antimonium, n. mid. lat. (van het gr.'anti,
tegen, en mónos, enkel, dus : tegen de monniken
vgl. f r. antimoine) spiesglas of spiesglans ; een!halfmetaal;- antimonium crudum,ruw spiesglans ; - a.
muriaticum,zoutzuur spiesglans;- a. sulphuràlum,
zwavelspiesglans; - a. tartarisdlum, braakwijnsteen; - antimoniaal, adj. spiesglanzig; - antimoniáka, antimonialiën, pl. gr. Med. spiesglans middelen; - antimoonblende, f. rood spiesglans erts ; - antimoonbloem, f. wit spiesglanserts ; - a.
boter of chloriet,n.boterachtige massa, die o.a. bij
het beitsen gebruikt wordt. ; - a. kermes, mineraalkermes, roodbruin zwavelantimoon; - antimoonlood,n.lood, dat bijna 12%antimoon bevat;
- antimoonsulphiet, n. grijs spiesglans erts; - a.
nikkelglans, m. nikkelantimoonkiezel, ullmaniet;
- a. persulphiet of supersulphiet, n. goudzwavel;
- a. vermiljoen, n. zwavelantimoon en antimoon
zuur, n.verbinding van antimoon met-oxyde;a.
zuurstof dat, met loodoxyde verbonden, napelsch geel geeft.
antimorálisch, adj. gr.-lat. (vgl. m o r a a l
enz.) strijdig met de zedelijkheid, de goede
zeden wegnemend; - antimoralisme, n. de
leer, die het onderscheid tusschen goed en kwaad._
opheft en alle menschelijke verrichtingen voor
onverschillig verklaart; - antimoralist, m.
aanhanger dier leer, bestrijder der zedelijkheid.
Antinarkotíka, n. pl. gr. (vgl. n a r k o t i k a)
Med. middelen tegen narkotische vergiftiging.
antinationaal (spr. do = tsio), adj. strijdig
met den geest, met de belangen des volks.
antinephritisch, gr. (vgl. n e p h r i t i s c h)
nierziektewerend, -bestrijdend; - antinephritika, n. pl. geneesmiddelen voor de nieren.
Antinervinum, n. lat., middel tegen zenuw
-ziektof
zenuwpijn.
Antinomie, f. gr. (antinomía, van nómos,
wet) tegenstrijdigheid der wetten, indruischen van twee wetten tegen elkander; ook
schijnbare tegenspraak der rede met zich zelve;
- antinomisme, n. Theol. schijnbare tegen
oud-testamentische-strijdgheucn
wet en de leer van het christendom; - antinomisten of antinomianen, m. pl. welbestrijders, eene secte der 16de eeuw, die de onder
oude joodsche wetten voor ver -houdinger
evangelie en als-enigbarmtdlvhe
gunstig voor het pausdom hield; aanhangers
eener dweepzieke secte in Britsch Amerika ten
tijde der kolonisatie van dat land.
Antinoüs, m. gr. uitstekend schoon jongeling (naar een jongen Bithyniër van dien
naam, gunsteling van keizer H a d r i a n u s).
Antioehische school, f. kerkelijke school in
Antiochië, in de 4e eeuw, die zich verzette tegen de zinnebeeldige uitlegging van de Schrift.
door de Alexandrijnsche school.
Antiodontalgika, n. p1. zie a n t o d o n t a lgika,
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Antiópe, f. koningin der Amazonen, door Herantipestilentiaal (spr. -tsiáál), adj. gr.-lat. pestcules overwonnen, vrouw van Theseus, moeder ! werend.
van Hippolytus.
Antipharmákum, n. pl. antipharmaka, Gr.
Anti- orangisten, m. pl. (vgl. o r a n g i s- (vgl. p h a r m a k o n) tegenvergift.
t e n) tegenstanders van 't vorstenhuis van
Antiphásis of antiphasie, f. gr. tegenspraak,

Oranje.

wederlegging.

Antiórgastika, n. pl. gr. (vgl. o r g a s m e) , Antiphérna, n. pl. gr. (van pherné, ingemiddel tegen bloedopwellingen, tegen de te brachte der vrouw, uitzet) Jur. tegengeschengroote prikkelbaarheid. ken van den bruidegom aan zijne bruid, of van
Antipaedobaptist, m. tegenstander van den den echtgenoot aan zijne vrouw.
kinderdoop (wederdooper).
Antiphlebotomíst, m. gr. (vgl. p h 1 e b oAntipápa, m. gr. (vgl. p a p a, enz.) tegen- t o m i s t, onder p h 1 e b e m p h r a x i s) vijpaus; - antipapisme, n. pausbestrijding, tegen- and van het aderlaten.
pausdom ; - antipapistisch, tegenpauselijk, den
Antiphlogistiek, f. gr. (vgl. p h 1 o g i s paus vijandig. t o n, enz.) of het antiphlogístisch systeem,
antiparallél, adj. gr. (vgl. p a r a 11 é 1) de , tegenbrandstofleer, tegen het p h 1 o g i sparallellen doorsnijdend.
ton of brandbare beginsel gericht leerantiparali tisch, adj. gr. (vgl. p a r a 1 y s i s) stelsel der chemie, door L a v o i s i e r in 1789
tegen de verlamming dienstig.
tegen S t a h 1 verdedigd; - antiphlogistiAntiparalytika, gr. antiparalytische middelen, ens, m. tegenstander der brandstofleer;
pl. middelen tegen verlamming (p a r a 1 y s i s), i - antiplilogístisch, adj. tegen de brandstof
Antiparasitika, n. pl. gr. (vgl. p a r a s i e t) gericht; ook ontstekingwerend, hitte -tempemiddelen tegen woekerdieren of - planten, die rend; - antiphlogistika, n. pl., of antiphlogizich op levende wezens bevinden. stische middelen, Med. ontstekingwerende,
Antiparastásis, f. gr. (van parastdsis, uit - I verzwakkende en tegelijk verkoelende mideenzetting, bewijs) Rhet. figuur, waardoor delen.
men beweert, dat eene daad, die afgekeurd en
Antiphóna of antiphoniën, f. pl. gr. (van
veroordeeld wordt, integendeel lofwaardig is ; phóni, geluid, stem) tegenzang, wisselgezang,
tegenbewijs; Jur. telastelegging van den schul- 1 dat door éene stem aangeheven, door twee
dige tot zijn voordeel, wederlegging der koren beurtelings afgezongen en door het gaspartij. sche koor herhaald wordt; - antiphonàle of anAntipásche, n. gr. -hebr. (vgl. p a s c h a) , tiphonarium, n. gezangboek der psalmen,
Zondag na Paschen in de grieksche kerk ! hymnen, beurtzangen der R. K. kerk; - an(= q u a s i m o d o g e n i t i).
^ tiphonie, f. logische strijdigheid.
Antipasigraphie, f. gr. bewijs van de on- ! Antiphóra, f. gr. (van anti-pherein, tegenmogelijkheid der p a s i g r a p h i e (z. a.). brengen of - stellen) tegenstelling.
Antipathie, f. gr. (antipatheia, van pathos, ; Antiphotisme, n. gr. (van phós, genit. photos,
lijden, toestand) natuurlijke afkeer van iets, ! licht) tegenstralen van het licht.
tegengevoel, wederstreving, het tegengestelde
antiphrasis of antiphráse, f. gr. (vgl. p h r avan sympathie ; - antipáthisch, adj. af- s e) Log. tegenbenaming, benoeming eener
keerig, wederstrevend.
zaak door het tegendeel, dat meestal spotten Antipatriot, m. gr. (vgl. p a t r i o t) tegen- derwijs geschiedt; zoo b. v. noemden de Griestrever der vaderlandsvrienden, vijand des ken de Furiën „E u m e n i d e n, welwillen vaderlands ; - antipatrióttisch, adj. tegen liet den" ; de Zwarte Zee „P o n t u s E u x i n u s,
vaderland of zijne vrienden. de herbergzame zee"; ooit bevestiging door
Antipelargie, f. gr. (antipelargia, van pelárgos, eene dubbele ontkenning, b. v. „Dat meisje is
ooievaar, als zinnbeeld der liefde tusschen niet onbevallig ".
de leden van een gezin) wederliefde, beAntiphráxis, f. gr. (van anti-phrássein, teantwoording der ouderliefde, vergelding der ! genversperren) versperren door een tegenover weldaden.
staand voorwerp,
Antipendium, liever a n t e p e n d i u m, z. ald. ; Antiphthiriáka, n. pl. gr. (vgl. p h t h iAntiperiagóge, f. gr. (van periagógë, om- r i a s i s) middelen tegen de luisziekte.
draaiing) tweevoudige tegengestelde beweging
antiphthisiseh, adj. gr. (vgl. p h t h i s i s)
der vaste sterren.
Med. de longtering te keer gaande of genezende,
antiperistáltiseh, adj. gr. (vgl. p e r i s- teringwerend; - antiphthisllka, n. pl. middelen
t a 1 t i s c h) tegendraaiend, wat de worms- tegen de tering.
gewijze beweging der ingewanden wederstreeft,
Antipiraat, m. gr.-lat. (vgl. p i r a a t)
tegenwormsgewijs.
zeeroovervijand; - antipiràtisch, adj. tegen
Antiperistásis, f. gr. (van perístasis, eig. de zeerooverij gericht, b. v. a n t i p i r a t i,

omstaan) tegenwerking van twee natuur- s c h e vereeniging, in 1814 door Sidney Smith
krachten, bestendige drukking en tegendruk- tegen de zeeroovers der afrikaansche roofstaten
gesticht.
king.
Antipernium, n. gr.-lat. (vgl. p e r n i o n e n)
antiplástisch, adj. (vgl. p 1 a s t i s c h) Med.
Chir. middel, balsem, zalf tegen winterge- j de tegenvorming betreffende, tegenvormend.
zwellen (winterhanden, wintervoeten).
antiplatóniseh, adj. (vgl. p 1 a t o n i s c h)
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tegen Plato gericht; a n t i p l a t o n i s c h e d e r n i s e e r e n; – antiquiteit, f. (lat. an1 i e f d e, zinnelijke, wellustige liefde.
tiquitas) oudheid; voorwerp uit de oudheid;
antipleuritisch, adj. gr. (vgl. p 1 e u r i t i s) ' pl. antiquiteiten, oudheden; gebruiken en indienstig tegen het zijdewee; – antipleuritika, stellingen der Ouden ' of der oudheid.
n. pl. middelen tegen het zijdewee.
' Antirationalisme (spr. lio=tsio), n. gr.-nw.
antipneumónisch, beter antipneumonitiseh, 1 lat. (vgl. r a t i o n a l i s m e) bestrijding van
adj. gr. (vgl. p n e u m o n i t i s) dienstig het redegeloof; – antirationalist, m. vijand
tegen de longontsteking.
; van 't gebruik der rede, inz. in geloofszaken.
Antipodagrika, n. pl. gr. (vgl. p o d a g r a)
Antirefórmer, m. eng. (vgl. r e f o r m e r)
Med. middelen tegen het voeteuvel, jicht- bestrijder van elke verandering of nieuwigheid,
verdrijvende middelen; – antipodagrisch, adj. zoowel in den Staat als in de Kerk.
tegen het voeteuvel dienstig.
Antirénter, n1 . eng. amer. bestrijder van het
Antipóde, m. gr. (antipoes, van poes, genit. door de ned. westind. comp., in den staat
podós, voet) Geogr. tegenvoeter, iemand, die N.-York ingevoerde stelsel van ambachtsheerop tegenovergestelden meridiaan en parallel lijkheid.
woont; oneig. tegenpartij, wederstrever, vijand;
Antirepublikein, m. gr.-lat. (vgl. r e p u- antipódisch, adj. de tegenvoeters betreffende; b 1 i e k, enz.) tegenstander van een gemeeweerstrevend.
nebest, vrijheidsvijand; – antirepublikeinsch,
Antiporticus, f., doorgaans m., gr.-lat. (vgl. 1 adj. niet gemeenebestgezind, vrijheidhatend,
p o r t i c u s) met zuilen voorzien open por- onvrijburgerlijk.
taal bij kerken.
Antirevelationísme (spr. d o — tsio), n. gr.-nw.
Antiprotásis, f. gr. (vgl. p r o t a s i s) Log. lat. (vgl. r e v e 1 e e r e n) loochenen der openaankondiging eener volgende wederlegging ^ baring.
(meest door eene vraag uitgedrukt).
Antirevolutie (spr. tie=tsie), f. gr.-nw. lat.
Antipsorika, n. pl. gr., of antipsorisehe mid- (vgl. r e v o 1 u t i e) tegenomwenteling, tedelen (vgl. p s o r a) middelen tegen jeuken - I genopstand; – antirevohitioneeren, eene tegen
uitslag, inz. tegen schurft. j omwenteling maken, eene omwenteling weder--den
Antiptósis, f. gr. (vgl. p t o s i s) Gram. ver- streven; – antirevolutionair, adj. wat de
wisseling van den eenen naamval met den tegenomwenteling betreft of bevordert; wat de
anderen. omwenteling wederstreeft, inz. van eene poliAntiputrida, n. pl. gr.-lat. (van putridus, I tieke partij : tegen de beginselen der fransche
a, um, verrot) verrottingwerende middelen.
revolutie van 1789 gericht; – de antirevoluAntipyretika, n. pl. gr. (vgl. p y r e t i k a) tionairen, voorstanders van een staatkundig
middelen tegen de koorts.
beginsel, dat berust op een rechtzinnig protesAntipyríne, f. uit wit glinsterende kristalletjes tantsche wereldbeschouwing.
bestaand koortsmiddel, ook phenyldimethylpyantirheumátische middelen, gr. (vgl. r h e urazolon geheeten.
m a) middelen tegen rheumatiek.
Antipyrotieum, n., pl. antipyrotika, gr.
Antiroyalisme, n. gr.-fr. (vgl. r o y a 1 i s m e,
middelen tegen brandwonden, brandmiddelen. enz.) koningsvijandschap; – antiroyalist,
Antiquartanarium, n. middel tegen de vier- I koningsvijand, tegenstander van het kodaagsche koorts.
j ningschap; – antiroyalístisch, adj. vijandig
antiquus, a, um, lat. oud, ouderwetsch (vgl. tegen den koning of het koningschap gezind.
a n t i e k); – antiquis moribus, naar oud gebruik, Antisabbattarier, m. aanhanger eener sekte in
volgens oude zeden en gebruiken; – antiqua, Eng., die zich.Itegen strenge Zondagviering
f. Typ. hoofdsoort' van recht staande lat. druk- ; verzet.
letters, in tegenst. met cursief, zoowel als met
Antiscabiósa, n. pl. gr. (vgl. s c a b i e s)
de gotische en duitsche letter; n. pl. Jur. oude : middelen tegen de schurft.
rechtstellingen, die in de lex Wisigothorum bij
Antiseii, m. pl. gr. (van skia, schaduw)
de west-gotische constitutiën te vinden zijn; – Georg. tegenschaduwigen, menschen op gelijken
antiquailles, f. pl. fr. (spr. antikálj') kleine afstand aan tegenovergestelde zijden van den
oudheden van weinig waarde, b. v. munten uit evenaar, welke des middags tegenovergestelde
vroeger tijd; ook oude vodden, kramerij, rommel; schaduwen hebben.
– antiquarius, antiquaar, in. lat. oudheidantiscirreus, adj . Med. de kanker heelend.
kenner, -onderzoeker; handelaar in oudheden;
antiscorbutiseh, adj. gr. nw.-lat. (vgl. s c o rin Duitschland: handelaar in oude boeken (in b u u t) scheurbuikwerend, - genezend.
't fr. bouquiniste geheeten); – antiquarisch,Antiscripturarius, m. gr.-lat. (v. scriptura,
adj. tot de oudheid behoorend; – antiqueeren, schrift) vijand der Heilige Schrift; – anti(lat. antiquáre) het bij 't oude laten; voor ' scripturisme, n. verloochening der H. Schrift.
verouderd verklaren; verwerpen, opheffen,
Antiscrophulósa n. pl. gr. (vgl. s c r oafschaffen, b. v. wetten; ook oude geschriften p h u 1 a) Med. middelen tegen de klierziekte.
naschrijven; de snede der boeken met figuren , Antisemiet, m. Jodenhater.
versieren, die met een gloeiend ijzer worden opAntisepsis, f. (vgl. s e p s i s) wondbehandeling
gebrand; . – antiquiseeren, (spr. s=z) (barb. met bestrijding van de rottingsbacteriën; –
lat.) den smaak der Ouden nabootsen, antieke antisèptisch, gr. bederfwerend; – antisepticum,
voorbeelden nabootsen, liet tegenpest. van ni o- , n., pl. antiseptïca, bederfwerende middelen.
1
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Antisialagóga, n . pl. gr. (vgl. s i a 1 a g o g a) onderzoek naar de schijnbare tegenspraak van
Med. middelen tegen kwijling, tegen speeksel- de rede met zich zelve; – antithétisch, adj.tevloed.
genstellend; – antithéton, n. tegengestelde,
antisociaal, adj. gr.-lat. (vgl. sociaal) tegenstelling, krachtens welke het tegengeonmaatschappelijk, ongezellig, tegen de burger- stelde wordt samengesteld.
lijke orde.
Antithyreóldinum, n. serum, bereid uit schaAntisol, n. Phot. stof, waarmee een glasplaat penschildklieren tegen Basedowsche ziekte, z. a.
bestreken wordt om de terugkaatsing van het
Antitoxinen, pl. n. middelen, die de werking
licht op te heffen.
1 van giften opheffen.
antisolubel, adj. moeilijk op te lossen.
Antitrágus, m. gr. (van tragôs, bok) eig .
Antispasis, f. gr. (vgl. s p a s i s, enz.) tegenbok; Anat. kraakbeenplaatje aan het uiteig. tegentrekking; Med. afleiding van het wendige oor.
bloed of van andere vochten naar een ander
Antitrinitarius, m. gr.-lat. (vgl. t r i n i t e i t
deel; ook tegenprikkeling; – antispástisch, enz.) loochenaar van het leerstuk der Drie
adj. afleidend, vooral door antispastika, n. pl.
-ëenhid,z.utars
blaartrekkende middelen; – antispasmodika, n.
antitropisch, adj. Med. verkeerd liggend (van
pl. gr. krampstillende middelen; – antispást(us), de vrucht in het moederlijf).
m. gr. (antispastos, eig. tegengetrokken; weAntitypie, f. gr. (vgl. t y p u s) Log. tegen
derstrevend) een gr. en lat. versvoet van vier
tegenwerking; Rhet. hardheid en wan--slag,
lettergrepen, twee lange tusschen twee korte of klank van twee op elkander volgende woorden;
een jambus en een trocheus (-'--^) b. v. – antitypus, m. tegenbeeld; –antitypisch, adj.
gezagvoerder.
een tegenbeeld vormend.
Antispeetrologie, f. gr.-lat. (vgl. s p e c t rum)
Antiunionist, m. tegenstander der vereeniwetenschappelijke bestrijding van 't geloof aan ging of samensmelting, inz. in kerkelijk opzicht.
spoken.
antivenérisch, adj. gr.-lat. (vgl. V e n u s,
Antispiritualisme, n. gr.-nw. lat. (vgl. s p i- enz.) tegen de venusziekte dienstig.
r i t u a 1 i s m e) ontkenning van het geestelijke
Antizeloot, m. gr. (vgl. z e 1 o o t) vijand der
in den mensch, z. V. a. materialisme. ijveraars, gematigde.
Antispodium, n. gr. (antispodion, van spodós,
Antjar, m. Bot. vergiftboom (phonoepas,
asch) plantenasch.
oepas) op Java; ook het giftige sap van dien
Antistérnum, n. gr. (vgl. s t e r n u m) Med. boom, waarmede men wapenen vergiftigt.
tegengestelde van 't borstbeen, bovenrug.
Antlia, f. gr. (antiha, eig. verwijderen van
Antístes, m. lat. opzichter, bestuurder, kerk- het zeewater uit het onderste scheepsruim)
of schoolopziener; opperpriester; — antistita, putwerktuig, pomp; – antlia pneumatiea,
f. bestuurster, opzichtster, inz. abdis, stiftop- (van p n e u m a, z. ald.), luchtpomp.
zienster.
Antodontalgika, pl. gr. (vgl. o d o n t a 1 g i e)
Antistrephon, n. onjuiste wijze om een middelen tegen de tandpijn.
besluit te trekken, uit welker bewijsgronden
Antoci, pl. gr. (ánt-oikoi, van oikos, woning)
zich ook het tegendeel laat afleiden.
Geogr. tegenwoners, menschen onder den
Antistróphe, f. gr. (antistróphë; vgl. s t r o- zelfden meridiaan, maar tegenovergestelden pap h e) tegenzang of antwoord van 't koor rallel. (De antee ci zijn altijd antis cii,
ter linkerzijde van het gr. tooneel op de strophe doch de a n t i s c i i niet altijd a n t oe c i).
van het koor ter rechterzijde; — antistróphon, 1 Antonius, Antónie, lat. mansn.: onschatn. Log. onjuiste sluitrede, waaruit zich baar, prijswaardig; vr. Antonia en Antoiook het tegendeel laat bewijzen.
nette (spr. antoa-); – Antoniusvuur, n. roos,
Antisyphilitiika, n. pl. gr. (vgl. s y p h i eene huidontsteking, pestaardige roos, zoo
i s) middelen tegen de syphilis; – antisy--1 genoemd naar Antonius van Padua,
philítiseh, adj. tegen de syphilis dienstig.
wiens beenderen in de 11de eeuw gewaande
Antitásis, f. gr. (vgl. t a s i s) tegenuitzet wonderen deden tegen eene boosaardige roos bij beenbreuken, tegenspanning; weder -ting ziekte, 't welk aanleiding gaf tot de stichting
-streving, der St. Antonie -orde, f. wier leden Antonijnen
tegenstand.
Antitéchnos, m. gr. (van lechné, kunst) me- of Antoniërs heetten; – Antonius-kruis, n.
dedinger in eene kunst.
kruis in de gedaante eener T, waaraan S t.
Antithaumaturgie, f. gr. (van t h a u m a t u r g, A n t o n i u s van Egypte in de 4de eeuw
enz.) betwijfeling, loochening der wonderwerken. moet gekruist zijn.
Antithéi, m. pl. gr. (antítheoi, van theós, god)
antoniem, adj . van tegengestelde beteekenis.
eig. tegengoden; booze geesten.
Antonomasie, f. gr. (ant-onomasia, van onoAntithése of antithésis, f. gr. (vgl. t h e s i s) madzein, noemen, ónoma, naam) Log. naam
Log. letterverwisseling; tegenstelling zoo in
plaats-stellen van een eigen-wiselng,htd
denkbeelden als woorden, vooral ook waar voor een gemeen naamwoord, of ook omgehet betreft het geloof aan de rede tegen- keerd b. v. Demosthenes of Cicero
over de openbaring Gods. , z. v. a. a n t i in plaats van : groot redenaar.
doch niet z. v. a. contrast (z.-thëon,
Antophtalmíka, n. pl. of antophthalmlsche
a.); ook: wederzijdsche opheffing van twee middelen, gr. (van ophthalmós, oog) middelen
oordeelen; – antithetika, f. tegenoverstelling; tegen oogkwalen, oogmiddelen.
-

-
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Antrophoor, m. lat. (antrum, hol) bougie of
zetkaarsje om geneesmiddelen in nauwe openingen te brengen, b. v. in de pisbuis.
Anubis, n. egypt. (eig. anepoe) gouden:
oud-egypt. godheid met eenen hondekop, zoon
van Osiris en Nephthys, als grenswachter en
beschermer van Egypte beschouwd.
Anurie, f. gr. (van a priv. en oeron, pis) Med.
onvermogen om te pissen.
Anus, m. lat. aars, uiteinde van den endeldarm ; - per anum, Med. door den aars ; - anaal,
adj. aan, in of door den aars.
Anxiëteit, f. lat. (anxiétas, van anxius, a, um,
angstig) angst, benauwdheid.
Anxis, f. gr. Med. beklemming, samen
-snoerigva
een of ander orgaan.
Anydria of anydrie, f. gr. (van 't priv. anen hydór, water) watergebrek, dorheid.
Aoede, m. gr. (aoidos) gezang, lied.
Aoknie, f. gr. (van a priv. en óknos, verzuim)
onverdrotenheid, vlijt.
Aorasie, f. gr. (van a priv. en horán, zien)
onzichtbaarheid (der goden); blindheid.
Aorgesie, f. gr. (van a priv. en orgé, toorn)
toornloosheid; - aorgétisch, adj. toornloos, niet
oploopend, gelaten.
Aorístos of aoríst, m. gr. (van a priv. en horidzein, begrenzen) in de gr. Gram.: onbegrensde
tijd, inz. tijdvorm van het onbegrensd verledene, onbepaald verleden tijd, verhalende
tijd; - aoristie, f. gr. (aoristia) onbepaaldheid,
onbeslotenheid, twijfelende toestand van geest
of gemoed (inz. der sceptici); - aorístiseh, adj.
onbegrensd, onbepaald, inz. de beteekenis van
den onbepaald verleden tijd hebbende.
Aórta, Aórte, f. gr. (aorté, lat. aorta) hartslagader, hoofdslagader; - aorteurísma, n. ziekelijke
verwijding der aorta; - aortitis, f. ontsteking
der aorta.
aosmisch, adj . gr. (van osmé, reuk) reukeloos.
Aoudad, m. moorsch, afrik. bok met lange
manen aan borst en voorpooten.
a outrance, fr. tot het uiterste..
ap-, gr. voorz. in samenst., z. a p o.
Apwdeusie, f. of apwdeutisme, n. gr. (van a
priv. en paideüein, onderrichten) onwetendheid
uit gebrek aan onderricht; - apaedéutiseh, adj.
ongeleerd, onwetend.
Apachen, pl. stam der Indianen; straatroovers (in Parijs).
apáge, gr. en lat. voort 1 weg 1 pak u weg 1 a. Satánas, ga weg (van mij), Satan, (Jezus'
woorden tot den duivel, die hem verzocht).
Apágma, n. gr. (van ap-ágein, af-, weg-, terugvoeren) Chir. verschuiving van beenderen uit
hunne natuurlijke plaats; - apagóge, f. gr. Log.
terugvoering op eene ongerijmdheid; gevolg
uit het ongerijmde der tegenwerpingen,-treking
die men tegen de te bewijzen stelling kan aanvoeren: een apagogisch besluit eene
gevolgtrekking uit de valschheid van het tegendeel. (Zij is niet altijd juist, omdat de valschheid
eereer stelling nog niet de waarheid van het
tegendeel bewijst).
apaiseeren, (spr. apèz-) fr. (apaiser) be-
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vredigen, stillen, geruststellen, verzachten.
Apalláge, f. gr. (ap-allage) Med. verwijdering, inz. van lichamelijke kwalen door genezing
of dood; verlichting; zachte ontlasting.
Apálto of appálto, m. it. (mid. lat. apaltus, appaltus, waarsch. van arab. balata, snijden, deelen) pacht of verpachting van vorstelijke inkomsten; - apaltatóren, m. pl. (mid. lat. appaltores) of apaltisten, pachters van vorstelijke inkomsten, van heerenrechten; inz. pachters van
ondernemingen bij de pauselijke regeering.
Apanáge, f. liever n. fr. (spr. -a -z?') mid. lat.
apanagium (van 't lat. panis, brood, mid. lat.
panagium, levensonderhoud) verzorging der j ongere prinsen van een regeerend huis door geld
of door de inkomsten en het vruchtgebruik van
daartoe aangewezen goederen; prinsen -lijftocht,
geldelijke toelage uit de staatskas aan nietregeerende vorsten, onderscheiden van p a r ag i u m; ook: hetgeen een voorwerp, hetzij ten
goede of ten kwade, eigen is; ook: aanhangsel;
- apanageeren (spr. g=zj), beschenken met een
apanage.
Apantésis, f. gr. (van ap-antàn, ontmoeten)
ontmoeting; antwoord, wederlegging.
Apanthropie, f. gr. (ap-anthropia, van ánthrópos, mensch) onmenschelijkheid, wreedheid;
ook : droefgeestigheid met menschenvrees gepaard.
Aparagement, n. fr. (spr. -zje-mán; verg.
p a r a g i u m) huwelijk met iemand van gelijke
geboorte.
Aparageeren (spr. -zjee), gelijkmaken, bemiddelen; aan iemand van gelijke geboorte uithuwelijken.
Aparejo, m. sp. werktuig, pakzadel.
Aparésis, f. gr. Log. wederopvatting, uiteenzetting van het vroeger slechts aangestipte.
Aparithmèsis, f. gr. (van ap-arithmein,
optellen) opsomming der tegenwerpingen.
Aparktias, m. gr. (van árktos, vgl. a r k t i s c h)
noordenwind.
apárt, fr. (van 't lat. a parte, van of op de
zijde) ter zijde, voor zichzelven; afzonderlijk; aparté, n. ter-zijde-spraak, datgene wat een tooneelspeler hoorbaar voor de toeschouwers, maar
(voorondersteld) niet hoorbaar voor zijne medespelers zegt; - apártement, n. bijzondere woonkamer, afdeeling inz. van een aanzienlijk huis;
dag van opwachting, speeldag aan hoven; ook
heimelijk gemak.
Aparthrósis, f., z. v. a. d i a r t h r o s i s.
Apartisis, f. gr. (v. arlidzein, ap-arlidzein,
klaar maken, voltooien) volkomenheid; inz. lichamelijke volkomenheid.
Apastie, f. gr. (apastia, v. a- paslos, niet gegeten hebbende) nuchterheid, vasten.
Apatane, f. korenmaat in Manilla van 0,069 L.
apatètisch, gr. (van apatdn, bedriegen) bedrieglijk, valsch.
Apathie, f. gr. (apátheia, van a priv. en
pathos, z. ald.) gevoelloosheid, zoo van ziel als
lichaam, onverschilligheid, ongevoeligheid voor
sommige indrukken, zorgeloosheid; - apáthisch,
adj. gevoelloos, enz.; - apathíst, m. gevoellooze.
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Apatiet, n. misleider (van 't gr. apatàn, mis
dus genoemd, omdat-leidn)orW
deze steensoort alle mineralogen lang omtrent
haren waren aard misleid. heeft, phosphorzure
kalksteen.
Apaturien, n. pl. gr. (apaluria) Bacchusfeest
in Athene, dat drie dagen duurde ter plechtige opneming der kinderen in de phratriën
(z. ald.) of ter verzekering van hun burgerrecht.
Ape, apen, n. broodsoort der hindoe's.
Apechéma, n. gr. (van ap-échein, weerklinken, vgl. e e h o) weerklank, naklank; Chir.
tegenscheur aan een beleedigd been, c o n t r af i s s u r a (z. a.); ook: werking van den val,
wanneer de daardoor veroorzaakte pijn aan de
andere zijde gevoeld wordt.
a pedibus, lat. lakei.
Apeirokalie, f. gr. (van apeiros, onervaren, en
kalos, schoon) onervarenheid in het schoone,
smakeloosheid; Log. gedwongen streven naar
sierlijkheid.
Apelainezuur, n. (van gr. apó, van en elaion,
olie) Chem. door ontleding van oliezuur door
salpeterzuur gevormd organisch zuur.
Apelles post tabulam, lat. spreekw: eig. Apelles achter de schilderij (om 't oordeel daarover
af te luisteren) luisteraar, luistervink.
Apellis, m. lat. besnedene.
Apemphäsis, f. gr. (van ap-emphaínein, onwaarschijnlijk zijn) zwarigheid in den zin,
strijdigheid daarin.
Ap- en dependenten, pl. al wat er bij behoort.
Apenta, n. zeker sulphaathoudend mineraalwater uit Buda-Pesth.
Apepsie, f. gr.(van a priv. en p e p s i s, z. ald.)
niet-vertering, slechte spijsvertering; onverteerbaarheid; — apéptisch, adj onverteerbaar,
aan slechte spijsvertering lijdende; — apépta,
n. pl. onverteerbare spijzen of dingen.
Aperantoloog, m. gr. (v. áperantos, onbegrensd
en legein, spreken) onophoudelijk prater of
snapper.
Apereeptie, z. apperceptie.
Aperçu, n. fr. (spr. apersu; van apercevoir,
waarnemen) eig. het waargenomene; kort overzicht, hoofdinhoud, ontwerp.
aperiens, n. pl. aperientia, lat. (van aperire,
openen) Med. openende afvoerende middelen; — aperitief, nw. lat. openend, afvoerend
(middel) ook : eetlust opwekkend middel;
— apért, lat. (apértus, a, um) open, openbaar, onverholen; — apérto lermino, lat. Jur. na
geopenden rechtsdag; — aperlo libro, met open
boek z. v. a. ad aperturam libri (z. ald.); — apertuur, f (lat. apervlura) opening, inz. openstelling van een leengoed voor den leenheer (apertura f eudi); ook : de hoek van de assnede van
een bollen spiegel of lens.
aperiodiek, adj vrij van slingeren, schommelen,
(v. d. naald der galvanometers, van boussoles
enz.); — aperiodieiteit, f. vrijheid van het naslingeren (van den wijzer op meettoestellen).
apetáliseh, gr (apétdlos, on, van a priv. en
petalon, z. ald.) Bot. zonder bloemkroon.
a peu près, f. (spr. —pré) bijna, ongeveer.
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Apex, m. (pl. apices) lat. eig. spits, top, enz. ; —
zonne apex, punt aan den hemel, waarheen
het zonnestelsel zich voortbeweegt; Gram.
toonteeken op eene lettergreep; ook muts der
kath. priesters (wegens hare spitstoeloopende
gedaante); — apices juris, spitsvondigheden der
rechtsgeleerden, rechtsvonden, advocaten-streken; — apicaal, Bot. aan den top geplaatst, einde
bloeiwijzen.
-lingschb.va
Aphwrësis, f. gr.(aphaírésis, van aphairein, afwegnemen) Gram. afsnijding, verkorting van een
woord van voren, afwerping doorgaans van
medeklinkers vooraan het woord, b. v. t u i g e n
voor g e t u i g e n; 't voor h e t, enz. Chir.
wegnemen van een overtollig lid.
Aphagie, f. gr. (van a priv. en phagein, eten)
Med. onvermogen om te eten, te slikken.
Aphakie, f. gemis van een lens (in het oog).
Aphaniet, n. soort diabaasgesteente.
Aphasie, f. gr. (aphasia, v. a priv. en phémi,
ik spreek) sprakeloosheid, verstommen; schrik,
die doet verstommen.
Apheleia, f. gr. (v. aphelés, zonder steenen,
vlak, effen) Log. het eenvoudige, natuurlijke,
ongedwongene der voorstelling.
Apheliotropisme, n. gr. (ap, af; hellos, zon,
trepein, keeren) zich afwenden van de zon (van
planten).
Aphelium, n. gr. (van ap-, apó, en hèlios, z.
ald.) Astron. zonsverheid, zonsafstand, punt,
waar eene planeet bij haren grootsten afstand van de zon zich bevindt; vgl. p e r i h elium.
Aphelxie, f. gr. (van aphelkein, aftrekken)
Med. afgetrokkenheid van het denkvermogen,
verstrooidheid.
Aphemie, f. gr. -verlies van spraakvermogen.
Aphésis, f. gr. (v. aphiémi, ik laat los, ontsla)
Med. afnemen, wegblijven van ziekten; ook:
verslapping.
Aphilanthroop, m. gr. (vgl. p h i 1 a n-

t h r o o p) liefdeloos mensch, menschenhater; — aphilanthropie, f. gebrek aan menschenliefde; menschenhaat, menschenschuwheid.
Aphis, f. bladluis.
aphlogistisch, adj. gr. (vgl. p h l o g i s t o n
enz.) zonder vlam brandend; — aphlogistisehe
^ lamp, gloeilampje.
Aphobie, f. gr. (aphobia, van a priv. en phobos,
vrees) onbevreesdheid, onverschrokkenheid.
Aphonie, f. gr. (van a priv. en phóné, geluid,
stem) stemloosheid, sprakeloosheid, stomheid, onvermogen om te spreken of te zingen;
— aphàniseh, adj. stemloos, sprakeloos.
Aphorie, f. gr. (van a priv. en phérein, dragen)
Med. onvruchtbaarheid der vrouw.
Aphorísmen, n. pl. gr. (sing. aphorismon, van
aphoridzein, losscheuren, afzonderen van ap-,
apó, en horidzein) korte spreuken, stellingen,voorschriften, regels, enz., die schijnbaar geen onder
samenhang hebben; leerspreuken, kern--linge
spreuken; — aphorístisch, adj. in den vorm van
losse spreuken voorgedragen, kort, afgebroken,
onsamenhangend; spreukmatig (b. v. zoodanige
stijl).
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Aphriet, n. gr. (v. aphrós, schuim) schuimApilagium, n. mid. lat. (van pils, pilaar>
aarde, schuimkalk.
het recht op winkels, omdat de winkels of kra,Aphrisiet, n. (spr. s=z) (v. 't gr. aphridzein, men (tabernae) tegen de pilaren aan stonden en.
schuimen, omdat deze steen voor de blaaspijp daarnaar betaald werden.
schuimt) Min. variëteit van den gewonen schorl,
Apirie, f. gr. (apeiria) 1) (van a priv. en.
eene soort van tinerts.
peira, ondervinding) gebrek aan ondervinding,.
Aphrodite, f. gr. (eig. uit het schuim der onervarenheid; 2) (van peirar of eeras, grens,.
zee voortgekomene, vandaar ook Aphrogeneia, onbegrensdheid, onbepaaldheid; — apirisch, adj.
uit schuim geborene) Myth. godin der schoon- onervaren.
heid en liefde, bij de Romeinen Venus; ! Apis, f, lat. bij; — apiarium, n. plaats of
schoonheid, bevalligheid, b. v. der rede; ook huisje waar de bijenkorven staan; — apicultuur,
soort van zeeworm, zeerups, goudworm; — f. bijenteelt; — apium, n. (eig. bijenkruid), eppe,.
aphrodisch, adj. schuimachtig; — aphrometer, m. een bloemschermdragende plant.
schuimdrukmeter, drukkingsmeter in mineraalApis, m. heilige stier, eene godheid der oudewaterflesschen; — aphronatron, n. mineraal kool- Egyptenaren; het levende beeld van den akzuur, mineraal loogzout; — aphronitrum, zie kerbouw en van 0 s i r i s, die den akkerbouw
beneden; — aphroditisch, adj. 'wat Venus of had ingevoerd; — apisperiode, f. oude egypt.
de liefde betreft; — aphroditográphisch, adj. tijdmaat.
liefdevoorwerpen schilderende; ook de planeet
Apistie, f. gr. (apistia, van a-pistos, niet geVenus beschrijvende; — aphrodisia, n. pl. Venus- loovig) ongeloof, ongeloovigheid, mistrouwen.
Aplanaat, n. Phot. objectief van twee stelsels
feesten; — aphrodisiáka, n. pl. middelen ter opwekking tot wellust, teeldriftprikkels ; — aphro- van lenzen, die elkaars gebreken opheffen.
disiásme, n. aphrodisie, f. en aphrodisia phreniaplaneeren, fr. (aplanir, vgl. p 1 a n) effenen,
tis, f. Med. ziekelijke, ontembare liefdedrift, gelijk of vlak maken, slechten, uit den weg
verliefde waanzinnigheid; aphrodisius mor- ruimen; in orde brengen.
bus, aphroditische ziekte, venusziekte.
aplanétiseh, adj. gr. (van a priv. en planásthai,
dwalen, vgl. p 1 a n e e t) Astron. niet afwijkend,
aphrón, adj. gr. onverstandig, redeloos.
Aphronésis, f. gr. (van a priv. en phronèsis, niet van plaats veranderend; ook aplanãtiseh,
z. ald.) onverstand, dwaasheid, waanzin.
b. v. a p l a n a t i s c h e kijkers, soort van
Aphronitrum, n. gr. (aphronitron, v. aphros, verrekijkers, waarbij de voorwerpen zich geschuim, en nitron, z. n i t r u m) salpeterschuim, ; heel zonder gekleurde randen vertoonen.
salpeterbloemen, rotssalpeter, muurzout.
; Aplasie, ' f. zich niet ontvouwen, niet groeien
Aphrosyne, f. gr. (aphrosynë, van aphrón, on- , (der longen).
verstandig) onverstand; Med. zinneloosheid, ! Aplestie, f. gr. (apléstia, van a priv. en pimwaanzin, ijlen in koortsen.
planai, vullen) onvulbaarheid, onverzadelijkheid.
aphthae, f. pl. gr. (áphthai, van den sing. ; aplomb, n. fr. (spr. aplón; vgl. a plomb, onder
aphtha) Med. spruw, kleine witte blaasjes of plomb) loodrechte stand; ook vastheid van
zweertjes in den mond, soms ook in den slok- handelen, van karakter, gedrag.
Apneustie of apnoea, f. gr. (apneustia en
darm en de geheele darmbuis; — aphtheus, adj.
nw. lat. aan spruw lijdende.
apnoia, van a priv. en pnein, ademen) Med.
Aphthardoeeten, aanhangers der leer, dat , ademloosheid, zeer zwak ademen; verstikChristus een onvergankelijk lichaam heeft ge- king; — apneustisch, adj. ademloos; — apnoeashad; Julianisten; zie phthartolatren.
phyxie, f. uitblijven van den adem en den pols,
Aphthong, f. stomme medeklinker; — aphthon- schijndood.
gie, f. verlies van het vermogen om klanken voort
apó, gr. voorz. in samenstellingen voor eene
! vokaal of eene h enkel ap- van, af-, weg-, ont ;
te brengen.
Aphthiet, n. op goud gelijkende legeering, uit ook weder-, terug.800 deelen koper bestaande.
Apobaat, m. gr. (apobátés, v. apobaínein, ,afaph llismh, adj. gr. <áphyllos, on, van a priv. stijgen, afspringen) afspringen, kunstrijder,
en phyllon, blad) bladerloos, zonder kelk- kampvechter, die al rijdende van den wagen of
blad; —, aphyllánthe, f. bladerloos, bladerlooze van 't paard afsprong en zich weer op andere
bloem.
wierp.
a piacere, of piacimento, z. p i a c e r e.
Apobrochisme, n. gr. Med. afbinden, onderbinden.
Apiarium, z. onder A p i s (le art.)
Apicultuur, z. onder A p i s (1e art.).
Apóehe, f. gr. (apoche, van ap-echein, afhouapices juris, z. onder a p e x.
den) afstand, verwijdering; onthouding; kwijApicius, m. eig. eigennaam van eenige smul- ting, quitantie; — apochometrie, ook onjuist:
broers te Rome, die hun ganschen vermogen apokometrie, f. afstandsmeting.
verbrast hadden, inz. de vermoedelijke schrijver
Apochrémpsis, f. gr. (van apo-chremptesthai,
van 't voornaamste werk over de oud-rom. ; uithoesten, uitwerpen) uitwerping van slijm,
kookkunst (C o e 1 i u s A p i c i u s); vandaar enz., inz. uit de long.
a poco a poco, z. p o c o.
in 't algemeen smulbroer, lekkerbek.
a poculis, lat. schenker van een vorst.
a pied, z. p i e d.
Apoerisiarius, m. deurwachter (in een kleosApiine, f. Chem. uit de peterselie (Apium peter); zie a p o k r i s i a r i u s.
troselinum) verkregen stof.
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Apodakrytika, n. pl. gr. (van apodakryein, ; lypticus, m. iemand, die de openbaring gelooft,
tot weenen opwekken) middelen, die den tra- ± haar onderzoekt.
nenvloed bevorderen.
; Apokapnisme, n. gr. (van kapnos, rook) Med.
Apodeípna, n. pl. gr. (van deipnon, maaltijd) ' berooking als behoedmiddel tegen besmette gezangen na 't avondmaal in de gr. kerk.lijke ziekten z. v. a. suf f u m i g a t i e.
Apodeixis, z. onder a p o d i k t i s c h.
Apokarterésis, f. gr. (v. apo-karterein, zich
Apodemialgie, f. gr. (van apodemia, wegrei- door onthouding van spijs dooden) vrijwillige
zen, afwezigheid, en algein, smart gevoelen, spijsonthouding, opzettelijke hongerdood.
smartelijk verlangen) verlangen naar vreemde ' Apokatastásis, f. gr. (vgl. k a t a s t a s i s)
landen, reislust, tegengest. van nostalgie, heim- terugkeer tot de vorige plaats, kringswijze loop;
wee; — apodeniiek, f. reiskunst, handleiding of inz. Astron. terugkeer eener ster tot hetzelfde
wegwijzer tot reizen.
punt van haren kringloop, sterrenomloop tot
Apodiie, z. ond. a p o d i s c h.
aan zijne voleinding onregelmatig a p o k aapodiktisch of apodeiktisch, adj. gr. (apodeik- t a s t ë r i s); Med. kerstelling g enezing.
likós, van apo-deikknynai-, aantoonen, bewijzen)
Apokathársis, f. gr. (vgl. k a t h a r s i s) zuibewijzend, overtuigend, klaar; volstrekt nood - I vering van het darmkanaal.
zakelijk, onwedersprekelijk, onwederlegbaar;
Apokenósis, f. gr. (vgl. k e n o s i s) Med.
apodiktisch bewijs, eig. bewijzend bewijs; vol- ; ontlediging, overmatige ontlediging der vaten,
komen klaar en voldingend bewijs; apodik- b.v. door bloedverlies.
tische imperatief, z. v. a. k a t e g o r i s c h e
Apokeryxis, f. gr. (van apo-k&ryssein, uitroei m p e r a t i e f (z. a.); — apodeixis of apodixis, f. pen, door openlijke uitroeping uitsluiten) ont(gr. apodeixis) openlegging, tentoonstelling, inz. erving, uitstooting uit de kerkelijke gemeenproef- of pronkrede; bewijsvoering, onwederleg- schap.
baar bewijs.
Apoklasma, n. gr. (van apo-klán, afbreken)
Apodióxis, f. gr. (van apo-diókein, eig. voort- ; Chir. beenbreuk.
jagen) Log. verwerping met minachting of ver- ! Apokleisis, f. gr. (apokleisis, van apokleiein,
ontwaardiging van eenig voorstel of gevoelen. ! afsluiten) afsluiting, sluiting; Med. afkeer van
apódisch, adj. gr. (a -poes, genit. apodos, van i spijzen.
poes, voet) voeteloos, zonder voeten; — apodie,
Apoklerósis, f. gr. (apoklerosis; vgl. k 1 e r u s)
f. gr. (apodia) voeteloosheid.
uitloting, verkiezing (der overheid) door het lot.
Apodokimasie, f. gr. (van dokimadzein, onderApokópe, f. gr. (van apo-koptein, afhouwen,
zoeken) verwerping, afkeuring.afsnijden) Gram. afkapping, weglating van eene
apodopniseh, adj. de ademhaling herstel - of meer letters aan het einde van een woord,
lend.
de eindverkorting, b. v. g a voor g a d e (vgl.
Apodosis, f. gr. (van apo-didonai, af-, terug- a p h w r é s i s); Chir. afsnijden of wegnemen
geven) eig. teruggave; Log. tweede gedeelte van een lid; — apokopeeren, een woord aan het
van een volzin, nazindeel; vgl. p r o t á s i s. einde afkorten; in 't algemeen verkorten.
Apogaeum, n. gr. (apogaion, vgl. G oe a) As- Apokrisis, f. gr. 1) (van apo-kri-nein, afzondetron. punt, waar eene ster zich op haren groot- ren) Med. verdrijving of afzondering van
sten afstand van de aarde bevindt, aardverte overtollige vochten uit het lichaam; 2) (van
,

(vgl. p e r i g a u m); fig. toppunt, b. v. van ► apokri.nesthai, antwoorden) antwoord, bescheid;
roem. — apokrisiarius, m. (eig. wie taal en antwoord
Apogalaktísme, n. gr. (van gala, genit. ga- 1 moet geven) sedert de 4de eeuw de benaming
laklos, melk) Med. eig. ontmelking; ontwenning ! van bisschoppelijke gezanten, inz. der pauselijvan de moederborst, spenen. ; ken, aan het hof in Konstantinopel; — apokriApogeustie, f. gr. (vgl. g e u s t i e k) Med. be- tisch, adj. Med. afzonderend, tot afzondering
dorven smaak. genegen.

apogónisch, adj. gr. (a-pógón, van pógón,
Apokrustika, n. pl. gr. (van apo-kroeein, terugbad) ongebaard, baardeloos.
stooten) uit- of terugdrijvende middelen.
A pogrâphon of apográphum, n., pl. apográpha, I Apokrypha, n. pl. gr. (van apókryphos, verborgr. (van apo-graphein, afschrijven) afschriften I gen, ondergeschoven) of apokryphe (apokry
een oorspronkelijk stuk; — apograaf, f. in- phisehe) boeken, bijbelboeken, die door de katho--van
strument om teekeningen na te maken, copiëer- lieke kerk niet tot de eigenlijke goddelijke oormachine.
; konden gerekend of niet in den kerkbijbel opgea point, z. ond. p o i n t.
nomen worden, integenstelling met de k a n oApojovium, n. gr.-lat. (vgl. Jupiter) n i e k e; onechte boeken; ook schriften van
Astron. punt, waar een van de wachters van ' onbekende schrijvers; — apokrief of apokrfiJupiter het verst van die planeet verwij- phiseb, adj. onzeker, verdacht, ondergeschoven.
derd is. Apokyésis, f. gr. (vgl. k y e s i s) geboorte,
Apokal^psis, f. gr. (van apo-kalyptein, ont- baren.
hullen) eig. onthulling, voorspelling, b. v. de
Apolepisis, f. of apolëpísme, n. (van apoopenbaring van Johannes en het boek Da- lépein afschillen) afschilfering der' huid.
niël; — apokal ptiseh, adj. tot de openbaring
Apolépsis, f. gr. (van apo-lambdnein, ophouden,
van Johannes behoorend, daarop gelijkend; stuiten) Med. staking, stuiting, uitblijven, ophou geheimzinnig, duister, raadselachtig; — apoka- den van den adem, van de spraak, van de pols.
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Apollees, pl. staatsschuldbrieven (in Bra- ! peesvlies; — aponeurographíe, f. peesbeschrijving;
( — aponeurologie, f. peeskunde; — aponeurótisch,
zilië).
Apolinosis, f. gr. Med. af- of onderbinden ' adj. breedpezig.
Aponie, f. gr. (a-ponia, van a priv. en ponos,
met draden.
Apótis, m. gr. (van a priv. en polis, stad, staat) moeite) zonder -moeite-zijn, verdwijnen of opiemand, die van zijne burger- en staatsrechten houden der pijn, welbevinden.
Aponogeet, m. nw. lat. (aponogéton, waarsch.
beroofd is.
Apolithóse, f. gr. (van lithos, steen), ver- bedorven uit het gr. potamogeiton, waterplant,
eig. nabij de rivier) soort van waterplanten:
steening, verandering in steen.
.pollinarísten, m. pl. christensecte in de 4de waterlisch, drijver.
Apopemptlkon, n. gr. (van apopemplos, wegeeuw,door bisschop A p o 11 i n á r i s, beter Apollinari.us van Laodicea gesticht; — Apollinaris-wa- 1 gezonden) afscheidsgedicht van den vertrekter, n. zeker mineraalwater van Neuenahr aan I kende aan de blijvenden, tegengestelde van
den Rijn. !propemptikon, (z. aid.).
Apollo, m. lat. (genit. Apollinis) of Apollón, ; Apophásis, f. gr. (van apo-phánai, afzeggen,
gr. afgekort Apol, Myth. lichtend, god der ontkennen, ook verklaren) ontkenning; raadgezon, der dicht- en toonkunst, geneeskunst, ving, zonder den schijn alsof men dien geven
welsprekendheid, enz. zoon van Zeus en Lto ! wilde; ook lijst of opgave van het vermogen,
(Jupiter en Latona); N. H. naam van een ! inventaris.
grooten, schoonen dagvlinder; de A p o 11 o
Apophlegmatísme, n. gr. (vgl. p h l e g m a,
v a n B e 1 v e d e r e, het schoonste standbeeld ; enz.) Med. afvoering van het slijm; — apovan Apollo, in de 15de eeuw onder de puinhoo- phlegmatika, n. pl. middelen, die de slijmafscheipen van Antium gevonden, thans te Rome; — í ding bevorderen; — apophlegmátisch, adj. slijmapóllisch of apollinisch, adj. (lat. Apollinéus) afvoerend.
Apollo betreffende; hem 'toebehoorend, gewijd, 1 Apophoréta, n. pl. gr. (apophoréta, van
gelijkende; — apollonikon, n. groot draaiorgel, + apophorein, wegdragen) geschenken aan eetwadat ook op vijf naast elkander geplaatste kla- ren, die men den gasten na den maaltijd mede
vieren door onderscheiden personen tegelijk kan ; gaf; bij de oude Romeinen in 't algemeen gebespeeld worden, door Flight en Robson in 1817 schenken onder vrienden op feestdagen, inz. op
voltooid; — apollon%n, n. speeltuig met twee de Saturnaliën.
klavieren en een pijpwerk, dat door een autoApophthégma, n. pl. apophthegmáta, gr. (van
maat bespeeld wordt, uitgevonden door V ö 1- apo-phihengesthai, zijne meening uitspreken)
1 e r te Hessen-Darmstadt.
korte, zinrijke spreuk, kernspreuk; — apoApollyón, m. gr. (van ap-ollynai, verderven, phtegmátisch, adj. spreukmatig, kort en zinrijk
ten gronde richten), verderver, doodsengel, Hebr. uitgedrukt.
A b a d d o n (Openb. Joh. IX. 11).
Apophthöra, f. gr. (van apo-phtheirein, beApologéma, n. gr. (van apologeisthai, zich derven), z. v. a. a b o r t u s (z. a.).
door redeneering verdedigen) Jur. verdediApophyge, f. gr. (v. apo-pheugein, ontvlieden)
gingspunt; — apologie, f. verweerschrift, ver- Arch. plaats waar eene zuil uit haar grond
verdediging van zichzelven of stuk opgaat, aanloop.
-antwordig,
anderen tegen ingebrachte beschuldigingen; —
Apophylliet, n. gr., z. v. a. i c h t h y o p hapologeet en apologist, m. verdediger, bescher- t h a 1 m a.
mer, handhaver, inz. van het christendom; lofApopliysis of apoph^se, f. gr. (van apo-phyein,
redenaar; — apologetiek, f. leer, wetenschap uitgroeien) Med. beenuitwas, beenuitsteeksel,
der verdediging, inz. van de waarheid des chris- beenuiteinde, inz. het gewrichteinde der pijp
rechtvaardigend, beenderen, dat met de beenderen door beenstof-tendoms;—aplgèich,j.
verdedigend; apologetische schriften, schriften vereenigd is ; vgl. e p i p h y s e ; Bot. uitwas,
ter verdediging van het christendom; — apolo- aanzetsel bij sommige mosplanten; Arch. dungiseeren (spr. s=z), verdedigen, eene lofrede ner worden van de schacht der zuil; — apohouden. physen, pl. tak- of wortelvormige uitbreidinApoloog, m. gr. (apologos, vertelling) zinrijk en gen eener steensoort (b. v. van graniet) in eene
leerzaam vertelsel, leerfabel, inz. waarin men- andere (ook r a m i f i c a t i e s).
schen, goden en redewezen handelen en spreken. ; Apoplanësis, f. gr. (van apo-planán, afdwalen,
Apolysis, f. gr. (van apo-lyein, loslaten) ' op een dwaalspoor leiden) Log. afdwaling,
wegzenden der gemeente in de gr. kerk. afwijking van de hoofdzaak in het redeneeren,
Aponièkometer, m. gr. (vgl. m e k o m e- om den toehoorder in de war te brengen; Med.
t e r enz.) afstandsmeter, werktuig om den af- verdwaling .der vochten, inz. van de maandestand van verwijderde voorwerpen te meten; lijksche zuivering.
— apomekometrie, f. vertemeting; ook Mil. af- 1 Apoplexie, f. gr. (apoplexia, van apoplessein,
stands-, vertemeting door middel van den pas I nederslaan, verdooven) Med. beroerte, geraaktd er manschappen of de beweging der troepen. heid, plotselinge verlamming der hersenen; —
Apomorphine, f. zeker braakmiddel.
apopléktisch, adj. door eene beroerte verlamd,
Apomychtose, f. ruisching in het hoofd.
' bedwelmd; — apoplektische middelen, apoplekAponeurósi5, f. gr. (van apo-neuroen, in eene tika, n. pl. middelen tegen de beroerte ; apopees veranderen) vliezige uitbreiding eener spier; plekticus, m. iemand, die lijdt aan apoplexie.
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Apopneusis, f. gr. (van apo-pnein, uit-ademen)
het uitademen.
Apopnixis, f. gr. (van apo-pnigein, verstikken)
verstikking, het verstikken.
Apopsyehie, f. gr. (vgl. p s y c h e) ontzieling;
Med. diepe onmacht.
Aporetine, f. gr. (apó, van, en rhetinë, hars)
Chem. uit den rhabarberwortel verkregen stof,
die achterblijft, als men p h a e o r e t i n e (z.
ald.) in wijngeest oplost.
Aporie, f. gr. (aporía, van á-poros, ongebaand,
hulp- en radeloos; vgl. p o r e n) verlegenheid,
radeloosheid, besluiteloosheid; hulpeloosheid; —
aporèma of aporísma, n. moeilijk op te lossen
vraagstuk; — aporematisch, adj. twijfelachtig; —
aporeticus, m. twijfelaar (= s c e p t i c u s).
Aporrhaea, f. gr. (aporrhoia, van aporrhein, af-,
uitvloeien) Med. uitvloeiing, afvloeiing; uitdam pmg.
Aposepedine, f. gr. (van sépedón, verrotting)
Chem. rottingstof der kaas.
Aposie, f. gr. (van a priv. en pósis, drank)
gemis van dorst, ongeneigdheid tot drinken.
Aposiopésis, f. gr. (van apo- siàpdn, verstommen) Log. verzwijging, plotselinge afbreking
der rede, uit verontwaardiging, droefheid enz.,
b. v. Ik zal u.... l
Apositie (spr. t = ts), f. gr. (apo-sitía, van
silos, spijs) Med. gebrek aan eetlust, tegenzin
of afkeer van spijzen.
Aposkèmma, n. of aposkèpsis, f. gr. (van
apo-skeptein) Med. verplaatsing eener ziektestof.
Aposkeparnísme, n. gr. (van skeparnon, bijl)
Chir. bijlsnede, verwonding, waarbij door
een houw met een snijdend werktuig een stuk
van het bekkeneel wordt afgescheiden.
Aposmilensis, f. gr. Med. het afbeitelen (b. v.
der vingerleden).
Apospásma, n. of liever apospásme, n. gr. (van
spao, trekken) afgescheurd stuk; — Chir. ver
pezige deelen.
-scheuringvawk,
Aposphakelisis, f. aposphakelísme, n. gr. (vgl.
s p h a c e 1 u s) Med. koudvuur bij weeke
deelgin.
Aposphragísma, n. gr. (van sphragis, zegel)
zegelafdruk.
a posse ad esse, z. ond. p o s s e.
Apostásis of apostasie, f. (spr. s=z) gr. (apostasia) afval, geloofsafvalligheid, breking der
ordesgelofte; ook z. v. a. a b s c e s en m e t a st a s e (z. a.); — apostasiéeren, gr. (apo- statein)
afvallig zijn; zijne gelofte breken; — apostaat,
gr. (apostatés) m. afvallige, geloofsverloochenaar, overlooper; bijnaam van keizer J u 1 i anus (Julianus Apostata); — apostatiseh, adj. afvallig.
Apostel, m. gr. (apóstólos, van apo-stéllein,
afzenden) gezant, bode, godsbode, leerverbreider, naam der 12 jongeren van Jezus en
verkondigers van het evangelie; — apostelbroeders, geestelijke orde der 13de eeuw, wier
leden geen vast verblijf mochten hebben, maar
barrevoets Italië, Zwitserland en Frankrijk
doortrokken; — apostolaat, n. apostelambt,
goddelijke roeping tot het leeraarsambt;
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bisschopswaardigheid, pauselijke regeering; —
apostólisch, adj. van de apostelen komend, met
hunne leer overeenstemmend; — a p o s t o 1 is c h e v a d e r s (Patres Apostolieí), de onmiddellijke leerlingen der apostelen (en hun geschriften, zooals B a r n a b a s, Hennas,
Polykarpus, Clemens Romanus,
Ignatius); — apostolische kamer,
f. de gezamenlijke beheerders van 's pausen inkomsten te Rome; — apostolische m aj e s t e i t, f. titel der koningen van Hongarije en
sedert 1758 der oostenrijksche keizers; — a p o st o 1 i s c h e s t o e 1 (sedes apostolica), pauselijke zetel te Rome, als door Petrus gesticht;
— apostolischen, m. pl. secte der 3de eeuw,
die de gelofte van kuischheid en armoede deed;
ook secte der 12de eeuw, die het huwelijk
verwierp, maar vleeschelijke gemeenschap met
vele vrouwen toestond; (in Spanje) aanhangers
van onbeperkte kerkelijke heerschappij en wereldlijke alleenheerschappij ; — apostolicísme, n.
stelsel der onbegrensde kerkelijke heerschap
overeenstemming (der-pij;—aostlce,f.
ware Chr. kerk) met de zuivere leer der apostelen; — apostolicum, n. gezamenlijke apostolische geschriften in het Nieuwe Testament, de
Handelingen der apostelen, de apostolische
brieven en de Openbaring van Johannes, in tegenstelling van het Evangelie.
Apostèma, n. gr. (apo-stéma, eig. afstand; uitwas) Med. zweer, ettergezwel, afscheiding door
bederf; — apostemàtie (spr. tie=isie), f. nw. lat.
het zweren; — apostema-kruid, z. s c a b i o s a.
a posteriori, z. ond. p o s t e r i.
Apostil, m. en apostille, f. mid. lat. (apostillus
of apostólus, van 't gr. apo-stéllein, z. a p o s t e 1)
afscheids- of ontslagbrief; (door verwisseling
met p o s t i 11 e en evenzoo af te leiden)
naschrift, aanhangsel, kantteekening, aanmerking; — apostilleeren (spr. ll=lj), kantteekeningen enz. maken; — apostillator, m. maker van
kantteekeningen, van glossen.
apostolaat, apostolisch enz. zie a p o s t e 1.
Apostrophe, f. gr. (apostróphos, van apostréphein, afwenden) weglatings-, afkappingsteeken ('); — apostrophe, f. gr. (apostróphè, d. i.
eig. afwending; wending van de zaak tot den
persoon) toespraak; inz. levendige, plechtige
of harde toespraak, bestraffing; ook figuur waardoor de redenaar (dichter) het woord tot afwezige personen, zelfs redelooze voorwerpen
richt; — apostropheeren, 1) met een afkappingsteeken voorzien; — 2) levendig of krachtig
aanspreken, verwijten doen, bitterheden zeggen; Log. de voordracht afbreken om een afwezende als tegenwoordig aan te spreken.
Aposynagógos, m. gr. iemand die uit de kerkelijke gemeenschap verstooten is.
Aposfrma, n. gr. (van apo- syrein, aftrekken,
afscheuren) afschaafsel; Med. afschilfering na
voorafgegane huiduitslag.
Apotelésma, n. gr. (van apo- telein, voleinden)
voleinding, gevolg, werking; inz. invloed der
sterren; — apotelesmátisch, adj. gr. tot de vol
werking, tot de sterrenwichelarij-eindg,to
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behoorende;—apotelesmatische kunst,
sterrenwichelarij, zooveel als a s t r o 1 o g i e.
Apothanasla, f. gr. (vgl. t h a n a t o s) ontwijfelbare dood.
Apotheek, f. gr. (van apo-tithenai, af-, nederleggen; eig. bewaarplaats, pakhuis) artsenijwinkel (beter pharmakopolium geheeten); ook: kast, kist, enz. met artsenijen,
b. v. reis-apotheek; - apotheker, m. artsenijbereider, vroeger minder juist kruidmenger
(vgl. pharmakopeeus, pharmakopola,
enz.)
Apothéma, n. gr. (van apo-tithenai, afleggen,
verwijderen) Geom. loodlijn, die uit het middelpunt van een regelmatigen veelhoek op eene
zijner zijden valt; Chem. nederslag, bezinksel
van plantenaftreksels.
Apotheósis of apotheóse, f. gr. (spr. s=z) (van
(van apo-theoen, vergoden, van theos, god)
vergoding, plechtigheid bij de Ouden, waardoor iemand na zijn dood in den rang der
goden geplaatst werd; - apotheoseeren, vergoden; - elektrische apotheóse, zie b e a t i f icatie.
Apotherapie, f. gr. (vgl. t h e r a p i e) Med.
volkomen genezing, nakuur.
Apotbésis, f. gr. (v. apo-lithenai, afleggen)
Arch. aanloop van de kroonlijst der zuil.
Apothrausis, f. gr. (van apo-thrauein, afbreken, aan stukken breken) Chir. beenbreuk,
waarbij een stuk been geheel van het been is afgebroken.
Apotimësis, f. •gr. (v. apo-timán, schatten)
schatting, z. v. a. lat. c e n s u s, z. aid.
a potióri, z. ond. p o t i o r.
Apotoom, n. of apotome, f. gr. (apótomon, van
apo-témnein, afsnijden) eig. afsnijdsel; Math.
verschil van twee onmeetbare grootheden; overschot; Muz. verschil tusschen den heelen en
naasten halven toon.
Apotropaeër, m. gr. (van apo-trépein, afwenden) afwender; noodhulp; - apotropwon, n.
gr. (apotrópaion) afwendend middel, z. v. a.
a m u 1 e t.
Aposèma, n. gr. (van apo- dzéein, afkoken)
Med. afkooksel van kruiden en wortelen, krui
-denrak.
appaiseeren, z. a p a i s e e r e n.
Appalto, appaltatore, z. a p a 1 t o.
Apparaat, n. lat. (apparatus) toestel, toebereidsel, voorraad van of kistje met werktuigen,
gereedschappen, hulpmiddelen, enz. tot een of
ander gebruik; - apparatus muliébris, lat. vrouwelijke gereedschappen, uitrusting, toebehooren,
bij den uitzet van de huwelijksgift onderscheiden en meestal uit huisraad, linnengoed, ideederen enz. bestaande.
Appareil, n. fr. (spr. aparelj') toestel: b. v.
app. télégraphique, d. i. telegraphisch toestel;
prachtige toerusting, praal, aanstalte; Fort.
glooiing aan de wallen voor de kanonnen en
wagens; Arch. oprit naar den verhoogden ingang van een paleis z. v. a. r a m p e ; - appareilleuse, f. koppelaarster.
Apparéntie, f. lat. (apparenlia) of apparente,
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f. fr. (spr. aparans') oogenschijnlijkheid, waar
schijn, aanzien, uitwendig voor--schijnlked,
komen; - apparént lat. (appárens, van apparëre,
zichtbaar worden, verschijnen) oogenschijnlijk,
schijnbaar, duidelijk, openbaar; - apparitie, f.
(apparilio, in oud lat. alleen: bediening, dienst)
nw. lat. voorbijgaande verschijning, b. v. van
geesten, 'spoken; kort verblijf, oponthoud; apparitor, m. lat. voorheen gerechtsdienaar, kerkenraadsbode; pedel, deurwachter.
Apparesseeren, vermoeien, traag maken.
Appartemént, z. a p a r t e m e n t.
appassionato, it. (vgl. p a s s i e, enz.) Muz.
hartstochtelijk, gevoelvol.
appauvrisseeren (spr. apovri-s-), fr. (appauvrir, van pauvre, arm) arm maken.
appelleeren, lat. (appellàre, aanspreken) Jur.
zich op eene hoogere rechtbank beroepen; de
beslissing van een derde vragen; Mil. door den
trommel bijeenroepen; een nieuwen inzet wagen om in 't verloren maar nog voortdurend
spel weder mede te doen; aanslaan (van honden); - appél, n. fr. Mil. oproeping, sein
ter verzameling door trommelslag of trom
beroep op-petgblas,nmfroi;Ju.
eene hoogere rechtbank; vernieuwde inzet bij
het biljart of een ander spel om andermaal in
dezelfde partij te mogen medespelen; bij het
schermen : korte en sterke pas met den vooruitgezetten voet; het gehoorzamen van honden op den roep; - hof van appél, hooger gerechtshof, waarvoor men zijne zaak van eene
lagere rechtbank kan overbrengen; - nominaal
appel, oproeping der namen van de aanwezige
leden in eene vergadering; hoofdelijke stemming bij afroeping der namen; - appellabel, adj.
nw. lat. bevoegd om zich op hooger gerecht
te beroepen; - appellant, m. beroeper, hij, die
zijne zaak voor hooger gerechtshof wil behandeld hebben; zijne tegenpartij heet appellaat; appellanten, m. pl. naam, die in 't begin der 18de
eeuw gegeven werd aan eenige bisschoppen en
andere geestelijken, die appelleerden tegen de
bulle Unigenitus, waarbij een boek van pater
Quesnel werd veroordeeld als besmet met do
ketterij van Jansenius ; de Jansenisten; - appellatie (spr. t=ts), f, lat. (appellatio) beroeping
op hooger rechtbank; - appellatio admissibilis;
vergunbaar beroep; - a. inadmissibilis, ver
beroep; - a. desérta, verzuimd beroep;-werplijk
- a. f rivóla, nietig beroep; - a. nuncupativa,
mondeling ingebracht beroep; - a. stripla, sehriftelijk ingediend beroep; - a. temeraria, ongegrond, onbezonnen beroep; - appellatiónis desertio, z. d e s e r t i o; - appellativunn (n o m e n)
n. lat. Gram. een gemeen naamwoord, soortnaam, naam, die aan alle voorwerpen van
dezelfde soort gemeen is, b. v. h u i s, b o e k;
- appellatief, als soortnaam, de soort aanduidend.
Appendix, n. aanhangsel, b. v. van een boek,
catalogus, enz. toegift, aanvulling; - a. vermi f ormis, wormvormig aanhangsel van den blinden
darm; - appendicitis,, f. ontsteking van den blinden darm;- appendiciën, pl. nw. lat. (appendieiae)
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of appendéntiën, z. v. a. pertinentiën;
eene zaak met al hare a p- en d e p e n d e nt i ë n, eene zaak met al wat er toe behoort; appendiceeren, aanhangen, bijvoegen; - appendieulum, n. liever appendiet la, f. klein aanhangsel, toevoegsel; - appendance, f. fr. bijgebouw
van een hotel.
appereipeeren, nw. lat. (van ad- en percipére,
z. p e r c i p e e r e n) waarnemen met bewustheld; - appercéptie, f. opvatting, waarneming;
het zelfbewustzijn, zelfbeschouwing.
Appertinent%n, pl. lat. (appertinentia, van
appertinére, ergens toe behooren) bijbehoorende
dingen, toebehoor; - cum apperlinentiis, met het
bijbehoorende.
Appeténtie, f. lat. (appetentia, van appetére,
naar iets streven, begeeren)natuurdrift, begeerte,
geslachtsdrift; - appetiet, appetjjt, m. lat. (appetitus) neiging en begeerte tot iets, eetlust, honger; - appetijtelijk, ook appetissant, adj. fr. (spr.
-ti-sai) lustwekkend, prikkelend, uitlokkend,
lekker, smakelijk; - appetitie, (spr. tie=tsie),
f. lat. (appelitio) het begeeren, streven, lust,
aandrift; - appetitief, adj. begeerend, aandriftmatig.
applaneeren, z. a p 1 a n e e r e n.
applaudisseeren, fr. (applauder, lat. applaudere, van ad en plaudére, goedkeuren met handgeklap) goedkeuren, toejuichen door handgeklap; grooten bijval betuigen, prijzen, billijken;
- applaudissement, n. fr. (spr. aplodis'má i) of
applaus, n. nw. lat. (applausus) goedkeuring
met handgeklap, bijval.
applicaat, m. leerling der applicatieschool;
z. appliceeren.
appliceeren, lat. (applicáre) op iets leggen,
aanleggen, opdrukken; aanwenden (inz. een
middel); toeleggen, zich voegen; toepassen; toedienen; - applicetur, Med. het worde aangewend,
aangelegd; - applicábel en applicatief, adj. wat opgelegd, aangevoerd, toegepast, enz. kan worden;
- applicatie (spr. t=ts), f. op-, aanlegging;
toediening van uitwendige geneesmiddelen, verband, leervlijt, ijver, inspanning; toepassing;
- appl. school, vroegere i acursus van de Milit.
academie voor artillerie- en genieofficieren; appliqué,n.op nieuwzilver gelijkend metaalmengsel; - applicáten, pl. z. v. a. o r d i n a t e n; applicatuur, f. nw. lat. Muz. vingerzetting.
Applombeeren, fr. en applumbeeren, lat. (applumbare) met lood bevestigen, vastsoldeeren; applombist, m. iemand die applombeert; - applombatie, f. (spr. = tsie) bevestiging, soldeering
met lood.
appoggiato, it. (spr. appodzjáto) Muz. gesteund,
gedragen; - appoggiatura, f. (spr. - toera) Muz.
voorslag, kleinere noot, die men voor eene
grootere laat hooren; het sleepen, dragen der
tonen.
Appoint, n. fr. (spr. apwain; van a point, d. i.
op het punt) kleinere munt of pasmunt tot
volmaking eener som of rekening; som, die
't juiste saldo eener rekening uitmaakt; - appoint (fr.) of a punto (it.) t r a s s e e r e n, z.
t r a s s e e r e n; - appointeeren (fr. appointer),
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bezoldigen; de partijen bescheiden; eene overeenkomst treffen; eene rekening met de boeken
vergelijken; - appointement, n. fr. (apoaint'
man) bezoldiging, jaarwedde, gerechtelijk bescheid.
apponeeren, lat. (apponére) bijplaatsen, bijvoegen, opleggen; - apponátur, het worde toegevoegd; - apponántur acta, men voege er de
akten bij ; - appositie (spr. t! ts), f. bijvoeging;
oplegging (b. v. der zegels); Phys. ophooping
van buiten, aanzetting van nieuwe deelen;
Gram. ophelderend of verklarend bijvoegsel,
b.v.Ceesar, de roem der veldheeren;appositief, adj. Gram. nw. lat. in de betrekking
der appositie staande, bijstellend.
apporteeren, fr. (apporter, lat. apportáre) aanbrengen, brengen, halen; - apporte (spr. apOrt')
zoek op! breng hier! - apportage, n. (spr. -tá-zj')
breng- of draagloon.
Appositie, tippositief, z. ond. a p p o n e e r e n.
Apprecátie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van 't lat.
apprecári, smeeken) smeeken, dringende bede.
appreciëeren, fr. (apprécier) of appretieeren,
lat. (appretiáre, van pretium) schatten, waar
waarde bepalen; in waarde houden,-dern,
op prijs stellen; - appreciateur, m. schatter; appreciatie, f. schatting, waardeering.
apprehendeeren, lat. (apprehendére) grijpen,
vatten, gevangen nemen; bevatten; duchten,
vreezen; - apprehénsie, f. gevangenneming; bevatting; bezorgdheid; begripsvermogen; - apprehensief, adj . nw. lat. bezorgd, vreesachtig uit
inbeelding.
Apprenti, m.leerling; - apprentissage,f. leertijd,
leer; - apprentices, eng.-am. half vrijgelaten
slaven (in den n. am. burgeroorlog).
Appréssie, f. nw. lat. aandrukking; - uppressie-pomp, f. perspomp.
appreteeren, fr. (apprêter, v. pret, gereed)
toebereiden, toerichten, inz. aan lakens, stoffen,
enz. eene glanzige oppervlakte geven, de noodige

dichtheid geven enz. ; gereedmaken; - appreteur,
m. toebereider, enz. van stoften; - appretuur,
f. (van 't fr. appret, met lat. uitgang) toebereiding, glans, schoon uiterlijk; stof, die tot
het appreteeren van lakens enz. dient; Muz.
juiste verhouding in de samenstelling van een
muziekinstrument.
appretiëeren, lat. (appretiáre, van pretium,
z. aid.) of appreciëeren, fr. (apprécier) schatten,
waardeeren, op prijs stellen.
approbeeren, lat. (approbàre) billijken, goed
approbatie (spr. t= ts), f. (lat. appro--keurn;
batio billijking, goedkeuring, bewilliging, bij
vergunning, inz. tot het drukken van-val,
boeken, tot het uitvoeren van openbare werken;
- approbatur, het wordt goedgekeurd (de formule van bisschoppelijke goedkeuring voor
drukwerken) ; - cum approbatióne, met goedkeuring; - approbatief en approbatorisch, nieuw-lat.
goedkeurend.
approcheeren (spr. apro-sieeren), fr. (approcher) naderen, nabijkomen; ook loopgraven maken; - approches, f. pl. fr. (spr. apr&sj') loopi graven om eene vesting te naderen
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ond,
approfondeeren, fr. (appro f ondir, van pro fond,
diep) in den grond dringen; uitvorschen, grondig,
nauwkeurig onderzoeken; - approírondissement,
n. (spr. -di-s'máii) grondig onderzoek, uitvorsching, navorsching.
Appropinquátie, f. lat. (van propinquus, nabij)
nadering, het naderen, inz. van een tijdstip
of gebeurtenis; - appropinqueeren, naderen, naderbijkomen.
appropriëeren, lat. (appropriáre, van proprius,
z. aid.) zich toeëigenen, aanmatigen; - appropriatie (spr. t=ts), f. toeëigening, aanmatiging; Chem. toestand van twee lichamen, die
zich niet kunnen vereenigen dan onder mede
een derde.
-werkingva
approvisioneeren, fr. (spr. s=z) (approvisionner, vgl. p r o v i s i e) van levensmiddelen voorzien (eene stad of een leger), mond- en krijgsvoorraad bezorgen; ook approviandeeren (z.
p r o v i a n d); - approviandeering, f. verzorg met levensmiddelen.
approximeeren, lat. (approxim &re; vgl. p r o xi m u s) naderen, benaderen, ramen; - approximándo, door benadering; allengs; - approximátie (spr. t= ts), f. nw. lat. nadering, benadering; - approximatief, adj. geraamd, benaderd;
de waarheid nabijkomend; - approximative, f.
benaderingspunt.
Appui, n. fr. (spr. apwi; van het oud-fr. pui=lat.
podium iets hoogs of uitspringends) steunpunt,
stut,leuning; -appal-main (spr. -mén),handsteun,
stokje, waarop de schilder den arm laat rus
- appuyeeren fr. (appuyer, mid. lat. appo--ten;
diare) op of tegen iets leunen, steunen; op iets
drukken, blijven staan, aandringen; (een voor
ondersteunen; den nadruk geven (aan een-stel)
woord of eene lettergreep).
Appals, m. lat. (appulsus) stoot, duw, beweegkracht; - Astron. het samenkomen van
twee punten.
Appunto, n. ital. z. v. a. appoint, wissel van
bepaald bedrag; ook: afsluitingswissel ter ver
verschuldigde som; - appuntamen--zekringd
to, n. ital. (verg. appointement) overeenkomst,
afspraak; ook: plaats van bijeenkomst, rendezvous.
Apraxie, f. gr. het nietsdoen, onmacht om
een voorwerp te herkennen; zieleblindheid (bij
hersenziekten).
a première vue, op het eerste gezicht, a prima
vista (ital.) z. primus.
après, fr. (spr. aprè) na, hierna, naderhand;
- après couli (spr. koe) te laat, nadat de zaak
reeds is afgeloopen.
Apricatie (spr. t=is), f. lat. (van apricus,
zonnig, aan de zon blootgesteld), z. v. a.
inso1atie.
April, m. lat. (Aprilfis, van aperire, openen;
hetzij als opening van de lente, hetzij als de
maand,waarin de aarde zich voor nieuwe vruchtbaarheid opent) 4de maand in het jaar, grasmaand; - aprilbeweging, f. beroering bij het ned.
volk, in April 1853, toen de R. K. hiërarchie
hersteld werd; - aprilboodschap of aprilgrap,
f. (fr. poisson d'avril, eig. aprilvisch) scherts,
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bestaande in het zenden van een onnoozele
op den lsten April, om iets ongerijmds of wat
niet te verkrijgen is te halen, wolken persoon
men aprilgek, in het eng. April-fool, noemt.
a prima vista, z. prima vista, onder primus;
- a priori, z. ond. prior; - a proportion, z. ond.
proportie; - à propos, z. ond. proponeeren.
Aprosdokèton, n. gr. (a priv. en dokein, denken), Redek. iets onverwachts, gedachte, die
niet aansluit bij het tevoren geuite, b. v. Proudhon's: Eigendom is - diefstal.
Aprosexie, f. gr. (a priv. prosechein, opletten),
onmacht om de aandacht op iets gevestigd te
houden.
Apsíden, A b s i d e n, f. gr. (pl. van apsis,
of eig. hapsis, d. i. verbinding; ronding, welving) Astron. de beide keerpunten in de baan
der planeten, waarvan het eene het verst, het
andere het dichtst bij de zon is; - apsidenlijn, f.
de grootste as der planetenbaan of de rechte lijn,
diehet aphelium methet perihelium
of de beide apsiden verbindt; - apsis of apside,
f. Arch. halfronde overwelfde altaarnis.
Apsychie, f. gr. (van a priv. en psyché, z.
aldaar) afwezigheid van den geest; onmacht,
flauwte.
apteeren, lat. (aptáre) aanpassen, van pas
maken, schikken; - apteering, f. van-pasmaking; - aptitude, f. fr. geschiktheid, aanleg,
bekwaamheid.
Aptéra, pl. gr. (van a priv. en pteron, vleugel) N. H. ongevleugelde insecten, vleugellooze
gekorven dieren; - apterix, m. vogel op NieuwZeeland met korte vleugels, kiwi. - apterologie, f. beschrijving der vleugellooze insecten.
Aptóta, n. pl. gr. (vgl. p t o s i s) Gram.
naamwoorden zonder naamvalsbuiging, onveranderlijke naamwoorden.
Aptumisme, n. geschiktheid voor alles; - aptumist, m. iemand, die aanleg heeft voor alles.
Aptychus, m. versteende mossel.
Aptyalisme, n. gebrekkige speekselafscheiding.
a punta d'arco, z. Punta; - a punto, z. ond.
punctum.
Apurement, n. fr. (spr. a-pu-r' mán) Fin. nazien, onderzoeken, afsluiten der rekeningen.
apyrénisch, adj gr. (van a priv. en pyrën, de
kern van het steenooft) kernloos, zonder pit;
- apyrenomèle, f. (vgl. m e 1 e) Chir. sonde
zonder knopje.
apyrétisch, adj. gr. (vgl. p y r e t i k a, enz.)
koortsvrij, zonder koorts; - apyrexle, f. koorts
toestand.
-vrije
ap3riseh, adj. gr. (van a priv. en p yr, vuur)
vuurbestendig, vuurvast, onbrandbaar.
a quadro, liever a quallro, z. ond. quallro.
aqua, f. lat. water; - aqua et igne interdictus,
lat. een verbannen, wiep water en vuur ontzegd is; - aqua mihi haeret, eig. het water hapert
bij mij : ik ben in verlegenheid; - aqua communis,
gewoon wlzter; - aqua fortis, f. lat. onzuiver salpeterzuur uit vitriool en salpeter gemaakt tot
scheiding der metalen, sterk water; - aqua f ortist,
m. etser; - aqua Binelli, bloedstillend water, zoo
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genoemd naar den uitvinder B i n e 11 i; —aqua
cohobáta, met aetherische oliën beladen water; —
aqua f oeniculi, venkelwater; — a. laurocerasi, laurierkerswater ; — aqua plumbi, loodwater, goulard
water; — a. tileae, lindebloesemwater; — aqua gregoriána, gregorisch water, zuiveringswater, dat
met asch, zout en wijn vermengd is, dus genoemd
naar paus G r e g o r i u s IX; — aqua regis,
koningswater, een mengsel van salpeterzuur en
zoutzuur ter oplossing van het goud, den koning
der metalen; — aqua saturnina, loodhoudend
water; — aqua-Toffána, een langzaam doodend
giftwater, dus genoemd naar eene ital. giftmengster T o f f a n a; — aqueduct, m. (lat.
aquae-ductus) of fr. aqueduc (spr. akeduuk)
waterleiding; duiker; Med. een kanaal in het
menschelijk lichaam, b. v. dat van het slakkenhuis in 't gehoororgaan; — aquagium,
n. lat. watergroef; — aquatleum, n. Jur. afwateringsrecht, bevoegdheid om het water
van een stuk land, enz. af te leiden; — aquamanile, n. mid. lat. (van 't lat. aqua, water, en
manus, hand) watervat, waarin de kath.
priester bij 't mislezen de handen wascht, meest
in den vorm van een dier; — aquamarijn, n. (van
het lat. aqua marina, zeewater) zeegroene,
doorzichtige edelsteen, ook b e r y l geheeten;
ook : zeegroene verf of kleur; — aquapunctuur,
f. huidprikkeling door bespuiting met een waterstraal; — aquarél, n. (van 't ital. acquerello,
van acqua = lat. aqua, water) fr. Pict. doorzichtige waterverf, teekening met waterverf;
waterverfkunst, waarbij de lichte plaatsen door
het doorschijnende witte papier gegeven worden; — aquarelleeren, met waterverf schilderen;
— aquarellist, m. schilder met waterverf; —
aquarium, n. lat. (van aquarius, a, um, tot
het water behoorende), bewaarplaats van het
water in eene apotheek; inz. doorschijnend
watervat of glazen bak voor aquatiliën in
zoölogische tuinen, enz. vgl. terrarium; -aquorius, m. de waterman, een der 12 sterrenbeelden van den dierenriem (de zon staat
schijnbaar in dit teeken in Januari); — aquatiliën, n. pl. lat. (aquatilia) N. H. waterschepsels,
waterdieren en waterplanten; — aquatinta, f.
(spr. — tienla), ital. acqua tinfa (d. i. eig. gekleurd
water) soort van waterkleur in de graveerkunst; de kunst die aan te wenden; — aquátische
planten, water- of moerasplanten.
à quatre épingles, a quatre mains, z. ond.
quatre; — a qualtro (voet), z. ond. qualtro.
Aquavita, f. lat. (aqua vitae) levenswater,
gekruide brandewijn, afgetrokken en verzoete
brandewijn, zie ake f ietf e.
Aquifolium, z. acrifolium.
aquila, f. lat. arend, adelaar; naam van een
sterrenbeeld; Arch. sieraad in de gedaante van
een arend aan den gevel van een huis; Archaeol.
lezenaar in de gedaante van een arend met
uitgespreide vleugels; — aquila alba, eig. witte
arend, in de alchemie: de steen der wijzen; —
aquila non capit muscas, een adelaar vangt geen
vliegen, d. i. een groot verstand behoort kleine
quaestiën beneden zich te achten.
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Aquilische wet, f. oud-romeinsche wet op
het moedwillig toebrengen van ' schade (van
den praetor Aquilius).
Aquilo, m. lat. noordenwind of juister, noord
lat. (aquilonius,-ostenwid;—aqulóh,j.
a, um) noordelijk.
Aquositelt, f. lat. (aquosilas) rijkdom aan
water, waterigheid.
ara, f. lat. altaar; — pro aris et f ocis, voor altaren en haardsteden, d. i. voor zijn eigendom,
voor 't vaderland (strijden).
Arabier, m. inboorling en bewoner van het
groote aziat. schiereil. Arabië (d. i. dorland,
vgl. 't hebr. areb, woestijn); — arabisch, adj.
den Arabieren eigen of toebehoorend; uit Arabië
afkomstig; — arabische taal, eene der
semietische (z. ald.) talen; — Arabélle, vrouwennaam eig. arabische vrouw; — arabéske, f. (it.
arabesco, rabesco, m., fr. arabesque) pl. a r a b e sk e n, of morésken, arab. figuren, versieringen van loofwerk, bloemen, planten, enz., aangebracht op de wijze der Arabieren, wier godsdienst
het afbeelden van menschen en dieren verbiedt;
arabisch beeldhouw-, bouw- en schilderwerk;
ook bouwsieraden in 't algemeen; — arabici,
m. pl. secte der 3de eeuw, die leerde, dat de
ziel met het lichaam stierf en weder opstond;
— arableiteit, f. nw. lat. het wezen en de kennis
van de arabische taal; — arabiseeren (spr.
s=z), arabisch maken; — arabine, f. Chem. het
in water oplosbare deel van verscheiden gummi-soorten, inz. van gummi arabicum; — arai bisme, n. eigenaardigheid van het arabisch; —
arabist, m. kenner van de arabische taal; —
arabo-tedesco, arabisch-duitsch, in schilder- en
beeldhouwkunst een mengsel van den moorschen en gotischen stijl.
Arachniden of araneiden, f. pl. gr. (van
aráchnè, spin, lat. aranea) N. H. dieren van
het spinnengeslacht; — arachnoditis, f. Med.
ontsteking van het spinnewebsvlies der hersenen; — arachnoïde, f. Anat. spinnewebs- of
derde hersenvlies; — arachnolithen en arachnieten, pl. spinnesteenen, versteende zeespinnen, steenera met spinnewebfiguren; — arachnologie en a r a n e o 1 o g i e, f. spinkunde,
kunst om uit de waarneming der spinnen het
weer te voorspellen; — arachnoloog en araneoloog, m. spinkundige, spinkenner; — arachnopodion, n. Chir. spinnepoot, een chirurgisch
werktuig.
Arwometer, m. gr. (van araiós, á, ón, dun),
z. v. a. hydrometer, z. ald.: — arwometrie, f. bepaling van de dichtheid en van
het specifiek gewicht der vloeistoffen; — arxostylos, Arch. met hier en daar of ver vaneen
staande zuilen; dunzuilig; — araeothérmometer, m. gr. werktuig, dat de graden van de
zwaarte der vloeistoffen, tegelijk met hare
temperatuur aangeeft; — arwotiika, n. pl. Med.
uitdrogende, mager makende spijzen en artsenijen; — arctisch, adj. gr. Med. zweetbevorderend, de poriën openend, de vochten
verdunnend.
Araf, arab. (árá f , pl. van ur f , hooge plaats)
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in den moham. godsdienst eene middelplaats tusschen paradijs en hel, soort van vagevuur.
Aragonaise, f. aragonisch lied; – aragoniet, n.
natuurlijke koolzure kalk, het is een dimorphe
stof.
Araguata, m. soort van brulaap (Simla ursina).
Arain, n. fr. (spr. arèn) Kmt. indisch gestreept en geruit taf.
Arak of a r r a k, ook r a k, m. (arab. araq,
zweet, sap, afgetrokken geestrijk water, van
araqa, zweeten) rijstbrandewijn, een zeer geestrijke drank, die uit rijst, suiker, kokosnotenof dadelsap gestookt wordt; – arak obat, mal.
arak als medicijn.
Aralia, f. canadeesch en nw. lat. (aralia)
Bot. beidragende engelwortel; inz. eene n. amer.
soort (Aralia spinósa) met eenen stam van 3
meter hoog en een geneeskrachtiger wortel.
Arameesch, oudtijds de taal van West-Azië;
van Voor-Azië tot in Arabië werd ze gebruikt;
zie 2 Kon. 18, 26.
Araneiden, z. a r a c h n i d e n; – araneograaf, m. spinbeschrijver; – araneographie,
f. spinbeschrijving; – araneologie, enz., z.
arachnologie, enz.
Aranzáda, f. sp. een morgen lands, vlaktemaat in Spanje, inz. bij wijnbergen = 35 tot 40
are (z. ald.).
Aranzini, m. pl. it. (van arancia, oranjeappel; arancino, sinaasappel) kleine gedroogde
en gesuikerde oranje-appelen.
Arapaima, m. zuid-amerik. zoetwatervisch.
Araroba, n. braz. poeder tegen huidziekten,
ook Bahia- of Goa-poeder genoemd.
Aras of ara, m. N. H. prachtige, lang
indische papegaai; inz. de r o o d e-starigew.
a r a of indiaansche raaf; vgl. ook m a c a o.
Aratura,f. middeleeuw. heerendienst op akkers.
Araucaria, m. tropische naaldboomensoort.
Arba, f. turk. (araba, wagen) oostersch
rijtuig met 2 wielen en één paard, inz. voor
vrouwen.
Arba kamfooth, hebr. gebreide strooken met
gebedsdraden der Joden, die zij onder hun
kleedi i g dragen.
Arbalète, f. fr. (van 't lat. arcuballista, werpma
een boog) toestel, om pijlen en ander-chinemt
werptuig met meer kracht dan met den gewonen
boog voort te schieten; hand- of voetboog; Arch.
dakschoorbalk in 't bovendeel van een fr. dak.
Arbeidscontract, n. overeenkomst tusschen
werkgever en werknemer.
Arbigássi, pl. turk. opzichters over de hofbedienden des sultans.
Arbiter en arbitrator, m. lat. scheidsman,
scheidsrechter in geschilzaken; – a. elegantiarum,
toonaangever in modezaken; – arbitrair, adj.
(lat. arbitrarius, a, um) willekeurig, eigenmachtig, eigendunkelijk; – arbritraal, adj. (fr.
arbitral) Jur. door scheidslieden beslecht of
te beslechten; – arbitrIum, n. lat. uitspraak
van scheidsrechters, machtspreuk; ook mee
goedvinden, vrije keus, willekeur;-nig,
– arbitrium boni viri, billijke uitspraak; –
a. divinum, goddelijk raadsbesluit; – a. f u-
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dicis, goedvinden, uitspraak van den rechter; – a. liberum, wilsvrijheid, vrije keus; –
arbitrio, it. Muz. naar goedvinden (bij de maat);
– arbitreeren, lat. (arbitrári) naar goeddunken of
gissing te werk gaan; Kmt. wisselkoersen berekenen; – arbitrage, f. fr. (spr. trá-zj) raming,
benaderende schatting; beslissing of uitspraak van eenen door partijen gekozen scheidsman; – hof van a., college van door de mogendheden aangewezen scheidsrechters tot beslissing
van staatsgeschillen; het zetelt te 's Gravenhage; Kmt. soort wisselhandel, vergelijking der
verschillende wisselkoersen, berekening van
de loopende waarde van geld en wissels; –
arbitràtie (spr. tie=tsie), f. lat. (arbitratio)
goeddunken; schatting.
Arhith, n. (van 't hebr. áreb, avond) avondgebed der Joden.
Arboláde, f. fr. perenvlade, taartjes uit
meel, melk, boter, suiker en perenmost bereid.
arbor, f. lat. boom; – arbor Diánae, lat. de
boom van Diana, z. ond. Diana; – arbor
genealogica, stamboom; – arbor vitae, levensboom, t h u j a; – arboresceeren (lat. arborescére), tot een boom worden; – arborescént
(lat. arboréscens), als een boom wassend; arboreseéntie, f. nw. lat. boomvormige groei; –
arboreeren, nw. lat. (fr. arborer) Mil. oprichten,
opsteken, b. v. vaandels, alarmseinen, enz. ; –
arboricultuur, f. uw. lat. boomteelt – arboriform, adj. boomvormig; – arborisatie, f. natuurlijke loof- en boomteekening op steenen, vgl.
d e n d r i e t; – arborist, m. fr. boomkweeker.
Arbouse, f. fr. (spr. –boez' ; van 't lat. arbuturn) Bot. zandbes, zeekers (Arbutus unedo).
Arbousse, f. fr. (russ. arboes; oorspr. karboes,
waarsch. van 't perz. kherboesch, meloen) Bot.
watermeloen van Astrakan (Cucumis citrullis).
arc, m. fr. (van 't lat. arcus, z. ald.) boog; –
are-boutant, m. (spr. –boetán) Arch. steunboog,
gewelfpijler; schoor; – are-bouteeren (fr. arcbouter) door gewelfpijlers steunen, onder
stutten; – arcade, f. fr. boogsgewijze-schragen,
opening; Arch. booggewelf, gewelfde gang tusschen zuilen.
arcades ambo, lat. 't zijn beide Arcadiërs. d. i,
't is een bespottelijk paar, zij zijn beide even
belachelijk.
Arcanson, n. fr. z. v. a. k o 1 o p ho n i u m.
Arcanum, n. pl. a r c a n a (van 't lat. arcánus,
a, um, geheim) geheimenis, inz. een geneesmiddel, welks bestanddeelen en bereiding geheim
gehouden worden; – arcaníst, m. nw. lat. bezitter van geheime middelen of kunsten, geheimeniskramer.
arcáto, it. Muz. met den strijkstok gestreken
(vgl. are o).
Arceaux, pl. fr. (spr. arsó, van are = lat.
arcus, boog) boogkrommingen; Arch. saamgestrengelde togen in den vorm van klaverbladeren, als sieraad aan beeldhouwwerk; – arceeren,
arceering, z. schraffeeren, schraffeering.
arch., afkorting van a r c h i t e c t of wel
van archipe
1
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Archwus of A r c h é u s, m. gr. (van ar- brieven en alle andere staatspapieren; – archichaios, archeios, oudvaderlijk, van arché, aan- varius, archivist, m. nw. lat. bewaarder, opvang) volgens Paracelsus : levensstof, vuurstof, zichter der oorkonden, bij de Ouden ook
de naam van het vuur, dat men als universeel a r c h i o t a genoemd; – archivisch, adj. tot
beginsel in het midden van den aardbol plaat- oorkonden behoorend.
ste; wereldgeest, de alles bezielende innerlijke Archiëpiskópus, m. gr. (ital. arcivescovo, vgl.
kracht der aarde. e p i s k o p u s) aartsbisschop; – archiëpiskoArchaisme, n. gr. (van archaios, a, on, oud) paal, adj. aartsbisschoppelijk; – archigymnaGram. verouderd woord, verouderd spraak - sium, n. gr. oppergymnasium, hoogere gegebruik; – archaisch, adj. oud, verouderd; Geol. leerde school; – archihiërarch, m. (vgl. h i eoudste periode; – archaische lach is de eenigs- r a r c h) aartspriester, hoogepriester; – archizins lachende gezichtsuitdrukking bij zeer oude hierarchie, f. gr. hoogepriesterschap.
archilóchisch, gr. bijtend, vinnig, hevig smaGrieksche beelden (o. a. den Apollo van Tenea),
waarmee de kunstnaar slechts ten doel had zich lend (van woorden of geschriften), naar eenen
los te maken van het egyptisch schema; – gr. dichter A r c h i l o c h u s van Paros, uit
verouderd, ongebruikelijk; vinder der jambische poëzie.
-archísti,dj.
oudvaderlijk; – archaeographie, f. beschrijving Archimágus, m. (van archi- en m a g u s, z.
van oudheden; – archoeográphisch, adj. die ald.) aartstoovenaar; oudperzisch hoofd der
beschrijving betreffende; – archwoloog, m. m a g i; – archimagie, f. aartstooverij ; goudoudheidkenner, -vorscher, - onderzoeker; – ar- makerij ; z. v. a. a 1 c h e m i e; – archimandriet,
chwologie, f. oudheidkunde, kennis van de m. nw. gr. (van mandra, perk, omtuining; klooskunstgewrochten der Ouden, inz. die der ter) geestelijke gezaghebber over een of meer
Grieken en Romeinen; – archoeológisch, adj. kloosters in de grieksche kerk; – archimimus, m.
oudheidkundig ;– archaeopteryx, m. v oorwereldl. tooneelspeler, die bij oudromeinsche lijkstaatgewerveld dier. siën den afgestorvene in zijn gebaren, mimiek,
Archer, m. pl. archers, fr. (spr. arsje, van enz. moest nabootsen; – archimonasterium, m.
arc, boog) boogschutters; ook: lichte ruiters, (vgl. m o n a s t e r i u m) hoofdklooster; – araanvankelijk met bogen gewapend. chiaekonomíst, m. (vgl. ce k o n o m is t) beArchereau-regulator, m. zelfwerkende regula- heerder van het kerkvermogen; – archioffiela,
tor van een elektrische booglamp, door A. n. pl. nw. lat. (vgl. o f f i c í u m) aartsambten; –
uitgevonden. archipàpa, m. eerste kerkopziener in de griekArches-court, z. v. a. Court 0/ Arches, n. sche kerk.
eng. (spr. ártsjes-koort; van arches, bogen, en archimedisch, adj. op Archimedes, den bekencourt, z. ald.) geestelijk oppergerechtshof, den wiskunstenaar (gest. 212 v. C. te Syracuse,
opperconsistorie van den aartsbisschop van zijn vaderstad) betrekking hebbende; – a r c h iC a n t e r b u r y (spr. kénterberri), dus ge- medische grondstelling, de hydronoemd naar den gewelfden toren van de S t.- statische wet, volgens welke ieder lichaam in
M a r i a-k e r k, waar het gewoonlijk ver- het water zooveel aan gewicht verliest als de
gaderde. daardoor verplaatste watermassa weegt; – a rArchesporium, n. cel der varens, waaruit het chimedische schroef, schroef zonder
weefsel ontstaat, dat de „sporen" vormt. eind, verbinding van een schroef met een kroon Archetypum, n. gr. (van 't gr. archétypos, on, rad om water te scheppen.
het eerst en als model geslagen of gestempeld; Archipelágus, m. gr. doorgaans verkort tot
vgl. t y p u s) eerste stempel; oorspron- archipel (eig. hoofdzee, van archi-, z. aid., en
kelijk schrift of beeld; eerste, oudste druk, pélagos, zee) eilandenzee, inz. die tusschen de
z. V. a. o r i g i n e e l; – pl. archetypen, afdruk- kust van Griekenland en Klein-Azië.
ken der eerste oplage ; – archetjpisch, adj . daar- Archipope, m., russ. opperpriester, z. ald.
toe behoorend; – archi–, gr. (verwant met árArchipresbyter, m. gr. (vgl. archi- en p r e schein, beginnen, de eerste zijn,) overeenkomende b y t e r) opperkerkvoogd, aartspriester; – ar
voorvoegsel a a r t s (z. a.); – ar- chipresbyteriaat, n. opperkerkvoogdsambt.
-methnd.
chiáter, m. gr. (van iàtrós, arts) eerste arts, Architékt, m. gr. (archilekton, van archi-, z.
opperarts, lijfarts; – archibouffon, m. fr. (spr. ald., en tekton, houtbewerker, timmerman, enz.)
arsjiboef on) aartspotsenmaker; – archicame- bouwmeester, bouwkundige; – architektoniek,
rarius, m. nw. lat. aartskamerheer; – ar- f. leer der bouwkunst; ook de kunst om een
chicancellarius, m. nw. lat., of archichancelier, wetenschappelijk gebouw (systema) op te trekfr. (spr. arsji-sjanse-ljé) m. aartskanselier; – ken; – architektónisch, adj. bouwkunstig, naar
archidápifer, m. (vgl. d a p i f e r), eerste de regelen der bouwkunde; – architektonograaf,
voorsnijder; – archidiakónus, m. gr. (vgl. d i a- m. bouwwerkbeschrijver; – architektonograk e n) eerste (geestelijke) ambtshelper; – ar- phie, f. gebouwbeschrijving; – architektuur, f.
ehidiocees, n. (vgl. d i o ,c e e s) geestelijk lat. (architeclura) bouwkunde, bouwwijze; vergrondgebied van een aartsbisschop; – archidux, deeling en inrichting van een gebouw; –
m. nw. lat. (vgl. d u x) aartshertog. archilectüra civilis, burgerlijke bouwkunde; –
Archief, n. lat. (archivum, van het gr. ar- a. hydraulica, waterbouwkunde; – a. milláris,
_chéion, d. i. raadhuis, overheidshuis) verza- krijgsbouwkunde; – a. navális, scheepsbouw
-meling,
bewaarplaats van oorkonden, acten, kunde.
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Architraaf, m. gr.-lat. (van archi-, z. ald., en
trabs, balk; fr. en it. architrave) onderste gedeelte der kroonlijst (kornis); hoofdbalk, onderof bindbalk, bovendrempel.
Arehittpe liever arehetypum, z. ald.
Archivarius enz., z. ond. a r c h i e f.
Arehivolte, f. fr. (spr. ars;iwólt') Arch. sierlijk
snijwerk aan booggewelven.
Arch-Jeréj, m. (van archi en Jeréj) russische
aartsbisschop der grieksche orthodoxe kerk
(= gr. archihierarch).
Arehocéle, f. gr. (van archós, aars) Med. endeldarmbreuk; — archometron, n. werktuig tot
meting der wijdte van den dikken darm; —
archoptáma, n. of arehoptósis, f. gr. uitzakking van den endeldarm; — archorrhagie, f.
bloedvloeung uit den aars, arehostegnosis, f.
(vgl. s t e g n o si s) vernauwing van den endeldarm; — archesyrinx, f. pijpzweer of fistel in den
endeldarm.
Archologie, f. gr. (van archè, aanvang) aanvangs- of grondleer, z. V. a. f u n d a m e nt a l e phi 1 o s o p h i e.
Archon en arehont, m. pl. arehónten, gr. (van
árchein, de eerste zijn, heerschen) heerscher,
aanvoerder, in 't oude Athene de titel der
ogste overheidspersonen na de verdrijving
kr koningen; bestuurders, regenten; — archonties, m. pl. secte der 2de eeuw, die o. a. de opstanding der dooden ontkende.
Archoptoma enz. ; — archosyrinx, z. ond.
a rc h o c e l e.
Arciere, z. ond. a r c o.
Arcieten of a r c a c i e t e n, m. pl. nw. lat.
(van 't lat. area, kast) versteende boog- of bootvormige schelpen.
Arco, m. it. (= lat. arcus) boog; Muz. strijkstok; het teeken voor den vioolspeler om na een
p i z z i c a t o weder den strijkstok te gebruiken;
vandaar coll'arco, met den strijkstok; — arcograaf, f. instrument met verplaatsbare spiegels,
dienende tot het trekken van cirkelbogen en
uitzetten van hoeken; — arciere, m. (spr. artsjiére,
vgl. het fr. archer) boogschutter, lijfwachter;
de areierengarde (vaak bedorven tot h a r t5 c h i e r, h a t s c h i e r, z. ald.) de oude keizerlijke lijfwacht te Weenen; — arcitënens, m.
lat. booghouder, het sterrenbeeld van den Schutter.
Arco en Arcot (spr. arkó) of arcou (spr. arkóé)
m. fr. metaalschuim, slakken bij het metaalsmelten; ook: alliage van 80 deelen koper en 20
deelen zink.
Aretomys, m. gr. marmot, bergrat.
Arctuur, f. in het vleesch groeien der nagels.
arctus, a, um, lat. eng, nauw, saamgedrongen;
scherp begrensd of bepaald; comp. arctior, arcus, enger, scherper, enz. ; arctior citatio, f. lat.
Jur. scherpere dagvaarding; arcliusjus, het
nader recht; arclius mandatum, n. een dringender bevel; — arctátie (spr. tie=tsie), nw. lat. (van
't lat. arctdre, vernauwen) Med. vernauwing der
ingewanden en daaruit voortspruitende verstop ping; Chir. het samensnoeren van een lichaamsdeel door een verband.
.,

—

—

—
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arcus, m. lat. boog, kromming, welving; —
arcus diurnus, Astron. dagboog; a. noctícrnus,
nachtboog; — arcus triomphàlis, zegeboog,
triumfboog; a. visions, Opt. gezichtsboog; —
arcuàtim (van arcuàre, boogvormig krommen)
boogvormig; — areuátie (spr. t=ts), f. lat.
kromming, boog- en beenderkromming; arculus, m. boogje; arci lus senilis, m. lat. ouderdomsring, z. v. a. het gr. g e r o n t o t o x o n
z. ald.
Ardásse, of a r d é s s e, f. fr. grove zijde, pert.
floretzijde; — ardassine, f. parelzijde, van de
schoonste soort.
Ardea, f. lat. N. H. reiger.
Ardeb,m : arab. graanmaat in Egypte, Syrië
..
en Abyssuue = 271 tot 284 liters.
Ardello, m. lat. pl. ardelionen, bedrijvige
lediggangers, die als t ware met ijvervuur rondloopen, en toch eig. niets doen (vgl. p o 1 yp r a g m o s y n e).
Ardelle, n. (fr. eau d'Ardelle, waarsch. naarden eigennaam van een persoon, of naar het
fransche dorp Ardelles zoo geheeten) nagelwater, fijne brandewijn uit kruidnagelen en muskaatbloemen gestookt.
ardent, lat. (árdens, van ardére, branden,
gloeien) gloeiend, vurig, hevig; ardente, ital.
Muz. vurig, heftig; ardor, m. lat. of ardeur,
f. fr. gloed, hitte, warmte, ijver; ardor stomachi
of ventriculi, lat. Med. hevige maagpijn.
ardíto, it. (= fr. hardi, z. ald.), Mnz. stout,
koen.
Arduin, n. harde steensoort, geheeten naar de
Ardennen.
arduus, a, um, lat. hoog, steil; fig. moeilijk,
hachelijk; ardua questio, moeilijke vraag; —
arduiteit, f. steilheid, moeilijkheid.
Are, f. fr. (van 't lat. area, z. ald.) eenheid
der vlakte- of landmaten in het metrieke stelsel,
vierk. ned. roede = 100 vierk. meters of ellen;
het 10de deel daarvan heet deciare; het 100ste
deel centiare = de vierk. meter of nederl. el;
het 1000ste deel milliare. De veelvouden heeten:
deeare, eene maat van 10 ares; hectare = 100
ares, b u n d e r; kilare — 1000 ares; myriare = 10,000 ares, vierk. mijl.
Arëa, f. lat. vlakte, ledige plaats; strijdperk, renbaan; grondvlakte, plattegrond; Med.
hoofdzeer, dat kaalheid verwekt; Bot. kruidbed, bloembed; — areaal-grootheid, f. vlaktegrootheid, vlakte-inhoud, zooals b. v. van een
gebouw.
Areb, m. oostindische rekenmunt, groot 25 lak
roepijen of 2 1 /2 millioen ropijen.
a reculons, z. ond. r e c u 1.
Arédas, pl. soort van lichte oostindische
stof, uit de blinkende vezels van zekere zijdeachtige planten geweven.
Arefáctle, f. nw. lat. (van het lat. are f acére, drogen) Pharm. droogmaking, uitdrogen;
— arefact, n. drooggemaakt of uitgedroogd
lichaam.
Arek, aréka, f. malabaarsch (areek, sp. en
port. areca) of arékapalm, ook p i n a n g,
Bot. soort van palm in Azië (Areca calechu),
—

—

—

—
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uit welks nootvormige vruchten het zoogen.
katsj oe(katechu)ofj apansche aarde,
een samentrekkend middel bij bloedvloeiingen, bij verslapping van het tandvleesch, enz.,
wordt verkregen; in Indië kauwt men de pitten
met betélbladen en een weinig kalk.
Arelaat, n. of Arelátisch rijk (naar de stad
Arelate of Arelas, nu Arles, in Z.Frankrijk) het bourgondische rijk in de 9de en
10de eeuw.
Arèn, f. ind. palmsoort, ook areng(a), z. a.
Aréna, f. lat. zand, zandbaan, kamp
oude Romeinen;-platsinhem rd
- arenarius, m. kampvechter, gladiator; - arenatie, f. nw. lat. = arenósum balnéum, Med.
zandbad.
Aréndal, m. sp. Geogr. naam der steppen van
Nieuw-Castilië in Spanje.
Arendaliet, m. (ook a k a n t h i k ó n e) Min.
donkerblauw-groene, ondoorzichtige steen,
tot de talksoorten behoorende, in de ijzermijnen
van A r e n d a 1 in Noorwegen.
Arendàtor en arende, z. ond. a r r e n d a t o r.
Aréng(a), f. nieuw lat. suikerpalm (Palma
arecina).
Areóla, f. lat. (verklw. van a r e a, z. ald.)
kleine vlakte, perkje; gekleurde kring om den
borsttepel; Astron. kring om de maan.
Areometer, m. liever a r w o m e t e r, z.
ald.
Areopágus of areopaag, m. gr. (Areiopágos,
van Areios, aan Ares (z. ald.) gewijd, en págos,
heuvel) eig. Marsheuvel; het oudste en beroemdste gerechtshof te Athene, dat op eenen
aan A r e s (Mars) gewijden heuvel werd gehouden, en dat later ook toezicht op de wetten en
de zedelijkheid hield; fig. vergadering van
eerwaardige rechters, regenten, wijzen, geleerden; - areopagiet, m. rechter van dit
gerechtshof.
Areostylon, areothermometer enz., z. a r w o-.
Ares, m. gr. (Arès) Myth., z. v. a. lat. M a r s
(z. a.); - areotektoniek, f. gr. leer van 't aanvallen en verdedigen der vestingen.
Aretaloog, m. gr. (aretalógos, van arélè, deugd)
pl. aretalógen, lofredenaars der deugd, gewaande
wijsgeeren in 't oude Rome, die zich tot tafelschuimers en potsenmakers verlaagd hadden;
- aretalogie, f. snoeven op deugd; 't bedrijf
van een potsenmaker; - Aretine, vrouwennaam:
deugdzame, deugdrijke; - aretologie, f. gr.
deugdleer, zedeleer.
aretinische syllaben, z. ut, re, mi, enz.
a revoir, z. r e v oir.
Argáli, n. perz. (argali) of m o u f 1 o n, m.
fr. (spr. moe f lón) muffeldier, wild schaap,
inzonderheid in Siberië en noordwestelijk NoordAmerika.
Argan boom, m. ijzerboom in Marokko.
Argándsche lampen, naam der door A r g a n d
in 1783 te Londen uitgevonden lampen, met
eene holle rolvormige pit en eene glazen buis
rondom de vlam; vandaar: A r g a n d s c h e
b r a n d e r s (met ronde vlam) voor gasverlichting.
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Argas, f. vergiftige teek in Perzië en Centr.
Amerika.
Argel, f. plant uit Opper-Egypte, welker bladeren als afvoermiddel dienen.
Argéma of Argémon, n., ook Argémos, m. gr.
(van argós, arges, wit) Chir. witte oogvlek,
zweertje op het hoornvlies.
Argemone, f. plantensoort der papaverachtigen,
die vooral in Mexico groeien.
argéntum, fr. n. lat., argent (spr. arzján), f. n,
zilver; zilvergeld; -argéntum f olialum, bladzilver;
- a. f ulminans, knalzilver; - a. musivum, valsch
zilver (wit tin met bismuth en kwik) ; - a. vivum,
n. kwikzilver; - argent blanc, fr. (spr. -blan) zilvermunt; - a. complant (spr. -konlan), baargeld,
gereed geld; - a. courant (spr. -koeran), gangbare
munt; - a. en coquille (spr. an kokielf'), schilderszilver in schelpen; - a. en f euille (spr. an f eulj'),
bladzilver; - a. en lames, zilver in bladen; - a. en
lingots, zilver in staven; - a. haché (spr. -hasjé),
eig. fijn gehakt zilver; verzilverd metaal, ook
voorwerpen van verzilverd metaal; - a. plaque,
geplatteerd zilver, pleet, pleetzilver (met zilverblad overdekt metaal); - a. vitreux (spr. - witreu),
glanszilver, glanserts ; - argentaal of argentaan,
n. nw. lat. schijnzilver, kunstzilver, nieuw zilver,
eene metaalvermenging uit koper, nikkel, zink,
ijzer en tin; - argentarius, m. lat. wisselaar
bij de Romeinen; - argenterie, f. fr. (spr. arzjant'rie) zilvergoed, zilverwerk; - argenteeren, fr.
(spr. arzjant-) verzilveren; - argentoraat, n. Phot.
magnesium en kaliumperchloraat ter voort
kunstlicht; - argenture, I. fr. (spr.-brengiva
arzjantuur') verzilvering.
Argiliet of argilliet, n. (van het gr. árgilos,
árgillos, lat. argilla, fr. argile, witte klei, van 't
gr. argós, argés, wit) klei- of aluinschiefer; - ar
gr. leisteen.
-giloth,n.
Argiven, m. pl. (lat. Argivi) bewoners van
de gr. prov. Argos of Argolis; bij de lat. dichters
voor Grieken in 't algemeen genomen.
Argo, I. gr. Myth. het oudste, onder Minerva's
leiding gebouwde schip; ook als sterrenbeeld aa*
den zuidelijken hemel.
Argologie, f. gr. (van argós, ón, onwerkzaam,
-ledig) nietsbeteekenend gesnap.
Argon, n. een element der dampkringslucht,
in 1894 ontdekt.
Argonauten, m. pl. gr. (van nautès, schipper)
J a z o n s reisgezellen, Argo-bevaarders, de
naam der grieksche helden, die ter verovering
van het gulden vlies op het schip A r g o den
tocht naar Colchis deden; - argonaut, m. ook
soort van zeeslak, de papier-nautilus; argonautika, n. pl. de geschiedenis van den
tocht der Argonauten, door Apollonius v. Rhodus en Valerius Flaccus als heldendicht bewerkt.
Argosy of Argosie, I. eng. (vgl. het mid. lat.
argis, vrachtschip, zoo geheeten naar het
schip Argo, z. a r g o n a u t e n), kraak, karak
(z. ald.), soort van groot koopvaardijschip.
Argot, n. fr. (spr. argo; van het veelvuldig
gebruikte ergo (z. a.d.) door hen, die latijn, en
dus voor niet geleerden onverstaanbaar spreken;
vandaar ergoter, woordetwisten en argoter, ar-
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gotiser, dieventaal spreken) taal der gauwdieven,
landloopers, bedelaars onder elkander; dieventaal, koeterwaalsch ; - argoteeren, árgotiseeren,
brabbeltaal, dieventaal spreken; - argotísme,
n. barb.-lat. uitdrukking of eigenaardigheid
der dieventaal.
Argousin, m. fr. (spr. argoezèn; , waarsch. bedorven uit het sp. a 1 g u a c i 1, z. ald.) opziener der galeislaven, roeimeester.
argueeren, lat. (arguére) aantoonen, overtuigen, bewijzen; - argumént, n. lat. (arguméntum)
bewijsgrond, bewijs; Litt. stof, inhoud,
hoofdinhoud van een geschrift, gedicht, enz. ; a r g u m e n t der breedte, Astron. afstand
eener planeet van haren opgaanden knoop;
- argumentum ab invidia, boosaardige schijn
- a. achilléum, valsche sluitrede-grond;
of gevolgtrekking; - a. a cantrario, aan het
tegendeel ontleend bewijs of besluit; - a. ad
hominem, algemeen begrijpelijk, naar de bijzondere vatbaarheid van den hoorder geschikt
en daardoor duidelijk bewijs; bewijs, waarbij
men iemand met zijne eigen gronden bestrijdt;
persoonlijke bewijsgrond; - a. ad veritátem,
bewijs, dat van algemeen geldige, wetenschap
erkende beginselen uitgaat; - a. a tub, ze--pelijk
kerheidsbewijs, geruststellend bewijs, sophistisch bewijs, waarvan inz. de katholieke
proselietenmakers zich bedienen; - a. baculinum
of a baculo, stok- of knuppelbewijs; - a. cerlum, onomstootelijk bewijs; - a. collaterale, bij
bewijs (dat eerst in aanmerking komt,-komstig
als de hoofdgrond bewezen is); - a. credibilitatis,
bewijs dat iets geloofwaardig is; - a. e consénsu
gentium, bewijs, dat zich op de overeenstemming van alle volken en tijden beroept; - a. extérnum, bewijsgrond, ontleend aan een buiten
het geschilpunt liggend voorwerp; -a. intérnum,
in het onderwerp-zelf gelegen bewijsgrond;
- a. legis, grond der wet; - a. palmarium, en a.
primarium, beslissend bewijs, hoofdbewijs; a. probabile, waarschijnlijkheidsbewijs; - a. reciprócum, bewijs dat juist gebruikt kan worden
tegen hem, die er zich van bedient; - argumenteeren, lat. (argumentàri), bewijs geven, met
redenen omkleeden; - argumentatie (spr. tie=
tsie), f. gevolgtrekking, bewijsvoering; ook
de wijze van betoogen en besluiten; - argumentátor of argumentíst, m. hij, die 't bewijs levert,
bewijsvoerder;- argumenteus, adj. lat. (argumentósus, a, um) rijk aan stof of aan bewijsgronden.
Argus, m. gr. (Argos) Myth. een prins van
Argos, de bewaker van Io, die door J u n o in
eene koe was veranderd; hij had 100 oogen,
waarvan 50 beurtelings geopend en gesloten
waren; vandaar : zeer waakzaam, scherptoeziend oppasser, bediende, spion, jaloersch
echtgenoot; - a r g u s - o o g e n, altijd opene,
wakkere oogen, waaraan niet licht iets ontgaat.
Argutiën (spr. t= ts), f. pl. lat. (argutiae) spitsvondigheden; - argutiëus, adj. nw. lat. spitsvondig; - arguteeren (lat. argutári), spitsvondig
spreken; haarklooven.
Argyraspiden, m. pl. gr. (met zilver beschilderden, van argyros, zilver) lijfwacht van
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Alexander den Grooten, een deel der macedonische phalanx, veteranen die een zilveren schild
droegen; - argyriásis, f. eigenaardige zilverkleurigheid der buitenhuid, ontstaande na langdurig
inwendig gebruik van kleine doses salpeterzuur
-zilveroxyd.
Argyride, n. gr. zilverhoudend zwavelkies;
- argyrítis, f. zilvererts, zilverglit (eig. loodglit);
- argyrídisch, adj. zilverhoudend; - argyrodámas, m. kattenzilver; - argyroide, f. schijnzilver,
kunstzilver, pleet, op zilver gelijkend metaalmengsel; - argyrokómisch, adj. zilverharig;
- argyrokratie (spr. t=ts), f. geldheerschappij,
de macht uit rijkdom geboren; - argyrolíth, m.
een zilverkleurige steen; - argyromanie, f.
geldwoede, onverzadelijke geldzucht; - argyronëta, f. gr. (zilverspinster) waterspin, naar haar
zilverglanzig web; - argyrophaan, n. schijnzilver, een zilverachtig metaalmengsel, in 1809
door Wolf te Dresden uitgevonden; - argyropcoa of argyropoeie, f. de gewaande kunst van
zilver te maken.
Arhat, m. Theos. eerwaardige, boeddhistische
monnik.
Arhizoblast, f. gr. (a priv., rhiza wortel, blaste,
kiem) kiem zonder wortels.
Aria, f. ital. 1) (= lat. aër) lucht; aria cattiva
of mala aria, kwaadaardige, koortsverwekkende
lucht in Italië, vooral bij de Pontijnsche moerassen en in de Maremmen (z. ald.); - 2) f. (uit
het it. aria, fr. air, z. ald.) eig. lucht, wind; dan:
wijs, lied, gezang, zangstuk, door eene enkele stem
uitgevoerd en eene uitstorting van het gevoel
behelzende; - a. di bravura (spr. u= oe), bravouraria; - aria concertaio, ital. (spr. kontschertato)
concert-aria; - ariétte, f. fr. kleine aria, liedje
zonder muzikale versieringen; - arióso, it.
voor den zang geschikt, te zingen; als subst.
arioso, n. zeer eenvoudige aria, waardoor het
langwijlige van het recitatief (z. ald.) in cantaten aangenaam wordt afgebroken.
Aria,, ario m. mal. adellijke titel op Java.
Ariadne, f. gr. naam der dochter van M i n o s,
koning van Kreta, die aan T h e s e u s een garenkluwen gaf om weder uit het labyrinth te
geraken, waarin hij zich begaf om den Minotaurus te verslaan; vandaar: d e d r a a d, h e t
kluwen van Ariadne, het hulpmiddel om
uit eene netelige omstandigheid te geraken, om
een ingewikkeld vraagstuk op te lossen; Astron.
in 1857 door Pogson ontdekte asteroïde.
Arianísme, n. leer van A r i u s, (priester te
Alexandrië in de 4de eeuw) en zijne aanhangers,
die Jezus voor niets meer dan een mensch verklaarden; - Ariànen, m. pl. aanhangers van de
leer van Arius.
aríde, lat. (aridus, a, um) droog, dor; - ariditelt, f. lat. (ariditas) droogheid, dorheid, magerheid, ook fig. van den stijl, de rede gebezigd; ariduur, f. nw. lat. Med. verdroging, uittering,
wegkwijning.
Ariël, m. oorspr. hebr. eigenn. (ariêl, leeuw
Gods, d. i. heldhaftige strijder voor God) volgens
de , demonologie der kabbala een watergeest;
naar de Myth. der middeleeuwen een luchtgeest,
-
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beschermgeest der onschuld; ook een viervoe- 1 aanhanger, vriend van zulk eene regeering;
tig dier in Arabië van de grootte eener gazelle. vriend van den adel; — aristokrátiseh, adj. wat
Ariërs, pl. naam der drie hoogste kasten der tot de heerschappij des adels behoort, haar beoude Indiërs en Perzen. Tegenwoordig pleegt gunstigt, enz. ; — aristokratísme, n. het voormen daaronder het oorspronkelijk volk van den staan der adelregeering; grondstellingen en hanindo-germaanschen stam te verstaan, z. a r i- delwijze van de adelregeering; — aristo-demoS e h e t a 1 e n.
kratie, f. adel- en volksregeering; — aristoArles, m. lat. ram, ook als een der 12 ster- robino-theokratie, f. gemengde heerschappij van
renbeelden van den dierenriem (de zon staat den adel, de gerechtshoven en de geestelijkheid.
schijnbaar in dit teeken bij de lente-nachteveAristoloehia, f. gr. (van áristos, het beste, en
ving in Maart); ook stormbok, muurbreker, locheia, het baren, dus : de geboorte bevorderend)
belegeringswerktuig der Ouden.
Bot. baarwortel, zekere plant; — aristolochlea,
Ariette, z. ond. a r i a.
n. pl. (scil. r e m e d' i a, z. aid.) Med. middelen,
Arihmanus, z. Ormuzd.
die het baren, en inz. de kraamzuiveringen en
Arimannen, pl. de vrijen bij de Longobarden, maandstonden bevorderen; — aristolochine, f.,
in tegenstelling met de onvrijen of wel met de A r i s t o 1 o c h i a - bitter, n. eene in de
overheid; — arimannie, f. de gezamenlijke vrijen wortels van Aristolochia serpentaria gevonden
in een landschap; ook: hun belasting.
stof; — aristolóehisch, adj. gr. de geboorte, de
Arimáspen, pl. lat. (Arimaspi, gr. Arimaspoi) maandzuivering, de maandelijksche reiniging
fabelachtig, waarsch. scythisch volk in 't bevorderend.
uiterst noordoosten van de wereld, zooals de
Aristopapier, n. Phot. gevoelig papier, beOuden die kenden. Zij worden ons geschilderd streken met een emulsie van gelatine met chloorals eenoogige, krijgshaftige menschen, die met zilver.
grijpvogels (grypes) om het bezit van het goud
aristophàniseh, adj. geestig en scherp, op de
vochten.
wijze van den atheenschen blijspeldichter ArisArimathea, plaats in Palestina (Matth. 27, tophánes.
57, Luk. 33, 51; Joh. 29, 38) in het hebr. HaAristotelicus, m. aanhanger van den atheenramathaim d. i. twee hoogten, waarschijnlijk schen wijze A r i s t o t é 1 e s in de 4de eeuw
het oude Rama of Harama, waar Samuel woonde voor Chr. ; — aristotelísme, n. leer of wijsbe(1 Sam. 1, 1).
geerte van Aristoteles.
Ariolatie, f., waarzeggerij, z. h a r i o 1 a t i e.
Arithmetlka, f. gr. (van arithmos, getal), reAnon, m. gr. toonkunstenaar van veel in- kenkunde, cijferkunst, leer of de wetenschap
vloed op zijne hoorders, naar den ouden gr. der getallen; — arithmetieus, m. rekenmeeslierspeler A r i o n, die, op zee in levensgevaar ter; — arithmetisch, adj. rekenkunstig, tot het
zijnde, de dolfijnen door zijn snarenspel bewoog rekenen behoorende of daartoe betrekkelijk;
hem te redden.
door getallen of berekening bewerkt; — a r i t harióso, z. ond. a r i a 2)
m e t i s c h e proportie, z. proportie; —
Ariovist, m. oud-duitsche mansnaam : eer- arithmologie, f. leer van geheime, wonderbare
volle, eerwaardige (van oud-hoogduitsch êra, eigenschappen der getallen; — arithmomantie
eer, angels, ár) of de strijdbare, vaste in het (spr. tie=tsie), f. waarzeggerij uit getallen; —
heer (v ^ oud-hoogduitsch heri, hari, het leger). arithmomántisch, adj. uit getallen waarzeggend;
A risch,
use , m. (perz. arisch), perz. el
0,9716 — arithmometer, m. rekenwerktuig, uitgevonden
meter.
door Thomas van Colmar, en waarmede om arische talen (van 't sanskr. árja, een man slachtige berekeningen vlug en juist worden
van den iranischen en indischen stam, inz. uitgevoerd.
lid van den in Indië heerschenden stam, die de
Arkadiërs, m. pl. gr. (eig. bewoners van
drie voornaamste kasten vormde; vandaar A r k a d i ë, een door herders bewoond bergland
Aria, een landschap van 't oude Perzië) oud- in het midden van Morea, waarvan schilders en
perzische of iranische talen, de talen van den dichters een aardsch paradijs gemaakt hebben) ;
indo-europeeschen stam in Perzië en Indië; in naam der leden van de a r k a d i s c h e a k aruimeren zin de talen van den indo-europeeschen d e m i e, een geleerd genootschap te Rome,
of indo-germaanschen stam in 't algemeen (z. waarbij ieder, die lid wordt, den naam van eenen
ond. I n d i ë).
herder uit het oude A r k a d i ë aanneemt; —
Aristárchusof Aristárch, m. gr. gestreng, arkádisch, adj. herderlijk, landelijk, onschuldig,
maar billijk kunstrechter, zoo geheeten naar natuurlijk; vgl. i d y 11 i s c h.
A r i s t a r c h u s van Samothracië, die HoArkan, n. tartaarsch, touw van paardenhaar
merus, Pindarus en andere dichters aan eene om paarden te vangen.
zeer strenge critiek onderwierp; — aristárehisch,
Arkelei, f. (van lat. arcus boog) oud woord
adj. streng kunstrechterlijk.
voor geschut, artillerie.
Aristokratie (spr. tie=tsie), f. gr. (aristokráleia
Arkose, f. zandsteen met veldspaat vermengd.
en aristokratia, eig. heerschappij der besten en
arktisch, adj. gr. (van árktos, beer) eig. wat in
edelsten, van aristos, de beste, en kralein, re- de nabijheid van de beide sterrenbeelden van den
geeren), regeering der adellijken en voorna- Grooten en Kleinen Beer (Ursa major en minor)
men, der patriciërs, in tegenstelling met d e m o- aan den noordpool ligt, vandaar in 't algemeen:
k r a t i e; vgl. r e p u b 1 i e k; — aristokraat, m. noordelijk, z. p o o l; — arktophylax, m. be,
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Armamentarium, • armarium enz., z. ond..
renhoeder, het sterrenbeeld Bootes (de ossendrijver); - arcturus, m. gr. (arktüros, van üros, a r m a.
Armatólen, m. pl. nw. gr. (armatólós, van
wachter, hoeder, dus ook: berenhoeder) een
schoone ster van de eerste grootte met rood licht armatónó, ik wapen) K 1 e p h t e n (z. a.), die
(crab. Aramech), niet ver van den Beer, in het met de Porte in onderhandeling traden; - Armatólié, f. de landstreken, die de Porte den Armasterrenbeeld Bootes.
Arleechino m. it. (spr. arlekkíno), arlequin, tolera ter vestiging aanwees.
Armatuur, f. lat. (armaura) krijgsgereedfr. (spr. arl'k
èn') grappen- of potsenmaker,
hansworst, h a r 1 e k ij n (z. aid.); - arlequine, schap, wapenrusting; wapentooi, aangebrachf. (spr. -kien') hansworstendans; - arlequinade, te krijgssieraden en zegeteekens op praalgraven, triomfbogen, enz.; ook beslag, ijze z. har 1 e k ij n.
Arles-goederen, (dus genoemd naar A r 1 e s, ren banden, die de deelen eener machine,
gebied en stad in Frankrijk) in de middeleeuwen enz. samenhouden; - armatuur van d e n
een zelfstandig rijk, het A r e 1 a a t, z. ald. ; m a g n e e t, Phys. krachtverhooging van den
anderen denken aan eene verbastering van het magneet door ijzerwerk, zijne wapening; duitsche urlassguter of urlosgüter, oorspronkelijk armatuurkamer, f. wapen-, geweerkamer; - armatuurschip, n. een tot kruisen uitloopend gewavrije goederen.
Arlet,m.eng. o.indische komijn, inz.vanSurate. pend schip.
arma, n. pl. lat. wapens, geweer; sedert de IArme, f. fr. (van armer, wapenen) krijgsheir,
middeleeuwen ook geslachtswapen, fr. armes (spr leger; armée volante, fr. (spr. -wóláit') vliem'); armes parlantes, fr. (spr. -parlánt') spre- gend leger; - armée-korps, n. fr. legerschaar,
kende wapens, d. i. die den naam van het huis, heerbende, verdeeld in divisies en deze weder in
dat ze voert, geheel of gedeeltelijk uitdrukken, brigaden, waarvan de onderafdeelingen zijn:
b.v . eene wassende maan van het huis W a s s e- regimenten, bataljons en compagnieën; - armen a a r, een rennend paard van de familie v a n ment, n. fr. (spr. arm'mán) bewapening, krijgsd e r R e n n e, de figuur & voor de familie uitrusting, bemanning van een schip; de manA n d (in Engeland); ad arma, lat., of aux schap zelve; ook oorlogseskader.
armeeren, lat. (armare) uitrusten, wapenen,
armes, fr. (spr. ozarm') te wapen! te werk! ter
zake; in armis, onder de wapens, gewapend: van wapenen voorzien; sterker maken; Muz. de
-inter arma silent leges, onder de wapenen zwijgen voorteekens voor een muziekstuk zetten; Arch.
de wetten, d. i. gedurende den krijg gelden de een balk armeeren, hem van middelen tot verwetten niet; - armada, f. sp. (van armádo, ge- sterking zijner draagkracht voorzien; - arwapend, toegerust) of armáde, uitrusting, oor- meerings-ankers, n. pl. ijzeren stangen of ankers
logsvloot, inz. de zoogen. onoverwinnelijke vloot, ter bevestiging der muren.
Armeniërs, m. pl. inboorlingen en bewoners
die P h i 1 i p s II in 1588 tegen de Eng. en
Nederl. uitzond, ook die van 1639; - armadíl, van A r m e n i ë, een bergland in Azië; ook: de
m. sp. (armadillo) N. H. het schildvarken of grootste soort van slachtossen, uit O.Europa,
pantserdier uit Amerika, ook tatoe; - armadifia, vooral uit Moldavië, ook armenlánen geheeten;
sp. of armadillo, f. fr. (spr. dí-1ja of dí-lje) - armenisehe steen (lapis Armenlus) steenkleine vloot, f 1 o t i 11 e; ook gewapend schip, soort, bestaande uit kalk of kwarts, gemengd
inz. tolschip; - armalisten of armàles, m. pl. met koper-lazuur, in Armenië en in Tirol, die
(van 't hong. ármális, adelbrief), adellijken gezuiverd als bergblauw in den handel komt.
Armeria, f. Bot. standkruid, engelsch gras.
in Hongarije, die geen grondbezitters zijn en
armes, pl. fr. z. arena.
alleen van wapendiensten leven; - armamentaArmida, f. eene schoone en machtige tooveres
rium, n. wapenhuis, tuighuis; armandiae jus,
mid. lat. ook heermandiae jus, recht van in Tasso's Verlost Jeruzalem; vandaar fig. het
eereen landheer of de overheid om zijne onder- volmaakte model eener verleidelijke vrouw; danen ten krijg te roepen en hen al, wat de oor- armida -tuin, toovertuin.
Armifer of armiger, m. lat. wapendrager;
log vordert, te doen leveren; - armarlum, n.
lat. kast voor wapens en ander gereedschap, in de middeleeuwen schildknaap of page van
tuigkamer; in de middeleeuwen inz. boeken- een ridder.
Armíjjn, m. en Arminia, f. oudd. namen (het
kast, boekerij, z. v. a. bib 1 i o t h e e k; armariölum, n. kastje, boekenkastje; hostie- naast van 't lat. Armánius, den naam van den
kastje in de R. K. kerk; - armarfus, m. mid. beroemden vorst der Cherusken, die Varus verlat. wapensmid; ook opziener der boekver- sloeg; vgl. het oudhoogd. Irmine, n. en Irmino,
zameling in een klooster, bibliothecaris en voor- f.) voortreffelijk, uitstekend, krachtig.
Armilla, f. lat. armband, armtooisel; - anzanger; - armateur, m. fr.gewapend koopvaardijschip ; reeder of eigenaar van schepen; kaper, millair-sfeer, f. beweegbare bol, uit vele
ringen samengesteld, om de cirkels aan den
zeeroover.
Armagnáe, m. fr. (spr. armanják) goede hemel en de beweging der sterren voor te stellen.
Arminlánen, m. pl. aanhangers der leer van
witte wijn, die in 't landschap Armagnac in
Z. Frankrijk wast; - Armagnaes, pl. legerbenden Jacobus A r m i n i u s, die in den aanvang der
van den hertog van Armagnac, door Karel VII 17de eeuw te Amsterdam en Leiden leefde en
tegen Zwitserland en den Elzas gezonden en in leerde, en wiens aanhangers later als Chr. kerkgenootschap den naam van R e m o n s t r a n1444 door de Zwitsers verslagen.
,
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t e n (z. ald.) kregen; - arminianísme, n. leer ne a r o n s k e 1 k (Arum maculatum), duitsche
van Arminius en zijne aanhangers.
gember, monnikskap.
armipotént, lat. (armipotens) machtig in de
Arondélle, f. fr. (verklw. van 't oud-fr. aronde
wapenen, krijgshaftig; - armipoténtie (spr. tie=
lat. hirundo, zwaluw) licht bezeild vaartuig
isie), f. lat. (armipotentia) wapenmacht, wapen van middelmatige grootte, zooals pinken, bri-gewld. gantijnen, enz.
Armistitlum (spr. tium = tsium), n. nw. lat. of
Aronmeter, m. elektriciteitmeter, coulombme:armistice, m. fr. wapenstilstand, schorsing der ter, toestel dat aangeeft de hoeveelheid gelevervijandelijkheden, bestand.
den stroom, genoemd naar Dr. Aron.
Armják, m. russ. (spr. armék) kort bovenArpa, f. ital. harp; - arpanetta, f. kleine harp.
kleed van den russ. boer en handwerksman.
Arpailleur, m. fr. goudwasscher, goudzoeker.
Armogán, m. fr. Mar. goed weder, gunstige
Arpálik, n. turk. (v. arpa, gerst, dus eig.
wind voor de vaart van een schip.
gerstegeld) rechtsgebied, welks inkomsten den
armonioso, ital. fr. (harmonieux) welluidend, pasja's en anderen hoogeren staatsbeambten als
harmonisch.
toelage toevloeit.
Armoracia, f. Bot. mierikswortel.
Arpanétta, f. ital. (van arpa, harp) kleine
Armoriaal, n. (fr. armorial. nw. lat. armoriidle, harp, spitsharp; - arpeggeeren (spr. arpedzjeevan arma, z. ald.) wapenboek; - armoríst, m. ren), eig. op de harp spelen; Muz. de tonen afwapenkenner, blazoenkundige.
breken, achtereenvolgend en snel al de klanken
Armorica, f. het land der aan zee wonenden, van een akkoord aanslaan, in plaats van ze
keltische naam van West-Frankrijk, inz. van allen gelijk te doen hooren; - arpeggio, m. it.
Bretagne; - armorisch, oud-gallisch.
(spr. arpédzjio) het snel achtereenvolgend harpArmozijn, n. fr. (armoisin) zeer dunne zijde achtig aanslaan of breken der tonen, toonbrevoering, misschien geheeten naar Or--stof king; - arpeggiato, it. (spr. -'pedzjiáto) gebroken,
muzd.
ontleed; - arpecgiatura, f. it. (spr. -pedzjatoera)
Armstrong- kanon, n. een door W. A r m- rij van gebroken tonen.
s t r o n g te Londen uitgevonden kanon met
Arpént, m. fr. (spr. -pá; lat. arepennis, mid.
getrokken loop en achterlading.
lat. arapennis, aripennis, arpentium, aripendium
Arna, m. wilde ind. buffel.
enz., een celtisch woord, welks tweede helft
Arnánt, m. soort zomertarwe uit Odessa.
een eelt. telwoord bevat) fr. landmaat, een morArnauten, m. pl. turksche naam voor A1ba- gen lands = 51 are, dus iets meer dan 1/ 2 hectaniërs of Albanezen.
re; - a. de Paris = 34,2 are; - a. commun =
Arnhem-camera, f. Phot. soort reiscamera.
42,21 are; - arpentage, f. (spr. - paitá-zj') het
Arnka, f. nw. lat. (van 't gr. arnós, lam, landmeten; - arpenteur, m. landmeter.
schaap, en alzoo eig. schepenkruid, waarsch.
Arpieórdo, m. (ital. van arpa, harp) of arpiomdat alleen de schapen en geiten het zonder chórde, f., z. v. a. s p i n e t, ook een klavier,
gevaar eten) eene plantensoort, inz. de Arnica dat gelijk eene harp klinkt.
montàna, valkruid, wolverlei, eene geneesArpon, m. fr. trekzaag.
krachtige plant; - arnielne, f. bittere hars der
Arquatus morbus, Med. geelzucht.
arnica.
Arquebuse, f. fr. (spr. ark'bu-z' ; oud-fr. har
Arnold, oudd. (Aranolt, van avro, gehit. aren,
sp. arcabuz, van 't it. archibugio; v.-quebs,
arend, adelaar en -oil uit -walt = waiter, heer- 't holl. haakbus) haakbus; vervolgens: vuurroer;
scher) mansn. ; verkort A r e n d, A a r t: ade- donderbus, een oud vuurwapen; - arquebulaarvorst ; vr. A rno1da en Arno1dina; -. seeren (spr. s=z), (fr. arquebuser), doodschieten
Arnoldisten, m. pl. secte der 12de eeuw, die (als straf bij de soldaten); - arquebusáde, f. eig.
de goederen der kerken en priesters als onwetti- buksschot; het doodschieten; schotwonde; gen eigendom beschouwde, dus genoemd naar arquebusade-water, n. schotwondwater; - arArnoud van Brescia, een kerkleeraar quebusier, m. (spr. -zjé) busschieter, scherpder 12de eeuw; - Arnolph of Arnulf, oudd. schutter: ook buksenmaker.
(Arinwol f , Arnol f) mansnaam : arendwolf, sterke
Arr., verkorting van a r r o n d i s s e m e n t
adelaar.
(z. ald.).
Arolden, f. pl. (lat. aroidéae) planten met
Arragoniet, n. (v. A r r a g o n in Spanje)
aar- en kolfdragende bloemen, zooals kalfsvoet, Min. een grauwwitte of blauwachtige, doorschijkalmoes, enz.
nende, in zeszijdige zuilen gekristalliseerde kalk~ma, n. gr. (aroma, kruiderij) geurstof steen, arragonisch kalkspaat.
der planten en kruiden; - áromalith, m.
Arrak, z. arak.
edelgesteente van de kleur en den geur der mirArrakátsja, f. sp. (arracacha, amer. naam
rhe; - aromatika, n. pl. specerijachtige midde- van den maniok-wortel) een tot voedsel dienende
len,. specerijen; aromátisch, adj. kruidig, spe- wortel in Z.Amerika (Aracacha esculénta).
ceri^ achtig, geurig; - aromatiseeren (spr. s=z),
arrangeeren (spr. aranzj ), fr. (arranger; vgl.
welriekend, geurig, kruidig maken; - aromati- r a n g, r a n g e e r e n) schikken, rangschikken,
sátie (spr. tie = tsie), f. geurigmaking van spij - in orde brengen, inrichten; een vergelijk treffen,
zen of artsenijen.
eene schikking maken, bijleggen; Muz. een muAron, gr. of lat. a r u m, n. Bot. kalfsvoet, ziekstuk voor eene andere instrumentale uit
een plantengeslacht, inz. in Amerika; - g e m e einrichten; - arrangement, n. (spr.-voering
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arànzf-má) rangschikking, ordening, in- van een gesloten verdrag op hand geeft; - arrha
richting, het in orde brengen; vergelijk, min- nuptiális of sponsalitia, uitzet, huwelijksgift,
nelijke schikking, overeenkomst van oneeni- morgengave; - a. pwnitentiális, rouwgeld; - pro
ge partijen; Muz. bewerking, inrichting; - ar- arrha, Jur. als inleg of voorschot.
rangeur, m. (spr. -zjeur) rangschikker, inrichter.
Arrhepsie, f. gr. (v. a priv. en rhepein, nijgen,
Arras, z. a r a s.
doorslaan van de balans) het niet-schommelen,
Arrastra, sp. waterbekken, waarin het zilver- uiterlijk of innerlijk evenwicht, toestand van
gruis tot een brij (torta) geroerd wordt en met rust.
kwik geamalgameerd wordt, alvorens gewas Arrhoea, f. gr. (v. a. priv. en rhein, vloeien)
schen te worden.
Med. gebrek aan uitvloeiing.
Arrátel, m., pl. arrateis, (v. 't arab. arralt,
Arrhostéma, n. of arrhostie, f. gr. (van arrhóshet pond) port. pond (= 459 gram), waarvan 32 tein, krachteloos zijn) Med. zwakheid, vereene arroba (z. ald.) en 128 een centenaar uit- standszwakte, stompzinnigheid.
maken.
Arrh^thmus, m. gr. (v. a priv. en rhylhmos,
arrendeeren, mid. lat. (arrendàre; sp. arrendar, z. r h y t h m u s) Med. onregelmatigheid, inz.
fr. arrenter; van het mid. lat. r e n d e r e, fr. van den pols, ongelijke polsslag; - arrhythmie, f.
rendre = lat. reddére, waarvan rendita, rente, z. onregelmatige beweging, gebrekkige gelijkma ald.) een goed in pand geven en nemen, pachten; tigheid.
- arrendátor, m. pachter; - arrendatio (spr.
arrideeren, lat. (arridére) aanlachen, toelachen,
t=ts) of arrénde, f. mid. lat. arrenda, arenda) uitlokken, gunstig zijn.
verpachting, pachtverdrag; in Rusland: pachta r r i è r e, voorz. fr. (van 't lat. ad en retro,
kroongoed, kroongoed, dat aan verdienste- terug) in samenstellingen : achter, terug, ruglijke personen voor een matige pacht gelaten waarts; - en arrière (spr. apt-), ten achteren, ach
wordt.
achterstallig; - arrière-ban, m. (spr.-terwas;
Arrerages (spr. arerá-zj') m. pl. fr. (van -bán; verbasterd uit het oud-fr. arban, heriba.
arrière, z. ald.) vertraagde, achtergebleven rente oud-hoogd. hariban, hoogd. heerbann) laatste en
-betaling;h algemeene oproeping ter wapening; landstorm;
achterstallige.
Arrést, n. mid. lat. (arrestum, n. van 't lat. - arrière-garant, m. (spr. -garán) borg van eenen
ad en restare, blijven) verzekerde bewaring, in- borg, achterborg; - arriêre-garde, f. Mil.
hechtenisneming van personen; beslaglegging achterhoede; - arrière-investituur, f. achterbeop goederen; - arrest of judgment, n. eng. (spr. leening; - arrière-main, f. fr. (spr. -mM) achterdzjudzjment) het stuiten van het vonnis door deel van het paard; - arrière-neveu,m.achterneef
de beklaagden wegens begane gebreken in den - arrière-pensée, f. (spr. -pansé') gedachten, die
vorm; - arresteeren, mid. -lat. (arrestdre) of men voor zich behoudt, geheime bedoeling; - ararreteeren, fr. (arrêler) in hechtenis nemen, aan- riere-plan,n. achtergrond; - arrière-positie f. (spr.
houden, vastzetten, beslag leggen op; doen op- t=ts), achterwaartsche stelling, noodstelling; —
houden; - arrestant, m. (beter ware a r r e s- arrière-saison, n. (spr. sèzoi) najaar, naherfst.
t a a t) aangehouden, in hechtenis genomen
Arriéro, m., pl. arriéros, sp. (ook harriero, van
persoon, gevangene; Jur. hij, die gerechtelijk harre, arre, voort! marsch! een toeroep der
beslag wil opgelegd hebben; - arrestaat, m. Jur. voerlieden aan hunne paarden, van baskischhij, tegen wien 't beslag wordt opgelegd; - ar- iberischen oorsprong) muildierdrijver, lastdierrestatie (spr. tie = tsie), f. inhechtenisneming, drijver in Spanje en Z. Amerika.
aanhouding, beslaglegging; - arrestatorium, (scil.
arrimeeren, fr. (arrimer, v. 't oud-hoogd. rim,
mandatum) bevel tot inhechtenisneming; - ar- rij, getal) Mar. schikken, stapelen, stuwen of
restatorlum, n. openlijke oproeping der schuld stouwen; - arrimage, I. (spr. -ma-zj') het ge(bij een concours); - arrêt, n. fr. (spr.-eischr lijkmatig schikken der scheepslading, opeensta
arè) vonnis, oordeel, rechterlijke uitspraak;
stukgoederen, stouwing; - arrimeur,.-pelingdr
ook bevel tot gevangenneming; ook: pal; - m. stouwer, stuwadoor.
arrêts d'amour, pl. (spr. a-rêda-moer) uitspraken
Arripagium, n. nw. iat. (van ad en ripa, oever,.
der minnehoven in de middeleeuwen; - = árrêté, vgl. a r r i v e e r e n) havenrecht, haventol.
n. besluit, beslissing van eene administraarripeeren, lat. (arripére) aangrijpen; zich
tieve autoriteit; - arrêtoir, m. reminrichting ten nutte maken (met de bijbeteekenis van on-b. v. tot het vastzetten van een magneetnaald; rechtmatigheid).
ook bajonetring.
arriseeren, fr. (spr. s= z) (arriser) Mar. de raas,
Arretinische vaten, pl. noemt men de overal, de marszeilen laten zakken, laten loopen.
waar romeinsche nederzettingen geweest zijn,
arriveeren, fr. (arriver, eig. aanlanden, van 't
voorkomende pottenbakkerswaren uit meer of lat. ad (z. ald.) en 't fr. rive = lat. ripa, oever,
minder rood leem met een glanzig, uiterst dun in 't lat. ad-ripare) aankomen; gebeuren, vooren koraalkleurig vernis.
vallen, zich toedragen; - arrivement, n. (fr. spr.
Arrha, f. lat. (arrha en arrhábo, gr. arrhabón, -mán) aankomst, aanlanding; gebeurtenis;
oorspr. hebr. of phcenic. êrábon, onderpand, - arriviste, m. persoon, die op allerlei manievan arab, waarborgen, verpanden) handgeld, ren vooruit tracht te komen.
aan den verkooper gegeven tot zekerheid van
Arróba, f. (van 't arab. ar-roeba, eig. een
eenen koop; rouwkoop; godspenning; alles wat vierdedeel) in Spanje en Port. gewicht van 25.
de eene contractant den anderen tot zekerheid pond of 1 ,1 4 centenaar, of ongeveer 11,5 kilo;:
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ook wijn- en oliemaat in Cadix; in Chili: 34,05
L. ; - olie arroba: 12,5 L. ; en perz. graanmaat
van ongeveer 1500 kilo.
arrogeeren, lat. (arrogáre) zich aanmatigen,
zich laatdunkend aanstellen; ook een niet
onder vaderlijken macht staanden persoon als
kind aannemen; — arrogant, adj. (lat. arrógans)
aanmatigend; laatdunkend, trotsch, vermetel,
opgeblazen; — arrogantie (spr. t= ts), f. aan
laatdunkendheid, trotschheid, over--matign,
moed; — arrogàtie, zie a d r o g á t i e.
arrondeeren, fr. (spr. arond—, fr. arrondir, van
rond = lat. rotundus, rond) rond maken, afronden; samenhang brengen in bezittingen, landerijen, staten enz. door er bij te voegen; Pict.
een beeld door schaduwing, door juiste plaatsing
van licht en bruin doen vooruitkomen,, ronden;
Log. eenen volzin vloeiend, welluidend maken;
de arrondeering of het arrondissement, n. fr.
(arondis'mán) ronding, afronding, aanvulling,
enz. ; het laatste woord beteekent ook eene
onderafdeeling b. v. van een departement in
Frankrijk, van eene provincie in België, Nederland, enz., aan welks hoofd een onderprefect
staat; in Parijs en andere groote steden: stadswijk, kwartier.
arroseeren, fr. (spr. s=z) (arroser, eig. bedauwen, van 't lat. ros, fr. rosée, dauw) bevochtigen,besproeien,besprenkelen, begieten; schuld
kleine sommen op afkorting paaien;-eischrmt
nabetalingen op actiën doen; — arrosage, f. bevochtiging, bevloeiingsgreppel; — arrosoir, m.
gieter.
Arrosie, f.(van lat. arrodére, knagen) afknaging
door ontsteking.
Arrowroot, n. eng. (spr. árroroet), zetmeel van den z.amerik. pijlwortel (Maranta
arundinacéa), hetwelk zeer fijn, voedzaam en
licht te verteren is; — arrowroot- papier, n een
soort papier voor het afdrukken van photogra-

daar ook het ital. darséna, binnengedeelte eener
zeehaven en op sommige plaatsen arsenaal)
tuighuis, bewaarplaats voor allerlei wapens
en krijgsvoorraad; bij de Franschen verstaat
men er ook de artillerie-werkplaatsen onder,
die dan constructie- arsenalen hee ten; — zee - arsenaal, een gebouw, waar
uitrusting eener vloot-inalhetvrsc
voorhanden is.
Arsénik, arsénicum, n. (gr. arsenikón, d. i.
eig. mannelijk, wegens zijne kracht of wellicht
van arab. sernik, operment) een enkelvoudig
metaal in 1694 ontdekt van hoogst vergiftigende
eigenschappen, dat veel in ijzerkies en kopererts
wordt gevonden, bij 380° C. vervluchtigt,
een en sterken knoflookreuk verspreidt en soortelijk 8 1 , maal zwaarder is dan water; rattenkruit (eig. een der geoxydeerde verbindingen
van het arsenicum). Met zwavel vermengd
(zwavel-arsenicum) geeft het eene
goudgele stof tot inbijting der kleuren en bereiding van het koningsgeel, o p e r m e n t (verbasterd van het lat. a u r i p i g m e n t u m),
alsook eene donkere, schoone roode zelfstandigheid, veelal r e a 1 g a r genoemd; — arsenikaal,
adj. arsenik bevattend, vergiftig; — arsenik-oxyde, n. vliegensteen, zeer oneigenaardig kobalterts genoemd; — arseniaat, n. arsenikzuur zout.
Arsis, f. gr. (van aírein, heffen) Poët. en Muz.
stem-, toonverheffing (het tegengest. van
t h e s i s); ook het opheffen der hand ter aan
-duingvahetbr
maat.
Arsjine, f. (russ. arsjin, m., v. turksch-tataarschen oorsprong), russische el, verdeeld in
16 w e r s j o k, (z. ald.) en = 0,7112 meter; 3,
arsjinen doen een s a s j e n (z. ald.) en 1500 eene
werst (z. ald.).
Arsonvalisatie, f. behandeling van zieken
door stroomen van hooge frequentie (wisselin-^
gen) geheeten naar d'Arsonval.
fieën.
Art., verk. van a r t i k e 1.
Ars, m. (arab. 'ars, uiteenzetting) in Turkije:
Artábad 'of artábe, m. perz. en egyptische
bepaling der voorrechten van een ambtenaar, graanmaat.
die in zijn aanstellingsdiploma zijn omschreven;
Artefact, z. ond. ars.
ook : verzoekschrift.
Artémis, f. gr. Myth. z. v. a. lat. D i a n a
ars, f. (gen. artis), lat. kunst; ook handwerk; (z. ald.)
wetenschap (theorie); — ars angelica of spirituum,
Artemisia, f. gr. Bot. bijvoet; ook een vr.

tooverij, magie; — ars clericális, mid. lat. geestelijke kunst, d. i. schrijfkunst; —ars combinatoria,
leer der combinatiën; — ars longa, vita brevis est,
lat. de kunst is lang, het leven kort; — ars mnemónica, geheugenkunst, mnemoniek; — artes, pl.
kunsten, wetenschappen; — artes liberàles, de zoogen. vrije kunsten; — artium liberalium magister,
meester der vrije kunsten; — artium magister,
meester der kunsten; — artefact, n. (lat. arte
factum) kunstvoortbrengsel, kunstwerk; — ar
artis peritus, m. een in de kunst-teprius,of
bedrevene, zaakkundige.
Arsa, m. door de Kalmukken uit zure melk bereide melkwitte brandewijn; vgl. k o e m i s s.
Arsenaal, n. (fr. arsenal, it. arsenale, arzanale,
arzand, mid. lat. arsena, verbastering van het
arab. dor-sinah, huis der nijverheid, van dar,
huis, en sináat, sináat, kunst, nijverheid; van-

naam, z. m a u s o l e u m; — a. absinthium,
alsem, van spreekwoordelijke bitterheid; — artemisia abrotonum, z. a b r o t o n u m; — a.
dracunculus, dragon; — a. vulgáris, gemeene bijvoet.
Artemonieten, n. pl. secte, dus genoemd naar
den ketter A r t e m o n, wiens stellingen in
198 te Rome veroordeeld werden. Zij loochenden inz. de godheid van Christus.
Arteperitus, z. ond. ars.
Arterie, gr. (artëria) slagader, polsader; ook:
hoofdleiding bij de elektriciteit; — arteriáka, n.
pl. middelen tegen gebreken van de luchtpijp;
— arterialisatie, f. zuivering van het bloed in de
longen; — arterialiteit en arteriositeit, f. nw lat.
slagaderlijkheid, rijkdom aan slagaderen; — arteriëel en arteriëus, adj. slagaderlijk, de slagaderen betreffend; — arteriëktásis, f. of arteriëu-
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etsma, n. gr. Med. slagaderuitzetting, slagader
slagaderbreuk, z. v.-gezwl;–artiochás,f.
a. a n e u r s y m a; – arteriographie, f. slagaderbeschrijving; – arteriölae, f. pl. nw. lat.
kleinste slagaderen; – arteriologie, f. gr. slagaderleer; – arteriopálmus, m. het sterke
kloppen der slagaderen; – arteriorrhéxis, ook
,arteriodialysis, f. slagaderscheuring; – ar
verkalking der slagaderen; – ar -terioscl,f.
kunstmatige slagaderopening; –-teriom,f.
arteritis of arteriitis, f. slagaderontsteking.
artes, enz., z. ond. ars.
Artesische putten (fr. puits artésiens, dus . ge
naar het graafschap A r t o is in Frank--hetn
rijk, waar zij reeds sedert het begin der 12de eeuw
vooral geboord werden, ofschoon zij ook reeds
vroeg in Oostenrijk en Opper-Italië, en waar
lijk nog veel vroeger in China in gebruik-schijn
waren) geboorde welputten, die het water uit
Bene diepliggende waterader opbrengen.
Arthralgïe, f. gr. (van árthron, lid, gewricht)
gewrichtspijn; – arthremböla of arthrembólus, m. Chir. werktuig ter herzetting van ontwrichte ledematen; – arthrembolèis, f. Chir.
het zetten van ontwrichte leden; – arthritis, f.
jicht in het algemeen; – a. de/ormans,
ormans, knobbeljicht; – a. rheumatica, gewrichtsrheumatiek; –
a. urica, jicht; – arthrítisch, adj. jichtig, de jicht
betreffende; – arthrocarcinóma, n. gewrichtskanker; – arthrocéle, f. gewrichtsgezwel; –
arthrodia, vrij gewricht, kogelgewricht (b. v. van
de heup); – arthrodynie, f. gewrichtspijn; –
arthrokakie of arthrocace, f. winddoorn, eene
gewrichtsziekte; – arthrokakologle, f. Med.
ontwrichtingsleer; – arthróncus, m. harde gewrichtszwelling, stijfheid; – arthropathie, f. gewrichtslijden; – arthrophlogósis, f. ontsteking
van de gewrichtsvliezen; – arthrophyma, n.
week gewrichtsgezwel; – arthrophyósis, f. zweer
aan of in het gewricht, gewrichtsettering; –
arthroplastiek, f. gr. lid- of gewrichtsvorming,
. z. de kunstmatige langs chirurgischen weg; –
arthrósis, f. beweeglijke beenverbinding, gewrichtsvereeniging; – arthrospóngus, m. sponszwel der gewrichten.
Arthur, ook Artus, mansnaam, inz. van den
oud-engelschen koning (6de eeuw), stichter van
de veelbezongen R o n d e t a f e l (table ronde)
en gemaal van Ginevra.
arliculus, articuleeren, articolatamente z. a r
t i k e 1.
Artifex, m. lat. (van ars, z. ald., en f acére, maken) kunstenaar; – artificium, n. kunststuk;
kunstgreep; – artificiëel, (fr. arti f iciel, lat.
arti f icialis, e) kunstig, kunstmatig, nagemaakt;
– artificiëus, adj. (lat. arti f iciósus, a, um, fr.
arti f icieux) kunstrijk, kunstmatig; ook listig,
sluw.
Artikel, n. lat. (articulus m., pl. arliculi, m.)
lid, stuk, afdeeling, b. v. van eene redevoering, wet, geschrift, van een dagblad (een
hoofd- of l e a d i n g - artikel, z. ald.), enz.
hoofdstelling, hoofdpunt; eene bepaalde soort
van waren; Gram. lidwoord, geslachtswoord
(d e, h e t) ; in de geloofsleer : de drie artikelen, de
-
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drie hoofdstellingen des geloofs; alle verordeningen, welke op de krijgstucht, politie en
den ganschen zeedienst op oorlogsvloten betrekking hebben; ook: statuten en privilegiën van een gilde; – articulus additionalis, lat.
bijgevoegd artikel; – a. captiósus, gevaarlijk,
bedenkelijk of nadeelig artikel; – a. consecutibes, gevolgtrekking; – a. de/ensionalis, verdedigingspunt; – a. elusivus, ontwijkend artikel;
– a. f idéi f undamentális, geloofsartikel, hoofd
geloof; – a. illativus, gevolgtrekking;-puntva'
– a. impertinens, niet geldige stelling; – a.
irrelévans, onbeduidend punt; – a. spurius,
onechte, ondergeschoven stelling of plaats;
– articuli demonstratiáles, m. pl. getuigende
stukken, c e r t i f i c a t e n; – a. inquisitionáles,
punten, waarover de rechter den gedaagde of
beschuldigde ondervraagt; – a. probatoriáles, bewijsstukken; – a. - reprobatoriáles, tegenbewijsstukken; – articulair, adj. tot het gewricht behoorende, het gewricht betreffende; – articulàtim, stuksgewijze, stuk voor stuk; – articuleeren
(lat. articuláre), Anat. (beenderen) samenvoegen;
Gram. woorden en lettergrepen duidelijk en bepaald uitspreken; ook: iets punt voor punt voordragen; – gearticuleerd, adj. geleed;
duidelijk uitgesproken; – g e a r t i c u l e e r d e
t o n e n, tonen, die door de spraakwerktuigen
voortgebracht en als het ware g e l e e d zijn; –
articulamént, n. nw. lat. gewricht; – articulátie (spr. tie=tsie), f. geleding, gewrichtsverbinding; duidelijke en bepaalde uitspraak
der woorden en hunne deelen bij het lezen;
Pict. juiste uitdrukking van alle deelen in
eene schilderij ; – artieolataménte, articolato,
ital. duidelijk bij het uitspreken.
Artillerie, f. fr. (van 't mid. lat. ars, artellaria,
artillar'a, artilleria, f. machine, krijgswerktuig;
fr. artiller, een schip met geschut voorzien,
eene plaats wapenen, bevestigen) oorspr. alle
krjgstuig, thans inz. zwaar of grof geschut en
al het daartoe behoorende; geschutkunde,
vuurwerkkunst; – artillerie de ligne, het lichte geschut der linie; – artillerie de position, zwaar geschut voor belegeringen, enz. ; – artillerie volante
(spr. wolánt'), rijdende (eig. vliegende) artillerie;
– artillerie-park, n. geschutplaats, bewaarplaats voor het zwaar geschut; ook het daar bewaarde geschut zelf; – artillerie-trein, m. gevolg
van zwaar geschut met het daartoe behoorende;
– artillerist, m. geschutsoldaat; – artillerievuur,
n. losbranding van kanonnen.
Artilûeco, m. kleine zilvermunt te Ragusa,
de oude (a. v e c c h i o) = 8 grossetti
of 23 cents, de nieuwe (a. n u o v o) = 3
grossetti of ongeveer 9 cents.
Artiodactylen, pl. N. H. hoefdieren met een
even aantal teenen (koe, schaap).
Artisan, m. fr. (spr. –zaI ), van art = lat. ars,
z. ald. handwerksman; – artist, m. (fr. artiste) kunstenaar, kunstoefenaar; bij de Franschen staat het vaak voor den naam van
het bedrijf, evenals bij ons het woord m e e st e r; – artiste vétérinaire veearts; – artistiseh, adj.
tot de kunst behoorend, kunstmatig.
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Artisjók, f. it. (articiocco, fr. artichaut, van 't . As, m. lat. (genit. assis) eene oud rom. koper arab. ar'di-schauki, d. i. aarddoorn) distel- munt, die aan de eene zijde een Janushoofd en
achtig, gezond moesgewas met zeer vleezige, aan de andere een scheepssteven vertoonde; het
schubvormig gegroeide krop, waarvan de oud rom. pond, houdende 12 unciae; ex asse,
vruchtbodem en kelkbladeren gekookt gegeten eig. tot op een as, d. i. geheel en al, tot op een
worden (Cynara scolymus); ook: een voorheen ge- cent, inz. van erfenissen, vgl. a a s.
Asab, m. turk. (naar een zekeren A s a b, door
bruikelijk krijgsgereedschap, bestaande uit een
veelpuntig ijzer, dat inz. dienen moest om de Murad II benoemd) ongeregelde turksche sol vijandelijke ruiterij in hare vervolging te be- daten, die tegen vrijdom van.belasting te velde
trekken; ook de manschap der vloot en van het
lemmeren.
arsenaal (sedert de 18de eeuw).
artist, artistisch, z. ond. a r t i s a n.
a sacris, lat. der heilige zaken.
artium liberalium magister, z. ars.
Asa fcetlda, f. nw. lat. Pharm. duivelsdrek,
Artoká.rpen, m. pl. gr. (van artos, brood, en
karpos, vlucht) broodvruchtboomen, brood- het harsige, zeer heilzame sap uit den wortel
boomachtige gewassen; - artolatrie, f. brood- eener perzische plant (Ferula asa fwtida);
dienst, dienst om brood; ook aanbidding asa dulcis, zoete of w e l r i e k e n d e
des broods (der hostie); - artolatríst, m. a s a n t, z. v. a. benzoë.
a salvo, z. onder salvus.
broodaanbidder; - artolíthen, m. pl. broodsteenen, steenen, die er als brood uitzien; - ar- ( Asaph, m. muziekmeester uit het geslacht der
tophorium, n. brooddrager, de doos ter bewaring Levieten, die, naar men zegt, onder koning
van het gewijde avondmaalsbrood voor zieken David het godsdienstig gezang in den taberin de grieksche Kerk, vgl. p y x i s; - artotyrie- ; nakel leidde, terwijl zijne 4 zonen hoofden van
ten, m. pl. (van tyros, kaas) Christenen in de 2de 1 4 zangklassen geweest zouden zijn. Of de aan
eeuw, die kaas bij het avondmaalsbrood ge- Asaph toegeschreven psalmen (50, 73 — 83) van
bruikten en vrouwen tot de priesterschap toe- leden der van Asaph afstammende familie afkomstig zijn, is meer dan twijfelachtig.
lieten.
Asaphie, f. gr. (van a-saphés, onduidelijk)
artuátim, lat. lids- of stuksgewijze; - artueeonduidelijke uitspraak, zwakke, doffe, heesche
ren, lat. lidsgewijs losmaken, verbrokkelen.
( stem of spraak.
artus, z. arctus.
Asar, eene gouden munt te Ormus aan de golf
Arum, z. a r o n.
arundeliaansch marmer, groot stuk mar- van Perzië = 6 gl. 70 ct.
Asarine, f. een alkaloïde van het europeesche
mer, in het begin der 17de eeuw op Paros door
den graaf van A r u n d e l gevonden, waarop mansoor (Asdrum europaeum).
Asarkie, f. gr. (van a priv. en sarx, sarkós,
een goed gedeelte der geschiedenis van Athene
is gegrift, en dat ten grondslag gelegen heeft vleesch) vleezeloosheid, magerheid.
aan eene vaste tijdrekening voor de grieksche
Asbest, z. a m i a n t.
Asboline, f. (van 't gr. asbólë, ásbolos, roet)
geschiedenis. Het heet ook m a r m e r v a n
P a r o s, ook van 0 x f o r d, omdat de klein- geel, olieachtig, in water oplosbaar bestand zoon van A r u n d e 1 het aan de bibliotheek te deel van het roet.
Ascaríden, z. a s k a r i d e n.
Oxford heeft geschonken.
Asceet etc., z. a s k e e t.
Arundel- maatschappij, f. (Arundel-society for
promoting the knowledge of art) genootschap van
aseendeeren, lat. (ascendére of adscendëre,
van scandére, stijgen) opklimmen, opstijgen;
eengelsche kunstvrienden.
Arundinaeëën, f. pl. (arundinacéae, van bevorderd worden; - ascendant, n. fr. (spr. asarundo, riet) rietgewassen; versteeningen . van sandán) overwicht, invloed, gezag, aanzien; verscheiden rietsoorten; - arundineus, adj. (lat. ascéndent, m., pl. ascendénten, verwanten in opklimmende lijn, ouders, grootouders, enz. in
.arundinósus, a, um) vol riet, bewassen.
arupa, Skr. zonder lichaam, vormloos, he- tegenoverstelling van d e s c e n d e n t e n; nelsch.
ascendéntie (spr. t=ts), f. nw. lat. de opklimmen de lijn van bloedverwantschap, verwant Aruspices, z. h a r u s p i c e s.
Arválen, pl. lat.(fratres arváles, v. arvum, schap; - ascenseur, m. fr. (spr. asanseur), ook:
veld) veldbroeders, eene priesterschap in het ascensoir, n. fr. (spr. asansoar) toestel om menoude Rome, wier dienst betrekking had op de schen en goederen naar boven te brengen, hijschmachine, lift z. a.; - ascénsie, f. opstijging,
vruchtbaarheid der velden.
Arvicultuur f. (lat. arvum,, veld), graanbouw. opvaart; Astron. rechte of s c h u i n s c h e
Aryab Somatsj, voorind. Hindoes, die europ. a s c e n s i e van eene ster, de graad of het punt
, des evenaars, dat zich te gelijkertijd ,met die
Zeden hebben aangenomen.
arytoenoïdeïsch, adj. gr. (arytainoeidés, van ster in de rechte of schuinsche sfeer bevindt;
arytaine, vaatwerk om te putten of scheppen) voorts: hemelvaart van Christus; ook het
bekervormig, b. v. Anat. a r y t e n o ï d e ï- feest daarvan: Hemelvaartsdag; - ascensios c h e kraakbeenderen (lat. cartilagines naaldifieréntie, f. Astron. klimmingsverschil;
arylcenoïdeae) de bekervormige kraakbeenderen - ascensionist, m. opstijger (b. v. aan het koord).
Ascii of Askil, m. pl. (gr. eig. áskioi, van
van het strottenhoofd.
skiá, schaduw) Geogr. onschaduwigen, schaduw Arythmus, liever a r r h y t h m u s, z. aid.
loozen, de bewoners der heete luchtstreek, die
Arx, f. lat. burcht.
-

-
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geen schaduw werpen, als de zon recht boven
hen staat.
Aseites of Askites, m. gr. (van askos, zak)
Med. buikwaterzucht; - aseitiseh, adj. waterzuchtig.
Aseus m. (eigenl. blaas), moedercel bij zwammen; - ascomyceten, pl. zwammen met blaascelsporen; - aseoporen, pl. Bot. blaascelsporen,
kiemkorrels der kern-en schijfzwammen.
Asebie, f. gr. (asebeia) goddeloosheid.
a secrétis, lat. geheimschrijver van eenen
vorst.
Aséga-boek, n. (van 't oud friesch dséga, d. i.
recht-zegger, m. a. w. rechter) oud friesch rechtsboek der Rustringers, een der friesche landrechten uit de 13de eeuw.
Aseiteit, f. mid. lat. (aseïtas) zelfstandigheid,
eene scholastieke uitdrukking om de volstrekte
onafhankelijkheid van God aan te duiden; God
is n. 1. niet van anderen (ab aliis), maar alleen
van zich zelven (a se) afhankelijk en juist daarom ten volle onafhankelijk, zelfstandig.
Aseleniseh, gr. (van a priv. en seléné, maan)
zonder maan b. v. aselenische nacht.
Aselgie, f. gr. uitspatting, wellust.
Asma, (van 't gr. asémos, on, van a priv. en
sèma, teeken) plotselinge beslissing eener
ziekte zonder voorafgaande teekenen; - asèmiseh, adj. teekenloos, zonder kenteeken, onduidelijk; ontijdig, ongewoon; - asemie, f. onvermogen om zich door teekens te doen verstaan.
Asen, m. pl., sing. As, Ase (oudn. asas, pl. iisir;
got. en oudhoogd. ans) noorsche Myth. het
nieuwe godengeslacht, uit 13 goden en 18 godinnen bestaande, afstammende van 0 d i n; asgard, m. hunne woonplaats, hemelsche;burcht.
a se perdre, fr. of asperdo, ital. biljartspel; een
spel waarbij men moet verloopen.
Asepsis, f. wondbehandeling met voorkoming
vin infectie.
asèptiiseh, adj. gr. (van a priv. en sèpein, ver
niet verrottend, niet tot bederf over--roten)
gaande; - aseptine, f. middel om het zuur
worden der melk te verhinderen (uit boorzuur
bestaande).
asexuaal, adj. nw. lat. (asexudlis, van a priv.
en lat. sexus, geslacht) geslachtloos, zonder geslacht.
Asialie, f. (gr. a priv. en sialon, speeksel), gebrek aan speeksel.
asigmatisch, gram. geen s i g m a (z. ald.)
aannemende.
asinus, m. lat. ezel; - asinus ad lyram, lat.
(erg ens toe geschikt zijn als) de ezel tot het bespelen
- asinus asinum
Pder lier;f
, ricat sprw.
P de
eene ezel jeukt den anderen (van twee personen
die elkander overdreven lof toezwaaien); asináriseh en asininiseh, adj. (lat. asinarïus,
asininus, a, um) tot den ezel behoorende, den
ezel eigen; afkeerwekkend; - asiniteit of asinerie, f. ezelachtigheid, domheid.
Asitie (spr. t=ts), f. gr. (asitia, van a priv. en
sitos, spijs) het niet-eten, vasten; onthouding
van voedsel, gebrek aan eetlust
a six parties, fr. (spr. si-parti), muziekstuk
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voor zes stemmen; - a six temps, fr. (spr. tan),
in 6/1 maat.
Asjaan, hebr. zondoffer (Leviticus 4 en 5,
1-13), zie hattaat.
Asjera, hebr. gewijd bosch of zuil (Exod. 4,
13). Ook de naam der godin Astoreth, Astarte
(Richteren 2, 13; 3, 7).
Asjani, z. a ss 1 a n i.
Asjkenazim, pl. duitsch-poolsche tak van het
joodsche volk; zie s e f a r d i e m.
Asjoerra, arab. 10de dag en nacht van de le
maand (Moharrem) ; feest ter herdenking van
mohammedaansche martelaars.
Askar of A s k u r, m. oudnoorsch (as/cr.,
eig. esch) Myth. de eerstgeschapen mensch, dien
0 d i n uit een drijvend stuk hout voortbracht.
Askaríden, f. pl. N. H. aars- of endeldarmwormen, spoelwormen.
Askèsis of askëse, f. gr. (van askein, oefenen)
oefening, streng vrome levenswijze, gepaard
met vasten en onthouding van alle wereldsch genot; de zoodanig levenden noemde men in de
eerste chr. kerk askèten of aseeten, streng vrome
menschen, deugdbeoefenaars; - asketiek of
asketïka, aseetika, f. oefening der godzaligheid, leer der deugdbeoefening of strenge
vroomheid; - asketieus of aseetleus, m. schrijver van stichtelijke werken; - askètiseh of
aseètiseh, adj. strengvroom, stichtelijk, tot
een zedelijk goed gedrag opwekkende, b. v. a sk e t i s c h e schriften, stichtelijke schriften; - aseetisme, n. denk- en leefwijze der
asceten.
Asklepiade, z. ond. s c u 1 a p i u s.
asklepiádiseh vers, n. eene voetmaat, dus genoemd naar den dichter A s k 1 e p i á d e s; zij
begint met eenen trocheus of spondeus en
sluit met eenen jambus, en bestaat of uit twee
(het kleine), Of uit drie choriamben (het groote
asklepiadische vers). Het kleine askl.. vers heeft
alzoo deze gedaante: — — ^-- -- i j
— 1 '.-, `..; asklepiadisehe strophe, f. eene door
verbinding van gezegd vers met andere verssoorten gevormde strophe, inz. uit 2 asklepiadische, een pherekratisch (z. ald.) en een glykonisch (z. ald.) vers.
Askleple, f. nw. lat. (a-sclepias) Bot. zwaluw
een talrijk plantengeslacht, waartoe de-wortel,
syrische zijdeplant en de stinkend e g o u w e behooren; - askiepïon, n. het uit
het melksap der syrische zijdeplant verkregen
kristalliseerbare hars.
Asklepios, z. ond. s c u 1 a p i u s.
Asmodi, chald. (eig. a s c h m o d a i, fr. A sm o d é e, d. i. verwoester) een booze geest, demon des satans, die volgens het boek Tobias
de 7 mannen van Sara doodde ; vandaar iron.
huwelijksduivel, verstoorder der echtelijke een
-dracht.
asbdiseh, gr. (asodes, van asé, oververzadiging,
walging) met walging, benauwdheid en groote
onrust verbonden; - asodes (sell. f ebris) of asodisehe-koortsen, braakkoortsen, met walging en
benauwdheid verbonden.
Asoka, m. een boom van buitengemeene bloe,
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manpracht (Jonesia Asoka), die bij indische dichters een groote rol speelt en volgens de sage
bij aanraking door een meisjesvoet bloeit.
ASomáton, n. gr. (van a priv. en soma, lichaam)
onlichamelijk wezen, geest; - asomátisch, adj.
onlichamelijk.
a san aise, z. a i s e; - à son gout z. y o u t.
Asboot, m. gr. (ásctos, d. i. onredbaar, van a
priv. en sódzein, redden) slemper, brasser;
uitspattend mensch; - asode, f. brasserij, zwel
uitspatting, ongeregeld leven; - asótisch,-gerij,
adj. zwelgend, liederlijk, buitensporig.
Asophie, f. gr. (a-sophia) onwijsheid, dwaasheid.
Asor, m. muziekinstrument der Hebreeën,
langwerpig vierkant, met 10 snaren, op de nabla
gelijkende.
Asorath, m. mahomedaansch godsdienstig
boek, de uitlegging der godsdienstleer door de
Khalifen enz. behelzende.
Aspaláth, m. gr. (aspálathos, rozenhout)
plantensoort, waartoe de amerikaansche ebbeboom behoort, welks hout, dat naar aloë riekt,
tot inlegwerk gebruikt wordt.
Asparagine, f. gr. (van asparágos, asperge)
een amide (z. a.); de asperge-stof, het alkaloide
der asperge; - asparalogith, m. aspergesteen,
schelpige apatiet (z. ald.).
Aspasia, gr. (spr. s=z) vr. naam: de aangename, welkome, vriendelijke; ook eene door
schoonheid, aanminnigheid en verstandsbeschaving uitstekende vrouw (naar de atheensche
A s p a s i a, de vriendin en later de gade van
Pericles).
Aspect, n. lat. (adspectus, van adspicére, aan
aanblik, voorkomen, uitzicht; voor--schouwen)
eken; pl. aspecten, Astron. de verschillende
standen der planeten ten opzichte van elkander;
de astroloog besluit uit die a s p e c t e n tot
het toekomstig geluk of ongeluk der menschen.
Asper, m. (van het nieuw gr. áspros, wit) de
kleinste turksche zilvermunt, nu nauwelijks 1
cent waard; in Turkije wordt zij atsjeh of
liever aktsjeh genoemd (v. h. turksch aqtsjeh,
wit).
asper, aspéra, aspérum, lat. ruw, hard, scherp
enz. ; - nec aspéra terrent, ook wederwaardigheden
schrikken niet af (leus der oude Welfen, nog heden in 't hannoversche wapen); - per aspéra ad
astra, door wederwaardigheden (stijgt men) tot
de sterren, door lijden tot verblijden, door leed
tot heerlijkheid; z. ook onder s p i r i t u s; asperifoliën, f. pl. ruwbladerige planten; - asperiteit, f. lat. (asperitas) ruwheid, hardheid,
scherpte; - asperàgo, f. Bot. kleefkruid, eene
plant met stekelige bladeren.
aspergeeren, lat. (aspergére of adspergére) besproeien, bevochtigen; - aspergílium of aspersorium, nw. lat. wijkwast; - aspérsie, f. lat.
(aspersio) besprenkeling met wijwater.
Asperifoliën, asperiteit, z. ond. asper (2e art.).
Aspermasie, f. gr. (van a priv. en sperma,
zaad) Med. zaadgebrek; - aspermatísme, n. gebrekkige uitwerping van het mannelijke zaad;
- aspérmisch of aspermátisch, adj. zonder zaad.
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asperneeren, lat. (aspernári) verachten, versmaden, verwerpen.
Aspersie, aspersorium, z. onder a s p e rgeeren.
Asperugo, z. ond. a s p e r (2e art.).
Asperula (odorata L.), f. Bot. waldmeester;
Lieve-vrouwenbedstroo.
Asphalt, n. gr. (ásphaltos), aardpek, aard- of
berghars; steenhars, jodenlijm van Judea; asphalteen, n. de hoofdmassa van het asphalt,
door behandeling met alcohol, dan met ether
en verdamping der etherische oplossing ver
asphalteeren, met een mengsel van-kregn;
asphalt en kalk bedekken (daken, vloeren, enz.).
Asphódélus, m. gr. (eig. de stille plant, in
tegenst. met sphódros, sphedanós, hevig, heftig,
stormachtig) lelieachtige plant, inz. A s h p od e 1 u s 1 u t e u s, gele affodil, wier wortelknollen een schraal voedingsmiddel vormen en die
door de oude Grieken, als 't ware tot voedsel, bij
de dooden op 't graf geplant werden. In Homerus'
onderwereld wandelen en droomgin geesten van
helden op eene aff odilweide. Verg. a f f o d i 1.
asph f ktisch, adj . gr. (á-sphyktos, van a priv.
en sphydzein, d. i. slaan (v. d. pols), vgl. s p h y gm i s c h) van den polsslag beroofd, onmachtig
schijndood; - asphyxie, f. gr. hoogste graad van
onmacht, polsstilstand, schijndood; - asphyxiceren, onmachtig of schijndood maken, worden
of zijn.
Aspic, m. fr. (spr. aspiek) Mil. stuk geschut,
twaalfponder; ook eene gelei-spijs, koudevleeschof vischspijzen met eene geleiachtige saus.
Aspidium, z. po1ypodium.
aspireeren, lat. (aspiráre of adspiráre) eig.
aanademen; Gram. met aanademing uitspreken,
eene h doen hooren, verscherpt uitspreken; naar
iets streven, dingen; - aspiráta, f. (scil. litíera)
pl. aspirate, Gram. aangeademde letters, ontploffingsgeluiden met opvolgende ademing verbonden b. v. ph, th, bh, gh, dh, de laatste
uit het sanskrit bekend; - aspiratie (spr. t=ts),
f. (lat. aspiratio) Gram. de gescherpte uitspraak
eener letter, het uitdrijven van den adem voor
klinkletters; ook zielsverheffing, verlangen
naar God; - a. pneumonie, longontsteking tengevolge van inademing van slechte stoffen; - aspiránt, m. (lat. aspirans) aanzoeker, dingen,
b. v. naar eenen post, eenen graad, enz. ; een in
't geheel niet of gering bezoldigde ambtenaar,
die op eene vaste plaats wacht; - aspirante, f.
aanzoekster; in kloosters: n o v i c e, die op het
aantrekken van haar kloostergewaad wacht; aspirator, m: vat, waarin door afvloeiing van
water luchtledigheid veroorzaakt en daardoor
versche lucht opgezogen wordt.
Aspirine, f. acetylsalicylzuur.
Aspis, f. N. H. kleine zeer vergiftige slang,
wier beet ongeneeslijk is, ook: schild (gr).
Asport, n. fr. (spr. -por) roof, schaking; ' asporteeren, wegvoeren, rooven.
Aspríno, m. een goede ital. wijn.
ass., Muz. afkorting voor a s s a i.
Assa foetida, z. a s a.
Assagái, ook bassagaai en sagaai en
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a s s e g a a i, m. werpspies van wilde volks
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assequeeren, lat. (asséqui) bekomen, erlangen;
-stamen. bereiken; inhalen; – asseeütie (spr. l=ts) f. nw.

assái, ital. (= fr. assez, van 't lat. adsatis) Muz.
genoeg, genoegzaam; het woord dient vaak tot
versterking van het volgende : a s s a i a 11 eg r o, vrij vlug; – assai voce (spr. wootsje), alleen
met de stem, zonder accompagnement met het
instrument.
Assaisonnement, n. fr. (spr. assèzonn' man, v.
assaisonner, kruiden) toebereiding, kruiding,
saus enz. van spijzen.
Assáki, liever c h a s s e k i, z. ald.
Assaneering f. (fr. sain = gezond), verbetering
der gezondheidstoestanden.
Assarium, n. rom. zilver- en kopermunt.
Assassjjn, m. (fr. assassin, ital. assassin), pl.
assassijnen, sluipmoordenaars; oorspr. de naam
eener in de llde eeuw gestichte en door hare
wreedheden beruchte arabische secce (arab.
hasjijin, van hasjisj), eene hennepsoort, uit welke
een geestrijke drank bereid werd, met welken zij
zich een roes dronken en alsdan, op bevel van hun
opperhoofd, den Oude of Heer van denBerg, elken
moord begingen; – assassineeren, moorden, met
voorbedachten rade dooden, verraderlijk ombrengen; – assassinium, mid. lat. ook assassinaat, n. sluipmoord; – assassinàtor, m. Jur.
huurder of betaler van eenen sluipmoord.
Assátie (spr. t= ts), f. nw. lat. (v. het lat.
assare, braden) het koken der voedsels en geneesmiddelen in hunne eigen sappen, zonder
bijvoeging van eenig ander vocht.
Assaut, n. fr. (spr. assó; oudfr. assault assail,
van 't lat. ad-sallus d. i. eig. aansprong) bestorming, berenning; aanval bij den strijd,
bij het tweegevecht; ook : openbare schermoefening.
assa voce, z. ond. vox.
assecteeren, lat. (assectáre) aanhangen, volgen,
vergezellen; – asseetàtor, m. aanhanger, vol
-gelin.
asseeureeren, mid. lat. (assecuráre, van 't lat.
ad en secürus, zeker) verzekeren, borg blijven
voor gevaar, z. a s s u r e e r e n; – asseeurántie
(spr. t= ts) f. verzekering, borgblijving, vrij
tegen schade; z. verder onder a s s u r e e--waring
ren.
Assecutie, z. ond. a^,s s e q u e e r e n.
Assef, m. naam der perz. stadhouders, beneden
de K h a n s staande.
Assemblée, f. fr. (spr. assanblé' ; van assembler,
mid. lat. assimulare, verzamelen, dat men, evenals ensemble van in simul, op het lat. simul, adsimulare terugvoeren kan, doch zich onder den
invloed van ons z a m e l e n schijnt gevormd te
hebben) bijeenkomst ter beraadslaging; een
talrijk, aanzienlijk gezelschap tot uitspanning, praalgezelschap; – a. dansante (spr. dansant'), danspartij; – a. nationale (spr. nationaal), nationale vergadering; – assembleeren,
vergaderen.
assenteeren, (lat. assentiri) bijval schenken,
toestemmen, inwilligen, toestaan; – assénsie, f.
(lat. assensio) ook assént, n. (lat. assénsus)
toestemming, bijval.

lat. verwerving, bereiking.
assereeren, lat. (asserére, eig. iets tot zich nemen, zich aanmatigen) beweren; – assértie (spr.
t=ts), f. lat. (assertio) bewering, het beweerde;
– assertórisch, wij. nw. lat. (assertorius, a, um)
bewerend, verzekerend (het houdt het midden
tusschen problematisch en apodict i s c h) ; – assertorium, z. juramentum.
assermenteeren, fr. (assermenter, van serment,
eed, en dit van 't lat. sacramentum) den eed afnemen, beëedigen.
asserveeren, lat. (asserváre) bewaren; – asservátie (spr. t=ts), f. bewaring; – asservàtum,
n. het bewaarde.
Assessmentisme, n. een bastaardvorm van de
levensverzekering, vooral in Amerika een tijdlang in zwang, waarbij premieverhooging afhangt van sterfgevallen; een soort loterij dus.
Assessor, m. lat. (van assidëre, bijzitten) bijzitter, de persoon, die eenen voorzitter, eenen
rechter, als naaste helper is toegevoegd; – assessoraat n., of assessuur, f. het ambt van zulk
eenen bijzitter.
assevereeren, lat. (asseveráre, v. sévérus, ernstig) plechtig verzekeren, bezweren; – asseverátie, (spr. t=ts), f. verzekering, bezwering.
assez, fr. (spr. assé, van 't lat. ad-satis, of wel
van 't celtisch assez, asse, verzadigd) genoeg.
assibileeren, lat. (assibilàre, bij iets sissen,
vgl. sibilus enz.) Gram. met eenen sisklank begeleiden of verbinden; – assibilàtie (spr. t= ts)
f. nw. lat. aansissing, verbinding met eenen
sisklank.
assidu, fr. (lat. assiduus, van assidére, gezeten
zijn, zich houden bij, enz.) aanhoudend vlijtig,
volhardend, onafgebroken; – assiduiteit, f. lat.
(assiduitas) aanhoudende vlijt, volharding, onvermoeidheid.
Assiénto, m. sp. (assiento, asiento) verdrag,
het verdrag der slavenlevering naar Amerika
van de spaansche regeering met eene vreemde
natie, waardoor zij deze den alleenhandel met
afrikaansche negerslaven naar amerik. koloniën
vergunde; – assiénto- compagnie, f. maatschappij
tot slavenhandel; – assiénto-tractaat, n. het
verdrag in 1713 tusschen Spanje en Engeland
gesloten, waarbij Eng. het uitsluitend recht
kreeg om gedurende 30 jaren Negers uit Afrika
naar de spaansche z. amerik. koloniën te voeren,
en dat in 1750 werd opgeheven; – assientíst, m.
medelid dier maatschappij.
Assiétte, f. fr. (provenc. assieta, vaststelling
der opbrengsten, assetar en assetjar, zetten, nederzetten; it. assettare, inrichten, in orde brengen, nederzetten, vgl. got. satjan, zetten)
stand, stelling, houding, vastheid bij het rijden;
fig. gemoedsstemming, rustigheid; vandaar:
inzijnassiette blijven, zijnebedaardheid, kalmte, enz. behouden; – ook: tafelbord;
– assiette volante, fr. (spr. –wolánt') eig. vliegend
tafelbord, een bijschotel, rondgaand bord;
toespijs.
assigneeren, lat. (assignáre, vgl. signum, sig-
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neeren) eene schriftelijke aanwijzing op betaling
geven; aanwijzen; — assignánt of assignátor,
nw. lat. m. die eene aanwijzing doet, aanwijzer, trekker; — assignatarius, m. nw. lat. ontvanger eener aanwijzing tot invordering bij
eenen derde; — assignaat, m. degene, op wien de
aanwijzing is gesteld, de betrokkene; — assignaten, n. pl. staatspapier tijdens de fr. omwenteling
waarvan de betaling was aangewezen op den
verkoop of de opbrengst van de nationale goederen; — assignatie (spr. t= ts), f. lat. (assignatio)
aanwijzing of overdracht om iets te betalen,
aanwijzingsbrief.
assimileeren, lat. (assimildre, beter assimuláre,
van similis, e, gelijk, overeenkomstig), gelijkmaken, vereenzelvigen; in voedingsstof veranderen; — assimilátie (spr. t=ts), f. vereenzelviging, gelijkvormigmaking; verandering der
spijzen in de stoffen van het dierlijke of
plantaardige lichaam, dat ze opgenomen heeft;
Gram. verandering van eenen medeklinker in
den daarop volgenden, ter wille van de welluidendheid en het gemak, b. v. o If e n d o voor
obfendo.
Assízen, f. pl. fr. (les assises, van assis, ge
zittingen; rechtszittingen op vast--zetn)ig.
gestelde tijden, waarin over lijfstraffelijke zaken
werd gevonnist; — cour d'assíses (spr. koer
dassíéz'), gerechtshof.
assisteeren, lat. (assistére) bijstaan, helpen,
ondersteunen; . — assistent, m. lat. (assistons) helper ;ondersteuner ; —ass.resident,europ.bestuurder
van een gedeelte eener residentie, — assistance,
f. fr. (spr. assi -stáis'), ook assisténtie (spr. t=ts),
nw. lat., bijstand, hulp, hulpbetoon, ondersteuning.
Assláni, of verbasterd asjáni, m. turk. (voluit
goeroesj dsldni of g. aslani, d. i. leeuwenpiaster,
v. goeroesj, piaster, en aslan, leeuw) leeuwendaalder, eene in Nederland voor Turkije geslagen munt v. 80 tot 120 a s p e r s in waarde (vgl.
a s p e r).
associëeren, lat. (associáre; van socius, z. ald.)
zich vereenigen, verbinden b. v. tot gemeenschappelijken handel; iemand als deelhebber
in eene zaak opnemen; — associatie (spr. t=ts),
f. nw. lat. verbinding, vereeniging van velen
tot een of ander doel, inz. tot handelszaken;
associatie der ideeën,(nw. lat. associatio ideárum) verbinding, aaneenschakeling,
samenvoeging der begrippen, voorstellingen,
waardoor zij elkander onwillekeurig verwekken
en op elkander werken; — associé, m. fr. genoot,
deelhebber, handelsgenoot, medehandelaar, vennoot; — associé en commandite, fr. (spr. an kom mandiet') stille vennoot, die geld tot eene
zaak verschaft, zonder overigens werkzaam aandeel te nemen.
assoleeren, fr. (assoler, v. sole, akkerafdeeling,
slag, v. 't lat. solum, grond, bodem) bouwland in
verschillende kampen of slagen verdeelen, om
er de afwisselende bebouwing (assolement) op
toe te passen.
Assomption, fr., z. ond. assumeeren.
assoneeren, lat. (assonáre, van sonus, klank,
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geluid) eig. aanklinken; gelijk luiden; — assonántie (spr. t=ts), f. nw. lat. Poët. halfrijm; onvolkomen rijm, b. v. van s p i t s en v is c h;
eene gelijkheid van klinkers, gelijk de a 11 i t t er a t i e (z. ald.) van medeklinkers is, b. v. h ij
veroordeelt dat voorbeeld (zij is
inzonderheid aan de sp. en port. poëzie eigen);
Muz. gelijkheid der toonfiguren in eene muzikale
gedachte.
assorteeren, fr. (assortir, van sorte, z. ald.) een
geheel naar soorten doelmatig indeelen, uitzoeken, schikken (sorteeren); zich assorteeren, of zijn winkel ass—, zich met
waren volledig voorzien; een wel g e a s s o rt e e r d e winkel, zulk een, die met al de tot
eenen handelstak behoorende voorwerpen is
voorzien; — assorteering, f. het bijeenvoegen
der voorwerpen van dezelfde soort, het s o rt e e r e n; — assortiment, n. (spr. —man)
warenvoorraad, voorraadplaats ; ook : al het
tot iets behoorende, een toestel van bij elkander
passende dingen, b. v. een a s s o r t i m e n t
van paarlen, diamanten, z. ook s o r t i m e n t.
assoupiëeren (spr. ou =oe) fr. (assoupir, van
't lat. ad en sopire doen inslapen) slaperig maken;
verdooven; stillen, geruststellen, sussen; — assoupissement, n. (spr. assoepis'mán) sluimering,
verdooving, zorgeloosheid.
assoupleeren (spr. ou = oe) fr. (assouplir, van
souple, z. ald.) buigzaam, lenig maken.
assourdeeren, assourdisseeren (spr. ou =oe),
verdooven, doof maken; Piet. het licht in de
kleine tinten verminderen, doen ineensmelten,
een zachteren toon geven.
assumeeren, lat. (assumére, van sumére, nemen) bijnemen, aannemen, aan-, opvatten, b. v.
eene gedachte; Jur. de hoofdgevolgtrekking der
partij voor de wederlegging herhalen; — assumtie
(spr. t=ts), f. (lat. assumtio) aan-, opneming;
bijstelling van eene sluitrede; opneming
eener ziel in den hemel, sterfdag van een
heilige; inz. assumtio beàtae (Mariae) virginis,
lat., of assomption, fr. f. (spr. asonpsion), of
assunta, f. it. (spr. assóenta), Maria's hemelvaart,
verheerlijking; — assumtio Christi of salvatoris, de
hemelvaart van Christus of van den Verlosser.
assureeren, fr. (assurer, van sur, z. ald.) verzekeren, bevestigen; inz. z. v. a. a s s e c u r e e r e n , mid. lat. (assecurdre, van 't lat. ad en
securus, zeker) waarborgen, verzekeren voor
schade, gevaar; — assurant, astrant, aanmatigend, brutaal; — assurántie (spr. t=ts), f. verzekering; stoutheid, vastheid; brutaalheid; ook
z. v. a. asseeurantie enasseeurátie
(spr. t = ts), f. verzekering, waarborging tegen
schade van brand, van zee, enz., door middel
van eene overeenkomst of verdrag (polis); ook
de bijzondere personen of maatschappij, voor
wier rekening de waarborging geschiedt; — assurántie-premie, f. vastgestelde vergoeding
voor het verzekerde voorwerp; — assureur, assuradeur, a s s e c u r a n t, m. verzekeraar.
Assfnenhout, n. zeer hard turksch eikenhout.
Assyrioloog, m. kenner der assyrische oudheden en taal.
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Astakolith, m. (v. het gr. astákos, kreeft)
kreeftsteen, versteende kreeft.
Astaróth, f. (ontstaan uit het bijbelsche A s th o r e t h, 2. Kon. XXIII, 13) oorspr. eene godheid der Sidoniërs, door de Hebreën tot een daemon of boozen geest verlaagd; naar de grieksche
benaming Astárte, f. als phoenicische godin der
liefde, tevens voor de planeet Venus.
Astasie, f. gr. (spr. s=z) (a-slasia, van a-stabs,
onbestendig) Med. rusteloosheid, het woelen
van zware zieken; Phys. indifferent draaievenwicht; evenwichtstoestand, die verandert zonder
dat de krachten meegedraaid worden.
astatisch, adj. richtingloos, zich in elke richting
in evenwicht bevindende; –e naald, stel van 2
magneetnaalden, wier tegenovergestelde polen
bij elkaar liggen, om den invloed van het aard
te heffen.
-magnetisop
Astatki, f. petroleumpik of mazoet, het residu
bij petroleumraffinatie (destillatie).
Asteísme, n. gr. (asteïsmós, van asteios,
steedsch, aardig, geestig, van ásty, stad; vgl.
het lat. urbanus, urbanitas) steedsche wijze van
doen, fijne toon; vernuftige fijne taal of han
ook : fijne scherts, als men den lof onder-deling,
den sluier der kleinachting of berisping ver
kunstgreep, dat men zich houdt,-bergt;Rh.d
alsof men iets wil verzwijgen, hetwelk men desniettemin zegt; plagerij, spotternij.
Aster, f. (van het gr. astér, m. ster) zeer
fraaie herfstbloem, uit N.Amerika afkomstig,
waarvan men in Europa reeds zeer vele
soorten kent, de sterrenbloem; – astèria, f. Min.
een schoon veelkleurig gesteente, soort van
opaal, sterrensteen, kattenoog; – asteriet, m.
stervormige versteening, versteende zeester; –
astérisch, adj. tot de sterren behoorende; stervorm ; – asteriscus, m. gr. (asterikós) een sterretje (*) bij schrijvers en drukkers; – asterisma,
n. pl. asterísmen, sterrenbeelden; – asterlas,
m. N.H. zeester; – asteriaeiet, asteriet of
asterolith, m. versteende zeester; – asteroiden,
pl. sterretjes, inz. de kleine planeten tusschen
Mars en Jupiter; – ásterometer, m. sterremeter.
Asthenie, f. gr. (a-sthéneia) Med. krachteloosheid, zwakte, inz. van het vaatstelsel (vgl.
s t h e n i e) ; – asthénisch, adj. krachteloos, uit
zwakte voortspruitend; eene a s t h e n is c h e
k o o r t s, eene zenuwkoorts; – astheniseeren
(spr. s = z), verzwakken, de werking der levenskracht verminderen; – asthenologie, f. leer
der levenszwakte; – asthenomakrobiotiek, f.
aanwijzing of kunst om een zwak leven te onderhouden; – asthenopie, f. zwakzichtigheid;
– asthenopyrétos, m. koortszwakte.
Asthma, n. gr. aamborstigheid, het moeilijk
ademhalen; – asthmátiseh, adj. aamborstig,
kortademig; – asthmatiens, m. een aamborstige.
Asti, m. mousseerende ital. wijn.
Astie, m. fr. (spr. astiek), likbeen, bij schoen
waarmede de zolen worden glad-makershtbn,
gemaakt; Mil. gereedschap om de patroon
blinkend te wrijven.
-tasch
Astigmatisme, n. gr. (van a priv. en stigma,
punt) toestand (van het oog), waarin de stralen,
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die van éen punt uitgaan, zich niet weder in éen
punt kunnen vereenigen, verschil in brandpuntafstanden tusschen loodrechte en schuinvallende lichtstralen.
Astomen, m. pl. gr. (van a priv. en stoma,
mond) Myth. fabelachtige volken zonder mond;
sing. misgeboorte zonder mond.
astraal, z. ond. a s t r u m.
Astrabikon, n. gr. Poët. herdersdicht, b u colicum, ecloge (z. ald.).
Astraas, f. gr. (Astraia) Myth. de godin der
gerechtigheid, inz. van het eigendomsrecht,
dochter van Zeus en T h e m i s (z. ald.); Astron.
naam eener kleine planeet of asteroïde (z. ald.),
in 1845 door Hencke ontdekt.
Astragálos, gr. of Astragaal, m. bikkel,
beentje; Anat. enklauw, kootbeen; (Arch.)
rond loofwerk, dat de basis van het kapiteel vormt en onmiddellijk op de schacht
der zuil aangebracht is; Bot. dragant, wervelkruid, wild basilicum; – astragalfsme, n.
bikkelspel; dobbelspel; – astragalomantie (spr.
tie=tsie), f. waarzeggerij uit of met dobbelsteenen, op welke letters staan, en waarbij uit
eiken worp het antwoord op eene voorgelegde
vraag wordt opgemaakt.
Astrakan, n. soort bont, geheeten naar de russische stad.
Astrapwa, f. gr. (eig. de bliksemende) tot de
Buttneriaceeën behoorende plant in Oost-Indië,
op Madagascar en het eiland Bourbon.
Astratie, f., gr. (van strateia, veldtocht) vrijdom van den krijgsdienst.
astringeeren, astringens, enz., z. adstringeeren.
Astrobolisme, n. gr. (astrobolismós, van ástron,
n. ster, en bállein, werpen, treffen) eig. het getroffen-worden door eene ster, door de hondsster
of door de zon ; vandaar : zonnesteek; dood of
schijndood door bliksem; beroerte (vgl. s i d er a t i e); – astrodietleum, n. gr. (astro-deiktikón)
Astron. sterrenwijzer, werktuig om elke ster
van de hemelglobe gemakkelijk te kunnen
vinden; – astrognosie, f. kennis der sterren,
voor zoover hare plaatsing ten opzichte van
elkander en sterrenbeelden betreft; – astrognást, m. sterrenkundige; – astrograaf, f. gr.
verrekijker met een door Steinheil uitgevonden
toestel tot mechanisch teekenen van sterrenkaarten; – astrographie, f. sterrenbeschrijving; gebruik der astrograaf ; – astroften of astrolithen,
m. pl. sterrensteenen, sterkoralen; eene ster
astrolabium, n.-vormigezplants;–
Astron. werktuig, waarop de voornaamste
cirkels der hemelglobe op een effen vlak zijn
afgebeeld, sterrenhoogtemeter; ook Geom.:
hoekmeter; – astrolatrie, f. sterrenvereering,
sterrendienst; – astrologie, f. sterrenwichelarij, sterrenvoorzegkunde, waarzeggen uit
den stand der sterren; – astrológisch, adj. op
die zoogen. wetenschap gegrond, daartoe betrekkelijk; – astrologist, astroloog, m. ster
sterrenkijker; – astromantie, f.,-renwichla,
z. v. a. a s t r o l o g i e;– astrometeorologie, f.
weervoorzegkunde uit de sterren; – ástrometer, m. sterrenmeter; – astronomie, f. (gr.
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ATAMAN.

astronomos, v. némein, verdeelen) sterren een algemeene naam der booze geesten bij
wetenschap van den loop der sterren-kunde, de Indiërs.
Asyl, n. gr. (ásylon, eig. onberoofd, ongedeerd,
en de wetten, waarnaar zij zich bewegen; astronómisch, adj. sterrenkundig; a s t r o- { van a priv. en sylán, berooven, plunderen) lat.
n o m i s c h jaar, de duur van het jaar in asylum, fr. asyle, asile (spr. aziel'), a s i e 1,
dagen, uren, minuten en seconden uitgedrukt; toevluchtsoord, vrijplaats voor personen, die
astronomisch uurwerk,zulkeendatden door de wet vervolgd worden; - salle-d'asyle, f. fr
loop der sterren aanwijst; - astronomíst, astro- bewaarschool voor kleine kinderen; - asylrecht,
noom, m. sterrenkundige ; - astrophiet, m. N. n. recht om asyl te verleenen.
H. boomvormige zeester; - astrophotographie,
Asymmetrie, f. gr. (vgl. symmetrie)
f. gr. toepassing der photographie om zonne- ongelijkheid, wanverhouding, onevenredigheid;
vlekken, eclipsen enz. in beeld te brengen; - - asymmétrisch, tij. ongelijk, onevenredig.
astrophotometrie, 1. gr. meting der helderheid
Asympathie, f. gr. (vgl. s y m p a t h i e) geder sterren; - astrophysika, f. gr. een tak der brek aan deelneming, aan medegevoeligheid,
astronomie, die bij voorkeur op grond van aan meewarigheid.
physische methoden, de samenstelling en beweAsymphonie, f. gr. (vgl. s y m p h o n i e)
ging der hemellichamen onderzoekt; - astro- Muz. wanklank, wanluidendheid; - asymphysikus, m. sterrenkundige, die door physische phónisch, adj. wanklinkend.
methoden onderzoekingen doet; - astropodium,
Asymptoot, f. gr. (van a-symptótos, niet san. steen of versteening met stervormige tee- menvallend; vgl. s y m p t o o n, enz.) Geom.
kening; - astroskoop, m. sterrenkijker; - as- eene rechte lijn, die eene kromme lijn steeds
troskopie, f. kunst der sterrenbeschouwing nadert, zonder haar ooit te raken of te snijden,
door verrekijkers; -. astrosophie, f. sterrenwijs- raaklijn aan een punt in 't oneindige; tevens als
heid, z. v. a. a s t r o n o m i e; - astrosta- beeld voor een oneindig streven, dat nooit zijn
tiek, f. sterrenstandsleer, de leer van den doel bereikt : Leibnitz noemde den mensch eene
stand en de beweging der sterren; - astrotheo- a s y m p t o o t der godheid; leerling, die niet
logie, f. sterrengodgeleerdheid, de beschouwing naar een hoogere klasse kan opgaan (inz. aan
der sterren uit een godsdienstig oogpunt.
de K. Milit. Akademie).
asynchroon, adj. niet gelijktijdig; a. motor
astrueeren, lat. (astruére of adstruére), bijbouwen; toevoegen, ter verklaring, bijleggen, inductiemotor met wisselstroommagneetnaald
toeschrijven, beweren, verzekeren.
en een in zich zelf gesloten roteerende wik
Astrum, n. lat. (= gr. ástron) gesternte,
hier bestaat geen afhankelijkheid van-keling;
sterrenbeeld; pl. astra, sterren, sterrenbeel- getal perioden en van den wisselstroom en de
den; - sic itur ad astra, zoo gaat of komt men tot omwentelingssnelheid. Zie synchroon.
de sterren, d. i. tot aanzien, eer enz. ; - astraal
Asyndesie, f., of asyndéton, n. gr. (vgl. s y nof astrálisch, adj. (lat. aslydlis, e), de sterren be- d e s i s) Log. het weglaten der voegwoorden
treffende r stervormig; - astraal-geesten, m. pl. om de rede meer kracht bij te zetten, b. v. ik
sterrengeesten, wezens, die, naar het volks- kwam, ik zag, ik overwon; in tegenstelling van
geloof der middeleeuwen, tot de sterrenwereld p o l y s y n d e t o n; - asyndétisch, adj. ver
behooren;- astraal-lamp,f. sterren- of glanslamp,
zonder samenkoppelende woorden.-bindglos,
de verbeterde Argandsehe lamp (zie
Asynesie, f. gr. (vgl. s y n e s i s) het onverald.) ; - astraal-lichaam, n. in het spiritisme, het stand, gebrek aan in- en doorzicht.
tweede ontastbare lichaam der afgestorvenen; Asynodie, f. gr. (van a priv. en synódos, saastraal licht, n. sterrenlicht.
menkomst; bijslaap) het onvermogen tot den
astutiëus, adj. (spr. ti=tsie), nw. lat. (fr. astu- hii c1 a,a,n
cieux, van 't lat. astuba, sluwheid) arglistig,
Asystata, m. pl. gr. (van a-systátos, on, niet
doorslepen, sluw.
bestaande of samenstaande; vgl. s y s t a s i s)
Astygraaf, m. gr. (van ásty, stad) stadbeschrij- onvereenbare dingen, strijdigheden; - asystasie, f.
ver, inz. van Rome ; - astygraphie, f. stad- of onvereenbaarheid.
stedebeschrijving; - astygráphísch, adj. stedeAsystolie, f. gebrekkige samentrekking der
beschrijvend; - astyrioom, m. een (atheensch) hartdeelen.
regeeringspersoon, belast met het toezicht over
At, n. turksch paard.
gebouwen; - astynomie, f. toezicht over de
Atacamiet, n. zoutzuur 1operzand in de zandgebouwen.
woestijn A t a c a m a, tusschen Peru en Chili.
Astylon, n. gr. (van a priv. en stylos, zuil)
Atagan, z. v. a. j a t a g a n.
gebouw zonder zuilen.
Ataktisch, z. ond. a t a x i e.
Astysie, f. gr. (v. a priv. en stysis, oprichting)
Atalánte, dochter van S c h ce n e u s, koning
Med. mannelijk onvermogen.
van Sc ros vermaard door hare vlugheid in
a suo bene plàcito, a suo arbitrio, a suo com- het loop
i
en, doch die door
de list vano
p
módo, ital. Muz. naar verkiezing.
m é n e s in den wedren werd overwonnen, waar
a suo luógo, ital. Muz. op zijne plaats (als
hij haar tot gemalin kreeg; ook: N.H.-dor
all'ottava is voorafgegaan).
soort van vlinder,vulcanus of admiraal geheeten.
Asurol, n. een kwikzout, als geneesmiddel bij
Atalia, vr.naam (van 't gr. atalós, kinderlijk,
syphilis in gebruik.
teeder) de jeugdige, bloeiende, teedere.
Asvarna, m. pl. nimmer sluimerende, geesten,
Ataman, z. V. a. h e t m a n.
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a tempera, it. z. t e m p e r a.
Atap, f. mal. dak; inz. bedekking van alanga tempo, a temps, z. ond. t e m p o.
alang en palmbladeren (tegenover sirap, bedekAteramnie, f. gr. (v. a priv. en téramnos, vast,
king met houten pannen).
Ataraxie, f. gr. (vgl. t a r a x i s) onver- dicht) Med. niet-verweekbaarheid, onverschrokkenheid, onverzettelijkheid, zielsrust, ge- teerbaarheid.
ater dies, z. ond. d i e s.
lijkmoedigheid.
Aterling, m.. giftige jonge hond, bastaard,
Atavisme, n. nw. lat. (v. 't lat. atávus, betovergrootvaders vader, grootvaders overgroot- onverlaat.
à terme fia,e, fr. op bepaalden termijn, een
vader; voorts voorvader in 't algemeen) wet
der overerving van lichaamsvorming en ver- verzekeringsvorm, waarbij het risico wordt
standshoedanigheden; inz. gelijkenis op den overgenomen, dat voortvloeit uit de kans, dat
grootvader, het eigenaardige van zoodanige door den dood premiebetaling zal achterwege
overerving, dat de kleinkinderen meer de eigen- blijven.
atermoyeeren, fr. (atermoyer, van terme =
schappen hunner grootouders dan hunner ouders
lat. terminus, z. ald.) den termijn van betaling
hebben.
Atax(e), m. volkswoord voor taxameter-auto- verlengen; de betaling verschuiven : vgl. p r o1 o n g e e r e n;— atermoiement, n. (spr. —moaj'mobiel, taxi-auto (z. a.).
Ataxie, f. gr. (vgl. t a x i s) Med. wanorde, má) betalings-verlenging, termijns-verschuionregelmatigheid met betrekking tot de ziekte- ving.
Ateuchus sater, m. lat. mestkever, de heilige
toevallen, stoornis in de willekeurige bewegingen
b. v. bij ruggemergstering; Philos. wanorde in kever of scarabaeus (z. a.) der Egyptenaren.
Atháir, m. arab. eene ster der eerste grootte
de zedelijke en verstandelijke vermogens; —
atáktisch, adj. onordelijk, onregelmatig, b. v. in het sterrenbeeld van den Arend.
Athamantine, f. nw. lat. Chem. een in de
a tak t i s c h e k o o r t s.
Atè, f. gr. (até, in 't algemeen schade, onheil) wortels en het halfrijpe zaad van de bergpeterMyth. de godin des kwaads, der verblinding, selie (Athamanta oreoselinum) ontdekte eigenaareene dochter van Jupiter, die hij in toorn uit den dige stof.
Athambie, f. gr. (van a priv. en thámbos, verOlympus slingerde en welke sedert op aarde
rondzwerft om de menschen van het rechte spoor bazing, schrik) onverschrokkenheid, onversaagdaf te brengen, en hen tegen hun eigen belang te ^ heid; — athambisch, adj. onverschrokken, onversaagd.
doen handelen.
Athanasie, f. gr. (athanasia van a-thánalos,
Atechnie, f. gr. (alechnia, van a priv. en
téchnë, kunst) onervarenheid in eene kunst, I onsterfelijk, vgl. t h a n a t o s) onsterfelijkkunstgebrek; — atechnisch, adj. gebrekkig uit het heid; — Athanasius, m. Athanasia, f. gr. namen:
onsterfelijke; — athanasisch credo of sfmoogpunt der kunst.
Ateknie, f. gr. (ateknia, van a- en téknon, boot, een, naar het heet, door den H. Athanasius,
kind) kinderloosheid; Med. onvruchtbaarheid den patriarch van Alexandrië, in de 4e eeuw
opgesteld christelijk geloofsformulier; — athader vrouw; mannelijk onvermogen.
Atelekstasie, f. gr. (v. ateles, onvolkomen en nasiaan, m. aanhanger van den H. Athanasius ; —
ekteínein, uitzetten) onvolkomen uitzetting, inz. athanatisme, n. vereeuwiging, vergoddelijking;
geloof aan de onsterfelijkheid; — athanatologie,
der longen bij pasgeborenen.
f. leer der onsterfelijkheid.
Ateles, m. z. amerik. aap, spinaap.
Athánor of atánor, m. Chem. een vroeger
Atelie, f. gr. (ateleia, v. a- en télos, doel, einde)
doelloosheid, ondoelmatigheid, onvolkomenheid; gebruikelijke windoven.
Athar, f. ind. rozenolie.
soms beteekent het zooveel als vrijdom van
Atharvavéda of atharvéda, f. de vierde van
zekere lasten of opbrengsten (omdat talos ook
de beteekenis van census, vermogenschatting, de v e d a ' s (z. ald.) of gewijde boeken der Inheeft) b. v. den ouden philosophen werd hier en diërs, bevattende de godgeleerdheid en bovendaar a t e 1 i e toegestaan; ook het vrij zijn van natuurkundige wijsbegeerte (tooverspreuken).
Athaumasie, f. gr. (athaumasia, van a priv. en
zekere ambten of bedieningen.
Atelier of attelier, n. fr. (spr. ate-lje, oudfr. thauma, wonder) eig. verwonderingslooshèid
artelier, mid. lat. artiliaria, als van 't lat. artília- (lat. nil admirari), onverschilligheid, gelijkmoe rium, v. ars, genit. artis, kunst) kunste- digheid tegenover de wereld („omdat wij ze
naarswerkplaats; ook: de gezamenlijke daarin toch nooit begrijpen"), de grondstelling der
sceptici op het gebied van het denken, evenals
werkende personen.
Atellànen, f. pl. (lat. atellánae, stil. f abulae) op zedelijk gebied: a t a r a x i e (z. ald.).
eene soort van oud-it. kluchtspelen, dus geheeAtheist, m. gr. (athéos, van a priv. en
ten naar de campanische stad Atella, en van- théos, god) godloochenaar, eig. goddelooze,
(zonder god); — atheisme, n. of atheisterjj, f. eig.
daar in Rome ingevoerd.
Atelokardie, f. gr. (v. alelés, onvoltooid) Med. goddeloosheid; godverzaking, godloochening; —
onvolkomen vorming van het hart; — atelomye- atheistisch, adj. goddeloos; godloochenend, godlie, n. onvolkomen vorming van 't ruggemerg. verzakend.
Athelasie, f. of athelásme, n. gr. (vgl. t h eAtemandnlet, m. arab. (d. i. steun des rijks)
perzische eerste minister, z. v. a. vizier in 1 a s i s, enz.) Med. onvermogen om te zingen.
Athéne, f. gr. Myth. z. v. a. Minerva bij de
Turkije.
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Romeinen, z. P a 11 a s; - athenwen, pl. (gr.
Athenaia) feesten van Athene, inz. de p a n at h e n e e n, z. ald. ; - athenaeum, n. (gr. athenaion) tempel van Minerva te Athenae, waar
de dichters bijeenkwamen ter voorlezing van
hunne gedichten enz. ; een wijsheidstempel,
eene geleerde of doorluchtige school, college of
andere inrichting voor het hooger of academisch
onderwijs; in nieuweren tijd ook een titel van
letterkundige tijdschriften.
Atheoresie, f. gr. (vgl. t h e o r e m a en
t h e o r e t i s c h) onkunde; - atheorétisch, adj.
onkundig.
Athermaan, z. adiathermaan.
Atheróma, n. gr. (van athëré, grutten van
tarwemeel, gruttenbrij) Med. papgezwel; atheromátisch, adj. papgezwelachtig.
Athesie, f. gr. (verg. thesis) onbestendigheid,
bondbreuk, trouweloosheid.
Athesmie, f. gr. (athesmia, van a priv. en
thesmós stelling, wet) wetteloosheid, teugelloosheid, onbandigheid.
Athetëse, f. gr. (athétésis, van athetein, afschaffen) afschaffing, verwerping, verklaring
voor ongeldig of onecht.
Athilelé, m. babyl. de boom, die altijd groen
blijft en reeds in het oude Babel gebloeid zou
hebben en die door God gespaard is, opdat Ali
na den slag van Hillah zijn paard eraan zou
Ku.11lleil vasuiuiuen.
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atlanticus, a, um) reusachtig, groot en sterk,
tot het gebergte Atlas en in ruimeren zin tot
W. Afrika behoorende, W. Afrikaansch, vandaar de Atlantische Oceaan;- Atlant i s c h e kabels, de door deze zee ter ver
Amerika gelegde tele--bindgvaEurope
graafkabels.
Atlas, n. arab. (allasa, afgewreven, kaal, glad;
gladde zijden stof, v. talara, uitwisschen, uit
naam eener bekende voortreffelijke-doven)
zijden stof; - atlasblik, n. z. v. a. moiré métallique; - atlaserts, n. Min. zijdeërts, atlaskiezel, een smaragdgroen, op zijde gelijkend
kopererts, eene soort van malachiet; - atlashout, n. kostbaar, als atlas schijnend hout uit
W. -Indië en Z. Amerika.
Atli, zie Attila.
Atma(n), n. skr. adem; de ziel, die in allen en
alles schuilt, waarin het wezen is; algeest.
Atmidiatrie of atmidiátriek, f. gr. (v. at-naís,
damp en iatrós, arts, iatreza, genezing) genezing
door dampen, dampbaden.
Atmologie, f. gr. (v. atmós, damp) leer van
deverdampingvan het water in den dampkring;atmolyse, f. ontleding van gassen; - átmometer of
átmidometer, ook : atmidoskoop, m.verdampingsmeter, een kubisch vat vol verwarmd water, ingericht om de hoeveelheid van de verdamping
van het water te meten; - atmospheer of atmos1 ieer,

1.
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Athleet, m. gr. (athlëtés, van áthlos, kamp- menlijke lucht, die een hemellichaam omgeeft
strijd) wedstrijder, kampvechter, worstelaar, en waarin de dampen opstijgen; - atmospheerin 't algemeen een sterk gespierd man; - ath- ' druk, m. als eenheid van maat voor de druk
worstelkunst, kampoefeningen; - king van vloeistoffen of gassen (1 atmospheer-letika,f.
athlétisch, adj. naar kampvechters wijze, strijd - 1 druk = het gewicht eener 76 cM. hooge
kundig, sterk, gespierd, reusachtig groot; - ath- kwikzilver, of 10,3 M. hooge waterkolom =
atmopyre,
lotheten, m. pl. kampvechters, wetgevers en 1,033 kilo drukking op 1 cM. 2 )
i f. gr. (atmos en pyr, vuur) luchtbrander; - atprijsuitdeelers bij de worstelstrijden.
mospheriliën, f. pl. stoffen, die zich in den dampat home, eng. (spr. et-hoorn) te huis.
Athor, f. oud. egypt. godin met koeienkop. kring ophouden; - atmospheriseh, adj. wat tot
Athredsie f. gr. (a priv. en trephein, voeden), den dampkring behoort, daarinis; - a t m o sj p h e r i s c h e 1 u c h t, de gewone lucht; gebrekkige spijsvertering.
Athymie, f. gr. (athymía, van a priv. en thy- a t m o s p h e r i s c h e d r u k k i n g, de drukmos, moed) moedeloosheid, neerslachtigheid, ! king, die de dampkring uitoefent; een stoom
zwaarmoedigheid. werktuig met 20 atmospheren b. v. is zulk een,-vertwijflng;
Atihar, m. naam, dien de inwoners van Congo dat de drukking van 20 dampkringen als die
aan het goudzand geven, en dien de Franschen i der aarde wederstand biedt of verdraagt; - a tverbasterd hebben in t i b i r; goudstof. 'mospherische spoorweg, zulk een
Atimie, f. gr. (van atimía, van timé, eer) ont- spoorweg,. bij welken de luchtdrukking als beeering, beschimping, eerloosverklaring bij de weegkracht in plaats van den stoom wordt aanoude Grieken; — atimeeren, onteeren, be- ; gewend; - atmospherologie, f. dampkringsschimpen, verachten. kunde, weerkunde; - atmotherapie, f. genees Atjar, n. mal. indisch zuur, soort confituur; wijze door damp en lucht.
- a. bamboe, bamboezuur.
Atoeha, f. sp. sparto-gras (Stipa tenacissima.)
Atjeh-jasje, n. gesloten buis met staande kraagAtocie of atokie, f. gr. (van a priv. en tókos,
en één rij knoopen.
' geboorte) onvermogen om te baren; onvruchtAtlas, m. gr. Myth. een t i t a n (z. ald.), baarheid; - atoeia, n. pl. onvruchtbaar madie den hemel torst; een gebergte in N. W. , kende middelen.
Afrika; een boek met platen of landkaar- i Atoeran, f. mal. manier van doen, regeling.
ten; Anat. de eerste halswervel, draaier; N. H.
Atol, z. a t t o 1 e.
naam van twee schoone surinaamsche nachtvlin- ; Atolmie, f. gr. (van a priv. en tolman, wagen)
ders; - atlánten, n. pl. Arch. dragers, zuilen in moedeloosheid, lafhartigheid.
atomisme, enz. z. ond. a t o o m.
menschengestalte, die een gebinte tot steun dieAtonie, f. gr. (atonia) eig. toonloosheid;
nen; - atlantíden, z. P 1 e i a d e n; -Atlantis,myth
rijk ten W. van Afrika; - atlántiseh adj. (lat. gebrek aan spankracht; verslapping, zwakte
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Atresie, f. gr. (van a priv. en trán, doorboren,
van het lichaam; - atonifieatie, f. (spr. 1=1s)
verslapping, verzwakking, het in slaap ma- vgl. t r e m a) Med. sluiting van een kanaal
ken; - atónisch, adj. verslapt, verzwakt, mat; van het lichaam, inz. de vergroeiing van den aars,
- atonon, n. toonloos, niet geaccentueerd woord, zie g y n a t r e s i e; - atrëtisch, adj. ondo orboord, met gesloten aars of geslachtsdeelen.
pl. aténa.
Atoom of atóme, n. gr. (atómos, on, ondeel- Atriehie, f. gr. (van a priv. en thrix, genit.
baar, van a priv. en tine, tómos, snede, stuk, trichos, haar) onbehaardheid, haarloosheid.
vgl. t o m u s) iets ondeelbaars, kleinste Atríden, m. pl. bij Homerus de naam van
deeltje; een zonnestofje, een volstrekt ondeel- A g a m e m n o n en M e it e 1 a u s, naar hunbaar lichamelijk bestanddeeltje der stof (uit , nen vader A t r e u s; elders komen zij echter
wier beweging en verbinding Democritus en voor als zonen van diens broeder P 1 is t h eEpicurus het onstaan der wereld zochten te n e s.
verklaren); - atoomgewicht, n. Chem. de klein- ; Atrium, n. lat. pl., atria of atriën, voor
(relatieve) hoeveelheid gewichts, waarin hof, voorzaal van een huis; Med. boezem,-ste
zich eene grondstof met andere verbindt, de of voorkamer van het hart (atria cordis); gewichtsverhouding, waarin de verschillende atrium mortis, n. lat. voorzaal des doods, doods
zich met elkaar verbinden; het j aanvang, voorboden des doods.
-elmnt
waterstof-atoom is eenheid, zijnde het lichtste ►, Atrociteit, f. lat. (atrocitas, van alrox, gruwder elementen; - atoomvolume, n. de ver- ' zaam, wild, enz.) wreedheid, afschuwelijkheid,
houding van het atoomgewicht tot de dicht- ijselijkheid.
a trois, z. ond. trois.
heid; - atomisme, n. of gtomistika, f. het
atomistische systema, de grondstofleer, naar ' Atrophic, f. gr. (van a priv. en trophe,
welke alle lichamen uit atomen bestaan, ook : voeding, tréphein, voeden) Med. wegkwijning,
corpusculaire phi 1 o s o p h i e ge- uittering, verdroging; atróphiseh, adj. slecht
heeten; - atomist, m. voorstander der grond- gevoed, aan wegkwijning lijdend, teringachtig.
stofleer - atomistisch, adj. wat die leer betreft ; Atropine, f. nw. lat. (v. atrópa, wolfkers,
oneig. oplossend of opgelost in afzonderlijke 1 van het gr. átropos, onafkeerbaar, wegens de
deeltjes zonder organischen samenhang; - ato- doodelijke werking der plant) Chem. een planmologie, f. Chem. leer van de wederzijdsche tenzout (alkaloïde, z. ald.) dat zich in de wolfwerking der stofdeeltjes op elkander. kers of belladonna bevindt, en uit koolstof,
atópisch, gr. (a- topos, on, van topos, plaats) waterstof, zuurstof en stikstof bestaat.
Atropos, f. gr. (van a priv. en trépein, wenden)
niet op de rechte plaats, niet gepast, onbehoorlijk, onwelvoegelijk; - atopie, f. (gr. atopia) de onafwendbare, onverbiddelijke, eene der
ongepastheid, onbetamelijkheid; - de atöpa, n. drie P a r c e n, z. ald.
I atrox injuria, z. ond. i n j u r i e.
pl. de apocriefe boeken.
Atsjàrja, m. sanskr. (naar eng. schrijfwijze
a tort et a travers, z. t o r t.
schik
tooi,a
ashar ^ ) g eestelijk leeraar der jonge Brahsspr. atóér) oopschik,
Atour, m. fr. ((P
het kapsel der voorname vrouwen; vgl. dames mienen in Indië.
Atsjeh of aktsjeh, z. asper.
d'atour; - atourneeren (fr. atourner) tooien,
Atsjla, z. a c h i a.
opschikken.
Attabole, moorsche keteltrom.
i tout, een stout, atouteeren, z. ond. tout; attacca, s'attacca sublto, it. (spr. -soebito)
a tout hasard, z. h a z a r d; - àa tout prix, z.
' eig. hang aan, wel aan te voegen; Muz. het
p r i x.
atoxiseh, adj. gr. niet giftig; vgl toxicum. a volgende onmiddellijk, zonder afbreking, aan
Atrabiliteit, f. nw. lat. (van het lat. atra het vorige te doen aansluiten, b. v. attacca
bilis, zwarte gal) Med. zwartgalligheid, gal- allegro na een adagio; attáca sublto it sequénte,
zucht; - atrabilair of atrabilieus, adj. (fr. atra- dadelijk het volgende stuk te beginnen.
attacheeren (spr. -sjeeren) fr. (attacher) aanbilaire, atrabilieux) zwartgallig, galzuchtig.
Atraehèlos, m. gr. (van tráchelos. nek) Med. hangen, aanhechten, aankleven; - z i c h a t t-,
zeer genegen zijn, zich aan iets gewennen, iets
halzelooze, korthals.
atramentum, n. lat. (v. ater, zwart) zwart- lief krijgen; - attachant adj. (spr. -s ja#) aantrekheid, zwarte kleur, inz. inkt; - a. indicum, oost- kend, aanlokkend, bekoorljk; aanhangend,
indische inkt; - atramenteus, adj. nw. lat_ aanhankelijk; - attaché, m. (spr. -sjé) aaninktzwart, inktachtig; - atraméntsteen, m. lat.-; hangeling; een aangestelde, inzonderheid bij
xederd., inktsteen, die zwavelzuur ijzer bevat een gezantschap; - attachement, n. (spr.
en waaruit het meeste vitriool gekookt wordt. -sf mán) aanhankelijkheid, genegenheid, gej hechtheid.
a tre, enz., z. ond. tre.
attallsehe schatten, zeer groote, onmetelijke
Atrekie, f. gr. (atrekeia) werkelijkheid, gewisheid, zekerheid ; - atrekisch, adj. gewis, zeker, schatten, gelijk die eenmaal A t t á 1 u s, een
' koning van Pergamum (gest. 133 voor Chr.)
waar.
Atremie, f. gr. (atre-mia) het niet-beven, onbe- bezat; - attalisehe conditiën, hoogst voordeelige
vreesdheid, bedaardheid, - atremisch, adj. on- ; voorwaarden, zoo genoemd, omdat dezelfde
bevreesd, rustig; - atremograaf, f. een door A t t á 1 u s al wat hij kocht, zeer duur betaalde.
Prof. Maas te Berlijn uitgevonden toestel om . attaqueeren of attakeeren, fr. (attaquer) aan
vallen, aantasten; het paard de sporen geven; --schrijfkanp
;
te voorkomen. '
.

;

;
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attaque, f. (spr. atak') aanval b. v. van den
vijand, van de koorts, van een beroerte, enz.;
uitval bij het schermen; - attaque carrière, z.
carrière attaque; - attaque dans les formes, regelmatige aanval van vestingen; - attaque en débandade, aanval in verstrooide orde; - attaque
en échelon, laddervormige aanval der ruiterij
(z. é c h e 1 o n); - attaque en muraille, aanval
in gesloten gelid.
Attar goel, f. perz. reukstofvanrozen, rozenolie.
Atte, mansn. in Friesland (vgl. het oud
allo) vader (ook in het landfriesch-duitsch
beteekent heil vader, vgl. A t t i 11 a).
Atteinte, f. lichte aanval van eene ziekte.
Attelage, f. fr. (spr. --alt' lá-zj' ; van alteler,
aanspannen) bespanning, span paarden voor
een rijtuig, stuk geschut enz. ; het doelmatig aanwenden der paarden als trekdieren.
Attelier, z. atelier.
attempereeren, lat. (allemperáre, aanpassen;
oudfr. allemprer, nw.fr. temperer, it. allemperare)
matigen, verzachten, temperen; - attemperátor, m. bij de bierbrouwers eene inrichting
tot verhitting der zwelkuip met stoom.
attemporeeren, nw. lat. (van tempus, tijd)
zich naar den tijd schikken, naar de omstandigheden voegen.
attendeeren, lat. (allendére) acht geven, opmerken; - attendre, fr. (spr. atlánd'r) wachten;
- en attendant (spr. an attaiidán), eig. in het
wachten : ondertusschen, onderwijl; - attént,
adj. lat. (allentus, a, um) oplettend, opmerkzaam; - attente f. fr., wachtteeken; - atténtie, f.
lat. (allentio) opmerkzaamheid; - attentie!
opgelet, acht gegeven!
attendrisseeren, (spr. attandries-; fr. alten
van tendre, teeder, zacht) week maken,-dri,
roeren, treffen, aandoen, bewegen; - attendrissement, m. (spr. -man) verteedering, aan
-doenig.
attent, z. ond. attendeeren.
attenteeren, lat. (allentàre) eenen aanslag
maken, in eens anders recht grijpen, straf
handelen; - attentaat, n. lat. (alten-wardig
aanslag, aanranding van eens an--táum)
ders recht, gewelddadigheid; beproefde, maar
mislukte aanval op eens anders leven; - attentáta crimina, lat. Jur. beproefde, bedoelde,
maar niet volvoerde misdaad of aanslag.
Attentie, z. ond. attendeeren.
attenueeren, lat. (attenudre; van tennis, e,
dun) verdunnen, verzwakken, vermageren; attenuantia, n. pl. lat. verdunnende middelen; - attenuatie, f. verdunning, vermindering, verzwakking, vermagering.
Attérage, etterrage, f. fr. (spr. -rá-zj' ; van
atterir, landen, van terre, aarde, land) Mar.
plaats, waar men het land herkent, dat men
uit het gezicht had verloren; nadering der
kust, zonder die nog te bemerken; landingsplaats; landen; - atterrissement, n. (spr. -ris'mán) oever-vermeerdering door aanslibbing;
aangeslibd land.
attermineeren, lat. uitstellen; - atterminàtie
spr. tie=tsie), f. uitstel, tijdverleenen.
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attesteeren, lat. (attestári; vgl. t e s t e er e n) mondeling of schriftelijk getuigen, verklaren, bekrachtigen; - attést, n. en attestátie
(spr. tie=tsie), f. (lat. attestatio) schriftelijk getuigenis, getuigschrift.
attestatio de vita, lat. verklaring van in leven
zijn; - a. de morte, lat. acte v. overlijden.
Att%a, f. nw. lat. (van atticus, a, um, attisch,
tot Athene behoorende, daar inheemsch, enz.)
of attique, f. fr. (spr. attiek') f. Arch. een attisch
werk, halve verdieping boven eene hooge ver
lage zuilen rustende; - atticisme,-diepngo
n. (gr. attikismós) het attische spraakgebruik,
de zuivere grieksche tongval; de fijne smaak
in denken en spreken, aan de Atheners eigen;
- áttiseh, adj. met dien fijnen smaak overeenstemmend, schoon, sierlijk, smaakvol, ver
i s c h z o u t, zinrijke, vernuf--nuftig;a
tige taal, fijne scherts; - a t t i s c h t e mp e r a m e n t, fijne, levendige geaardheid.
Attila, f. kort, met snoeren bezet(huzaren)buis.
Attila, d. i. vadertje, mhgd. Etzel, oud
Atli, de koning der Hunnen, zoon van-norsch
Mundzuk (in de gedichten Budli). vgl. A t t e.
Attin, m. Myth. de zeegod of de Neptunus
der Scandinaviërs.
Attine, f. poolsche zilvermunt = 15 ct.
Attinentiën, f. pl. lat. (van attinére, toebehooren, betreffen), z. v. a. p e r t i n e n t i ë n
(z. ald.).
Attique, z. ond. A t t i c a.
Attirail, m. fr. (spr. -rálj') toebehooren,
gereedschap, tuig; Mil. het noodige voor de artifierie, tros.
Attis, z. A t y s.
attisch enz., z. ond. A t t i c a.
Attitude (ontstaan uit a p t i t u d e, van het
lat. aptus, gepast, geschikt), houding van het
lichaam in den staat van rust; lichaamshouding; gebaar; (in 't ballet) de stand op éenen
voet.
Atto, m. ital. (vgl. actus) handeling, acte,
bedrijf (bij tooneelspelen); - alto di cadenza, it.
(spr. -cadéntza) Muz. het sluiten van een stuk
met eene cadans.
Attoen, z. c h i q u e.
Attóle of Atól, f. maleisch (fr. able, aítolle,
attolon) Geogr. ring- of lagunenrif, ringvormig koraaleiland, dat van binnen een lagune bevat, zooals b. v. de Malediven.
Attorney, m. eng. (spr. eltorni; van 't oudfr. attorné, v. attorner, eene zaak of een recht
aan iemand overdragen) eig. in 't algemeen:
plaatsbekleeder, gevolmachtigde, zaakwaarnemer; inz. in Engeland, z. v. a, procureur en
advocaat, die onmiddellijk met den cliënt handelt en schrifturen voor hem bij het gerecht indient (het tegengestelde van b a r r i s t e r, z.
ald.); -attorney-general,m.(spr.-dzjènnerel) generaal-fiscaal, procureur-generaal.
Attouehement, n. fr. (spr. atousj'mán) aan
betasting, inz. voor geneeskundige-raking,
doeleinden, z. v. a. manipulatie.
attraheeren, lat. (attrahére) aantrekken; attrahentia, n. pl. aantrekkende middelen,
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trekmiddelen; Med. trekpleisters, b. v. spaan
vliegen; — attractie, f. (lat. altractio)-sche
aantrekking, aantrekken, aantrekkingskracht;
— attractibiliteit, f. aantrekbaarheid; — attractief, adj. nw. lat. aantrekkend; — attraheerend of attractbrisch adj. (later lat. attractorius,
a, um), aantrekkend; — attrait, m. fr. (spr. attrè)
aanloksel, bekoorlijkheid.
attrapeeren, fr. (attraper, van 't mid. lat.
trappa, val) in een strik of in eene val vangen,
vatten; misleiden, bedriegen, beethebben; —
attrape, f. (spr. aftrap') val, strik, valstrik;
misleiding, bedrieglijke schijn, — o p a t t rape
s p e 1 e n, het op misleiding gemunt hebben,
iem. in de val zoeken te krijgen.
attribueeren, lat. attribuére; vgl. t r i b ue e r e n) toeëigenen, toeschrijven; — attribuut, n. (lat. attributum) bijgelegde eigenschap; kenteeken, zinnebeeld, onder schei
bij af--dingstek,chapnb.v
beelding der heidensche goden is de bliksem
het a t t r i b u u t van Jupiter, de lier van
Apollo, de herautenstaf van Mercurius, enz. ; —
attributie (spr. tie=tsie), lat. (attributio) f. het bijleggen, verleenen, toedeelen van rechten; de
volmachtiging tot rechterlijke beslissing; —
attributief, bij wijze van attributivum, als
adjectief bij het substantief gebruikt; — attributivum n., pl. attributiva, Gram. een kenmerkend woord, zulk een, dat de onzelfstandige
eigenschappen of verrichtingen der voorwerpen aanduidt (het bijvoeglijk naamwoord en
werkwoord, in tegenoverstelling . van het zelf
-standig
naamwoord).
Attritie (spr. tie = tsie), f. lat. attritio, van
attérere, aan-, opwrijven) wrijving van twee
lichamen tegen elkander; ook: uitwendig berouw, alleen uit vrees voor straf (het tegengest.
van c o n t r i t i e); —attritus, m. lat. Med.
openrijten of verwonden der huid, b. v. bij het
rijden (in platte taal: een blikaars), z. v. a. inter trig o.
attroupeeren (spr. ou = oe), fr. attrouper, van
troupe,_ troep) te hoop loopera, samenrotten;
— attroupemént, n. (spr. —troep'mán) samen
-scholing,
oploop, volkshoop.
Attys, z. at y s.
a tutta briglia, ital. (spr. brielja), spoorslags;
—a tutta carriera, met lossen teugel; — a tuttapossa,
naar vermogen; — a tutte corde, op alle snaren; a
tutto andare, altijd door; — a tutto pasco, onafgebroken ;—a tutto potére, naar kracht; — a tutt' come,
uit alle macht.
Atychie, f. gr. (atychia; vgl. t y c h e) ongeluk, onheil.
atypisch, adj . gr. (vgl. t y p i s c h, ond. t yp u s) Med. eig. onvoorbeeldelijk; onordelijk,
onregelmatig; — atypische ziekten, ongeregelde ziekten, waarvan de aanvallen zonder
eenige regelmatigheid terugkeeren; — atypie, f.
onregelmatigheid in het verloop van ziekten.
Atys, Attys of Attis, gr. Myth. een schoon
jongeling en lieveling van de godin Cybele,
the hem, nadat hij zich in krankzinnigheid had
ontmand in eenen pijnboom veranderde.
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Atzbigadze, m. Myth. de dondergod der
Laplanders, de beschermer der rendieren.
Aubáde, f. fr. (spr. obaad' ; van cube, morgen
alba, van 't lat. albus, a,-schemring,pov.
um, wit) ochtend- of wekmuziek, ochtendbegroeting met muziek voor iemands deur of
onder iemands venster.
Aubaine, f. fr. droit d'- zie a 1 b i n a g i u m.
Auberge, f. fr. (spr. oberzj' ; oudfr. hauberge,
herbergti, heberge, f. soldatentent, soldatenhut,
veldleger, woning; provenc. alberga, f., albere,
m., it. albergue, m. mid. lat. heriberga, heribergum, van 't oudhoogd. heriberga, f., oudn. herbergi, heir-berging, herberg) herberg, logement;
kroeg; — aubergine, f. soort chin. en jap. por
oberzjiest') waard,-selin;—aubrgt,m.(sp
herbergier, kastelein, logementhouder.
au besoin, z. b e s o i n.
Aubry, m. (spr. obri) fr. mansnaam, in het
duitsch Alberich, 6udhoogd. Alperich, d. i.
licht-, lucht- of berggeestbeheerscher.
Auburnstelsel, n. Jur. systeem van gevangeniswezen, waarbij den gevangenen het zwijgen
wordt opgelegd bij hun gemeenschappelijken
arbeid (psychische afzondering dus), in 1820
verwezenlijkt in het tuchthuis te Auburn, in
den staat New-York.
au contraire, z. ond. c o n t r a r i u m; — au
courant, z. ond. c o u r a n t.
Auctarium, n. lat. (v. augére, z. a u g e e r e n)
toegift, toelage, aanvullingsstuk; — auctie (spr.
t=s), f. lat. (auctio, d. i. eig. vermeerdering)
openlijke verkooping aan de meestbiedenden,
veiling, opveiling (van roerende goederen) bij
ons ook vendu (spr. wandíc) geheeten;— auctiónis
lege, bij openbare veiling; — auctie-katalógus, m.
lijst der te verkoopen voorwerpen; — auctioneeren (lat. auctionári) of v e r a u e t i o n e er e n, aan den meestbiedende verkoopen, veilen,
opveilen; zie ook s u b h a s t e e r e n; — auctionàtor, m. nw. lat. opveiler, vendumeester.
Auctor of autor, m. lat. (auctor, eig. bevorderaar van het gedijen of van den wasdom
eener zaak, van augére, zie a u g e e r e n), fr.
auteur (spr. au=o) dader, werker, oorsprong,
stichter, maker, schrijver, opsteller; — auctor
delicti, rixae, lat. de dader van een mis
wanbedrijf; — auteurschap, n. lat.-nederl.-drijf,
schrijverschap, beroep van schrijver; — auteursrecht, n. recht, dat een schrijver heeft ten
opzichte van het door drukken openbaar maken van zijn werk(en); — autoriseeren (fir.
autoriser) met behoorlijk gezag voorzien, gerechtigen, volmachtigen; ook: billijken, recht
goedvinden; — autorisatie (spr.-vardigen,
satie=zaatsie), f. volmacht, bekrachtiging, wettelijke goedkeuring; — autoriteit, f. (lat. auctoritas, fr. autorite) aanzien, erkende geloofwaardigheid, gezag, wettige macht, bestuur; verlof,
vrijheid; getuigenis (uit schriften); — de g e c o restitueerde autoriteiten, geordende
staatsmachten; de ingestelde staatsambten,
grondwettelijke machthebbers; — auctoritáte, lat.
gezag, met goedkeuring, in naam; — auctoritáte op
scuratàris of a. tutóris, lat. met voorweten
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toetemming of inwilliging van den voogd.
Aucuba, f. japansch (nw. lat. Aucuba japonica) Bot. een japansche struik uit de familie
der rhamneën, met geelgevlekte, groote bladeren pn kleine bruine bloesems.
audax, adj . lat. (van audére, wagen) stout,
moedig, vermetel; – audace, it. (spr. audátsje)
Muz.stout,moedig; – audàcem(of audáces) f orluna
juval, lat. sprw.: de fortuin helpt den moedige,
den dappere; die waagt, (die)wint; – audaxJapeti
genus, de stoutmoedige zoon van Japhet, het
menschelijk geslacht, de mensch; – audaciteit, f. nw. lat. koenheid, vermetelheid.
Audiànen of Audwánen, n. pl. eene syrische
monnikenorde in de 4de eeuw, die a n t h r op o m o r p h i e t e n (z. a.) waren, door een
syrisch geestelijke A u d to u s gesticht.
audiàtur et altéra pars of audi et altéram parlem, lat. (audi, hoor, audidtur, het worde gehoord, van audire, hooren) hoor ook de andere
partij, hoor en wederhoor, ook: de tegenpartij
worde gehoord; – audiéntie (spr. t=ts), f. lat.
(audientia, opmerkzaamheid, gehoor) gehoor
gehoor (verleenen), pleeggehoor;-gevin,ht
rechtzetting, handeling des gerechts; – audientie-zaal, f. gehoorzaal, toegangskamer; –
audiéncia, f. sp. oppergerechtshof in 't voormalig sp. Amerika; ook gerechtshoven in eenige
steden van Spanje, gelijkende op de oude
parlementen in Frankrijk; – audientia episcopaIjs, lat. bisschoppelijke jurisdictie; – audiometer,
m. gehoormeter; – audiphoon, f. oorhoorn (voor
dooven); – auditeur, fr., of auditor, m. lat. (pl.
a u d 1 to r e s) toehoorder; bijzitter in onderscheidene gerechtshoven enz., een rechtsgeleerde bij den krijgsstand, een krijgs- of
regimentsrechter, veldrechter; – auditeur-militair, m. ambtenaar van het openbaar ministerie
bij een krijgsraad; – auditoraat, n. nw. lat. het
ambt van krijgs- of veldrechter; – auditorium,
n. gehoorzaal, leerzaal; de verzamelde toehoorders van eenen spreker of leeraar; – auditus,
m. lat. het hooren, gehoor; – auditus di f f icilis,
hardhoorigheid; – de auditu, van hoorenv
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au fait, enz., z. f a i t; – au fond, z. ond.
fond.
Aufklärung, f. dui. verlichting; een geestes
los van kerkelijke en wijsgeerige tra -richtng,
rede, als hoogste gezag erkende;-dite,
rationalisme. Zij ontstond in de 17e eeuw,
heerschte in de 18e eeuw vooral in Duitschland,
en is in den grond de door Rousseau gepredikte natuurleer.
Augías, m. gr. (Augeias) Myth. een koning
van Elis, die eene kudde van 3000 runderen had,
wier stallen in geen 30 jaren gereinigd waren,
een werk, dat Hercules in éenen dag volbracht;
vandaar : stal van Augias of Augiasstal,
een moeilijk en hoogst onaangenaam, schier
onmogelijk werk of vuile boel.
augeeren of augmenteeren, lat. (augëre, aug mentàre) vermeerderen, bijvoegen, vergrooten,
versterken; – augment, n. lat. (augmenlum)
toevoegsel, vermeerdering; Gram. voorklank
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of voorlettergreep bij de vervoeging der
werkwoorden in de spraakkunst; – augmenlum salarii, toelage, verhooging van inkomen; –
augmentátie (spr. tie = tsie), f. nw. lat. ver
versterking; Muz. invoering van-merding,
een reeds aangewende muzikale gedachte in
noten van dubbele tijdswaarde (in fugen); –
aumentándo, ital. Muz. vermeerderend; – aug
-mentaivu,.Gr gotnswd(he
tegengestelde van d i m i n u t i v u m) b. v.
luiaard.
Augiet, m. (van het gr. augé, glans) of
kolophoniumsteen, een groene sterk
schitterende steen van kristallijne structuur,
olijfsteen, dubbelsilicaat van calcium.
Augment, enz., z. ond. a u g e e r e n.
Augsburgsche confessie, z. Augustana conf essio.
Augur, m. lat. pl. auguren (lat. augures, ontstaan uit avi-gur, van avis, vogel, en 't eelt. gu^r=
vir, man; vgl. a u s p e x) vogelwichelaar, waarzegger uit de vlucht en het geschreeuw der vogelen bij de Romeinen; – augureeren (lat. augurari) voorspellen, voorzeggen en waarschuwen;
gissen; – augurium, n. vogelwichelarij ; voor
-tekn,
voorgevoel.
Augustána confessio, f. lat. afgekort A. C.,
de Augsburgsche geloofsbelijdenis of confessie
der Evangelischen, 1 door L u t h e r in 17 artikelen vervat en in 1530 op den rijksdag te
Augsburgs aan den keizer en het rijk overhandigd.
Augustura, beter a n g u s t u r a- b a s t, z. ald.
Augustus, lat. de heerlijke, verhevene, eerwaardige, eernaam van Caesars opvolger Oe
titel der romeinsche keizers in-tavinuselr
het algemeen, waarmede zich dan ook de zoogenaamde duitsche keizers tooiden: semper Augustus, hetgeen men verkeerdelijk vertaalde (z. a ug e e r e n) „altijd vermeerderaar des Rijks "; —
vandaar de mansn.: A u g u s t of A u g u stus, vr. Augusta, Augustine; als
maand (naar den rom. keizer A u g u s t u s genoemd) de oogstmaand, eertijds in den rom.
almanak s e x t i 1 i s of de 6de maand geheeten;
– august d'or of gouden augustus, een saksisch
vijfdaalderstuk = ongeveer 9 gl.; – augustàlen,
feesten ter eere van keizer Augustus ingesteld;
ook priesters, bestemd tot den eeredienst van
Augustus, die na zijnen dood door Tiberius
werd vergood; nog de naam van gouden munten
van keizer Frederik II, in 1231 te Napels geslagen; – Augustijn of Augustinus, m. (lat. Augustinus) mansnaam, z. v. a. A u g u s t u s; –
augustjjn, f. zekere lettersoort tusschen groote
tekst en cicero; – Augustijnen, m. pl, monniken
naar den regel van St. A u g u s t i n u s, bisschop van Hippo.
Aula, f. lat. hof, voorhof; zaal, eene
groote vergaderzaal, inz. in universiteiten; –
aulicus, m. hoveling; – aulísme, n. hoofsche
vleierij.
Aulwum, n., pl. aulwa, lat. (gr. aulaia, f.)
gestikt of gewerkt tapijt, voorhangsel, gordijn,
inz. het tooneelgordiin.
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au revoir, fr. z. r e v o i r.
au large, z. ond. 1 a r g u s; - au lards, z.
auri, enz., z. ond. aurum.
1 a v i s.
auricula, f. lat. (verklw. van asiris, oor) eig.
aukd lang syne, schotsch: goede oude tijd. Aule, een kokosblad, dat den Indianen dient oortje, de oorlel; Anat. uitwendig oor;
om op te schrijven; een zoodanig beschreven Bot. sleutelbloem, berenoor, eene veredelde
soort van Primula veris; - aurieulair, adj.
blad.
Auleet, m. gr. (aulètès, van aulein, de fluit (lat. auricularius, a, um) het oor of de ooren
blazen, van aulós, m. fluit) fluitspeler; - betreffende; - aurieulaire eonféssie, f. oorbiecht;
auletiek, f. (gr. auletiké) fluitspeelkunst; - - auriscalplum, n. lat. oorlepel; - auriskoop, f.
auletriden, pl. (gr. sing. aulètris) fluitspeelsters oorspiegel; - aurist, m. barb. lat. oorarts.
Auriga, m. lat. voerman; Astron. sterbij de Ouden; - aulodie, f. gezangbegeleiding
tot de fluit; - aulodion, n. een door de gebroe- renbeeld aan den noordelijken hemel, recht
ders K a u f m a n n te Dresden uitgevonden boven 0 r i o n; - aurigie, f. vaarkunst.
Auripigment, n., z. a r s e n i k.
speeltuig, dat piano-forte-, fluit- en flageoletAurisealpium, aurist, z. ond. auricula.
tonen vereenigt; - aulostomiden, pl. fluitmonden,
Aurora, f. lat. morgenrood; Myth. godin
een soort van tropische visschen.
au marc, z. ond. m a r k; - au moment, z. ond. des dageraads, in het gr. E o s geheeten;
ook een schoone dagvlinder; - aurora australis,
m ó m e n t.
zuiderlicht; - aurora borealis, f. noorderaumentándo, z. ond. a u g e e r e n.
Aumónier, m. (spr. omonjé) van aumóne, aal- licht; - aurora Musis arnica, het morgenrood
moes, en dit van het gr. eleèmosyne, medelijden, is den Muzen gunstig, de morgenstond heeft
barmhartigheid) aalmoezenier, een priester in goud in den mond; - aurora stlrgens, Alch. toeden dienst van een groot heer om de mis te nemende kracht van den steen der wijzen.
áurum, n. lat. goud; - aurum f ulminans, n.
lezen en zekere weldaden aan de armen uit te
reiken; in Frankrijk ook geestelijke bij het leger. knalgoud, slaggoud, dondergoud; - a. potabile,
drinkbaar goud (dat als geneesmiddel gedronken
a una chorda, ital. op éene snaar (te spelen).
Aune, f. fr. (spr. oon', van 't lat. ulna, elle- werd); a. musivum of mosaicum, valsch goud,
boog, el) de oudfransche of parijsche el = met kwik gesublimeerd tin, dat door den daarbij
gebruikten hittegraad eene goudkleur heeft ver•
1,18845 meter.
au pair, z. p a i r; — au pavé, z. p a v é; - au kregen; - auri sacra fames (Horatius), verpis- aller, z. p is - a 11 e r; - au porteer, z. p o r- ( wenschte honger naar goud, afschuwelijke
goudhonger; - auratuur, f. (lat. auratüra, verte u r.
aura, f. lat. zachte wind; geur, draaiend ge- f gulden) vergulding; - aurichaleet, zie het
voel, dat een zieke voelt vóór hij een toeval betere : o r i c h a 1 c i e t.
a usance of a uso, z. u s a n c e.
krijgt; - aura populáris, volksgunst; - aura
Ausbeuten-gulden(Saalfelder-),m.hgd.zilveren
vitdlis, levensadem, levenskracht; - aura epileptica, Med. kleine krampen; - aurae, pl. lat. lucht- munt van Saksen-Meiningen-Hildburghausen
goden bij de Romeinen, die het bewind hadden 1 gl. 20 ct.
auseulteeren, lat. (auscultare) toehooren, luisover hitte en koude en alle weersveranderingen;
teren, acht geven; - auseultánt of auseultáook: de verpersoonlijkte lenteluchtjes.
Aurade, f. fr. (spr. (oraad') kamfer van oran- tor, m. aanhoorder, bij rechtbanken aangejebloesem; - aurantia, f. nw. lat. (spr. t=ts) de steldebeginnaar, zittingshoorder; - ausenioranje; - aurantine, f. keizergeel, een oranje- tátie (spr. tie=tsie), f. (lat. auscultatio) toehooren, luisteren; Med. onderzoek door het
kleurige verfstof.
gehoor, inz. van eene borstkwaal, hetzij dit
Auratur, z. ond. aurum.
onmiddellijk met het oor, of wel middellijk met
Aurea, z. ond. aureus.
Aurelïus, lat. (oorspr. Auselius, misschien de hoorbuis (s t e t h o s k o o p) geschiedt.
Ausdauer, f. dui. volhardingsvermogen.
van 't oudlat. ausum=aurum, goud) mansn.:
Ausgleieh, m. dui. vergelijk, verdrag.
de gouden zoon, vr. Auréa of Aurelia.
au sillet, fr. (spr. osieljè) op het tastbord der
auréus, a, um, lat. (van aurum) gouden, van
.
goud; - auréus, m. eene oud-rom. goudmunt, viool (te spelen).
Ausonia, oude naam van Italië, nog bij de
ook s o 1 i d u s geheeten (z. aid.); - aurea bolla,
z. ond. bulle; - aura mediocritas, f. de gulden dichters in gebruik (naar de A u s ó n e s, oude
middelmaat; - aureole, f. nw. lat. (aureola, bewoners van dat land).
Auspex, m. lat. (uit avn-silex samengetrokken,
stil. lux; van aureolus, a, um, gouden, als verkleiningsvorm van auréus) licht- of straal- van avis, vogel, en specére, spicere, beschouwen;
krans, straalkroon om het hoofd der heiligen, vgl. a u g u r), pl. ausplees, vogelwichelaars,
z. g 1 o r i e; - auráte, f. fr. goudpeer, kleine sap- ,oud-rom. priesters, die uit de vlucht der vogelen
rijke boterpeer; - amigo, f. lat. gele kleur van 't toekomstige dingen voorzegden, waardoor men
wit der oogen en de huid bij geelzucht; - aurine, zich bij alle gewichtige staatszaken en onderf. gele verfstof, verkregen door verhitting nemingen liet leiden; vandaar ook: leidsman, bevan phenol met oxaalzuur en geconcentreerd schermer, begunstiger; - auspielum, n., pl. assplein of auspic%n, eig. vogelbeschouwing, voorzwavelzuur.
aures habent et non audiunt, lat. zij hebben uitzegging der toekomst uit de waarneming der
i vogelen; voorspellingen, voorteekens, voorgeooren en hooren niet.
'(
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voelens, vermoedens; ook toezicht, bescherming, bestuur van eenen meerdere; - auspicio
tuo, onder uwe bescherming, onder uw toezicht;
-sub auspiciis, onder bescherming; - auspieiéus,
adj. nw. lat. iets goeds voorspellend, heilspellend; - auspieiëeren (lat. auspicári) de vogelvlucht uitleggen, waarzeggen, voorspellen.
fluster, m. lat. zuidenwind; Myth. zoon
van Eolus en Aurora; - austraal, austráliseh, adj. zuidelijk; - Australië, n. nw. lat.
zuidland, het 5de werelddeel, waartoe ook
0 c e a n i ë wordt gerekend; - austraal-aarde, f.
austraalzand, n. mineraal in N. Zuid-Wales; austraallicht, zuiderlicht; - austromantie (spr.
tie= tsie), f. lat.-gr. windwaarzeggerij, voorspelling uit den wind.
austere, adj. fr. (spr. au=oo; van het lat. austérus) streng, hard, onvriendelijk; scherp, wrang; austeriteit, f. lat. (austeritas) strengheid, onvriendelijkheid, barschheid, stugge ernst.
austraal, z. ond. a u s t e r.
Austrèga of austregaal-instántie, f. (oorspr.
hoogd. met lat. uitgang, van austrag, beslissing
eener rechtszaak door scheidslieden) gerechtelijke
beslissingen ter eerste instantie in Duitschland
door zelfgekozen gerichten, waartoe duitsche
vorsten ter beslechting hunner geschillen het
recht hebben.
Austria, f. nw. lat. Oostenrijk; Austriae Est
Imperare Orbi Universo, z. A E I 0 U; - austriacisme, n. oostenrijksche taaleigenheid, eigenaardig oostenrijksche spraakwending; - austr(i)omanie, f. lat. gr. hartstochtelijke ingenomenheid met al wat oostenrijksch is; - austr(i)ophobie, f. afschuw of vrees voor Oostenrijk.
aut-aut, lat., óf - of; - aut Caesar, aut nihil,
Of keizer Of niets, alles of niets, op of onder; aut zincére, aut mori, overwinnen of sterven, de
zege of de dood.
Autan, m. fr. (spr. o-tán; provenc. aulan,
aula, lat. allánus, omdat hij van zee af, ab alto,
waait) de zuidenwind in Z.Frankrijk, die over de
Middellandsche Zee komt.
Autan, n. geel formaldehydpoeder ter ontsmetting van ziekenkamers.
Autarchie, f. gr. (van autos, è, ón, zelf, en
árchein, heerschen) zelfheerschappij, zelfheersching; in politieken zin zegt men daarvoor
liever a u t o k r a t i e (z. ald.); - autárch, m.
zelfheerscher; - autarkie, (gr. autárkeia, van
arkein, genoegzaam zijn) zelfgenoegzaamheid,
zelfstandigheid; - autemesie, f. (vgl. e m es i e) Med. vrijwillig braken, b. v. bij den
aanvang der zenuwkoorts en bij maagkatarrh; authadie, f. (gr. authádeia, van hadein, behagen)
zelfgevalligheid, zelftevredenheid, aanmatiging; - authemériseh (van herera, dag) adj. Med.
nog op denzelfden . dag gebeurende, werkende;
- autheméron, n. geneesmiddel, dat op den dag
van 't gebruik reeds werkt.
Auteur, z. ond. a u c t o r.
Authentie (spr. tie=tsie), f. gr. (authenlia) of
authenticiteit, f. nw. lat. machtsvolkomenheid; echtheid, geloofwaardigheid, inz. van
geschriften; rechtsgeldigheid, b. v. van eene
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oorkonde; - authentïcam, n. Jur. oorspronkelijk stuk; - authentiek, adj. (gr. authentikós, é,
on) echt, geloofwaardig, rechtsgeldig; - a ut h e n t i e k e interpretatie, geen twijfel overlaten de uitlegging; - a u t h e n t i e k e
k e r k t o o n a a r d, waarin het gezang zich
bewoog tusschen den grondtoon en zijn octaaf;
- authentiek s 1 o t, Muz. slot door het dominantakkoord in de tonica; - authigeen, (gr.
a2nthigenes), op de plaats zelve ontstaan.
Auto, f. verkorting van a u t o m o b i e 1, z. a. ; autobus, f. automobiel als omnibus; - autocar,
eng. automobiel; - autochroom, zich kleurend
(van een plaat bij de photographic);- autocycle,f.
rijwiel, dat het bewegingsmechanisme in zich
bevat; - autogarage, bewaarplaats voor auto's.
auto, m. sp. en port. (= lat. actus) openlijke handeling, voorstelling, enz.; - auto-de-fé,
sp., of gewoonlijk auto-da-fé, port. m., doorgaans n., woordelijk: daad des geloofs (lat.
actus fidéi) plechtig ketter- of geloofsgericht, terechtstelling der door de inquisitie
veroordeelde ketters, ketterverbranding in
Spanje; - auto sacramental, m., pl. autos sacramentáles, sp. geestelijke schouwspelen ter viering van den heiligen sacramentsdag; - autos al
nacimiénto, (van 't sp. nacimiento, geboorte van
Christus) geestelijke schouwspelen ter viering
van Christus' geboorte op het kerstfeest.
Autobiographie, f. gr. (van autos, enz. zelf,
en b i o g r a p h i e, z. ald.) eigenlevensbeschrijving; - autobiographisch, adj. daarop betrekking hebbende; - autoehir, m. (gr. aulócheir,
van cheir, hand, dus : eigenhandig) zelfmoordenaar; - autochirie, f. zelfmoord, zelfontzieling; -- autoehthónen, pl. (van den sing.
autóchthón, van chthon, aarde, land) 1° uit de
aarde geteelde, d. i. uit de planeet de aarde
zelf gesproten menschen (?) in tegenstelling met
de schepping van Adam; 2° inboorlingen of
oorspronkelijke bewoners van een land, z. v. a.
a b o r i g i n e s; - autoclave, f. gr. -lat. zelfsluiter, een zich zelf sluitende pot, papinische
pot ter steriliseering van cultuurbodems op een
temperatuur van 100-120° C., en ter verduurzaming van levensmiddelen; slikgatdeksel; autocraat, autocritiek, enz., zie a u t o k r .... ,
enz.
auto-de-fé, auto- da-fé, z. ond. auto.
Autodicie of liever autodikte, f. gr. (van autos,
enz,. zelf, en diké, z. ald.) bevoegdheid om
zich zelven ten rechter te zijn; eigen rechtshof; autodidáktus of autodidakt, m. (vgl. d i d a tr
t i e k, enz.) zelfgeleerde, iemand, die geen
anderen leermeester in eene kunst of wetenschap dan zich zelven gehad heeft; - autodi
daxie, f. zelfgeleerdheid , zelfonderwijzing; autodynámiseh, adj. (vgl. d y n a m i s, enz.)
zelfkrachtig, zelfwerkend; - autofertiel, zich zelf
bevruchtend (van boomen); - autogeen, van
zelf plaatsvindend ; - autognosie, f. (vgl. g n os i s) zelfkennis, eigen onderzoek; - autograaf, f. (van gráphein, schrijven) zelfschrijver, copiëermachine, naschrijfwerktuig;
- autográphum, n., pl. autographa, eigen-
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Automachte, f. (van autos, etc., zelf, en mahandig schrijven, eigen handschrift; ook de
eerste, door den schrijver zelven uitgegeven chesthai, twisten, strijden) zelfstrijd, tegenspraak
(origineels) drukken uit vroegere tijden der met zich zelven.
Automasseur, m. elektrisch toestel van Dr.
boekdrukkunst, in tegenstelling met de nadrukken; — autográphiseh, adj. eigenschriftelijk, Rivière om zieken mee te masseeren; — automet eigen hand geschreven, eigenhandig door de, massage, f. masseeren van zieken door middel
copieermachine vermeerderd; — autogram, n. af- van den automasseur.
automatisch, automatie enz., z. oud. a u t odruk met de copieermachine ; — autographomanie, f. overdreven zucht tot handschriften, m a a t.
Automedon, m. gr. wagenmenner van Achiljacht maken op autografen, inz. van beroemde personen;— autohypnose, f.het zich zelf in les; (fig.) bekwaam koetsier.
automobiel, adj. zich zelf in beweging brenslaap brengen; — auto- infectie, f. het zich zelf besmetten; — auto- intoxicatie, f. zelfvergiftiging.; — gende, vooral van een rijtuig, dat zich zelf voortautokephalie, f. (v. kephale, hoofd, dus: eigen- beweegt door middel van stoom, benzine of elekhoofdigheid) in het kerkrecht: zelfstandig- triciteit; — automobilisme, n. alles wat betrekking
heid van een bisschop, die aan geen patriarch, heeft op 't rijden met automobielen; — automoenz. ondergeschikt is; — autokepháliseh, adj. (van Wijst, m. berijder van een automobiel; — auto- of
kephále, hoofd) woordelijk: zijn eigen hoofd automobielsport, f. zich bezighouden met 't
hebbende; onafhankelijk, zelfstandig; — auto- rijden in een automobiel.
Automolíth, m. gr. als oktaëder gekriskephálos, m. bisschop in de grieksche Kerk,
die niet onder den patriarch staat; — autokratie talliseerd mineraal, ook g a h n i e t geheeten,
(spr. tie = tsie), f. (van kratein, heerschen) kiezelschorl, zinkhoudend s p i n e 1 (z. ald.).
zelfheerschappij, staatsvorm, waarbij de reautonoom of autonómisch, adj . gr. (autónómos,
gent zelf alleen de bevoegdheid heeft wetten on, van autos enz., zelf, en nomos, wet) naar
te geven, belastingen te heffen, krijgsvolk te eigen wetten levend, zelfstandig, onafhankelijk,
lichten, kortom naar willekeur zonder mede wilsvrij ; — autonomie, f. zelfwetgeving, zelf
zelfbestuur; Phi os. zedelijke vrij--regin,
staten of volksvertegenwoordigers-werkingva
te regeeren, onafhankelijke macht; vgl. a u t a r- heid of wilsvrijheid, eigenwil; Jur. onder
aan zelfgekozen, bij verdrag vastgestel--werping
c h i e; ook heerschappij der rede over de
zinnelijkheid, zelfbeheersching; — autokraat, m. de rechtsbepalingen, inz. bij den adel en de
zelfheerscher, zelfgebieder, onbepaald regeerder; steden; — autonosographie, f. gr. (v. nosos, ziekte)
— autokrátiseh, adj. zelf- of alleenheerschend, beschrijving van eigen ziekte; — autonyktoonbeperkt; — autokratísme, n. denk- en han batie (spr. tie = ísie), (vgl. n y k t o b a t i e),
autokritiek,-delwijsvanzfhrce;— z. v. a. autosomnambulisme; — auf. (vgl. k r i t i e k) zelfbeoordeeling, beoordee- topathie, f. (gr. autopátheia, vgl. pathos)
ling van zijne eigen schriften, werken, enz. ; — au- zelfervaring, eigene gewaarwording; — autophatolatrie, "f. zelfvergoding; — autoline, f. benzine gie, f. zelfvertering, vermagering door onthouvooral voor het gebruik in een automobiel; — ding; — autophilie, f. (van philein, beminnen)
antolithitómos, m. Chir. zelf-steensnijder, d. i. zelfliefde, eigenwaan; — autophonie, f. (van phowerktuig, dat als van zelf den steen in de j nos, moord), z. v. a. a u t o c h i r i e (z. ald.);
pisblaas stuk snijdt; — autologie, f. (vgl. ook Med. (v. phone, geluid) auscultatie door de
1 ó g o s) Log. eigenlijke rede of taal, in tegen- eigen stem van den waarnemenden arts, als hij zijn
stelling van de figuurlijke; ook z. v. a. a u t o- oor op de borst van den patient legt; — autophysiotherapie, f. Med. zelfgenezing door de
n o m i e.
Automaat, m. gr. (automátos, on, uit eigen be- kracht der natuur; — autopiano, f. zelfwerkende
weging handelend, vrijwillig) bij de Ouden al piano, meestal 65 of 72 tonen, soms, o. a. de
wat zich schijnbaar van zelf beweegt, b. v. een Kastner, 88 tonen omvattend;— autopistie, f.(van
uurwerk; thans een werktuig, dat de bewegingen pístis, geloof) geloofwaardigheid, welke de
der bezielde lichamen nabootst, zooals de auto- heilige Schrift in zich zelve heeft; — autoplastie,
maten van Vaucanson (de automaat heet a n- f. (vgl. p l a s m a, enz.) woordelijk: zelfvord r o ï d e, als hij ten doel heeft, den mensch en ming; herstelling van een verloren lichaamseenige zijner verrichtingen na te bootsen); iron.; deel door autoplastiek, f., d. i. de kunst om het
dom mensch, die als eene machine handelt; vernietigd deel door een ander, aan denzelfden
— automatisch, adj. zelfbeweeglijk; — a u t o m a- persoon ontleend deel weder te vergoeden; —
t is e h e b e w e g i n g, onwillekeurige bewe- autopragie, f. (van prássein, handelen) hanging in het menschelijk lichaam, zooals de delen uit eigen aandrift, vrije zelfbepaling; —
bloedsomloop; — automatie (spr. tie=tsie), f. en autoprosópisch (van prósópon, gezicht, persoon)
automatisme, n. zelfbeweging, werktuiglijke in eigen persoon, persoonlijk; — autopsie, f. gr.
beweging, zonder dat de wil er deel aan heeft; (autopsía, vgl. o p s i s) zelfbeschouwing, eigen
vermogen, leer der zelfbeweeglijkheid, ook waarneming; Med. lijkopening en lijkontleding;
zucht om alles uit zich zelven te leeren; -- onderzoeken van een zieke, enkel door hem
A u t o m a t i e is ook de bijnaam der Fortuin, te beschouwen; — autópt, m. (gr. autóptês)
onder welken Timoleon te Syracuse een tempel ooggetuige; — autóptiseh, adj. uit of naar eigen
voor die godin oprichtte; — automatopoëtica, f. aanschouwing, met eigen oogen.
Autor, autoriseeren enz., z. a u c t o r.
kunst van uurwerken te maken.
-
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Autorama, n. gr. (v. hàrán, zien) soort van hulptroepen; - auxillair woord, n. hulpwoord.
optica, waardoor voorwerpen als onder de oogen
auxitrophisch, adj. den groei bevorderend; van den beschouwer gebracht worden.
auxiphonlach, de stem versterkend; - auxiphoauto sacramental, z. auto.
tisch, het licht versterkend.
Autosehediasma, n., pl. autoschediasmAta, gr.
Auxometer, m., z. ond. a u x e s i s.
(van auto-schediádzein, onvoorbereid iets doen,
Ava, f. zekere bedwelmende drank op de
enz.) voor de vuist gemaakte opstellen; - auto- Sandwicheilanden.
schediást, m. iemand, die voor de vuist spreekt,
Avál, m. fr. (gevormd van het lat. ad vallem,
schrijft, dicht of iets anders vervaardigt, z. v. a. naar het dal, dalwaarts, beneden, onder, omdat
improvisator; - autoschediástisch, adj. men de onderteekening, waarmede men zich tot
voor de vuist gemaakt, z. v. a. g e i m p r o v i- borg stelde, onder op den wissel schreef) wissels e e r d.
borg, medeonderteekening als borg op wissels;
Autoserotherápie, f. genezing door een serum, - avaleeren of avalleeren (fr. avaler), 1° inslikken;
dat aan 't lichaam van den patient zelven ont- 2° van schepen: stroomafwaarts drijven of gaan;
leend is.
3° Kmt. eenen wissel mede onderteekenen en
Autoskopie, f., z. v. a. a u t o p s i e.
daarvoor borg blijven.
autos éphá, gr. hij (Pythagoras) heeft (het)
Avalure, f. fr. (spr. - luur'; van aval, beneden,
gezegd, (eene uitdrukking, waarmede de pytha- omdat ze onder aan den hoef van het paard zit;
goristen allen twist over eene verschillende mee vgl. a v a 1) overhoef, hoefgezwel der paarden;
-nig overvoeding der kanarievogels.
beslechtten).
Autosomnambulisme, n. gr. nw. lat. (van
avaneeeren, fr. (avancer, van avant, z. aid.)
autos, zelf, en s o m n a m b u l i s m e, z. ald.) voorwaarts doen gaan, vooruitgaan, verder kovan zelf ontstaan magnetisch slaapwande- men, toenemen, vorderingen maken, bevorderd
len; - autosuggéstie, zich zelf een of andere worden; van een uurwerk : te spoedig gaan,
voorstelling opdringen; — autotelie, f. gr. (auto- voorloopen; ook geld leenera, voorschieten; v leia , van auto- teles, d. i. eig. zich zelven vol avaneeerboom,m.een hefboom om het teruggewezich zelven voleindigd, zelfstandig)-eind, ken afgevuurd geschut weder op zijne plaats te
zelfstandigheid, onafhankelijkheid, onvoorwaar- brengen; - avance, f. fr. (spr. awans'), it. avanzo
delijkheid (vgl. a b s o 1 u u t, enz.); - auto- (spr. awántzo) voordeel, winst; voorschot, voor
theisme, n. (vgl. t h e i s m e) zelfvergoding, uitbetaling; ook de eerste schrede, het tegemoet
leer, dat de godheid éen met het menschelijk komen; -in avance zijn, iets bij een ander te
wezen is;-autotherapie, f. zelfgenezing doordena- goed hebben of in voorschot zijn; - a v a n c e s
tuur;- autotransformátor, m. Elektr. éenspoelige maken, voorkomend zijn, de eerste schrede
transformator, om de spanning te veranderen of doen; - par avance, vooruit, bij wijze van voorte verdeelen; - autotjpe, f. gr. (vgl. t y p u s) schot; - avaneemént, m. fr. (spr. awaiis'mán)
zelfdruk, oorspronkelijke afdruk; - autoty- geraken tot hooger posten, bevordering, voorpïe, hoogetsing op zinken platen van photogra- uitgang, standsverhooging.
phieën, ook chemiegraphie of chemietypie geAvanie, f. fr. (it. avanía, nw. gr. abanfa, afpersing, mishandeling, belastering, valsche aan
noemd.
autrichienne, a l'autrichienne, fr. op oosten-turk. hawàn, verachting,-klacht,vn'rb.
rijksche wijze, op zijn oostenrijksch.
verachtelijkheid, en dit van 't arab. hána, ver autumnaal, adj. lat. (autumndlis, e, van au- achten, minachten) moedwillige beleediging en
iumnus of auctumnus, herfst) herfstachtig, tot beschimping; inz. willekeurige geldheffing der
den herfst behoorende.
turksche pasja's en tolbeambten van de in
aut vicnére, aut mori, z. ond. aut.
hunne koopsteden handelende christenkoopAuvent, n. fr. (spr. owán; eig. tegen den wind, lieden; Mar. vijandelijke, verraderlijke overnl. beschermend, lat. ad ventum, a vento) scherm vallen van een schip; Kmt. hetgene men aan
schutdak tegen weer en wind, inz. voor-dak, eene zaak minder verdient dan te wachten
winkels.
stond.
Auvernat, m. fr. (spr. owerná) sterke, roode
Avans, f. z, a v a n c e.
fransche wijn, auvergner-wijn.
avant, fr. (spr. awák; uit het lat. ab ante ontAuvesque, f. fr. (spr. owesk') soort appelwijn in staan, dus eig.: van voren) voor, eer dan, vroeNormandië.
ger dan; - avant la lettre, z. ond. lettre; - en
aux armes, z. ond. arena.
avant (spr. an awàn) naar voren, voorwaarts ; Auzésis, f. gr. (van auxanein, vermeerderen) avantage, n. (spr. awaiitá -zj) voordeel, nut,
Rhet. vergrooting of overdrijving, b. v. e ,e n e verbetering; voorrecht, meerderheid, b. v. in
z e e v a n t r a n e n; Med. toenemen eener den strijd; -inavantage zij n, den voorziekte; - auxometer, m. vergrootingsmeter, rang hebben; - avantageeren (spr. awanwerktuig om de vergrootingskracht der verre tazjeeren) begunstigen, bevoordeelen, voor-kijers uit geven, b. v. ' bij testament; - avantageur,
te bepalen.
auziliáir, adj. fr. lat. (auxiliáris, e, van m. fr. (spr. -zjeur) Mil. bevoordeelde, begun.auxilium, hulp) helpend, hulpbiedend, wat tot stigde, die in het leger op bevordering tot officier
hulp strekt, meestal in het krijgswezen; - auxi- dient; - avantageus, adj. (spr. -zjens) fr.
liair eskader, n. eskader bestemd om in Ned.- (avantageux) voordeelig, gelukkig, nuttig, gunsIndië dienst te doen; - auxiliaire troepen, pl. stig; - avant-chemin- couvert, m. fr. (spr.
KRQ,MERS-ZONDERVAN.
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awansjemè -koewèr) Mil. bedekte buitenste weg
aan den voet van het glacis ; – avantcorps,
n. (spr. - awáIikór) de voorop geplaatste krijgsbende; Arch. het vooruitgebouwde, voorgebouw; – avant -cour, n. (spr. awánkoer) voor
voorhof; – avant- coureur, m. (spr. awán--plats,
koereur) voorlooper, voorbode, voordraver;
– avant-foss, m. voorgracht, buitenste vestinggracht; – avant-garde, f. voortroepen of
eerste linie van een leger, voorhoede, voorwacht; – avant-logis, n. (spr. awanlozjie)
woning in 't voorhuis; – avant-main, f. (spr.
–min) voorhand; – avant- patrouille, f. (spr.
awanpatroel j') voorste wacht; – avantproPos, n. (spr. awanprops) voorrede, voorbericht
van een boek, voorwoord; – avantseéne, f.
.(spr. awaiisèn') voortooneel, voorgrond van
een schouwtooneel, tusschen 't orkest en 't
gordijn; – avant-scull, m. ruimte tusschen de
trap en de voordeur in een bovenhuis; avanttrain, m. voorwagen van militaire voertuigen.
Avanturino, it. zie a v e n t u r i n e; –
avantureeren, avanturler enz., z. ond. a v e n.tuur.
avánzo, it., z. a v a n c e, ond. a v a n c e er e n.
Avarie f. fr. (ital. avaría, van Arab.
awar = gebrek) ook averij, haverjj, f. Kmt.
zeeschade aan schepen en hunne lading
op de reis ; – gewone averij, allerlei gewone scheepsonkosten: haven-, loods-, baken-,
liggeld, enz.; – buitengewone averij
of a v e r ij-g r o s (fr. avarie grosse), al wat
bij gevaar tot behoud van schip en manschap overboord wordt geworpen, het verlies
van ankers, zeilen, enz., het kappen der ankers
het stranden enz.
a vau l'eau, fr. (spr. a wo lo) eig. stroomaf
verijdeld, tot damp, tot niets vergaan.-warts;
. ave of have, lat. wees gegroet; – avéto, moge
God .0 behoeden (als slot gebezigd in brieven); –
ave pia anima, vaarwel, vrome ziel (groet aan
afgestorvenen); – ave Maria, n, (ook enkel
ave) woordelijk: gegroet zijt gij, Maria 1 engelengroet aan de maagd Maria, Luc. 1, 28; een
klein formulier-gebed der R. Kath., bevattende
die engelengroet; – e e n ave M aria b i dd e n, het gebed opzeggen, dat als formulier
door A l b e r t van Padua het eerst in gebruik
werd gebracht; z. ook a m e r ij ; (ital.) het
einde van den dag, aangegeven door klokgelui
dat tot dit gebed oproept.
avec, fr. (spr. awék; v. oud-fr. ab = lat. apud
en oc = lat. hoc, dus oorspr. bij of met dit) met;
avec la leltre, z. ond. leitre; – avec permission, z.
ond. p e r m is s i e; avec accompagnement, fr.
Muz. met begeleiding, met accompagnement.
Avellánen of avellinen, f. pl. ital. (sing.
avellána, pl. avelláne, van 't lat. nuces Avellánae
of Avellinae, naar A v e 11 a., eene stad in
Campanië, nu A v e 11 i n o) groote hazelnoten,
lammertsnoten; – avellana purgátrix, purgeernoot.
avelleeren, lat. (avellére) af- of losscheuren.
Ave Maria, z. ave.
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Avena, f. lat. haver;– a. decorticáta, havergort.
avenant, fr. (spr. aw'nán; van avenir =
lat. advenire, eig. naar toe komen; voorvallen,
gebeuren, enz.) zich bevallig, goed voordoende;
gepast, geschikt; – a l'avenant, of naar avenant of advenant, naar verhouding, naar evenredigheid; overeenkomstig; – non avenu; niet
geschied, ongebeurd; – avenue, f. toegang
tot eene plaats, voorplaats, oprijlaan, inz.
in engelsche parken: laan, die naar het kasteel
leidt; breede laan met boomen.
aventureeren, aventurier, aventureux, z. ond.
aventuur.
Aventurien, n. of a v a n t u r i n o, m. (fr.
aventurine, it. aventurina, van aventura, geluk,
toeval, wegens de toevallige uitvinding zoo genoemd) soort van gekleurd glas, waarin men
tijdens den gesmolten toestand kleine deeltjes of loovertjes eener metallische compositie
uit koper en ijzer heeft gemengd; compositie met goudpoeder, dat men op vernis of
gesmolten glas werpt, glimmersteen; – na
-turlijkeavno,gdsternboogsteen, eene variëteit van kwarts of veldspaat, met kleine schitterende punten bezaaid;
– aventurienverf, f. een het aventurino nabootsende, met metaalloovertjes gemengd lak.
Aventuur, n. fr. (aventure, van 't mid. lat.
aventura, en dit van 't lat. advenire, fr. avenir,
naartoe komen, gebeuren) of minder goed
a v o n t u u r, zeldzaam, zonderling, vreemd
voorval, zonderlinge ontmoeting, gebeurtenis; buitenkansje; gewaagde handelsonderneming; – a l'aventure, fr. (spr. alawantuur')
op goed geluk af, in den blinde; – aventureeren, a v o n t u r e n, te ver gaan, zich blootstellen, iets wagen, op het spel zetten; – aventuner, m. fr. (spr. awantu-rje) een a v o n t ur i e r, geluksridder, waaghals; partijganger,
vrijbuiter, sluikhandelaar, zwendelaar, in 't
algemeen iemand, die zonderlinge ontmoetingen bij kwalijk of niet berekende uitkomsten gehad heeft of zoekt; – aventureux, adj.
(spr. awantureu), avontuurlijk, wonderlijk,
vreemd, gewaagd; – avontuurschip, n. gewapend smokkelschip.
Avenue, z. ond. avenant.
a verbis ad verbéra, z. ond. v e r b u m.
avére le granchio nella scarcella, ital. de kreeft
in den geldbuidel hebben, d. i. gierig zijn, bang
zijn om de hand in den zak te steken, alsof
er een kreeft in zat, die knijpen zou.
Average, f. eng. (spr. ewweredsj') Kmt.
schade, averij, die een met koopmansgoederen
bevracht schip onderweg lijdt en de evenredige
bijdrage der belanghebbenden tot de schadevergoeding; ook het gemiddelde, middelsoort.
Avereeren, fr. (avérer, v. lat. veras, a, um,
waar) bewaarheiden, bewijzen.
Avérnus, m. lat. (scil. lacus) meer van
Averno, in de nabijheid van Cumee in BenedenItalië, welks verpeste uitwasemingen de daarover vliegende vogels zouden dooden, waarom de
Ouden zich den ingang tot de Onderwereld in
de nabijheid van dit meer voorstelden; Poët.
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ook: Onderwereld zelve; - avernàliseh, adj.
heisch; allerpijnlijkst.
Averrhoa, f. (door Linneus dus genoemd ter
eere van den arab. geneesheer Averrhoës) Bot.
indische boom met langwerpig ronde, zuur
smakelijke vruchten, die B i l i m b i-achtige,
heeten.
Avérs, m. (uit het ital. avvérso = lat. adversus, toegekeerd, pars adversa, toegekeerde zijde; vgl. adversus), voorzijde, kop- of
beeldzijde van eerre munt, in tegenst. met
revers.
Avérsie, f. lat. (aversio, van avertére, afwenden, afkeer, tegenzin) afschuw, walging; aversie-handel (lat. emtzo per aversionem, d. i.
eig. koop met afwending, zonder nauwkeurige
bezichtiging) koop bij den roes, dooreengeslagen, het een door het andere gerekend; aversum of aversaalquantum, n. som waarvoor iemand een zaak schikt, van iets afstand
doet; som waarvoor men iets bij den roes
koopt, gemiddelde vergoeding.
averteeren, avertissement, z. a d v e r t e er e n.
aveto, z. ond. ave.
Avetronk, m. (verwant met lat. adulter, echtbreker) bastaard.
Aveu, m. fr. bekentenis, toestemming, goedkeuring.
Aviarium, n. lat. (van avis, vogel) vogel
-huis;
aviatie, aviatiek, f. (lat. avis, vogel) zweven
in de lucht met een vliegtuig, vliegmachine
(avion); - aviateur, m.lat. (aviaticus, duiaviatiker)
iemand, die met een vliegmachine de lucht doorklieft, vlieger (beter dan vliegenaar of vliegenier); - aviceptologie, f. leer van het vogelvangen; - avicinium, n. lat. Muz. vogelgezang,
een verouderd orgelregister; -avicultuur, f. vogel
-tel.
Aviditeit, f. lat. (aviditas) gretigheid, begeerte, hebzucht.
Avignon, f. fr. (naar de stad A v i g n o n
genoemd) lichte soort van fransche taf, voeringzijde.
avileeren of avilisseeren fr. (avilir, van
vil = lat. eilis, laag, gemeen) verachtelijk maken, vernederen, schenden, onteeren;. - avilissement, m. (spr. li-s' -mán) vernedering, ver
-achtelijk
staat.
Avineeren, fr. met wijn bevochtigen.
Avion, m. fr. (lat. avis, vogel), vliegmachine,
vliegtuig.
Avis, aviso, aviseeren, z. ond. a d v i e s.
Avis, geestelijke ridderorde in Portugal, ingesteld in 1147 door A 1 p h o n s u s I, dus
genoemd naar de stad A v i s.
a vista, it., z. v i s t a.
avitailleeren (spr. awilalj-) fr. (avitailler, ontstaan uit avictuailler, van victuaille, levensmiddel, van 't lat. victualis, victualia, vgl.
victus, enz.) van levensmiddelen voorzien, spijzigen, z. v. a. p r o v i a n d e e r e n; - avitaillement, (spr. -má) ook avitailleering, f. ver
levensmiddelen.
-zorginva
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Aviticiteit, f. barb. lat. (v. lat. avitus, a, um
grootvaderlijk) oud recht van het onveranderlijk familiebezit in Hongarijë, volgens
welke de goederen slechts in den vorm eener
verpachting konden verkocht worden, sedert
1853 afgeschaft.

avitum bonum, z. bonum.
Aviveeren, fr. helderder, glanziger maken
(geverfde stoffen).

a voce sola, z. voce.
Avocasserie, f. fr. (v. avocat, advocaat)
rechtsverdraaierij, advocatenstreek.
avoceeren, lat. (avocáre, vgl. v o c e e r e n)
terugroepen, terugeischen, afvorderen; - avocéntur acta, de stukken zijn terug te vorderen; avocatie, f. (spr. t=ts), terugroeping, opvordering b. v. der stukken, welke de rechter
naar den hoogeren rechter zenden moet; avocatorium, n., p1. avocatoria of avocator%n,
waarbij een
teru roep
in sbrief,g
souverein
zijn
J
1
onderdanen uit buitenlandschen dienst terugroept.
Avogadro, wet van - (1811); zij leert, dat
het moleculairvolume der gassen gelijk is.
Avogato-boom, m. hooge westindische boom
(Lautus persea).
avoir, fr. (spr. awoár, van 't lat. habére, ital.
avére) hebben; het te goed of credit, (in fr.
koopmansboeken) actieve schulden; - avoir-dupois, n. eng. (spr. ewerd joepoïs, v. fr. avoir du
poids (oud. fr. pois), het (vastgestelde) gewicht
hebben) ; zwaar handelsgewicht in. Engeland,
de centenaar (hundredweight of centweight,
verk. cwt.) van 112 pond (pound z. aid.)
= 50,8024 kilo, in Noord-Amerika op sommige
plaatsen, b. v. te New-York, alsmede in de sta
slechts-tenMaschu,CotiTexas
van 100 pond = 45,3593 kilo.
Avoisinement, n. fr. (spr. awoazinemán), aan
nabuurschap; - avoisineeren, aan -grenz,
-grenz.
d vol d 2 oiseau, zie vol d'-.
Avontuur, enz., z. a v e n t u u r.
Avortement, n. fr. (spr. -man) z. v. a. a b o rtus; - avorteeren, z. v. a. aborteeren.
Avoué, m. fr. (spr. awoe-é, van 't lat. advocatus) ambtenaar, bij rechtbanken en gerechtshoven aangesteld, ten einde de procesvoerende partijen in rechten te vertegenwoordigen en de noodzakelijke acten in den vorm
op te maken; onder het voorm. fr. recht werden zulke personen p r o c u r e u r s geheeten,
en dien naam hebben zij bij ons tegenwoordig
recht behouden; voorheen ook voogd over
kerkelijke goederen, z. p a t r o o n.
avoueeren (spr. awoe-), fr. (avower provenc.
avoar, lat. advotare, v. ad en votum, gelofte),
bekennen, erkennen, belijden, toestemmen.
a nous, fr. aan u, uw beurt (bij het spelen);
uwe gezondheid, uw welzijn (bij het drinken).
Bij Vondel: avoes en avoezen, d. i. drinken op
iemands gezondheid.
Avoyer, m. fr. (spr. awoajé) ook advoyer,
(lat. wellicht advocatarius, v. advocáre, aanroepen), titel der twee eerste regeeringsper-
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sonen in de zwitsersche kantons Bern, Lucern
en Solothurn.
a vue, z. ond. vu.
Avulsie, (spr. s=z) f. lat. (avulsio) af- of
losrukking.
Awatára, m. skr. vleeschwording, nederdaling
van Vischnoe op aarde.
Aweto, f. de z.g. plantenrups van N.-Zeeland, waarvan de zwarte cosmetiek gemaakt
wordt.
Awret-basar, m. turk. (v. pert.-turk. awret,
awrat, vrouw en dit van arab. awrat, rims, pudendum; vgl. bazaar) vrouwenmarkt te Constantinopel.
Axenie, f. gr. (v. a priv. en xe'nos, vreemd
vreemde, gast) ongastvrijheid (z. v. a. i n h o s p i t a 1 i t e i t); - axénisch, ongastvrij.
Axiaal, adj. (lat. axis, as) inde richting der as ; a. turbine, watermotor, waarbij het water in de
richting der as naar binnenstroomt;- axiel, adj.
Bot. aan de as geplaatst, asstandig.
Axilla, f. lat. okselholte; - axillair, in de
oksels geplaatst, b. v. axillaire klieren, okselklieren (lat. axilláres).
Axiniet, m. (van het gr. axinè, bijl) Min.
bijlsteen, bijlvormig gekristalliseerde steensoort
van kiezelzuur enz. ; - azinomantie (spr.
t= ts) f. gr. waarzegging uit bijlen, waarbij men
eenen agaat op eene gloeiende bijl leide.
Azióma, n. gr. (axióma, van axioen, daarvoor houden, erkennen) erkende, klaarblijkelijke, aanschouwelijke, onbestreden, onloochenbare grondstelling, die geenerlei bewijs behoeft; eene eeuwige waarheid; - axiomatisch,
adj. aanschouwelijk, zeker, uit zichzelve bewezen, onloochenbaar, eeuwig waar.
Agiometer, m. lat. gr. (v. axis, as) Mar.
roermeter, een klein werktuig, dienende om de
bewegingen van de roerpen aan te geven, roerstandaanwijzer.
Axiopistie, f. gr. (van axios, a, on, waard,
waardig, en pístis, geloof) geloofwaardigheid,
echtheid van een geschrift.
Axis, f. gevlekt, n.ind. hert.
Axminster, n. vloerkleed van dicht weefsel
naar A. in Eng. zoo genoemd.
Axoide, f. gr. tweede halswervel.
Axolotl, f larve van een mexic. salamandersoort.
Axónen, pl. gr. (axons) houten wettafels
in Griekenland, die om eene as draaiden en
waarop de wetten te lezen waren.
Axonometrie, f. gr. asmeting in meetkundige
lichamen, vooral ook van kristallen; - axonométrisch, daarop betrekking hebbende.
Axungia, f. lat. (van axis, as, en ungére,
zalven, smeren) eig. as- of wagensmeer; Med.
in 't algemeen vet, smout.
Aya, f. sp., aja, it. (v. baskisch-iberischen
oorsprong) hofmeesteres, opzichtster; - ayo,
ajo, m, hofmeester, bestuurder.
Ayaeuchos, m. pl. sp. (spr. ajakoets joos)
scheldnaam der vroeger in Spaansch-Amerika
gestreden hebbende, later in Spanje commandeerende generaals; ook de door Engeland on-
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dersteunde militaire partij gedurende het regentschap van Espartero.
Ayapana, f. zuid-amerik. kamille.
Aye-aye, m. soort halfaap op Madagascar.
Ayenla, f. nw. lat. (zoo geheeten naar den
hertog van Ayen, beschermheer der botanica),
plant uit West-Indië, die bij ons in broeikasten
wordt geteeld.
Aypnie, f. gr. (van a priv. en hypnos, zie
ald.) slapeloosheid; - aypnílsch, adj. slapeloos.
Ayuntamiénto, m. sp. (spr. ajoent-; v.
ayuntar, vergaderen) gemeenteraad eener stad,
stadsraad.
Azála, f. zeer schoone soort van meekrap
in het oosten tot het verven der turksche
garens ; - azale, 1. kleurstof in de meekrap.
Azaléa, f. nw. lat. (van 't gr. azaleos, a, on,
dor, droog, omdat deze struik een drogen grond
verlangt) rotsstruik, eene familie van heide
meest buiten Europa groeit, en-plante,di
waarvan verscheiden soorten als pronkgewas sen in tuinen gekweekt worden.
Azaróle of azeróle, f. (fr. azarole, azerole, sp.
acerola, oudsp. azarolla, van 't arab. az-zoeroer,
mispel; ook 1 a z e r o 1 e, z. ald.) mispelpeer, - kleine roode, zure kernvrucht, van
de grootte en kleur eener kers, eene der
kleinste peersoorten in Z. Europa.
Azazel, hebr. booze geest; Leviticus 16, 8.
Azem-Oglam, turk. (kinderen der schatting)
weleer 700 in het serail te Constantinopel opgevoede kinderen, die later tot verschillende
diensten gebruikt werden.
Au, f. leb, van melk en azijn gemaakt, in
Zwitserland gebruikt bij bereiding van weikaas.
Aziáreh, m. gr. regeeringspersoon in zekere
steden van Azië, bekleed met het hoogepriesterschap en het recht van voorzitting bij
de gewijde spelen, die door de gezamenlijke gr.
steden van Azië werden gevierd; - aziatisme,
n. nw.lat. aziatische (oosterscha) taaleigenheid
en schrijftrant; gezwollenheid en nuttelooze
woordenpraal eener rede.
Azimut, n. arab. (van as-soemoet, de wegen,
pl. van as-sami, rechte weg; vgl. z e n i t h)
Astron, toppuntshoek, hoek, welke de hoog te cirkel eener ster met den middagcirkel eener plaats maakt; - azimuthaal, adj.
nw. lat. toppuntshoekig, wat den toppuntshoek
betreft, b. v. azimuthaal-wijzer, azimuthaal-cirkel, enz.
Azióne sacra, ital. Muz. drama van geestelijk
muzikale soort.
Azobenzolde en azobenzoyl, n. Chem. twee
organische verbindingen door inwerking van
ammoniak op ruwe bittere-amandelolie gevormd.
Azoödynamie, f. gr. (vgl. z o ö d y n a m i e)
verminderde levenswerkzaamheid, krachtafneming; - azoógeníe, f. voortbrenging van het
levenlooze, en de leer daarvan.
azoisch, adj. zonder overblijfselen van dierlijk
leven, de azoische periode in de geschiedenis
der aarde wordt ook archaeïsche genoemd.
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Azores, pl. dikke, langharige, op bevervellen
gelijkende stoffen uit Bohemen..
Azoth, azoch of azoek, n. Alch. grondstof
der metalen, het algemeen geneesmiddel of
panaceum van P a r a c e 1 s u s, welks samen
niet kent; later is die raadsel--stelingm
achtige benaming ook toegepast op het gele
koper en andere metaalverbindingen; kwik;
steen der wijzen.
Azótum, n. (uit het gr., van a priv. en dzáó,
dzó, 'ik leef, dus : waarin men niet kan leven) stikstof, stiklucht nitrogenium z. a. ; azótisch, adj. stikstofhoudend; - azotiseeren,
(spr. s=z) met stikstof bezwangeren, verzadigen; - azotometer, m. stikstofmeter, een toestel
ter bepaling van het ammoniakgehalte in de
teelaarde ; - azoturie, f. ziekte, waarbij te veel
stikstof in de urine is.
Azraél, m. doodsengel bij de Arabieren.
Aztèken, m. pl. amerik. volksstam, die het
ten tijde van Cortez bloeiende mexicaansche
rijk gesticht had en regeerde.
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Azumbre, m. sp. (v. 't arab. as-soemr of
as-soebr, rand van een vat, en vandaar een

tot den rand gevuld vat) kan, spaansche vochtmaat, ongeveer = 2,9172 liter.
Azuur, n. (fr., provenc. en oudsp. azur, it.
azzurro, azzuolo, sp. en port. azul, van 't perz.
ládsjaward) lazuursteen, blauwe kleur, ook
kobalt, een half metaal, waaruit men eene
schoone, donkerblauwe verf bereidt; - azuren,
adj. op 't azuur gelijkend, hoogblauw, hemelsblauw; - azuriet, n. soort blauwspaat,
blauw koolzuur koper, bergblauw.
azygisch, adj. gr. (van dzygon, juk) zonder
juk; ongepaard; - azygie, f. ongepaardheid.
Azymon of azymum, n. gr. (van a priv. en
dzymé, zuurdeeg) ongezuurd brood; - Azymieten, m. pl. Christenen, die bij het avondmaal ongezuurd[bro o d gebruiken. Aldus
werden de Katholieken door de grieksche Christenen genoemd, die enkel gezuurd brood bezigen. De Grieken kregen daarvoor van de
Latijnen den naam van P r o z y m i e t e n.

FI

B (als oud-romeinsch getal), driehonderd; - beats virgo, de heilige maagd; - beatae virgins,
van de heilige maagd (Maria); ook = balneum
zend; -B. of b. = beaus of beats, de zalige; - b. vaporis, dampbad; - b. v. = bij voorbeeld;
(in de muziek) teeken dat een noot een halven - B. V. (in Oost-Indië) = Buitenlandsche Vijand;
toon verlaagt; - B. (in de muziek) basso, laagste - B. W. = Burgerlijk Wetboek; - B. en W. =
stem of bas;- op duitsche koerslijsten brie/ = Burgemeester en Wethouders; - chemische
aangeboden (in tegenstelling van geld); - B. A. I teekens zijn: B = Borium; - Ba = Baryum; = Bachelor of arts, eng. Baccalaureus der vrije Be = Beryllium; - Bi = Bismuthum;. - Br. _
kunsten; op romeinsche munten en opschriften Bromium.
= bonis auspiciis of bonis avibus, d. i. onder
B, op munten bet. voor Frankrijk de munt
goede voorteekenen; - B. B. (in Oost-Indië) = van Rouaan; voor Oostenrijk: Kremnitz; voor
Binnenlandsch Bestuur; -bb. teeken in de muziek, Pruisen, vroeger: Breslau, later (en in het Duit
dat een noot 2 halve tonen verlaagt; - b. b. =
-sche
rijk) : Hannover.
bene, bene, zeer goed; - Bart, Bar, Bi = Baronet;
Baadje, z. badjoe.
- b. c. of B. C. = basso continuo, doorgaande
Baaierd, m. (misschien verwant met fr.
bas; ook balnéum cinéris, aschbad; - B. c. bayer, gapen), chaos (dat ook „gaping" beteeD. = bono cum Deo, met den goeden God, met kent), warreboel; ook passantenhuis, gasthuis,
Gods genade; - Boo. = banco, (z. ald.); - B. D. herberg.
Bachelor of Divinity, eng. Baccalaureus der
Baai, m . hebr. (ba'al, eig. heer, machtige)
godgeleerdheid; - B. D. D. = bonis diis deabus- ook B a 1, B e 1, B e 1 u s, een god der Pheeque, aan de goede goden en godinnen; - B. E. = niciërs en Kananieten, ook der Hebreën ten
bene est; - B. L. = benevóle lector, toegenegen tijde van M a n a s s e, waarsch. zonnegod,
of welwillende lezer; - B. M. of b. m. = beatae v. a. de planeet Jupiter; verder in 't algemeen
memoriae, zaliger gedachtenis; ook = bene mis „afgod" (b. v. Richt. 3, 11,) joodsch: man,
wel ondereen gemengd (op recepten);-cedtur, echtgenoot; - Baal-Berith, beschermgod van
ook = banco mark, bankgeld; - ook = balnéum Berytos, symbool der winterzon; god der ver
marls, zeebad; - B. P. F. (op wissels) =
verdragen; ook naam van den peet -bonde
bon pour francs, goed voor (zooveel) franken; zie sandeh; - Baal-Gad, god van het ge--vader,
br. m. = brevi manu; - br. = broeder(s) vrij- luk, der fortuin; - Baal-Peor, godheid der
metselaars, belijders van een geloof, enz.; - Moabieten, ter wier eere de maagden zich
B. S. G. D. G. (op fransche koopwaren) breveté prijsgaven; - BaaI-Sebub, B e ë 1- Z e b u b, z. a.,
sans garantie du gouvernement, d. i. gepatenteerd die de vliegen aanvoert of verwijdert, heer der
maar zonder waarborg van de regeering; - booze geesten, Satan; - Baal- Zamen, heer des
Bio = b r u t o (z. a.); - b. tr. = bene tritum, hemels, de Pheenicische zonnegod; - Baalfritum, wel gewreven (op recepten); - B. V. = Zephon, god der noordelijke gesternten; -
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Baals-priester, eig. priester van den god Baal;
onwaardig, liederlijk, lui geestelijke. (Met Baal
zijn vele babylonische, pheenicische en kar
namen samengesteld, b. v. H a n--thagsce
nibal, Hasdrubal, enz.)
Baanderheer, z. b a n n i e r.
Baanieten, pl. manicheesche secte der 9de
eeuw.
Baar, m. (van 't mal. behároe, nieuw) Mar.
nieuweling aan boord, nog onbevaren matroos;
een Europeër, die voor het eerst in OostIndië komt, aldus genoemd in tegenstelling
van een oud-gast (oorlam). Zie o r e n b a a r.
Baartse, f. Mar. soort van oorlogschip, bij
ons weleer in gebruik.
Baaras, f. Bot. plant uit het dal Macheron
in Judea, welke, zegt men, dengene doodt,
die haar onvoorzichtig aangrijpt.
Baat, n. chineesch gewicht van ongeveer 15
a 16 gr.
Bab, m. arab. deur, poort, vorstenhof, b. v.
bab-el-mandeb, tranenpoort, poort der rouw;
perz. Myth. vader, z. b á b- s e c t e.
Baba(h), m. mal. een in Indië geboren Chinees.
Baba, m. perz. -turk. (bábá) vader; - babakhan, vader des konings, inz. als eeretitel
van aanzienlijke geestelijken, b. v. baba nasïbi.
Bab al Zokak, crab. poort der straat, straat
van Gibraltar.
Babaolgummi, n. minderwaardig soort gummi
arabicum.
Babax, m. gr. babbelaar, zwetser; schreeuwer.
Babbit- metaal, n. naar den uitvinder aldus
genoemd metaal, bestaande uit 25 deelen tin,
2 deelen antimonium en 0,5 deel koper.
Babel, n. hebr. (babèl, volgens den bijbel, z.v.a.
verwarring, maar eig. woning van B a a 1)
de oude stad Babylon aan den Euphraat in Azië,
die sedert de babylonische gevang e n s c h a p der Joden als een beeld van goddeloosheid, zedebederf en overmoed werd beschouwd; vandaar in 't algemeen voor eene
groote stad als zetel van uitspattingen en wanbedrijven; ook voor verwarring (met toespeling
-o pdebabylonische spraakverwarx i n g volgens het bijbelsch verhaal); soms ook
uitschot, gebrekkige waar; - babelmannen, onruststokers, oproermakers; - babyloniër, m. in
het oude Rome ook sterrenkundige en sterren
babylonische vellen, in de wapen-wichelar;
babylonische uren,-kunde:hrmlijv;zulke uren, die van zonneopgang af geteld
worden (in 't Oosten gebruikelijk).
Babette, f. fr., z. v. a. B a r b a r a.
Babi, n. mal. zwijn; ook van dikke personen
gezegd.
Babi n. of babisten, pl., z. b á b- s e c t e.
Babiche, f. fr. (spr. babiés j' ; waarsch. voor
tarbiche, v. barbe, baard) een klein ruigharig
hondje, schoothondje.
babilleeren (spr. babi-1 j -), fr. (babiller)babbelen,
praten, snappen, kakelen; - babillard, m. fr. (spr.
babi-ljar) babbelaar, snapper, kakelaar; vr.
babillarde.
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Babinen, pl. russische bruine kattevellen, welke tot pelterij dienen.
Babinische republiek, naam van gezelschap
te B a b i n e in Polen (14de eeuw), waarin men
slechte gewoonten op allerlei vernuftige wijzen
zocht belachelijk te maken.
Bablólen, f. fr. (it. bábbola, kinderspeelgoed,
kindergrappen) speelgoed, kinderspel, beuzelarijen, kleinigheden, vodderijen.
Babiroessa, m. mal. (van bábi, zwijn, en
roesa, hert, ree, enz.) hertzwijn of hoornzwijn op
de Molukken en Celebes (Sus babirussa).
Babka, m. (hoog. babka; eig. boontje; verklw.
boon) koperen penning van bab, of heller in
Hongarije.
Bábki, pl. russ. (v. bábka, kootje) spel van den
gemeenen man, kootspel.
Báblah, m. (perz. babel, eene soort van mimosa of zinkruid) bast of schaal van de indische acacia (Acacia indica of Mimosa cinera
die rijk. aan looizuur en gom is, en in de-ria),
looierij, de schilderkunst en ook als geneesmiddel gebruikt wordt.
Baboe, m. indische titel, z. v. a. heer, eig.
vorst; - baboe, f. jay. en mal. voedster of minne
van een kind, kindermeid.
Babok, m. port. lomperd; domoor.
Babósjes of b a b o e s j e s, f. pl. (fr. babouches, van het perz. papoesch, paboek) soort van
turksche schoenen ; muilen van gekleurd leder.
Bab-secte, f. of bábis, pl. een door Mullah
Sadik uit Schiras in 1839 gestichte, van den
Islam afvallige godsdienstige secte (waarsch.
van perz. báb, vader en vuur, dat door de Magiërs als de vader aller dingen vereerd werd),
babisme.
Baby, eng. (spr. bébi') klein kind, pop; - baby
forming, eng. engeltjes-makerij, het vermoorden
van zuigelingen.
Babylonisch, enz., z. ond. b a b e 1.
Bac, m. fr. (v. telt.-armor, bak, bag, bark,
bak, plat schip) veerpont; teerschuit; schouw;
vergaarbak voor bronwater.
bacca, f., pl. baccae, lat. beziën, bessen; bacciférw, f. pl. besdragende gewassen; - baccifórm, nw. lat. besvormig, besachtig.
Baccalauréus, m. mid. lat. (daarnaast in oude
oorkonden ook bacularius, bacillarius, dus 't zij
afgeleid van het lat. bacca lauréa, laurierbes,
alzoo eig. g e l a u w e r d e; of van baculus,
verklw. baccillum, stokje, staf, als eereteeken)
geleerde, welke de laagste der academische
waardigheden verkregen heeft (in opklimmende
volgorde : baccalaureus, licentiaat, magister,
doctor); - baccalaureaat, n. waardigheid van
baccalaureus.
Baccána, f. ital. (v. Bacco, Bacchus) gemeene
kroeg of wijnhuis.
Baccarat, n. fr. (spr. --ra) het meest verspreide
hazardspel der Franschen; ook een soort kristal.
Baeeharis, f. nw. lat. (v. 't gr. bákkaris, bákcharis) Bot. pronkgewas uit Peru met witte
schermbloemen.
Bacchettone, f. ital. (spr. cck = kk) fijnvrome,
schijnheilige, kwezel, femelaar.
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Bacchionieten, m. pl. zonderlinge wijsgeeren
der oudheid, die de hoogste minachting van de
wereldsche goederen leerden.
Bacchus, m. lat. (gr. Bákchos d. i. schreeuwer,
bij Vondel „schreier".) Myth. god des wijns,
wijngod, zoon van Jupiter en Semelé, in 't gr,
ook Jakchos en Dionysos geheeten; ook de wijn
zelf; groot wijndrinker; — bacchanaal, n. lat.
pl. bacchanalien (lat. Bacchanalia), feesten aan
Bacchus gewijd; drinkgelag, zuippartij ; ook
drinkliederen; — bacchanáliseh, adj. feest- en
drinklustig; — baechanaliseeren (spr. s=z), (v.
lat. bácchans, deelw. v. bacchari, het Bacchusfeest vieren) zich vol drinken, uitgelaten feestvieren; — bacchánten en bacchantínnen, priesters
en priesteressen, vereerders van Bacchus, bij de
viering van zijn feest; wijnzuipers, zwelgers; in
de 14de-16de eeuw : rondtrekkende studenten,
reizende scholieren, inz. de oudere ruwe studenten op duitsche universiteiten (het tegengest.
van p e n n a a 1, z. aid.); — bacchántisch, adj .
dronken, razend, door den wijn bezeten; — bacchiën, pl. gr. Med. roode puisten in het gelaat
der dronkaards, wijn-, jeneverpokken; — bacchins, m. gr. (baccheios) een versvoet van drie
lettergrepen, eene korte en twee lange ('-- — —),
b. v. kanonschot.
Bacciféra, baeciform, z. bacca.
Bachelier, m. fr. (spr. bas?'lie) en bachelor,
m. eng. (spr. bélsj'ler), z. v. a. b a c c a 1 a ur e u s, Z. a. Het laatste beteekent ook „oude
vrijer".
Bachmatten, pl. (poolsch bacmats) podolische
paarden met lange manen en zeer harde hoeven.
Bachot, m. fr. (spr. ba -sjó, verklw. van bac)
kleine veerpont, schouw; — bachoteur, m. fr.
(spr. eh= si) veerman.
bachschisch, z. b a k s j is c h.
Bachulke, m. (poolsch) knecht.
Bachur of Bacher, hebr., in 't joodsch Bocher, m. (v. 't hebr. bàchur, jongeling, eig.
gerijpte, v. báchar, rijp worden) joodsch student, die zich op de studie van den talmud
toelegt; in het algemeen joodsch wetkenner
en leeraar.
bacíllum, n. lat. (verklw. van baculum), pl.
bacillen, staafje, kaarsje; ook zeevenkel;
Pharm. alle toebereidingen van dun, langwerpig
ronden of rolronden vorm; Med. staafvormige
bacterie; — Neperiaansche bacillen, of Neperiaansehe staafjes, Arith., staafjes, door baron
N e p e r uitgevonden ter bekorting van de
vermenigvuldiging en deeling der getallen; —
bacillair, staafvormig, door staafjesbacteriën
veroorzaakt.
Bacino, ital. (spr. c=tsj) korenmaat op Cor
stajo of schepel heeft 2-sika,=821lter(d
mezzini van 6 baccini).
Back, m. eng. sportterm: achterspeler bij het
voetbalspel.
Backfisch, m. dui. bakvisch, jong meisje.
Backgammon, n. eng. (spr. bekgemmen) zeker
triktrakspel, dat met het toute-table der Franschen overeenkomt.
Baekwardation, eng. (spr. bek -oeardeesjen) bij
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den effectenhandel de renten, die de verkooper
nog moet dragen; koersvermindering door gebrek aan stukken.
Backwoods, n. pl. eng. (spr. békwoeds; van
back, terug, achterwaarts, en wood, woud, bosch)
achterwouden, d. i. de oorspronkelijke wouden
en onbebouwde landerijen, in 't westen der
Vereenigde Staten van N. Amerika; — báckwoodsmen, m. pl. aldaar wonende blanken,
die den grond bebouwbaar maken; vgl. s q u a tters.
Baclage, f. fr. (spr. ge =zj') haven- of liggeld
der schepen; — bacleur, m. havensluiter.
Baconísme, n. wijsbegeerte van F r a nc i s B a c o; — baconíst, m. aanhanger dier wijs
-begrt.
Bacove, f. west. ind. banaan; — b. cultuur, f. aan
-plantigv
bacoven.
Bacterium, n. nw. lat. pl. bactériën (v. gr.
baktérion, baktéria, verklw. van baktron, = lat.
baculum, eig. staafje, stokje) mikroskopisch
kleine splijtwier, splijtzwam, ziektekiem, bij
mensch en dier; — bacteriologie,f. leer der bacteriën; — bacteriologisch, betreffende bacteriën;
— bacterioloog, m. onderzoeker van het wezen van
bacteriën; — bacterioskopie, f, mikroskopisch onderzoek van b. — bacteroide, f. organisme, dat in
de wortelknolletjes der vlinderbloemigen en in
den bodem voorkomt, en het gemis aan stikstof
vergoedt; — bactèrisch, wat op de bacteriën
betrekking heeft.
bacu'lus, m. lat. (oorspr. gewoonl. baci lum), n.
stok, staf; — a baculo ad angulum besluiten,
eig. van den stok of de zijde (van een driehoek) tot
den hoek besluiten, d. i. eene ongerijmde gevolgtrekking maken; — baculus stat in angulo, ergo
pluit, de stok staat in den hoek, dus het regent
(insgelijks als voorbeeld van ongerijmde gevolg
— baculus astronomicus, m. jacobs--treking);
staf, drie ongeveer in rechte lijn staande sterren
in den gordel van Orion; — b. pastorális, bisschopsstaf, kromstaf, herdersstaf; — bacularísten, m. pl. soort van anabaptisten, die geen
ander wapen droegen dan eenen stok, stokkedragers; — baculátie (spr. t= ts), f. afrossing met
den stok; — baculometrie, f. lat. gr. stok- of
staakmeting, kunst om met staven, meetroeden, enz. zoowel toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten.
Badak, m. neushoorn.
Badám, m. perz. (báddm, amandel) bittere
amandelpitten, die in Achter-Indië als pasmunt
dienen, ongeveer = 1/. cent.
Badaud, m. fr. (spr. badó) onnoozele hals,
bloed, uilskuiken; — badaudeeren (fr. badauder), aangapen, zich lummelachtig aanstellen; —
badaudage, f. (spr. bado-dá-zj') of badauderie, f.
onnoozelheid, malligheid, zotheid, domheid.
Badavi, m. Bedoulen.
Badiága, f. (russ. bodjága) soort van spons in
de binnenwateren van Rusland (Spongilla).
Badfan, m. perz. (bádján, venkel; anijs)
steranijs, een kruidig zaad uit Oost-Indië, China,
Siberië, enz., dat den smaak van anijs heeft, omgeven door een hulsel van den vorm eener zeven-
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stralige ster, waarschijnlijk van de Illicia, een
boomachtige struik met zeer schoon aschgrauw,
als anijs riekend hout.
Badigeon, m. fr. (spr. -sj6h) soort van muurpleister uit gips, steenmortel en beeldhouwerslijm; muurgeel; - badigeonneeren, met dat
pleister bestrijken, sausen.
badineeren, fr. (badiner) schertsen, boerten,
kortswijlen, beuzelen; iemand voor den gek
houden, plagen, beethebben; - en badinant (spr.
an badinán) schertsenderwijs, uit joks, uit kortswijl; - badin, m. (spr. badén) spotvogel, grap
potsenmaker, boertige snaak; f.:-penmakr,
badine; dit beteekent ook een dun wandelrietje,
speelrottinkje, rijzweepje; - badinage, f. (spr.
-na -zj') vroolijke scherts, kortswijl, boerterij;
- badinerie, f. zottigheid, malligheid, boertigheid, moedwillige scherts; kluchten, grappen,
enz.
Badinguet, scheldnaam van Napoleon III,
naar den metselaar, in wiens kleeding hij uit de
citadel van Ham ontvluchtte (1846).
Badister, m. (v. gr. badidzein, loopen, gaan)
loopkever.
Badjing, mal. javaansch eekhoorntje.
Bádjoe, mal. kleed, wijd buis van katoen, in
het holl. tot b a a d j e geworden. Op zijn baadje
krijgen = op zijn tabbaard krijgen = bekeven,
afgerost worden.
Bados, m. (spr. bado) eene soort van rooden
Bordeaux-wijn.
Badwinge, of liever b a t w i n j e, f. (van
't russ. botunnje, n. en botu4nja, en dit van
botwá, blad van beetwortel) eene russische koude
soep uit bladeren van kroten, gezouten augurken en kwas (z. aid.).
Badymetrie, beter B a t h y m e t r i e, z. oud.
bathos.
Baedeker, m. schrijver van reisboeken; reis
-gids.
Báffetas of báftas, n. (perz. ba /i,t, geweven) een
soort van oost-indisch, meestal wit katoen.
Baffetoen, sp. f. muilpeer.
Baffomet, z. B a p h o m e t.
Bafreur, m. fr. vraat, iemand die veel eet,
vreetzak.
Rafts, f. perz. katoenen stof uit Voor -Indië.
Bag, eng. (spr. a =è) zak, buidel, tasch, inz. een
baal katoen = 120 kilo.
Bagage, f. fr. (spr. bagaá-z j' ; mid. lat. bagagium,
ital. bagaglia, van 't oudfr. bague, provenc.
bundel, pak, mid. lat. baga, kist, bagua,
koffer, zak, vgl. ons p a k, p a k k e n) gezamenlijk reisgoed; veld-, krijgs- of legertuig,
met uitsluiting van de wapenen; in het gemeene leven: gepeupel, slecht volk; - bagage
pakwagen.
-wagen,m.
Bagárre, f. fr. (waarsch. van het oudd. bágan,
twisten, kijven; baga, twist) geraas, getier, geweld, geschreeuw; ook wagengedrang.
Bagasse, zie bagazo.
Bagatélle, f. fr. (ital. baggatella, verklw. van
bagata, kleinigheid) kleinigheid, nietigheid, vodderij, armzaligheid; ook Muz. klein gemakkelijk
uit te voeren stuk.
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Bagatino of bagattíno, m. it. venetiaansche
pasmunt, ongeveer = 1 cent.
Bagàzo, m. sp. (fr. bagasse, begasse) hetgeen
overblijft van uitgeperste planten, inz. v. suikerriet.
Bagdalien, n. katoenen stof met bont patroon,
gelijkende op de Bagdad-shawls.
Bagijn, z. b e g ij n.
Bagnette, f. fr. (spr. banjéit') Bot. soort van
tulp, die licht ontaardt.
Bagno, n. it. (spr. banjo; sp. bano, van 't lat.
balneum) eig. bad; slavengevangenis, slavenkerker in Turkijë, Tunis, enz., zoo geheeten,
omdat in 't aanzienlijkst gebouw van dien
aard in Constantinopel baden en watervergaarbakken waren aangelegd; ook de groote gebouwen, gevangenissen of kazernen, die in de fransche zeehavens de galeien vervangen hebben, te
Brest, Toulon, Rochefort, Lorient (fr. bagne).
Bagnolétte, f. fr. (spr. banjolétt') voormalige
vrouwensluier, die het aangezicht slechts ten
halve bedekte.
Bagnoleezen, m. pl. secte van Manicheërs
der 8ste eeuw, ontstaan te B a g n o 1 s.
Bagpipe, f. eng. (spr. bèg-paip, v. bag, zak,
pipe, pijp) doedelzak.
Baguette, f. fr. (sp. bagétt' ; van 't mid. lat.
baculeiia, verklw. van b a c u 1 u s, stok) dun
stokje, roetje, gaard, spitsroede; laadstok; ook
wichelroede, vooral diende hiervoor de tak van
den hazelaar.
Bahama-hout, n. allerhei igenhout, eene soort
van Brazilie-hout van de Bahama-eilanden
(W.Indië).
Bahar, m. een oostind. gewicht van 185 a
277 kilo.
Bahia, f. sp. en port. baai, bocht; ook eene
provincie en stad in Brazilië, en een vandaar
komende soort tabak, baaitabak.
Bahr of bahri, arab. zee, groot water b. v.
Bahr-el-Akaba, de golf aan het noord-oostelijk
eind van de Roode Zee.
Bahut, f. ouderwetsche kast of koffer, als sier
gebruikt.
-meubl
Bahuvrihi, skr. samengesteld woord, dat den
bezitter te kennen geeft van de door de leden der
samenstelling genoemde zelfstandigheden, b. v.
platvoet, vierhoek.
Baidak, pl. Baidaki, russ. schepen met ongemeen groote stuurroeren op den Dnjepr,
Dnjester en Boeg; - baldáren, (russ. baidára)
kleine booten der Tsjoeksjen in Siberië, uit ba
licht hout vervaardigd en met huiden-leinof
overtrokken.
Baigneuse, f. fr. (spr. bè-njeuz' eig. badende
vrouw, v. baigner, baden) badmuts; - baignoir,
m. (spr. bè-njoar) badplaats in eene rivier; baignoire, f. (spr. bè-njoar') badkuip; in den
schouwburg: loges in 't parterre wegens de
zitplaatsen in badkuipvorm (van voren smal en
achteren breed).
Baikalith, m. (uit het gr. verkeerd gevormd,
voor baikalo -lith) Min. baikalsteen, een groene,
glinsterende talksteen aan het Baikalmeer in
aziat. Rusland.
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Ball, m. fr., z. b a 1 j u w.
Bain-marie, f. fr. (spr. bèn') lat. (balnéum
Mariae) Chem. vat met heet water gevuld,
waarin men een ander vat ter uitdamping van
eenig voorwerp plaats, een waterbad, toestel om
spijzen warm te houden door heet water.
Bairam, z. b e i r a m.
Baiser, m., pl. bailers, fr. (spr. bèzé) eig.
kus; hol, met schuim gevuld suikergebakje
('t welk echter de Franschen onder dien naam
niet kennen, maar bij hen méringue heet); baisemain, m. fr. (spr. bèz -mán) handkus, als huldiging van een vazal of als hofplechtigheid; de
nederige dienstbetuiging, plichtpleging; - bal
bès -mán; ital. baciamento)-semnt,.(pr
voetkus (alleen van het kussen der pauselijke
voeten gebezigd) - balsotteeren (spr. bèz-) fr.
(baisoller) gedurig kussen, trekkebekken.
baisse, f. fr. (spr. bèss') dalen, vallen, inz.
van de prijzen der effecten, enz. - a la baisse speeuleeren, op het vallen der effecten handels
maken; - baissier, m. fr. (spr. bèssje)-plane
geldhandelaar, die op het dalen der effecten
wacht en rekent; - baisseeren, (fr. baisser) nederlaten; lager of dieper richten (een stuk geschut);
zinken, vallen.
Baitulion, gr. (uit hebr. beth-el z. a.) meteoor
ook de Zeus-steen te Delphi, door Kro--sten;
nos ingeslikt en ook weer uitgespogen, vgl.
a b a d d i r.
Baiva, m. naam van een god van het licht en
der warmte bij de Laplanders.
Bajadèren, f. pl. (van het portug. woord bailadéira, danseres), (oostersche) danseressen en zangeressen, die te gelijk veile meisjes zijn, en door de
Hindoes dëvadassis of devallialen(d.i.
dienaressen of slavinnen der goden) genoemd
worden, en van welke er bij elken tempel 8 tot 12
aangesteld zijn. Ook omslagdoek, paarlensnoer.
Bajazzo of pajazzo, m. (v. ital. baja, grap,
bajaccia, flauwe grap, pots, of wel verb. uit het
it. pagliaccio, d. i. eig. stroo, stroozak, wegens
zijn wijd, plomp gewaad, dat in vroeger tijd zoo
volmaakt op eenen zak geleek, dat men hem
zelven eenen zak noemde = fr. paillasse, stroozak; potsenmaker) hansworst, grappenmaker
bij de napolitaansche volkskluchten, bij de
goochelaars, koorddansers, kwakzalvers, enz.
Bajes, m. barg. winkel, huis, gevangenis; bajeswagen, m . gevangeniswagen, celwagen.
Bajóeeo, m. pl. bajoeehi, it. kleine pauselijke
kopermunt, waarvan er tien een paolo deden,
= ongeveer 2 1/2 cent.
Bajoire, f. fr. (spr. bazjoár'; verbasterd uit
baisoire, van baiser, kussen), munt met twee
dicht achter elkander staande koppen, zoodat
zij elkaar bijna bedekken.
Bajonét of bajonnét, f. fr. (baïonnette) geweer
geweersabel, in 1670 te Bayonne uitge--dolkf
vonden; — bajonet-contact, als bajonetsluiting
(door twee veeren) vervaardigd contact (z. a.)
in elektrische gloeilampen.
Bakboord, n. linkerzijde van het schip, omdat
de stuurman daar met zijn rug, bak, (eng. back,)
naar toe stond, als hij het roer, dat op oude
F

;
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schepen aan den rechterkant hing, hanteerde.
Bakhsjiseh, n. perz. (bakh-schisch, geschenk,
v. bakhsch, geluk, spr. kh = ch) geschenk, inz. aan
bedienden, fooi in het Oosten.
Bakka, f. Bot. hennepsoort, die men in Indië
bij wijze van tabak rookt.
Bakkeleien, mal. (berkalahí) vechten.
Bakoe bakoe, n. mal. strandwoud.
Bakoeninisme, n . anarchisme van de daad, dat
privaat bezit voor alle goederen wil hebben
opgeheven, naar den Rus Bakounin (x-1876)
genoemd.
baksen, Mar. het geschut met handspaken,
omzetten of verschuiven; goederen, enz. van
de eene plaats naar de andere zeulen.
Bal, n. (fr. bal, it ballo, van het mid. lat. bal
ital. ballare, sp. baílar, oudfr. bailer, dansen;-láre,
van 't gr. ballein, werpen of pállein, springen)
dansfeest, dansgezelschap; - bal en masque (spr.
-an mask') of bal masqué (spr. -maské) momdans, verkleedingsdans, maskerade-dans; - bal
paré, pronkba, prachtbal; - bal champêtre,
bal in de open lucht; - bal costumé, bal van verkleede personen; - ballade, f. fr. (ital. balláta)
eig. danslied, dansgezang; avontuurlijk voorval
in den vorm van een lied bewerkt en eertijds al dansend voorgedragen; - balladinen,
f. pl. aziatische tempeldienaressen, een soort
van h i e r o d u 1 e n (z. aid.), welke zich tegen
betaling prijsgeven aan de bezoekers van den
tempels (vgl. baj ade eren en baladine);ballerino, m. ital. dansmeester, kunstdanser; ballerina, f. kunstdanseres; - ballét, n. (it. ballétto) tooneeldans, schouwspeldans, die door
stomme gebaren menschelijke aandoeningen en
hartstochten tracht weer te geven; - balletdanser, m. tooneel-, schouwburgdanser; - balletmeester, bestuurder van den tooneeldans; ballet-pantomime, f. ballet, waarbij niet gezongen
of gesproken wordt; - ballisme, n. gr., eig.
dansen; Med. krampachtig, stuiptrekkend rond
dansen, St. Veits- of Vitusdans-springeof
(z. aid.).
Baladin, m. fr. (spr. -dèn) tooneeldanser, balletdanser, ook potsenmaker; - baladine, f.
tooneeldanseres, balletdanseres; - baladinage,
f. (spr. na-zj') flauwe grap, pots.
balaena, f, lat. walvisch; - balaenoptéra, pl.
lat.-gr., soort van walvisschen met slechts
eene rugvin.
re, schram in 't aanBalafré, m. fr. (van bala /re,
gezicht, of het daarvan blijvend litteeken)
geschramd, in 't aangezicht gelitteekend.
Balagán, m. pl. Balagany; russ. (v. perz.
Bdlácháné, bovenkamer, v. bala, hoog en chaneh,
huiskamer) houten stellage, kermistent of -spel,
barak, inz. russ. kermisspel; - balaganen, op
palen gebouwde zomerwoningen der Kamschadalen.
Balais, fr. (spr. balé), ook ballas, m. bleeke
of rozeroode robijn, dus geheeten naar de
oostind. streek B a 1 a s i a, waar hij het eerst
werd gevonden.
Balalaika, f. russ. (van tataarschen oor
of driesnarige tither, inz. door de-sprong)twe
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rondzwervende heidens of g i t a n o s (z i g e u n e r s) bespeeld.
Balam, m. herberging, vertoefplaats, voor
reizigers in het morgenland of het oosten.
Balans, f. (fr. balance, it. bilancia, v. 't lat.
bilanx, twee weegschalen hebbende) evenwicht of evenaar, weegschalen, elk werktuig, dat bestemd is om 't gewicht der lichamen
te bepalen; Mar. opgave der schippers van
de door hen geladen goederen; Kmt. staat,
dien een koopman opmaakt van ontvang en uit
debet en credit, slotrekening, af--gave,n
sluiting der rekeningen of handelsboeken (bij
de Franschen ook b i 1 a n, bij de Duitschers
b i 1 a n z); — balancé, m. danspas, waarbij het
lichaam van den eenen voet op den anderen zich
op de maat in evenwicht houdt; — balancement,
n. (spr. balans' -má) zweving, slingering, houden van 't evenwicht; Muz. trilling; — balanceeren (fr. balancer), het evenwicht houden,
opwegen, opgaan, sluiten van posten en sommen
eener rekening: ook besluiteloos zijn, wankelen,
twijfelachtig, onzeker, bedenkelijk wegens eene
zaak zijn; Pict. de voorwerpen evenredig ver
ordenen, schikken; Kmt. eene rekening-deln,
afsluiten; — balanceer-machine, f. werktuig om
het water uit de diepte op te brengen; as,
waarop het juk eener weegschaal rust; — balanceerstok, m. de stok, waarmede de koorddansers
hun evenwicht op de koord behouden; — ba
balansjé), evenwichtsbalk,-lancier,m.(sp
pompzwengel aan een stoomwerktuig.
Balandina, f. een uit kwik en ijzer vervaardigde hoogroode kunststeen.
Balanus, m., pl. balánen, gr. (balans, eikel)
zeepokken, zeeëikels, eene soort van schaaldieren, die zich aan de klippen, aan de kiel der
schepen of aan het paalwerk der dijken hechten; — balaniet, m. zeeëikelsteen, versteende
zeeëikel; — balanitis, f. Med. eikelontsteking,
ontsteking van het roedehoofd; — balanoblennornccea, f. Med. eikelvloed; — balanoidisch,
eikelvormig; — balanophaag, m. eikeleter.
Balasor, n. indische, uit boomschors vervaar
stof; schorsdoek.
-dige
Balata, f. op gutta-percha gelijkende stof uit
het melksap van Sapota Mulleni in Guyana gewonnen.
Balátro, m. lat., pl. balatrónen, schuimloopers,
potsenmakers.
Balbus, m. lat. stotteraar, stamelaar (bij
verscheiden beroemde Romeinen). -namv
balbutiéeren (spr. ti=ts), lat. (balbutire) stamelen, stotteren; verward spreken; — balbuties,
f. nw. lat. Med. stamelen, stotteren.
Balcon, n. (spr. balkón) fr. (ital. balco, balcone,
mid.lat. balco, misschien eer van perz. Bá láchá né,
bovenkamer of hoog huis, dan van 't oudd. bal
oudnoorsche balko, balk of ital. palco, hout -cho,
stellage) het uitstek, buitentred vóor aan-werk,
de gevel van een huis doorgaans door zuilen
of door consoles gedragen; eerste galerij in de
schouwburgen; open of overdekte galerij aan
het achtergedeelte van groote schepen, overdekte . standplaats der tram- en spoorwagens.
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Baldachein, Baldakijn, m. (ital. baldacchino,
mid. lat. baldachinus, baldechinus, van de stad
B a 1 d a c h, d. i. Bagdad in Azië; daarom
oorspr. eene aldaar met goud doorwerkte stof)
draaghemel, troon-, prachthemel.
Balder of Baldur, m. noord. Myth. 0 d i n s
en F r i g g a' s zoon, de god der zon, de
schoonste, zachtaardigste en wijste der goden,
de noorsche Apollo; hij was de derde van de
13 a s e n (z. a.). Het woord beteekent „heer".
Baldóber of Baldower, m. joodsch (v. hebr.
baal, heer en dabar, woord) eig. heer des woords,
een arglistig, bedrieglijk mensch, die zoekt te
overreden, zwendelaar; in de dieventaal: degene,
die gelegenheid om te stelen opspoort; — bal
-dowertal,f.
dieventaal.
Balduinus, z. b o u d e w ij n.
Baldus, mansn.: boud, vermetel, woest; bij
ons wordt deze naam, bij wijze van euphemisme, meest S e b a 1 d u s geschreven.
Balé-balé, jay. bank, zit- of ligplaats (doorgaans van bamboe); zitplaats voor bijzondere
gelegenheden, paviljoen, galerij.
Balein, n. (fr. baleine = lat. balaena, wal
-visch)ben.
Baléster, ook balléster, m. (midd. lat. ba
en balestra en balestarius arcus, ital.-lestrum
balestra; van 't lat. ballista, werp- of slinger
slinger; ijzeren handhoog,-machine)orsp.
voormalig werptuig, waarmede ook kogels
werden voortgestuwd; — balestarius, balistarins, m. handboogschutter; vgl. b a 11 i s t ar i u s.
Balg, m. zak (nog in blaasbalg), buik, lijf;
ook deugniet.
baihorniseeren, hoogd. (ballhornisiren of ver
in schijn verbeteren, doch in--balhornise)
derdaad slechter maken, gelijk Johann B a 1 lh o r n, een boekdrukker te Lubeck in de 16de
eeuw, deed met een door hem gedrukt ABC
boek, 't welk hij meende te verbeteren, door
den tot dusverre gespoorden haan op de laatste
bladzijde in een ongespoorden te veranderen
en een paar eieren naast hem te leggen.
Baljje, f. (uit het mid. lat. ballia, ballivia,
en dit van bajulus, drager, vgl. b a 1 j u w),
riddergebied, district eener orde, z. c o mmenda.
Baline, f. fr. grof wollen pakdoek.
Balista, r. b a 11 i s t a; — ballistarius, z. ond.
balester.
baljaren, dansen der Negers in Suriname;
lawaai maken.
Baljuw m. verbasterde spelling en uitspraak
van 't fr. bailli (spr. bal ji, van 't mid. lat.
bajulus; bajuláre, dragen, besturen, leiden, regeeren) rechter, door de fr. graven en hertogen, en later ook door de holl. graven in
hunne leenen aangesteld; — baljuwschap, n.
(fr. bailliage) ambt, gebied van eenen baljuw.
Balk in: noordsche b, m. een muziekinstrument.
Ballade, z. ond. b a 1.
Ballanchisme, n. (spr. ch=s?) mystieke op
de erfzonde gegronde wijsgeerigstelsel van Bal
-lanche(gst.1847)
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lagerhuis, ingevoerd in 1872; - balloteeren,
Ballas, z. b a 1 ais.
Ballast, m. waarsch. van celtischen oor- met balletjes, boontjes, briefjes, enz. stemmen,
sprong van bal, iersch beat, zand, en lasd, lad, verkiezen.
Ballottement, n. snel op en neergaan van
last, lading) scheepsbezwaring, onderlast van
eenschip, zand, steenen, blokken ijzer, water, enz., deelen in het lichaam, tengevolge van een
die de schepen, welke geene toereikende lading stoot b. v. van de knieschijf.
balbalneum, n. lat. bad, pl. balnea;
hebben, ter bewaring van het evenwicht en den
vereischten diepgang innemen; oneig. overlast, néum arénae, zandbad; b. cinéris, aschbad; —
hinderlijk voorwerp; slecht geld; — ballast- b. coenósum, slijkbad; b. laconicum, zweetschuitjes, langwerpig vierkante blokken ijzer bad ; b. Mariae, waterbad (z. b a i n` m a r i e) ; —
van omtrent 60 kilo zwaar, ter ballasting van b. vaporis, damp- of stoombad; — balneographie, f. lat.-gr. badplaatsenbeschrijving; — balde schepen.
neográphisch, adj badbeschrijvend;—balneologie,
Ballei, z. b a 1 ij e.
Ballester, z. b a 1 e s t e r; — ballet, enz. z. f. lat.-gr. badbereidingskunst, aanwijzing om
kunstbaden te bereiden en aan te wenden;
ond. b a 1.
ook : kunst om baden te bouwen en in te
Ballisme, z. ond. bal.
Ballista, of baliste, f. lat. (v. h. gr. bállein, richten; — balneotechniek, f. lat.-gr. de kunst
werpen) slinger- of werptuig, belegeringsma- om baden te bereiden, aanwijzing om kunst chine bij de oude Romeinen, waarmede groote baden te bereiden en te gebruiken; ook:
steenen, enz. met geweld voortgeslingerd kunst om baden te bouwen en in te richten;
werden; — ballistarius, m. soldaat, die genoemd — balneotherapie, f. lat.-gr. geneeskundige bewerptuig bestuurde; men onderscheidde hen in handeling door baden.
Balnot, m. fr. (spr. —no) eene soort van
manubalistarii, arrobalístarii en arcubalistarii;
ballistiek, f. gr. kunst van het werpgeschut; bourgonje-wijn.
Balombe, f. schuimijs, bombe.
ook : werpleer, werpkunde, leer van de baan,
Balonne, f. gr. danspas, op een been, inz. in
welke de projectielen in de lucht beschrijven;
— ballistische slinger, m. werptuig om de ; de vierde positie uitgevoerd.
snelheid van afgeschoten kanonkogels te me- Í Balotte, f. fr. danspas, waarbij men eerst
ten; — ballistisch probleem, n. vraagstuk om op het eene, dan op het andere been springt.
Balourd, m. fr. (van onzekere afleiding) bot
de baan van geworpen lichamen in een weerlummel (staande rol of masker van 't-terik,
standbiedend middel (de lucht) te bepalen; —
ballistiet, n. uit schietkatoen bereid ontploffings- ital. tooneel); — balourdíse, f. fr. (spr. —diez')
lompheid, onbeschaafdheid.
middel, vgl. b a 1 e s t e r.
Balse, f. (sp. en port. balsa) eene soort van
Ballo, n. it.
i b a 1 (z. a.); muziekstuk tevens
groote vlotten der Z. Amerikanen; ook kleine
voor dans gezet.
Ballon, m. fr. (spr. balon; vergrooting van vaartuigen van zeehondevellen of van biezen
balie, bal, kogel) hol rond lichaam, holle aan de westelijke kusten van Z. Amerika.
Balsem, m. (lat. balsámum, gr. bálsamon,
speelbal; inz. tot opstijgen bestemde luchtbol, z. a ë r o s t a a t; tamelijk groot kogel- uit het arab. balasán) welriekend, dik vloeivormig vat om zuren te verzenden, om soda- baar sap, dat sommige harsboomen uitzweeten
water te maken, enz, ; ook ronde lantaren, of door openingen in de schors laten uitvloeien,
ronde lamp; ballon d'essai (spr. des -se), proef- of dat door verhitting in warm water uit hun
ballon, kleine luchtballon om de windrichting hout wordt afgescheiden; eene der beste Boorwaar te nemen; fig. courantartikel dat er op ten is de M e k k a b a 1 s e m; er zijn echter
berekend is om de stemming van het publiek ook kunstbalsems; oneig, troost, verzachting; —
uit te vorschen; — b. captif, ballon, die aan een balsdmum anodynum, pijnstillende balsem; — b.
kabel vastzit; detachement, militaire lucht- copaivae, copahubalsem; b. cordiale, hartsterkende balsem; — b. hystericum, moederbalsem; —
schippersafdeeling.
b. magicum, tooverbalsem; — b. ophthalmicum,
Ballonchio, m. ital. boerendans.
Ballot, m. fr. (spr. balg) eene baal koopwaren, oogbalsem; b. peruvianum, perubalsem, o. á.
tegen schurft; — b. verum, echte of Mekkabalsem;
een groot pak (= 24 of 12 riem papier).
Ballotáde, f. fr. een zekere luchtsprong van — balsameeren, welriekend zalven, balsemen en
een tusschen twee palen bevestigd paard, daardoor voor bederf behoeden; — balsamiek,
waarbij het de vier pooten in de lucht werpt. adj. balsemachtig, welriekend; ook: vrij
Ballóte, f. (nw. lat. ballóta, L.) Bot. zwarte warm; — balsamiea, n. pl. balsemachtige middemaluwe, stinknetel, eene gemeene plant (Mar- len; — balsamine, f. fr. (nw. lat. balsamina)
springkruid, eene plantenfamilie, zoo geheeten,
ri bium f oetidum).
Ballótte, f. fr. eig. kogeltje (van balie, kogel, omdat eene soort daarvan tot een w o n dbal), inz. z. v. a. balloteerballetje, stembal- b a 1 s e m werd gebruikt; eene plant, die tot
letje, kiesballetje; — ballotage (spr. tá-zj'), de familie der geraniaceën behoort; de t u i nof balloteering, f stemming of verkiezing bij b a l s a m i n e (Balsamina hortensis of Immeerderheid van stemmen, uitgebracht door patiens balsamina) is eene van de schoonste
balletjes, of door witte en zwarte boonen, ge- planten onzer tuinen, met reukelooze bloesems;
sloten briefjes, enz. ; — in Engeland: geheime terwijl de b o s c h b a 1 s amine (Impatiens
stemming (met briefjes) voor de leden van het noli me tangére) scherp en gevaarlijk =is, hoe-
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wel men hare bladeren als spinazie bereid, eet.
Baltadsji, pl. turk. eig. houtkloovers, naast
de bostand ji, een gewapende afdeeling in het
gevolg van den sultan.
Baltházar, heb. mansn.: voorstander van het
krijgswezen, krijgsraad.
Baltische zee, f. nw. lat. (mare ballieum, van
het lat. baltéus, oude. belti, zw. bált, deen.
balie, belle, gordel, gelijk de zeeëngten genoemd
worden, die de eilanden omgeven, b. v. de
groote en kleine Belt), Oostzee.
Balustrade, f. fr. (van balustre, leuningzuiltje,
en dit van het gr. balaustion, provenc. en sp.
balaustia, balaustra, it. balaustra, bloesem van
den granaatboom, wegens de overeenkomst in
vorm met die zuiltjes) op kleine kolommen of
stijlen rustende borstleuning, hekwerk, staketselwerk; — balustreeren, met hekwerk omgeven.
Balzac, m. een soort sofa.
Bama, n. hebr. hoogte, heiligdom (op een
hoogte), heiligdom in 't algemeen.
Bamballo, m. lat. naam (van 't gr. bambálein, stamelen) een onverstaanbaar sprekende,
stamelaar, iemand die lispelt, brouwt, brijt; —
botterik.
Bambino, Bamboecio, m. it. (spr. —bólsjio)
of bamboche, f. fr. (spr. baIrbos ' van 't
, ^
ital. bambino, fr. bambin, kindje,
J zuigeling)
kort, dik, ineengedrongen mensch, dwerg;
draad- of ledepop; inz. B a m b i n o een als
wonderdadig beschouwd wassenbeeld, Christus
als bakerkind voorstellende, in de kerk Ara
Coeli op het kapitool te Rome; — bamboeciaden,
it. (spr. —botsjiáden) of bamboehades, fr. (spr.
banbo-sjaad'') pl. onnatuurlijke schilderijen,
wonderlijke afbeeldingen van menschengestalten; laag-grappige voorstellingen van dorps
jaarmarkten, boerendansen, enz. (naar-kroegn,
den nederl. schilder Pieter van der
Laar zoo geheeten (die om zijne wanstaltigheid een b a m b o c c i o werd genoemd); —
bambocheeren, fr. zich aan grove uitspattingen
overgeven, zwieren, rinkelrooien.
Bamboe, m. (maleisch bamba, vandaar
het eng. bamboo) bamboeriet, een rietgewas in 0. Indië, dat somtijds 20 en meer meters
hoog en aan den grond 20-30 c.M. dik is, en in
zeer vele behoeften van de inwoners der warme
landen voorziet (Bambusa arundinacea); — bamboo, eng. (spr. oo =oe) riet- of strookleurig geverfd aardewerk zonder glazuur in Eng.-Indië;
— bamboedoeri, doornbamboe, als hindernis bij
versterkingen in Indië gebruikt; — bamboehe,
f. fr. (spr. ch=s;) aflegger of spruit van het
bamboes als wandelstokje, rottinkje; — bamboe
versteend bamboesriet.
-siet,n.(pr=z)
Bamboek, m. , (fr. bambouc) Bot. boom van
Nigritië, die eene vetstof levert, b a m b o e kb o t e r genoemd.
Bamboela, f. negertrom, dans daarbij uitgevoerd.
Bamboese, m. slechte matroos, scheepstimmerman.
Bami, n. chineesch gerecht, in Ned.-Indië veel
gegeten.
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Bamis, baafmis, f. mis van St. Bavo, op
1 October; als tijdsbepaling in gebruik, ook in
de beteekenis herfsttijd (Zuid Ned.).
Bamy, m. russ. korte kroningsmantel der
Czaren.
Ban, m. slay. (serv. ban, pool. en russ. pan,
heer; mid. lat. bannus, pl. banni) slavonisch
heer, eene oude rijkswaardigheid in Hongarije,
Dalmatië, enz., overeenkomende met de duitsche
markgraven; — het landschap, waarover zulk
een ban of (met lat. uitgang) banus of landvoogd is aangesteld, heet banaat ; thans draagt
dien laatsten naam inzonderheid het b a n a a t
v a n T e m e s w a r, eene landstreek in Hongarije, aan gene zijde der Theiss.
Ban, m. mid. lat. bannum, (z. ald.) 1)
rechtsgebied (jurisdictie) van eene stad of een
dorp; — 2) lichting van manschappen voor
de schutterijen, landweer, landstorm en meer
buitengewone wapeningen, door plechtige afkondiging; — 3) uitsluiting van een mensch
van ergerlijke levenswijze of van eenen ketter
uit de chr. kerkgemeenschap (z. e x c o mm u n i c a t i e); — 4) vonnis, dat in de middeleeuwen door den keizer en het rijk werd
uitgesproken tegen degenen, die zich aan
majesteitsschennis of het verbreken van den
landvrede hadden schuldig gemaakt, welk

vonnis rijksban of rijksacht werd
geheeten.
banaal, adj. fr. (van ban = midd. lat. bannum
z. ald.) onder een b a n (z. le art.) staande:
banale regeering in Dalmatië; — aan dwang
onderworpen, dwangmatig, banheerlijk; voor
ieder gereed, veil, gemeen, plat, b. v. een b anaal getuige, een banale borg, iemand, die met zijne getuigenis, zijne borgtocht
voor ieder klaar staat; —een banaal hart
of m i n n a a r, een allemeisjesvriend; — b an a 1 e p h r a s e s, te vaak gebruikte, afgesleten, afgezaagde zegswijzen; — banaliteit, f.
(fr. banalité) rechtsban, dwanggerechtigheid;
gemeenheid, platheid.
Banaan, f. (fr. banane, sp. banana) para
vrucht van-dijsvg,ampnrucht,
den banaan-pisangboom (Musa paradisiaca) in 0. en W. Indië, geroemd om
haren voortreffelijken geur en smaak; z. p Tsang en bacove.
Banaat, z. b a n.
Banaglum, z. bannum.

Banausie, f. gr. (banausia, gemeen handwerk, van bánausos, eig. bij eenen oven werkend) handwerkmatige behandeling van eene
kunst of wetenschap, geestelooze arbeid als een
loondienaar (zonder liefde voor een hooger doel)
zooals b. v. bij artsen; ook de daarmede gepaard gaande lage en baatzuchtige gezindheid;
— banaüslseh, adj. handwerkmatig; geldzuchtig; bekrompen, laag van denkwijze.
Banta, f. sp. soort kano in gebruik op de Philippijnen.
Banehieri, it, (spr. bankíéri) z. 1 a z a r o n i.
Banco, m. it., of bank, f. (fr. banque, f., oorspr.
duitsch b a n k, betaaltafel van den wisselaar)
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Kmt. muntvoet, waarnaar het geld bij de
b a n k (z. a.) berekend wordt en die doorgaans
hooger is dan die van het courante geld;
- banco intacceeren, it. (van intaccare, eig. insnijden, kerven) meer in banco op zich laten
schrijven, dan men te vorderen heeft; - bancoconto, n. boek, dat een koopman tot afrekening met eene bank houdt; - banco-geld, n.
bankgeld in tegenoverst. van kasgeld; zwaar,
wichthoudend geld, zooals het in de bank
wordt aangenomen; z. verder bank.
Baneroftverdragen, pl. verdragen over volks
namens de Vereenigde Sta-verhuizngdoB.
gesloten ± 1870. -tenmDuischSa
Banda, it. milit. muziekkorps; port. goud
uit de 15e eeuw van ± f 1,60.
-stuk
Band, eng. band, bond; - band of hope, kinderbond, waarbij de kinderen zich verbinden geen
alkoholische dranken te zullen gebruiken.
Bandage, f. fr. (spr. baldá-zj' ; van bande =
b a n d) chirurgisch verband, windsel, breuk
- zjeeren) verband-band; ger(sp.
aanleggen; - bandagist, m. (sp. -zjíst, fr. banddgiste) breukbandenmaker; breukverbinder.
Bandal, n. (eng. bandle, iersch bannlamh,
V. bann, eene maat, en lamh, hand, arm)
iersche maat, = 2 eng. voeten of 0,61 ned. el.
Bandanas, f. pl. roode doeken met witte
teekeningen, die in Indië vervaardigd worden
en door de engelschen worden nagemaakt.
Bandasea, slay. met snaren bespannen kruik,
die dient om er muziek op te maken.
Bande, f. fr. (oorspr. duitsch van b i n d e n)
een tot kwade oogmerken verbonden gezelschap,
b. v. rooversbende; rand of band van een
biljart; zijde van een schip; stuk behangsel,
zoo lang als de kamer hoog is; in de wapenkunde: rechtsche schuinbalk; goudgewicht
van ongeveer 2 ons (in Guyana) ; - bandellér,
m. of fr. bandoulière, f. (spr. baiidoeljér')
schouderriem, draagband, hangriem, riem, ook
sabelkoppel, patroontaschkoppel der soldaten ; - bandalótten, f. pl. oorhangers; - bandeeren, (fr. bander), verbinden (eene wond);
spannen (eenen boog); in spanning komen of
zijn; - bandeau, m. haarband, hoofdband, blinddoek.
Bande noire, f. fr. (zwarte bende) gedurende
de fransche revolutie geheim gezelschap van
speculanten, die landgoederen, kasteelen, kloosters, enz. opkochten en met vandalisme plunderden om ze daarna verbrokkeld te verkoopen; thans : gezelschap van uitdragers, die samen afspreken om bij aucties alles goedkoop
op te koopen; ook: controleerende ambtenaren.
Bandèra, f. muziekinstrument der afrikaan
negers (met geitevellen bespannen kokos -sche
ook: port. en mal. vlag.
-notschale);
Banderie, f. (van het mid. lat. banderium,
banier, vaan) vaandel, vendel; inz. rijdende
dienstmannen, waarmede vroeger hongaarsche
prelaten en magnaten te velde trokken en
bij de rijksdagen verschenen; - banderilla,
f. sp. (spr. - riel ja; verklw. van bandera,
vaan) vaantje, inz. met een vaantje voor-
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ziene werpspies, die bij de stierengevechten
naar de stieren wordt geworpen; - banderilléro,
m. (spr. 11=11) met zulk een werpspies werkende stierenbevechter; - banderole, f. fr. (spr.
banderol') scheepswimpel, mastvaantje; ruitervaan, lansvaan; trompetkwast, trompetsnoer; windwijzer; vandaar ook een zeer veranderlijk mensch, een, die met alle winden
waait; Kmt. lijstje met de prijzen eener waar;
strook, kruisband bij postverzendingen; met
het douane-stempel voorziene papierstrook om
sigarenkisten in Rusland, (vandaar g e b a nd e r o 1 e e r d e sigaren = sigaren waarvan
de rechten betaald zijn).
Bandíét, m. it. (bandito, van bandire, uit
het land bannen = bando, mid. lat. bannum,
z. a.) gebannene; landlooper, vagebond, inz.
straatroover, sluipmoordenaar; - banditiseh,
adj. verraderlijk, op sluipmoordenaars wijze.
Bandjer, Bandjir of Banjer, m. mal. en jay.
(bandjir) stortvloed, overstrooming, watervloed
(ten gevolge van regen).
Banjer, m. (verkorting van banderheer, edele, die
met eigen banier ten oorlog mocht trekken)
heer, brani.
Bandmannen, pl. (eng. Ribbon Society, spr.
ribbun sosauli) iersche geheime bond der nietbezittende klasse tegen de bezitters.
Bandóla, f. sp. (bandola, bandurria, pandurria, z. m a n d o l i n e) luitvormig muziekinstrument met 4 tot 10 snaren, inz. in
Mexico en N. Amerika, eene p a n d o r e of
m a n d o r e.
Bandoline, f. haarzalf uit dragant-gom
om het haar glad en glimmend te maken.
Bandonion, n. groot soort trekharmonica.
Bandoulière, z. bandelier ond. bande.
Bandura, f. muziekinstrument uit Ukraine, in
den vorm van een gitaar met 8-24 snaren.
Bang, f. perz. bedwelmende zelfstandigheid
z.v.a. hasjinch.
Bangea, z. canarieboom.
Bangla, zie bungalow.
Bangsat, m. mal. schelm.
Bangue, f. fr. of Bangi, m. (v. sp. bangue,
bange, v. sanskr, bhangga, hennep) indische
hennepsoort, die van Perzië tot Java groeit,
sterk riekt als tabak en eene bedwelmende
kracht heeft.
Banaan, m., pl. Banjanen, tot de handelskaste behoorende Indiërs, die streng aan de zielsverhuizing gelooven en deswege geen vleesch eten,
noch dier dooden; inz. onderhandelaar en tolk, die
tot de handelskaste der Indiërs behoort. Zij zijn
over geheel Z. Azië en 0. Afrika verspreid en
genieten wegens hun vroomheid, liefdadigheid
en verdraagzaamheid overal, zelfs bij de Mohammedanen, een groote achting.
Banaan-day, m. eng. (spr. benjendee) op de
engelsche schepen de vastendag, waarop geen
vleesch genuttigd wordt (zooals maandag, woensdag en vrijdag).
Banianen-boom, m. deind.vijgeboom(Ficus indica), uit welks takken loten tot op den grond
neerhangen, daar wortel vatten en nieuwe stam-
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men vormen, diewederanderetakkenenstammen
voortbrengen,enz., zoodateenzoodanigeboomeen
kleinboschkanvormen.De b a n i a n e n (z. b an i a n) kiezen er hun verblijf onder en richten
er pagoden en karavanseras op: vandaar de
naam; - banlans, pl. chineesche en oost-indische slaaprokken of kamerjaponnen van gewatteerde zijde.
Banier, z. bannier.
Banjer, of Banjir, z. b a n d j e r.
Banjo, amer., (spr. bendzjo) soort mandoline
der amerik. negers.
Banjos, m. pl. overheidspersonen in Japan.
Bank, f. inrichting tot verlevendiging van
het geldverkeer, waardoor de vereffening van
crediet en debet gemakkelijk gemaakt, het
aftellen en wegen der muntspeciën vermeden
en eene vaste evenredigheid tusschen de munten kan teweeg gebracht worden; de oudste is
die van Venetië, - b a n k h o u d e n, gelden wisselzaken in het groot drijven: ook eene
speelbank tot kansspelen ophouden; - d e
bank doen springen, met een enkelen
zet al het geld winnen, dat de houder eener
speelbank (of hij, die de kaarten afneemt) vóór
zich heeft; - bankactiën, pl. bewijsstukken van
het aandeel, dat iemand in eene handels
heeft; - bankactonair, bankactionist,-bank
m. houder van zulke stukken; - bankagént,
wisselmakelaar; - bankaglo, n. it. (spr. -adzjio) bankopgeld, de meerdere waarde van
bankgeld boven kasgeld; - bank-assignatién,
pl. aanwijzingen op eene bank, of van de bank
op iemand tot uitbetaling eener zekere som; rus
bankboek, z. b a n c o--sichpaerngld;
conto; - bankgeld, z. banco-geld; bankier, m. (fr. banquier; it. banchiere; sp.
banquero) wisselaar, wisselkoopman, geldhandelaar, wiens bedrijf voornamelijk in geldwisseling en in handel met effecten bestaat;
ook bankhouder bij kansspelen; - banking
principle, n. enz. beginsel van de vrijheid der
banken in het uitgeven van bankbiljetten; banknoten, bankbiljétten, bankbrieven of aan
uitgegeven, die van-wijzngedorbak
de eene hand in de andere gaan en in plaats
van gereed geld dienen; - bankvaluta, it. (spr.
valoeta, en vgl. v a 1 u t a) bankgeld als louter
verdichte (gefingeerde) rekenmunt.
Banket, z. ban q u e t.
Bankier, z. ond. b a n k.
Bankist, fr. banquiste (spr. bankiest') kwak
-zalver.
Bankoelnoten, pl. vruchten van den Aleurites
tribola of kemiri, z. a., - olie, olie uit die
noten.
Bankroet, n. (fr. banqueroute, it. banco rotco;
vgl. b a n c o) bankbreuk, staken der betalingen en handelsverrichtingen van een koop
handelshuis, wegens een (wezenlijk of-manof
geveinsd) onvermogen om zijne schulden te
betalen; - banqueroute maken, bank r o e t g a a n; - bankroeteeren, op zoodanige
wijze ophouden met betalen; - bankroetíér, (fr.
banqueroutier) hij, die zich buiten staat be-
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vindt of verklaart om zijne schulden te betalen,
z en bankbreukige, niet zelden een opzettelijk
bedrieger.
Banksia (genoemd naar Banks, een engelsch
natuurkundige) veelkleurige austral. bloem,
gelijkend op kamperfoelie.
Banlieue, f. fr. grondgebied, jurisdictie eener
stad, stadsgrond.
Bannaat, z. ond. b a n.
Banneret, m. fr. (van bannière, banier) voor
een ridder, die van den koning verlof-mals
of bevel kreeg om onder zijn barnier gewapende manschappen te verzamelen; zoo ook
kreeg in Duitschland een ridder, die genoeg
vermogen bezat om ten minste tien ge--zam
wapende mannen tegen den vijand aan te voeren, een banier, en men noemde hem dan b a. nnerheer, waarvan wij baanderheer,
d. i. b a n n i e r h e e r, banjer gemaakt hebben.
Bannette, f. gevlochten mand.
Bannier, banier, f. duitsch p a n i e r (het
naast van het fr. banniére, it. bandiera, mid.
lat. banderia, baneria, en dit van het duitsche
band, d. i. fladderend lint als vaan) algemeene
benaming der vaandels, standaards en andere
veldteekens, onder welke het krijgsvolk zich
schaart; vaan van een bannerheer of oud
ridder, die tien goed gewapende sol -duitschen
te veld kan brengen; vgl. b a n n e r e t.-daten
baniertroepen, keizerlijke chin. troepen, die
de Pekin-armée vormen.
bannum, n. mid. lat. (oorspr. duitsch van
bannen, b a n n e n, d. i. openlijk afkondigen, ontbieden, dagvaarden, vgl. a b a n d o n)
ban, d. i. gebod, opontbod (h e i r b a n);
insluiting binnen bepaalde grenzen, strafdwang (b 1 o e d b a n) inz. kerkelijke uitsluiting van de godsdienst- of kerkgemeenschap, de kerkban, banbliksem; bannitus, m. Jur. gebannene, uit het land verdrevene ; - bannum banagium of bannarium cerevisicn, bierdwang; - bannarium molendini of
bannum molendarium, n. molendwang, molenban; - bannissemént, m. fr. (spr. --ni-s'mán)
verbanning, verdrijving uit het land; - z.
b a n (2e art.).
Banquet, m. fr. (spr. banké) of bankét, n. (ital.
banchello, van het fr. bant, banque, it. banco, en
dit van het duitsche bank, lange min of meer
hooge zetel; waarbij echter ook vergeleken mag
worden het oudd. baneken, verlustigen, banekie,
verlustiging) groot, prachtig gastmaal; vrij
maaltijd in de loge; groot gastmaal-metslar
met een politiek doel; - b a n k e t, ook gebak;
zeebanket d. i. haring; ook, om het eigenaardig
uiterlijk, naam van het goudhoudend conglomeraat in de aardlagen van Zuid-Afrika; banquetteeren, banketteeren, smullen, brassen,
slempen; een groot feestmaal houden.
Banquette, f. fr. (spr. bankétt'; verklw. , van
bant, banque, bank) Mil. trap of gang achter
eene borstwering; aardverhooging aan de binnenzijde van den wal; ook aangehoogd voetpad
langs eersen rijweg; eene lange wandbank in

.
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schouwburgzalen; bank boven op een` diligence zieken; ook slecht huis, krot, nest; barakeeof postwagen, thans i m é r i a 1 e; bij wedren- ren (fr. baraquer) zulke veldhutten bouwen, of
nen: banquette irlandaise, zekere hindernis om er in wonen.
Barakaan, n. (fr. barracan, bouracan) grof kain twee tempo's over te springen (bij de steeplemelot.
chase).
Baral, m. wijnmaat te Montpellier = 1 /9 4 muid
Banquier, z. b a n k i e r, ond. b a n k.
25 1 , 3 liter; als oliemaat
37,2924 liter.
Bantagan of k a h a u, m. langneuzige aap
Baralipton, n. mnemotechnische term voor een
op de Soenda-eilanden.
Banteng, Basting, m. mal. wild rund (Bos der manieren om het geheugen tegemoet te komen.
banteng).
Barallotten, m. pl. eene secte te Bologna, die
Bantingkuur, f. vermageringskuur.
Banu (spr. u =oe), pl. bani, roemeensche munt in gemeenschap van goederen, vrouwen en kinvan 100 op 1 leu (= frank), dus gelijk staande deren leefde.
Barang, f. mal. bagage.
met de fr. centime.
Barángen of baránken, pl. (poolsch baranki,
Banus, z. ond. b a n.
Baobab, m. apenbroodboom, een ontzaglijk pl. van baranek, lam, verklw. van baran, ram,
dikke boom met verfrisschende vruchten in russ. barán) vellen van ongeboren of pasgeboren
Afrika, Amerika en Australië. Omtrent dezen lammeren, met korte kroeze wol, die uit Polen,
boom heeft Adanson vele bijzonderheden mede- den Krim, Boecharijë en Perzië komen en zeer
gedeeld, waarom hij ook a d a n s o n i a (z. ald.) gezocht zijn.
Baraquille, f. fr. (spr. barakielj') gebak met
genoemd is.
Baphomet, m. (waarsch. verbasterd uit M u- patrijzen, hoenders en dgl. gevuld, patrijzenh a m m e d) het beeld, dat de tempeliers, naar pastei.
men ten onrechte zegt, aangebeden hebben.
Barat, m. turk. (= berat) vrijbrief, dien de
baptiseeren (fr. baptiser; van 't gr. baptidzein, sultan den patriarch of den bisschoppen tot
dikwijls indoopen) doopen; baptisma, n. gr. uitoefening hunner bediening geeft, en ook, door
baptême civil, fr. bur- bemiddeling van vreemde gezanten, ter bescherbaptême, fr. doop;
gerlijke doop (tegenover den kerkelijken ming van Christenen en kooplieden van hun
doop), waarbij beloofd wordt het kind tot een volk uitreikt; barataire, m. turk. fr. houden
trouw republikein op te voeden; Baptist, m. van een zoodanigen brief.
Barathrometer, m. gr. instrument om onder(lat. baptista, gr. baptistes) mansn.: de dooper,
doopende; baptisten, pl. doopsgezinden, eene zeesche stroomingen te meten.
christensecte, die den kinderdoop verwerpt en
Baráthron, n. gr. een afgrond in Attika, waarin
alleen volwassenen door den doop in hunne ge- men de misdadigers wierp; een hol vol doodemeenschap opnemen; baptisterïum, n. lat. (van lijke lucht.
Barátto, m. ital., of barát, (sp. barato, barata,
.'t gr. baptisterion, eig. badplaats) badkuip;
doopplaats, inz. sedert de Ode eeuw de naam provenc. barai, barata, fr. barat, barate, mid.
van ronde kerkelijke gebouwen, naast de hoofd- lat. baraluin en barata, handel, ruiling, inzonkerk waarin de doopplebhtigheid werd voltrok- derheid bedriegelijke; het it. w.w. baraltare,
ken, doopkerk.
spaansch en provenc. baratar, oudfr. bareier,
Baquet, n. fr. (spr. bake) kuipje, tobbetje; handelen, handelszaken doen; kunstgrepen
bij magnetiseurs het vat, waardoor de magne- aanwenden, streken gebruiken) ruiling van
barat- handel,
tische vloeistof wordt geleid; plantenbak, zaad- koopwaren, warenomzetting;
ruilhandel; barat- rekening, ruilrekening;
kist; etskast der kopergraveurs.
Bar., afkorting van b a r o n, b a r o n i e; baratteeren (ital. barattáre), waren tegen elkander omzetten of verruilen, ruilhandel drijven;
Bar. of Bart. ook Bt. (eng) z. v. a. b a r o n e t.
Bar, m. fr. (van 't gr. barys, zwaar) naam, ook op tijd koopen en terstond voor gereed geld
dien men bij de schepping van 't metrieke beneden den verkoopprijs verkoopen; baratstelsel in 1794 aan 1000 kilo gaf; op de kust terle, f. fr. (mid. lat. barataria, bedrog; ital. bavan Coromandel een gewicht van 280 pond ratteria, ook ruilhandel) warenvervalsching,
markgewicht.
inz. bedrog der schippers met de koopmansBar, f. eng. sluitboom, balie, buffet, klein café, waren, ieder feit ter benadeeling van de reeders
waar dranken en ververschingen te verkrijgen of de assuradeurs; baratteur, m. fr., of barra zijn.
tore, ital. bedrieger, warenvervalscher.
barba, f. lat. baard; barba non facit philóBarabisten, pl. geheim genootschap in Napels
tegen de regeering, in 1823 ontdekt en opgehe- sophum, lat. de baard maakt den wijze niet; het
zijn niet allen koks, die lange manen dragen;
ven.
Baraesthesiometer, m. instrument om den in barbam, in den baard of in 't gezicht (iets
drukzin van een zenuwzieke te onderzoeken.
zeggen, enz.); barba arónis, z. v. a. arum maBaraita, hebr. bepaling uit de Misjna, oorspr. culatum; Barbaróssa (van 't it. rosso, a, mid.
door Rabbi Jehoeda vergeten en in de Tosefta lat. rossus, a, um, rood) roodbaard, bijnaam
opgenomen.
van keizer Frederik I en van twee Turken (H oBarák, f. (fr. baraque, it. baracca, sp. barrata, j r u k en K h a i r E d d i n), stichters van den
visschershut, van 't roman, barra, fr. barre, z. i, algerijnschen zeerooverstaat, ten tijde van
ald.) veld- of legerhut, soldatenhut, loods voor K a r e 1 V; barbe, f. fr. baardvisch, bardeel„
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een riviervisch, uit het geslacht der karpers;
zeker klein schip zonder masten; paard uit
Barbarije; strook van kant of blonden aan
den vrouwelijken hoofd-tooi; — barbets, pl. fr.
(spr. barbè) Waldenzen uit de Piëmonteesche
dalen, dus genoemd naar hunne predikanten,
die zij b a r b e s of o u d e n noemden; — barbette, f. fr. Mil. brits, slaapbank; geschutbank,
eene aan de binnenzijde der borstwering aangebrachte hoogte om het geschut op te plaatsen
en zoo in alle richtingen (a barbette) te kunnen
vuren, hetgeen uit schietgaten niet kan geschieden; ook : baardhond, een ruige, lang
waterhond; — barbier, m. fr. (spr. barbié)-harige
baardscheerder; — barbieren, scheren, baard
-schern.
Barbaar, m. (gr. barbaros, lat. barbdrus) oorspr.
-bij de Grieken en Romeinen ieder buitenlander,
voor zoo ver hij eene vreemde taal sprak;
vreemde, wilde; thans : onbeschaafd of ongevoelig, wreed mensch, woesteling; — barbáren, m. pl.
onbeschaafde, ruwe volkeren; — barbaarseh, adj.
(gr. barbarikós, è, ón) oorspronkelijk: buitenlansch, uitheemsch, vreemd; dan : ruw, onmenschelijk, wreed; strijdig met de zuiverheid van
de taal; — barbaarschheid, f. wreedheid, onmenschelijkheid, gebrek aan beschaving, ruwheid in
denk- en handelwijze; — Barbara, vr.naam: eig.
vreemdeling, buitenlandsche; — Barbarjje, n. het
land der Berbers in Noord-Afrika; — barbarésk,
wat in Barbarije thuis behoort; — Barbarésken,
m. pl. inwoners der Barbarijsche staten; —
barbaríame, n. Gram. fout tegen de zuiver
taal, taalvervalsching, vreemde woord -heidr
betrekking tot onze taal: onne--vorming;
derlandsche, onhollandsche uitdrukking; — barbariseeren (spr. s=z), ruw en onmenschelijk
maken; de taal verontreinigen; — barbaroléxis,
f. gr. wantaal, met vreemde woorden gemengde
taal.
Barbaeáne, f. fr. Mil. schietgat, een met schiet
voorziene muur; bruggeschans; wacht--gaten
toren; ook eene muuropening voor het weg
-lopenvahtwr.
Barbara (Sinte), f. (fr. la Sainte Barbe), beschermheilige der artillerie; konstabels-kamer
op oorlogschepen;►kruitkamer; ook mnemotechn.
term voor een manier om het geheugen te hulp
te komen; — zie ook ond. b a r b a a r.
barbarésk, barbarésken, enz., z. ond. b a raar.
Barbarossa, barbe, barbets, barbette, barbier,
enz., z. ond. barba.
Barber-pasja, z. b e r b e r - b a s j e.
Barbédienne, f. bronzen beeld.
Barbeel, f. karper; ook zeebarbeel, een soort
baars, lat. mullus.
Barbét, gebogen pantserplaat, waarachter het
geschut is opgesteld o. a. op oorlogschepen, z.
barbette o. barba.
Barbiesjes, verbastering van Berbice, dat ongezond was, in de uitdr. naar de b. gaan.
Barbeton, n. gr. liervormig snarenspeeltuig der Ouden, ook p o 1 y c h o r d o n ge.jiaamd.
-
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Barbon, m. fr. (spr. —ban) grijsaard, knorrepot;
— barbonnage, f. fr. (spr. --ná-zj' ; van barbon,
oude knorrepot) knorrig, gemelijk uitzicht,
vaak aan oude lieden eigen.
Barbóne, m. een voorm. zilvermunt in het
hertogdom Lucca, geldende 12 roldi of ongeveer
20 centen.
barbouilleeren (spr. —boet]—), fr. (barbouilier,
oorspr. een baard maken, het gezicht bezoedelen; dus van barbe = lat. barba, z. aid.; vgl.
het ital. barbugliare, onverstaanbaar, als in den
baard praten) bezoedelen, besmeren, bekladden;
slecht schrijven, kladschilderen; ook stotteren,
stamelen; — barbouillage, f. (spr. -boeljd-zf)
kladderij, morserij, zoo in het schrijven als schilderen; ook brabbeltaal, onsamenhangend gesnap; — barbouiileur, m. (spr. --boelj (ur) kladder, slecht schilder, kladschilder, knoeier; ook
babbelaar, wauwelaar.
Barbure, f. fr. (spr. —buur') oneffenheid, ruwheid van gegoten waren.
Barean, z. berean — bareane, z. b a r c o n e,
ond. barchetta.
Barcarólle, f. fr. (van het ital. barca, bark;
vgl. het ital. barcaruolo, bootsman, bootsman)
liedje der venetiaansche gondeliers, ook z. v. a.
barquerolle, f., z. ond. bark.
Barehent, ook p a r c h e n t, m. (mid. lat.
barracanus, soort van kamelot; vgl. bercan)
katoenen stof, aan de eene zijde ruw, welker
ketting linnen is.
Barehes, m. hebr. gezegend brood voor den
sabbath.
Barehetta, f. it. (spr. —kétta; verklw. van
barca, bark, z. aid.) Mar. eig. kleine bark,
klein vaartuig, boot bij de galeien; — bareóne,
m., gew. bareáne, eig. groote bark; klein vaar tuig tot vervoer van levensmiddelen en dergelijke op de Middellandsche Zee.
Barcolajo, m. venetiaansche schipper.
Bard, m., pl. barden (eelt. bard, bardd, hetzij
van bar, woede, geestvervoering, of van bar,
uitstekend, schitterend, geleerd), zangers en
dichters der oude Galliërs, en, volgens eene heer
dwaling, ook der Germanen; zij bezongen-schend
de daden der helden en vuurden de strijders tot
dapperheid aan; — bardiet, n. (nw. lat. barditus,
m.; vgl. het lat. baritus, strijdgschreeuw,
slaglied der oude Germanen) bardenlied, bardenzang, krijgszang, strijdlied; een gedicht
in den geest der oude bardenzangen (door
K l o p s t o c k in den smaak gebracht) ; de
bardietjes van Swildens (van 1779) zijn oden.
Bardaken, pl. arab. (barrddat, waterverkoelend vat, koelvat, van bard, koud, koel)
aarden kruiken zonder glazuur, filtreerkruiken,
koelkruiken, in welke het water door doorzijging
afkoelt (in Egypte en Nubië).
Bardále, f. (mid. lat. bardata, bardaea, leeuwerik, waarschijnlijk als zanger beschouwd;
vgl. het goel. -eelt. bardail, dichterlijk, en z.
b a r d) lied; verzamelen van volksliederen.
knaap
fr. bardache) knaa
Bardásse,
( in dienst van
een paederast.
bardeeren, fr. (barder) toetakelen.
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Bardecaan, ook Bardezaan, it. (partigiana),
soort hellebaard.
Bardesanísten, m. pl. gnostische christensecte
der tweede eeuw, gesticht door den Syriër
B a r d e s á n e s, die de leer der Valentinianen
onderwees.
Bardiet, z. ond. b a r d.
Bardiglio, m. it. (spr. -dieljo) zeer harde marmersoort in Toscane.
Bardone, pl. it. zware orgeltonen.
Bardot, m. fr. (spr. -do, ital. bardollo) eig.
jonge muilezel, die gewoonlijk de andere ezels
vooropgaat en den drijver met de levensmiddelen draagt; fig. pakezel, zondebok, wrijfpaal;
ook Typogr. defect exemplaar; gebrekkig afdruksel van een boek.
bare-back, eng. (spr. bère bek), blootsrugs, op
het ongezadelde paard.
Barège, f. fr. (spr. -rèzj') wollen stof, die
niet gekeperd is en dient tot het maken van
shawls enz.
Baregine, f. fr. (spr. -zjien') eigenaardige dierlijke stof in het mineraalwater van Barèges..
Barême, m. fr. naar den maker J 1670 genoemd boek met uitgewerkte berekeningen van
allerlei aard; vandaar rekenknecht, ezelsbrug;
ook luiaard.
Barend, z. Bernhard.
Barensteel, m. heraldische term: dwarsstreep,
tournooikraag in het wapen.
Bareszeg, m. (spr. baresjeg) in Polen gezochte drank, bestaande uit een afkooksel van
gerstemeel, vleeschnat en zure tuingroenten.
Barét of barrét, n. (fr. barelle of barrette, f.,
provenc. baretta, berretta, birret, it. berretta, sp.
birrela, mid. lat. barrétum, birrétum, v. 't lat.
birrus, birrum, soort van stof) soort van
kleine, ongerande muts of hoed, inz. der geestelijken kardinaalshoed, doctorshoed; - barétwinkel, m. een winkel, waar men hoeden, mutsen, petten, enz., alsmede gebreide of geknoopte
kleedingstukken verkoopt; - barétmaker, m.
mutsen- of pettenmaker, mutsen- of kousenwerker.
Bargain, eng. (spr. baarghin) handel, koop; a bargain is a bargain, koop is koop.
Barge, f. fr. (spr. barzj') platboomd vaartuig
met zeilen en riemen, bark; nieuwere soort
van trekschuiten in Nederland, van gemak
sierlijker inrichting dan de oude-kelijrn
lage trekschuiten, doorgaans b a r z i e of
b e r z i e genoemd; in Londen geeft men den
naam van b a r g e (spr. bardsj') aan zekere
vaartuigen, die den staat toebehooren en tot een
bijzonderen dienst bestemd zijn.
Bargéllo, m. ital. (spr. -dzjéllo) hoofdman der
s b i r r e n (z. a.) in Italië; ook stadsgevangenis te Florence.
Bargoénsch, borgoensch, fr. (baragouin, welks
oorsprong onzeker is) dieventaal.
Baribal, m. soort van kleine beren in N.
Amerika, Japan, enz. ; - bar(r)ibaal, bulderaar, isegrim, van Mul. barlebaen = duivel.
Bariga, f. soort van oost-ind. zijde.
Baril, n. fr. (spr. bar'; van 't mid. lat. barilus,
.
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vat, van celtischen oorsprong) vaatje, tonnetje; in Frankrijk inhoudsmaat van ver
grootte voor eiken handelstak; --schilend
barillo, m. oude toscaansche inhoudsmaat voor
wijn (b. da vino) = 45,584 liter en voor olie
(b. da olio) = 33,429 liter; - barillage, f. (spr.
-rieljá-zj') in de zeehavens : vaatwerk, fust;
maken van vaten; - barillárd, m. (spr. -ri-ljár)
galei-officier, die het opzicht heeft over den
wijn en het water, de keldermeester op de
galeien.
Barilla of barille, f. (spr. riel?') z. s o d a.
Barillage, barillard, barillo, z. ond. b a r i 1.
Bárin, m. russ. (spr. -Tien) heer, mijnheer
(als aanspreking der bedienden); - bárynja, f.
(van het verouderde bojarynja, d. i. vrouw van
een b o j a a r) mevrouw; - báryschnja, f. (jonge)
juffrouw, freule.
barioleeren, fr. (barioler, van 't nw. lat. Va
bont) bont beschilderen, kakelbont-riolus,am
verven, bespikkelen; - bariolage, f. fr. (spr. -lázj') bonte, kakelbonte schilderij, ververij.
Barique, z. b a r r i q u e.
Barisan, jay. en mal.j troep krijgsvolk, inz.
min of meer geregeld korps inlandsche soldaten
in Nederlandsch Indië.
Barítono, m. it., of barSton, m. gr. (van
bart's, zwaar, diep, en tonos, toon) diepe tenor
of hooge bas; soort van basviool, die ook
onder den toets snaren heeft; - baritoníst, m.
hooge baszanger (wiens stem van groot a
tot de eensgestreepte fis reikt); - baritonklarinet, f. klarinet met een stomphoekig verlengstuk om den toon te verlagen, z. v. a.
b a s s e t h o r e n; - baritonsleutel, m. f-teeken op de middelste lijn van den notenbalk.
Barium of baryum, n. nw. lat. de in 1808 door
D a v y en B e r z e 1 i u s ontdekte metallische
basis der b a r y t a a r d e, d. i. zwaaraarde
(van het gr. bart's, zwaar), ook terra ponderósa,
eene alkalische aardsoort, die in verbinding met
zwavelzuur in b a r y t of zwaarspaat, met
koolzuur in w i t h e r i e t voorkomt; - barst, n.
gr. bariumoxyde z. v. a. b a r y t- aarde;
ook zwaarspaat, boheemsch spaat of zwavelzure zwaaraarde.
Bark, f. (fr. barque, mid. lat., ital. en sp. barca)
boot, schuit, klein schip of vaartuig tot
lossing van groote schepen; ook groot driemastschip (zonder raas aan den achtermast)
voor den zeehandel, b a r k s c h i p; - barkas,
f. (sp. barcaza) zwaarste sloep aan boord van
een schip; - barquerólle, f. fr. of barqueróle, ital.
barcherolla), f. (spr. barke-) klein kustvaartuig,
plezierschuitje zonder mast; - barkétte, f., z.
V. a. b a r e h e t t a.
Barkan, n. z. b e r c a n.
Barkhane, n. perz. reis-, pakzadel; - barkoen,
fr. (barcon), balk (berkoen z. a.).
Bar-keeper, m. eng. (spr. baar-kie -per) buffethouder, bediende in de koffiekamer, vgl. b a r
(2de art.).
barlánnen, fr. (brelan) zeker kaartspel.
Barley, f. eng. (spr. bdarli) gerst.
Barn, f. eng. schuur; - barnfloor, dorschvloer;-
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barnburners,'pL scheldnaam voor de radicale democratische partij in Amerika.
Barnábas, hebr. mansn.: zoon der vertroosting,
naam van den stichter der christengemeente te
Antiochië en naar men beweert eerste bisschop
van Milaan; — Barnabieten, m. pl. geestelijke
orde, die in Milaan in 1532 ontstond en haren
naam aan de St. B a r n a b a s -kerk aldaar
ontleende.
Barnsteen, n. (van barnee, bernen, oudere
vorm van branden) harsachtige zelfstandigheid, die de Ouden als geneesmiddel en amulet
gebruikten, en thans tot het vervaardigen van
halskoralen, oorsieraden, reukfleschjes, sigarenpijpjes, vischjes (fiches), enz., lakvernis, b a r ns t e e n z u u r, -olie en reukwerk wordt aangewend. Men hield het vroeger voor een mineraal,
doch de latere scheikundigen bewezen zijn plantaardigen oorsprong, en het wordt door hen onder
de plantenharsen geteld. Gewreven wordende
geeft het een aangenamen reuk, a m b e r g e u r.
Men noemt hem ook gele amber en k ar a b o.
Barnum, eng., naar den amerik. schouwtenthouder van dien naam : iemand die veel reclame
maakt.
Baroccio, it. (spr. barOtsjo), z. v. a. b a r o uc h e (z. ald.).
Barodroom, m. gr. vanzelf rijdende wagen.
barok, adj. (fr. b a r o q u e, scheefrond (van
paarlen) van 't port. barroco, ruwe, ongelijke
parel) onregelmatig, zonderling, grillig, belachelijk, verkeerd; scheef, scheefrond (van paarlen);
—barokke bouwstijl, verbastering of ontaarding
van den renaissance-stijl, inz. in de 17de eeuw.
barole, adj. mal. nieuw ; vgl. b a a r.
Barocurve, f. (van gr. báros, zwaarte) lucht
gr. (van báros, n.-druklijnbaomet,.
zwaarte, en makrós, lang) zwaarte- en lengte
werktuig ter bepaling van de zwaarte en-metr,
de lengte van een pasgeboren kind; — barometer,
ook baroskóóp, m zwaartemeter, gewicht
lucht, of luchtweger, weerglas; hofos -met-rd
terische barometer, metaalbarometer; — barometerproef, z. elasticiteitswijzer; —'
barometrie, f. meetkunst van den luchtdruk,
ook inz. de kunst om met barometers om
te gaan; — barometrische gradient, zie gradient; — barometrograaf, f. zelfregistreerende
metaalbarometer (die de barometerstanden
zelfstandig graphisch aanteekent); — barothermómeter, ook : thermobarometer of thermohypsometer, m. voor hoogtemetingen bestemde
thermometer; — barograaf, f. registreertoestel voor atmospherische drukking ; — barothermoraaf, zelfregistreerende baro- en thermometer.
Baron, m. (uit het mid. lat. en oudd. baro,
man, vasal, sp. vacon, man) vrijheer, bannerheer, baanderheer; — baronés f . (ital. baronéssa, fr.
baronne) vrijvrouw; — baronét, m. eng. (spr.
bárronet) engelsch edelman, die in rang het
midden houdt tusschen een baron en ridder
(k n i g h t) en den titel Sir voor zijn doopnaam
voert (een in 1611 door Jacobus I ingestelde
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rang) ; — baronie, f. vrijheerlijkheid, land van
een baron; — baroniseeren (spr. s=z) tot den
vrijheersstand verheffen.
Baróne, m. ital. 1), z. v. a. b a r o n; — 2)
schelm, schurk, landlooper (daar in Italië
veel vreemde avonturiers zich voor baron uitgaven).
Barong, m. mal. pop ; — barongan, m. mal. op
Java een pop, die op enkele dagen door het volk
wordt rondgedragen.
baroque, z. b a r o k; — baroskoop, z. b a r o m e t e r; thans een bijzonder soort weerglas,
een cylinderglas, waarin een met brandewijn
overgoten mengsel van kamfer, salmiak en salpeter door vast bezinksel of vlokkigen toestand
helder of betrokken weer aanwijst.
Barotropisme, n. terugkeer tot de oorspronkelijke groeirichting van planten, nadat zij ten
gevolge van uitwendige krachten daaruit gedrongen zijn.
Barouche, barouchet(te), f. fr. (spr. —róesj'),
it. (baroccio, biroccio, m. mid. lat. barrolium,
barrotum, barocia, van 't lat. birota, en dit van
birótus, tweewielig) rijtuig met twee wielen,
halve koets.
Barquerolle, z. ond. b a r k.
Barr., bij palieontologische namen afkorting
van Joachim Barrande.
Barra, m. (z. v. a. p a r a, z. ald.) kleine turk
-sche
munt, _. 0,3 ct.
Barracan, m. (arab. barrakán; lang zwart
gewaad; vgl. b e r c a n) wit kleed der Arabieren in Fez.
Barragan, n. australisch werptuig.
Barrage, f. fr. (spr. bará-zj', van barrer, versperren; vgl. b a r r e) Kmt. beschutting der
vaten door dwarshouten tegen den bodem,
stuwdam; straatgeld; bruggegeld.
Barragones, n. eng. (spr. berregoons) dichte
gekeperde, smalgestreepte katoenen stof.
Barranca, f. sp. afgrond, diepte, kloof, inz.
in Zuid-Amerika.
Barranda, f., z. ond. b a r r e.
Barras, n. schelhars uit de pijnboomen;
witte wierook (g a 11 i p o t); ook paklinnen.
Barrátta, n. zwart welriekend hout uit
Guyana.
Barratterie, z. baratterie.
Barre, f. fr. (provenc., sp. en it. barra, eng.
bar, van celtischen oorsprong) stang, staaf,
goud- of zilverstaaf; ook baarzilver; boom,
slagboom; zandbank voor den mond van eenen
stroom of den ingang van eene haven, baar;
ook havensluitboom; balie of staketsel in de
pleitzaal; de kam aan het klavier en de viool;
— barreeren (fr. barrer, ital. barráre) versperren,
toegrendelen, met een boom afsluiten; — barrement, n. fr. (spr. —man) versperring; — barranda,
f. sp. afsluiting bij stierengevechten; — barreau,
barreel, m. fr. (spr. baró) traliestang, ijzeren ven-.
sterspijl; gerechtszaal, pleitzaal, vierschaar; de
gezamenlijke rechtsbeambten; — barrel, eng..
vat, z. volg. art. ; — barrieáde, f. fr. (ital.
barricata, slagboom) toesluiting, grendeling
verring, straatversperring, straatschans; val}
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poort, schotbalk; - barricadeeren, den toegang versperren, afgrendelen, verschansen; barricadeering, f. versperring, enz. ; - barrière, f. fr. in het algemeen alles, wat eenen
toegang afsluit, hek, slagboom, draaiboom,
valboom, verhakking; grensweer, grensvesting;
- barrière - steden, grensvestingen, inz. de steden
en vestingen, die bij het barrièretractaat of
grensweer-verdrag in 1715 tusschen den duitschen keizer en de Staten der Vereenigde Neder
als een voormuur tegen Frankrijk moes -lande
dienen.
-ten
Barrel, n. (vgl. b a r i 1) engelsche vochtmaat
(1 barrel ale = 32, 1 barrel bier = 36 gallons
a 4,54346 liter). Een barrel gezouten vleesch =
220 pd., meel = 196 pd., enz. in Noord-Amerika.
barreeren, barricade, barrière enz., z. ond.
barre.
Barren (spr. baarn), schaars met boomen bezette prairie, onvruchtbare landstreek (in Amerika).
Barribaal, bullebak, z. b a r i b a a 1.
Barrigudo, (lettl. dikbuikig), z. amerikaan
-sche
aap met grijpstaart.
Barring, n. waarloos rondhout.
Barrique, f. fr. (spr. baríék') stukvat, groot
vat, okshoofd.
Barris, m. (uit de taal van . Guinea) afrikaansche boschmensch, ook s j i m p a n s e,
p o n g o, j o c k o, een ongestaarte aap in het
binnenland van Angola, Congo, enz.
Barrister, m. eng. (van bar, balie, gerecht)
advocaat in Engeland van de hoogere klasse,
die voor de rechtbank pleit.
Barrois, m. fr. (spr. baroá) fransche wijn van
't voorm, graafschap B a r (nu een deel der
departementen Meurthe, Maas, Moezel).
Barroom, m. eng. (spr. baar-roem) buffetkamer, koffiekamer, vgl. b a r (2de art.).
Barsae, m. fr. witte Bordeaux-wijn van het
vlek B a r s a c aan de Garonne.
Barse, f. tinnen bus, waarin de thee uit
China komt; ook z. v. a. b a r b e, klein schip
zonder masten.
Barsowiet, n. wit mineraal uit den Oeral.
Bart., (ook Bar. en Bt.), afkorting voor
baronet.
Bartas, m. hoofdsieraad der hongaarsche
meisjes.
Bartholomwus, heb. mansn.: eig. strijdbare
zoon, v. a. verbasterd van bar Ptolemáios,
zoon van Ptolemc us; – Bartholomwers, m.
pl. genootschap van wereldlijke geestelijken
in Beieren, die in gemeenschap leven en
zich met de opvoeding en het onderwijs van
jonge lieden bezighouden; nog eene broederschap van amerikaansche geestelijken, te Genua
gevestigd; – Bartholomaeus- nacht, parijsche
bloedbruiloft, de moord op de Protestanten in
Frankrijk gepleegd op last van Karel IX, den
24sten Augustus 1572.
Baruch, hebr. mansn. (baruch, verl. deelw.
van barách, zegenen, afsmeeken) : gezegende,
z. v. a. Benedictus.
baruch alla . bevoëka oévaruch atta bezeléka,
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hebr. gezegend zijt gij bij uw inkomst, en gezegend bij uw uitgaan (Dent. 28,6), bekende
joodsche spreuk.
Barulieten, m. pl. christensecte der 12de
eeuw, zoo genoemd naar B a r u 1 u s, die
leerde dat Christus geen werkelijk vleesch en
bloed heeft gehad, en dat de zielen reeds vóor
de wereldschepping hadden gezondigd.
Barutijn, n. fr. (barutine) soort van levantsche zijde.
Barwood, n. eng. (spr. baarwoed) afrikaansch
rood hout.
Barycentrum, gr. lat. (van bart's, zwaar)
zwaartepunt; – barycentrisch, adj. op het zwaar
betrekking hebbende.
-tepun
Baryekole, f. gr. (van bart's, zwaar) Med.
hardhoorigheid; – baryglossïe, f. zwaartongigheid; ook z. v. a. barylalie, f. moeilijke,
zware spraak; – barymetrie, liever b a r o m e t r i e (z. ald.); – baryodynie, f. zware,
diepe pijn; – baryphonie, f. Muz. diepe stem,
basstem; ook zware, harde spraak; – baryphónus of baryphoon, m., z. v. a. b a ss i s t (z. ald.); – baryt, m., zie barium; –
barythymie, zwaarmoedigheid, mismoedigheid;
– baryton, m., z. b a r y t o n o; – barytoneeren,
gr. (barytonein) Gram. eene lettergreep, inz.
de laatste lettergreep van een woord, met den
doffen toon uitspreken of zonder klemtoon laten (het tegengest. van o x y t o n e e r e n); –
barytönon, n. woord, welks laatste lettergreep
den klemtoon niet heeft; – barytosomátie, f.
zwaarlijvigheid.
Barzellétte, f. ital. (berzellétta) vroolijk en
geestig volkslied in Italië.
Barzoi, m. russ. langharige hazewindhond.
bas 1) fr. (spr. bá; ital. basso, van 't mid. lat.
bassus, gewoonlijk afgeleid van 't gr. bássón,
dorische compar. van baths, diep; waarschijnlijk echter reeds oud-rom., daar het hier vaak
als eigennaam voorkomt; vgl. b a s hier onder)
laag, beneden, onder; zacht; – a bas ! ter neder,
weg! voort! – en bas (spr. an–) beneden; –
bas empire, n. (spr. bazanpier, mid. lat. bassom
imperium) het latere oost-romeinsche rijk der
byzantijnsche keizers. (Ook het tweede keizer
-rijk,degnvaNpolIiszgenoemd, in vergelijking met Napolen I).
Bas, 2) f. it. basso (d. i. in 't algemeen: laag,
van 't mid. lat. bassus = fr bas, z. ald.) de
diepste, laagste stem, grondstem, mansstem;
ook speeltuig, waarop men de bas speelt,
basviool; – bassleutel, m f -sleutel, die aanwijst op welke notenlijn de kleine f moet staan;
– bassa ottava, plaatsen die een octaaf lager
gespeeld moeten worden; – basso -continuo, it.
(spr. –noe-o), of bassus generális, nw. lat., of
generale bas, grond- of hoofdbas; – bassecontre, fr. (spr. bass' kontr') of v i o 1 o n contre-bas, groote of diepe bas; – basse double,
fr. de dubbele, groote bas-viool; – fondamentale bas, grondbas; – basso ripiéno, it. volle
bas; – basso violoncello, it. (spr. –tsjéllo,
v i o 1 o n c é 1, kleine basviool of knieviool;
– basklarinét of basséthoorn, bashoorn, krom-
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hoorn, slanghoorn, slangbas; — bassétfluit, basfluit, eene fluit, die 5 tonen dieper is dan de
altfluit; — bassetaille, f. (spr. —talj') en bassétto,
diepe tenor, middelstem; ook de zanger va
die stem; — bassetaille, ook z. v. a. bas-re1 i e f (z. a.); — bassist, m. baszanger of basspeler; — bassón, fr. (spr. —só) of f a g ó t,
m. baspijp, blaasbalg; — bassónblazer of f ag o t t i s t, m. basblazer.
Bas, 3) m. barg. stuiver, 5 spie.
Basalt, n. (lat. basáltes, m., volgens Plinius
een afrik. woord : ethiopisch basal, verwant aan
het hebr. barsel, ijzer, en wel ten opzichte van
zijne hardheid) Min. blauwachtige grauwe of
groen-zwarte steensoort, die zeer dicht en
hard is en tot bouwmateriaal en straatplaveisel,
ook ter toetsing van de zuiverheid van goud
(essayeering) kan gebruikt worden; ook zwart
steengoed; — basaltiet, n. op basalt gelijkende
steensoort uit Silezië en de Palts; zwart porseleindoor Wedgwood en Bentley uitgevonden, basaltglas, z.v.a. hyaliet.
Basamént, z. ond. b a s i s.
Basáne, f. fr. (spr. s=z) geverfd schapeleder;
toebereid schapen- of lamsvel; ook bereid kalfsleder; — basane alude (spr. lu-d') aluingaar
leer; — basane chippée (spr. sji-pé), op deensche
wijze toebereid leer; — basane tannée, looigaar
leer; — basaneeren, op dergelijke wijze bereiden.
Basaniet, (van het gr. básanos) toets- of
proefsteen der Ouden; eene harde, zwarte
egyptische steensoort.
Basar, z. bazaar.
Basaróéka, f. (port. bazaruco, eng. budgerook)
oost-indische rekenmunt, inz. in Goa, van dezelfde waarde als de oost-indische reis = 8 /ls
goed port. reis = 0,15 cent.
Bas-bleu, fr. f (spr. bableu), blauwkous, geleerde vrouw.
Bas-breton, n. fr. (spr. babrel ) wit garen
van Morlaix.
Basch, of (met een daarvoor geplaatst woord
verbonden) basji, m. turk. (eig. hoofd) eerste,
overste, opperhoofd (gewoonlijk met andere
ambtstitelen samengesteld).
Baschauer, f. wallachijsche tabak.
Basehktren, m. pl. een onder russische heer
staande tataarsche volksstam.
-schapij
Baschlik of basehlyk, m. turk-tart. hoofddeksel, regendichte warme hoofdbedekking, die
tegelijk schouders en nek bedekt (oorspr.
volksdracht der Kaukasiërs, dan uniformstuk
der russische militairen en een tijdlang vrouwenmode geweest); z. b a s j 1 i k.
Baschmalïk, n. turk. (eig. baschmaklik, van
baschmák, sandaal) pantoffelgelden, pachtgeld
der boschovertredingen, een gedeelte van het
inkomen der sultanes.
Baschtans, pl. (verbasterd uit perz. bostán,
busfan, tuin) meloontuinen in Z.- Rusland, de
Krim, enz., in welke de zoo gezochte a r b o ez e n (z. aid.) geteeld worden; — baschtanik,
m. eigenaar van zulk eenen tuin.
Baschtárden, pl. (turk. báschtarda, bá schtharda) in Turkije galeien van den kapoedan
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basja of van den sultan, van 26 tot 36 roeibanken.
Bascule, f. fr. (spr. baskuul') stuk hout of
ijzer, op eene as of spil rustende, zoodat het
zich vrij bewegen en 't evenwicht zoeken kan;
balans, 't zij met gelijke of ongelijke armen; wip eener brug; zwengel aan een
waterput; wipplank; — het basculestelsel, Pol.
het weifelen, wankelen in de grondstellingen van het staatsbestuur; ministeriëele kunst
waardoor het gewicht der uitvoerende-grep,
macht nu eens in de koninklijke, dan weder
in de parlementaire schaal wordt geworpen,
naar gelang de eene of andere rijst of daalt.
Bas-de-Bouchon, pl. fr. (spr. badeboesjóh)
fijne gewerkte fransche kousen van engelsche
wol; — bas-de-Vie, zeer witte en duurzame gebreide wollen kousen.
Base, z. basis.
Base-ball, n. eng. (spr. bees-bal) amerikaansch
nationaal spel met een harden met leer bedekten bal en een houten kolf.
Basedowsche ziekte, f. zenuwziekte (neurose)
naar den arts B. genoemd, gepaard met pols
uitpuilende oogen en gezwollen-versnlig,
schildklier.
Baselosmános, sp. handkus, als groet.
baseeren, enz., z. ond. b a s i s.
Basélla, f., b a z é 1 k r u i d, n. Bot. klimmende nachtschade, een plantengeslacht in
Oost-Indië, alwaar het als verfstof en als moeskruid wordt gebruikt.
Basidiomyceten, pl. zwammen wier sporen op
een voetstuk (basis) staan, zwam met draagcelsporen; — basidiospóren, pl. draagcelsporen,
voortplantingsorganen van sommige zwammen.
Basilairmeningitis, f. hersenvliesontsteking.
Basilaloog, m. gr. (van basiléus, koning, en
agógos, leidsman) eig. vorstenleidsman, doch
doorgaans gebruikt in den zin van vorstenverleider.
Basilica, f. gr. (basiliké, van basilikOS, ë,
ón, koninklijk) eig. koninklijk gebouw: in 't
oude Athene openbare gerechtszaal, waar de
archon basileus rechtszitting hield; te Rome
soort beurslokaal, een voor handelsverkeer
maar ook voor terechtzittingen bestemd prachtig openbaar gebouw van langwerpig vierkanten vorm met dubbele zuilengangen; sedert
Constantijn den Grooten de kerkelijke gebouwen
van denzelfden vorm (b a s i 1 i k a -v o r m),
die over de graven der heiligen werden opgetrokken; later oneigenlijk in 't algemeen gebruikt voor stilts- of hoofdkerk, domkerk, z.
V. a. k a t h e d r a a l; Anat. (vena basilica),
ellepijpshuidader; — basillea n. pl. of basillache wetten, wetboek van keizer B a s i 1 i u s
den Grooten voor het gr. keizerrijk, in 't jaar
887 uitgegeven; — basilleum, n. Bot. konings kruid, dat men als specerij aanwendt;
Pharm. ettermakende zalf; — unguenium basilicum, lat.-gr. Pharm. pekzalf; — basilíscus, m.
(gr. basiliskos) fabelachtige koningsdraak; het
bijgeloof kende den basiliscus het vermogen
toe om met den blik zijner oogen te doo-

BASILICA.

— 133

den, vandaar b a s i ï i s c u s-o o g e n; oude
veldslang (geschut), waarmede men achtenveertigponders schoot; N. H. koningshagedis, eene
onschadelijke hagedis in Z.-Amerika en Azië;
– Basillus en Basilides, gr. mansn.: de koninklijke, de verhevene; – Basilidiànen, m. pl. eene
christensecte der 2de eeuw, door B a s i 1 i d e u s van Alexandrië gesticht.
Basimént, z. ond. b a s i s.
Basin, m. fr. (spr. bazèn) of bazyn, n. fijne
en sterke bombazijn, streepjesgoed.
Basis, f. gr. (basis, eig. schrede, tred; dan
de betreden bodem, enz., van baínein, stappen, gaan) alles, waarop een lichaam steunt
of rust, grond, voet-, of onderstel, grond
grondvlakte, grondlijn, grondvest van-slag,
een gebouw, zuilenvoet; Chem. base, loog;
elke stof, die zich met de zuren vereenigt en
deze onzijdig maakt, een metaal -oxyde of een
alkalisch lichaam, zooals de ammoniak; Math.
grondgetal van een logarithmenstelsel; grondlijn der driehoeken, enz., grondvlak der lichamen; – basamént, n. barb. lat. (ital. basamento) Arch. voetstuk, grondstuk voor beelden en zuilen; grond van een gebouw in
het algemeen, z. v. a. b a s i s ; – baseeren,
den grond leggen, vestigen, gronden; – baseering, f. vestiging; – baseiteit, basiciteit, basiteit, f. Chem. voorhanden zijn eener chemische base; – baseologie, f. gr. leer van de
grondslagen der lichamen, over het algemeen
grondleer; – basilair, Bot. aan den voet
geplaatst; – basimént, n. barb. lat. of fr. ba
ba-z' mán) voetstuk, z. v. a.-semnt,.(pr
postament; grondslag, fundament;
– basische zouten, Chem. zouten, waarin het
metaal-oxyde de overhand heeft.
Basistan, liever b e s e s t a n, z. ald.
Basjuk, muts, o. a. door (noord)poolvaarders
gebruikt; z. b a s c h 1 i k.
Basken of V a s k e n, m. pl. een volk in
de n.lijke Pyreneën, dat van de oude Iberiërs,
de oorspr. bewoners van Spanje, afstamt; –
baskiseh, adj. wat dit volk eigen is, toebehoort
(baskische taal, baskische prov i n c i ë n, enz.); – basquína, f. (sp. basquina,
spr. baskienja, van basco, vasco, baskisch, omdat
zij uit het land der Basken afkomstig is; fr.
basquine) wijde overrok der spaansche vrouwen.
Basket, f. eng. mand, korf.
Básklárinet, z. ond. b a s. 2).
Basoehe of bazoehe, f. fr. (spr. bazozj' ; waar
lat. basilica, rechtszaal, het la--schijnlkva
tere basilique; vgl. m a n c h e, van manta)
voormalig gild der parlementsschrijvers te
Parijs, welks medeleden (f reres de la bazoche)
ook het recht hadden, geestelijke tooneelspelen
op te voeren.
Basreliëf, z. r e 1 i ë f.
Bassa, z. p a s j a.
bassa-lega (argento di), it. (spr. ardzjento–)
Kmt. munt van gering gehalte (op de augsburgsche wissels).
Bassanélli, m. pl. speeltuigen der vorige eeuw,
veel overeenkomst hebbende met de schalmeien.
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Bassanéllo, m. it. Muz. hobo (hautbois), uitgevonden door den Venetiaan B a s s a n o.
Bassáner, m., of bassaner gans, schotsche
gans, witte zeeraaf, eene soort van pelikaan, inz.
op het schotsche eiland B a s s.
Bassariden, f. pl. gr. bachantinnen, priesteressen van Bacchus Bassareus, misschien naar hare mantels van vossevellen (bassára, vos) dus geheeten.
Basse-equr, f. fr. (spr. basse koer) hoenderhof.
Rasse- lisse, f. fr. (spr. bass'liéss', van bas, laag,
en lisse, lat. licium, schering of ketting van
het weefsel) tapijten of weefsels, met ingewerkte,
levendige figuren; zij staan tegenover die, welke
men haute-lisse (spr. hoot'liess') noemt, dewijl de
ketting bij de laatste te loodrecht op het getouw staat, terwijl hij bij de eerste waterpas ligt.
Basserool, m. barg. heer, chef.
Basse-marée, f. fr. ebbe.
Bassésse, f. fr. (van bas 1) z. ald.) laagheid,
laaghartigheid, gemeene, lage denkwijze, diepe„
vernedering.
Bassetaille, bassetfluit, - hoorn, z. ond. b a s 2)..
Bassétje, n. (fr. basset, van bas, laag) klein.
engelsch dashondje.
Bassétte, f. fr. (ital. bassetta) kaartspel,
dat veel op het pharo gelijkt, een hazard-spel.
Bassin, n. fr. (spr. bassen, it. bacino, provenc.
bacín, mid. lat. bacchinus, baccfnum, bacinus,.
van bacca, watervat) bekken, kom, fonteinkom, watervergaarplaats ; eene veilige ankerplaats in eene haven, als door de natuur gevormd; – bassin houiller (spr. –hoeljee), kolenbekken, dal of door bergen omsloten streek
met steenkolenlagen ; – bassineeren, warmen.
Bassist, basso, basnon, z. ond. b a s 2).
Basso, ital., z. ond. b a s 2).
basso rilievo, ital., z. v. a. b a s r e 1 i ë f.
Bassorine, f. Chem. taai sap of slijm, gom
bestanddeel der b a s s o r a - g o m, (waar -mig
afkomstig van Acacialenc ophaea).-schijnlk
Bassbtti, m. pl. it. (van bassótto, dik en kort,
verklw. van basso, vgl. b a s) soort van m ac a r o n i (z. ald.) in Italië.
bassus generalis, z. ond. b a s 2).
basta, it. (van bastáre, genoeg zijn) het is
genoeg, genoeg daarvan! houd op 1 halt 1 – de
basta, klaverenaas, de derde in rang, de derde
m a t a d o r in sommige kaartspelen; – bastánt,
adj. (ital. bastante) toereikend, voldoende; bekwaam, bedreven, tegen iets opgewassen.
Bastaard, basterd, m. ^ (oudfr. en provenc.
bastard, bastart, nw. fr. batard, sp., port. en it.
bastardo, mid. lat. bastardus; van 't oudfr. en
provenc. bast, nw. fr. bal, pakzadel, en den oorspr.
duitschen uitgang ard, art, ons aard; oudfr. fels
de bast, zoon van het pakzadel, onechte zoon,
dewijl zulke kinderen vaak door muilezeldrijvers op pakzadels buiten 't huwelijk geteeld
werden; z. Cervantes, Don Quijote, hfdst. 16)
buiten echt geteeld, onecht kind,keefskind, bankerd; van planten en dieren: een gemengd geslacht, uit tweeërlei soorten voortgekomen, afwijking, ontaarding, speelsoort; – ook soort
wijn, en soort suiker; – basterdvalk, m. wa-
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terwouw; - basterdvenster, n. venster, 'dat gelijke of niet zooveel hoogte als breedte heeft; basterdwissel, m. Kmt. eenvoudige schuidbekentenis, bloot leenbriefje; - basterd-wol, f. slechtste
wol aan de schapenvachten; - in het algemeen
beteekent b a s t e r d, als adject. onecht, valsch,
afwijkend, ongewoon; - bastárde, Mar. groote
turksche admiraalgalei (ook wel b a s t e r d g a 1 e i); groot zeil eener galei; - bastardeeren, Bot. zich als gemengde soorten voort
-plante.
Bastága, f. lat. (gr. bastagé, van bastadzein,
dragen, bástagma, last) vervoeren van de
reisbagage der latere romeinsche keizers; bastagarii, pl. opziener over de bagage en de
lastdieren.
Bastággo, n. in Turkije de naam van de plaatsen, waar de schepen verplicht zijn q u a r a nt a i n e (z. a.) te houden.
Bastant, z. ond. b a s t a.
Bastérne, f. fr. (lat. basterm, gesloten draagstoel) overdekte ladder- of legerwagen.
Bastiaan, m. slaaf, die in Suriname de lijfstraf
uitvoerde.
Bastiaanlamp, f. een verbetering van de Cooper-Hewittlamp, waarin kwikdamp tot gloeiing
wordt gebracht; het licht is zeer groen.
Bastíde, f. fr. (mid. lat. en roman. bastita,
bastida, van bastire, fr. ba tir, bouwen) op
zich zelf staand houten blokhuis; landhuis,
lustslot in het zuiden van Frankrijk; - bastule,
f. fr. (spr. -tiel j' ; mid. lat. bastia, basfile, bastilla, versterkt slot) eertijds algemeene benaming van alle versterkte, met torens voorziene kasteelen; als eigennaam beteekent het
inz. de beruchte vesting voor staatsgevangenen
in Parijs, onder K a r e 1 V (1370-83) gebouwd,
en onder Lodewijk XVI in 1789 door de parijsche
burgers bestormd en geheel gesloopt; - bastion,
n. fr. (bastion), bolwerk eener vesting,
vestingwerk, dat uit twee f a c e s en twee
f l a n k e n bestaat; - bastioneeren, a b b a st i o n e e r e n, met een bolwerk voorzien, ver,sterken, bevestigen.
Bastin, n. cocostouw.
bastonneeren (it. bastonare, van bastune, mid.
lat. basco = fr. baton, stok) stokslagen uitdeelen,
afrossen, de huid wasschen; - bastonnáde, f. fr.
stokslagen, afrossing; een in Turkije gebruikelijke
straf, die in slagen op de voetzolen of op den rug
met een touw met knoopen of een lederen riem
bestaat.
Bat, f. eng. slaghout bij het cricketspel; batsman, m. hij, die met het slaghout speelt.
bataafsch, z. ond. B a t a v i a.
Bataelán, m. fr. rommel, nasleep.
BataUle, f. fr. (spr. batál j' ; van battre, slaan,
en dit van 't oud-lat. volkswoord batuére, battuére, slaan, vechten; vandaar in later lat. bal
krijgsmans- of vechtersoefenin--luai,bt
gen; ital. baltaglia, sp. batalla) slag, veldslag
strijd, gevecht; - chapeau en bataille, steek, die
overdwars of op zij op het hoofd staat; - ba taille-marsch, m. strijdmarsch, stormmarsch; bataille- paard, n. strijdpaard; - ordre de bataille,
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z. o r d r e; - batailleeren (fr. batailler) twisten
en vechten, in 't rond slaan, plukharen, borstelen; - bataillon of bataljon, n. fr. (spr. batal jáíá)
bepaald deel (derde of vierde, ook soms de
helft) van een regiment voetvolk; krijgsschaar,
strijdbende; - bataillon-carré, als vierhoek geschaard bataillon, vierhoekige slagorde.
Batalores, m. pl. goochelaars.
Batárde, f. fr. (van batard = b a s t a a r d,
z. ald.) eig. een basterd-rijtuig, lichte overdekte
Weener-wagen of koets; - soort van nagemaakte Vigognerwol; Mil. tien voet lange
achtponder, oud geschut; ook oude fr. schrijf
midden houdende tusschen an--letrso,h
tiqua of ronde en cursief of anglaise; - batardean, m. (spr. -doo) Mil. soort van keer- of
kistdam dwars door een vestinggracht om het
water op te stuwen; - batardise, f. (spr. -diéz')
onechte geboorte.
Batáten of p a t a t e n, f. pl. (uit de taal van
Haïti) meelachtige wortelknollen van den Convolvulus batátus, eenjarige plant: voedsel
voor de volken, die tusschen de keerkringen
wonen.
Batavia, f. lat. (z. op B a t o) het land der
Bataven of Batavieren, een germaansch volk van den stam der Katten; poët.
Holland, Nederlanden; ook naam der hoofdstad van Ned.-Indië op Java; - bataafsch, adj.
tot de Batavieren behoorende, die betreffende; poët. hollandsch, nederlandsch; - bataafsche
republiek, Nederland van 1795 —1806.
Bateleur, m. fr. (van baton, stok, staf, tooverstaf) goochelaar, potsenmaker, kwakzalver; batelage, f. fr. (spr. -lá-zj') goochelarij, bedriegerij, potsenmakerij.
Bath, n. eng. soort postpapier.
Bathengel, f. Bot. soort gamander (Teucrium

chamadrys).

Bath-Kill, hebr.: eig. dochter der stem, openbaringsstem, die van den hemel komt.
Bath- metaal, n. witte legeering van koper en
zink.
Bath -orde, f. (Order of the Bath, d. i. Bad-orde,
van 't eng. bath = bad; zoo geheeten, omdat
de ridders vóór hunne opneming een bad moesten gebruiken, als zinnebeeld der geestelijke rei
eng. ridderorde, gesticht door Hen--nig)
drik IV in 1399, hernieuwd door George I in 1725
en inz. bestemd tot belooning van uitstekende
krijgsdiensten.
Bathos, n. gr. diepte, het verhevene in de
poëzie; in nieuweren tijd iron. gebruikt voor het
lage, gemeen, het platte en kruipende in schrijf-,
dicht- en spreektrant, in tegenoverstelling van
p a t h o s; - báthometer, m. gr. dieptemeter,
dieplood, werktuig om groote diepten der zee
te meten; - bathometrie of bathymetrie, f. diep
gr. (bathos, diep, bios,-teming;bahyus,
leven) diepzeeslijm; - batyphoon, f. soort van
blaasinstrument met diepe tonen.
Bathrlum of bathrum, n. gr. (báthron, trap,
tred, grondslag) Chir. ziekenbank; toestel, waarop chirurgische kunstbewerkingen verricht
worden.
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batikken, mal. inlandsche wijze van kleedjes
of geweven stoffen met verschillende patronen
in verschillende kleuren te verven (Ned.
Indië); – batik, f. zulk een weefsel.
Batiment, n. (spr. –mán), fr. (van bátir, bouwen) gebouw; schip, vaartuig.
Batist, n. (fr. batiste, oudfr. toile baptiste) Of
naar Baptiste Chambray, naam van
den eersten fabrikant dier stof, een linnenwever
in Vlaanderen in de 13de eeuw en vandaar ook
kamerdoek (toile de Cambray) genoemd, Of =
dooplijnwaad, dewijl men een zeer fijn linnen
gebruikte, om kinderen, die pas den doop
ontvangen hadden, het hoofd af te drogen) ;
fijnste en dichtste linnen; – batistmousselien
(spr. ou =oe), n. een op batist gelijkend weefsel
uit katoen.
Batjusehka, (spr. batsjoeska) russ. vadertje,
gemeenzame aanspraak tegen priesters (pope).
Batman, m. perz. gewicht in het Oosten,
inz. in Turkije en Perzië, van zeer verschil
zwaarte tot aan 13,77 kilo; het gebruike--lend
lijkste is de kleine b a t m a n of die van Teheran
= 2,9376 kilo.
Bato, mythische stamvader der B a t a v i er e n, een koning der Katten, die zich, naar
luid der overlevering, met de zijnen bij Nijmegen
nederzette, daar het slot B a t e n b u r g bouwde en het omliggend land B a t o 's a u e n,
Bato's velden noemde, waarvan de Romeinen
Batavia en de latere bewoners B e t u w e
gemaakt hebben.
Batókken of batóggen, pl. (van 't russ. botóg
of batóg, stok, pl. batogi) dunne latten of stokken,
waarmede overtreders in de russ. armee en marine geslagen worden; stokslagen in 't russische
leger.
Batón, m. fr. (spr. –tó; oudfr. baston, mid.
lat. basco) stok, staf, wandelstaf, rotting, ronde
knuppel; Muz. rustteeken; stok of rol, waarmede de maat wordt geslagen; – tours de baton,
m. pl. (spr. toer–) ongeoorloofde voordeelen,
die men op sluwe wijze in 't geheim uit een
ambt, eene bediening, enz. weet te trekken;
– batons royaux (spr. –roajoo) pasteitjes met
stokvormig boterdeeg van binnen; – baton sinistre (spr. siniestr') Wapenk. streep of balk
dwars door het wapen, die de onechte geboorte
van den eersten ontvanger aanduidt; – batonneeren, met den stok vechten, afrossen (vgl.
b a s t o n n e e r e n); – batonnier, m. fr. (spr.
–njé) stafdrager van een genootschap of vereeniging, inz. de verkozen voorzitter (deken) der
fransche advocaten; – batonníst, m. die zich, zoo
tot den aanval als de verdediging, behendig
van den stok weet te bedienen; stokvechter.
Batoude, f. (verbasterd uit batluta z. a.) saltomortale over paarden, z. b a t t u t a.
Batraehliii of batraehiërs, m. pl. gr. (van bairáchos, kikvorsch) kikvorschachtige dieren; –
batrachiet, m. vorsch- of paddesteen, een groene
holle steen, waarvan het midden een oog verbeeldt; kikvorsch-versteening; – batrachlum, n.
of batráehus, m. gr. Med. kikvorschgezwel onder
de tong; – batrachograaf, m. kikvorschbeschrij-
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ver; – batrachomyomachie, f. (van bátrachos,
ms, muis. en máhesthai, vechten) oorschenen muizenkrijg, een boertig heldendicht, dat
aan Homerus wordt toegeschreven.
Batta, f. soldij der eng. troepen in 0. Indië.
Báttarísme, n. gr. (battarismós, van battaridzein, stotteren) gestotter, stamelen.
Battement, n. fr. (spr. ball'ma z; van battre,
slaan, van 't lat. batuére; vgl. b a t a i 11 e)
slaan, kloppen, klappen; in de danskunst:
samenslaan der in de hoogte geheven voeten,
kuitflikker, o. a. in Rumenië inheemsch; in de
schermkunst hetzelfde als b a t t u t a (z. a.);
Muz. dubbele triller of tremblant; ook slaglijst eener vleugel- of scheideur; slingerslag
aan eene klok; – batteeren (it. báttere, fr.
battre, lat. batuére) in de schermk. de tegenpartij
het rapier, den degen of de fleuret uit de hand
slaan; – batterij, f. (fr. batterie, eig. vechterij),
kanonbedding, geschutwal; geschut afd. ar
a 8 kanonnen, schietschans;-tilervan4
ook pandeksel van een geweerslot; een heiblok; stukpoorten op de schepen; Muz. het
aanroeren van verscheidene snaren tegelijk;
op de gitaar: trilslag; Phys. rij flesschen tot
elektrische proeven; ook metaalzuil of kolomsgewijs opeengestapelde metalen platen bij het
galvanisme (z. ald.); – batteur, m. fr.
vechtersbaas; – batteur d'or, goudslager; – batleur de pavé, straatslijper; – batteur d'estrade),
kondschapper, ruiter ter verkenning; – batteuse,
f. dorschmachine; – battoir, m. (spr. batoar),
stamper, klopper; palet om te kaatsen; – batture, f. fr. (spr. ba-tuur') ondergrond, grondverf om er op te vergulden; – battuta, f. it. (spr.
battoéta) Muz. maat- of tactslag, of voorslaan
van de maat; in de schermkunst: schelslag, ook:
salto-mortale over paarden.
Batterik, n. barg, schip, schuit.
Battologie, f. gr. onnut, nietig gesnap, ijdel
geklap, noodelooze omhaal van woorden, zoo
geheeten, w
wil men, naar een stotterenden koning B a t t o s; – battologiseeren (spr. s= z),
onnutte dingen snappen, wauwelen.
Battuta, z. ond. b a t t e m e n t.
Batucca, f. port. soort van negerdans.
Batwinja, f., z. b a d w i n g e.
Batze, f. zilvermunt in Z. Duitschland en
de zwitsersche kantons, ongeveer = 7 centen.
Batzner, m. oude zilvermunt in sommige duit
-sche
staten = 4 kreuzer, of 6 a 7 ets.
Bauels, f. gr. myth. (z. P h i 1 e m o n) dikwijls
in het algemeen voor een oud, vriendelijk en
beweeglijk moedertje.
Baude, f. (boheemsch bauda, poolsch bucks)
herders- of houthakkershut in de bergen van
Silezië, Saksen en Bohemen.
Baudrier, m. fr. (spr. bo-drié, van oudhgd.
balderich, angels. belt, lat. balteus, gordel, degengordel) draagband, schouderband, voor een
degen.
Baume, m. fr. (spr. boom') balsem.
Baunseheidtisme, n. methode om door fijne
naaldsteken de huid te prikkelen en zenuwaandoeningen te genezen.

BAUTASTEENEN.

-- 136 —

BEARSKINS.

Bautasteenen, m. pl. oudnoorsch, herinne- markten in de open lucht; de andere is een lange
rings- of gedenksteenen, die in Scandinavië tot overdekte galerij, waar de handelaars in algedachtenis aan gevallen helden enz. opgericht lerlei kleinoodiën, in kostbare stoffen, enz. hunne
werden.
winkels houden. In navolging van deze laatste
Bauxiet, Ii. delfstof, die aluminium- en ijzer- hebben ook wij aan dergelijke groote winkels en
houdend is, naar Les Baux bij Arles.
verkoopplaatsen den naam b a z a a r gegeven;
Bava, n . it. vlechtstroo voor hoeden, ook vlas barg. z. v. a. politiebureau.
-zijde.
Bazac, m. soort fijngesponnen katoen uit
Bavard, m. fr. (spr. bawar, van bave, mid. lat. Syrië.
bava, kwijl, uitvloeiend speeksel, baver, kwijlen;
Bazalt, z. basalt.
waarschijnlijk van eelt. oorsprong) snapper,
Bazarne, m. fr. een fijne bourgonje -wijn.
wauwelaar, zwetser; - bavardeeren, klappen,
Bazin, fr. n. soort teekenpapier.
wauwelen, onbesuisd en onbedacht spreken; Bazzica, f. ital. (v. bazza, goed geluk) soort
bavardage, f. (spr. bawardá-sj') ook bavarderie of van kaartspel.
bavardise (spr. --diéz'), f. onverstandig gesnap,
Behst., in natuurhistorische werken afkorting
ijdel gezwets, beuzelpraat.
voor Bechstein (Joh. Matheus).
Bavaria, f. nw.lat. naam voor Beieren,
Bdellium, n. gr. (bdéllion, v. bdéo, bdéllo, stinvandaar ook het kolossale bronzen beeld voor ken) of bdelliumgom, f. Bot. harsachtige gom
de „R u h m e s h a 11 e" te München, als per- uit Arabië, Indië, Guinea, enz., van bitteren
soonsverbeelding van Beieren; - bavarese, m. bij smaak en leelijken reuk, dus genoemd naar de
de Italianen een oude beiersche daalder, die 5 b d e 11 a, eene soort van op den olijf gelijkenden
bajochi minder deed dan een scudo = f 2,40 a arabischen boom, uit welken zij vloeit. Ver
Vondel, ook als naam van-kerdlij,o.a
I 2,60; - bavaroise, f. fr. (spr. bawaroáz', v.
bavarois, Beier, beiersch) warme thee met stroop een edelgesteente gebruikt.
van capillaire (die men vervaardigt uit de blaBdéllometer, m. gr. (van bdélla, bloedzuiger)
den van den Adiántus capíllus venéris) stroop- Chir werktuig, door S a r 1 a n d i è r e in 1819
thee, een b e i e r s c h e drank; - ook soort van uitgevonden, om de steeds duurder wordende
room-ijs met vruchten.
bloedzuigers te vervangen; het bestaat uit
Bavélle, f. ital. (bavélla, verkl. van bava, d. i. een glazen laatkop, voorzien van een kleine
eig. kwijl, uitwerpsel) uitschot der zijde.
pomp en kleine lancetten; - bdéllisch, adj. door
Bavet of bavetje, f. fr. slabbetje, kwijldoekje. bloedzuigers ontstaan; - bdellipódisch, met zuigBaviaan, m. (it. babbuino, sp. babuino, fr. nappen aan de pooten.
babouin, eng. baboon, oud eng. babion, babian,
Beagle, m. (spr. biegel), eng. soort dashond,
hoogd. pavian, mid. lat. baboynus, babovinus, voor de jacht op klein wild.
papio) soort van kortstaartige, wilde en boosaarBeànus, m. mid. lat. pas aangekomen student,
dige aap in N. Afrika; de oude cynocephalus; groen; nu ook: spoorstudent; dom brutaal
Mar. sloepwachter; - bavianen, barg. hard mensch.
werken.
Bear, m. (spr. bier), eng., (fr. baissier, spr. bes
Bavius, lat. naam van een slechten dichter
iemand, die speculeert op de daling der ef--sije)
en ingebeelder kunstrechter ten tijde van H o- fecten; - bearish (spr. bierisj) eng. neiging hebr a t i u s, door V i r g i l i u s voor de vergetel- bend tot achteruitgang (op de beurs).
heid bewaard; vandaar: smakeloos dichter en
Bear-grease, n. eng. (spr. beerghries, van bear,
vitziek beoordeelaar.
beer, en grease, vet) berenvet.
Bavo, mansn. (van het lat. babo, ik blaf)
Béarnaise, f. fr. (v. Béarn) soort omnibus te
blaffer, blaffend; ook B a v i u s.
Parijs; ook: eiersaus (sauce béarnaise).
Bavóehe en bavoehíre, f. fr. (spr. ch=sj;
Bearskins, pl. (spr. beer-; van skin, vel)
van bave, kwijl, enz.) onzuivere afdruk van berevellen, dikke wollen stoffen.
eene plaat of eersen lettervorm: misdruk, kladbeátus, a, um, m. lat. (eig. particip. van
derij ; - bavocheeren, onzuiver, onzindelijk af- béáre, gelukkig maken) gelukkig, zalig; - Beadrukken.
ta, f. lat. vr. naam: de gelukkige, de zalige;
Bavolet, n. fr. (spr. -wolè; ontstaan uit bas ook voor: schijnheilige, fijnvrome, bidzuster; en voilet, verklw. van voile, sluier) halve sluier, beàta virgo, heilige maagd (Maria); - beatae
boerinnenkapsel in Frankrijk, dat alleen het memoriae, zaliger gedachtenis; - beàti pauperes
bovendeel van het hoofd bedekt.
spiritu, zalig zijn de armen van geest; - beati
Bayárd, m. eng. (spr. béjard) kastanjebruin possidéntes, zalig zijn de bezitters; - beaticum,
paard (van bay, bruin, bruinrood), ook een n. nw. lat. laatste oliesel = v i a t i c u m; - Begaper, onbescheiden toeschouwer.
àtrix, nw. lat., of Beatrice, it. (spr. -triets je)
Bayonet, z. b a j o n e t.
vr.namen: de gelukmakende; - beatifieeeren,
Bazaar of b a z a r, m. perz. (basar) in het (lat. beati f icáre) zalig spreken; - beatifieàtie,
Oosten markt of ruime, breede straat, waar (spr. tie=tsie), f. zaligspreking, opnemen door
de kooplieden hunne winkels of kramen heb- den paus onder het getal der zaligen (iets
ben, in Perzië ook m a i d a n, m eidan of minderdancanonisatie); -elektrieke
a 1 m e i d a n genoemd; er zijn twee soorten van beatificatie of apotheósis, f. elekbazaars : de eene, waar men allerlei soort van trische proef, waarbij om het hoofd van den geleeftocht verkoopt, gelijkt volkomen op onze ëlektriseerde een glorie of heiligenkrans ge-
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vormd wordt; – beatísme, n. nw. lat. schijn
femelarij ; – beatitudo possessionis,-heilgd,
begunstiging, bevoorrechting door het bezit;
– bealitudo vestra, lat. uwe heiligheid, titel, waarmede men den paus aanspreekt; – beatfiles, f.
pl. fr. (spr. –hel') lekkerbeetjes, die men in de
pasteien, soepen, enz. doet, zooals truffels,
kalfszwezerik, pistaches; ook allerlei kleine nonnenarbeid, zooals agnus – speldenkussens enz. ; –
beatulus, m. lat. iemand, die van vreugde dronken is, die zielsvergenoegd is, inz. iemand, die
zich in zinnelijk genot zalig voelt.
beau, fr. (spr. bo; voor eene vokaal bel, f. belle;
van 't lat. bellus, a, um, ital. bello, bella)
schoon; als subst.: pronker, modegek, opgeschikt heertje; – beau monde, f. aanzienlijke,
voorname lieden, beschaafde, fatsoenlijke stand;
– beau reste (spr. borest') of pl. beaux restes,
schoone overblijfsels, b. v. van een middagmaal ; ook: sporen van vroegere schoonheid;
– beau sexe (spr. –seks'), f. schoone kunne,
schoon geslacht; – beaux esprits, geestige, hoogst
ontwikkelde lui; – beauté, f. schoonheid, oneig.
schoone vrouw, schoon meisje; – beauté du
diable, duivelsche schoonheid; die minder in
schoone trekken dan in verleidelijk voorkomen
en gebaren bestaat; ook: snel vergaande jeugdige frischheid en bevalligheid.
Beaumontgeweer, n. achterlaadgeweer, geheeten naar den Maastrichtschen geweermaker B.;
in 1895 afgeschaft.
Beavers, n. pl. eng. (spr. biévers; van beaver,
bever, dus geheeten wegens de overeenkomst
met bevervellen) engelsche katoenen stoffen,
die als laken geweven zijn, inz. voor winterbroeken dienende; – beaverteen, n. (spr. bievertien)
geverfd, ruw wollen bombazijn.
bébé, fr. van eng. b a b y (z. aid.) klein kind,
zuigeling; pop; als kleedij voor een gemaskerd
bal: meisje als klein kind verkleed; in Indië:
morgenkleed.
Bèbèk, f. mal. eend; zomerpaleis van den
turkschen sultan.
Bee, m. fr. (oorspr. celtisch gallo -lat. beccus)
vogelmond, snavel, bek; snavelvormig uitstek,
snuit; dat gedeelte van eene lamp, uit hetwelk
de pit te voorschijn komt, die men aansteekt;
in gelijken zin zegt men g a s b e k (fr. bee-de gaz)
om de plaats aan te duiden, die uitgang geeft
aan het lichtgas, of aan de gezamenlijke kringsgewijs geplaatste openingen, door welke uit de
gaspijpen het gas stroomt, brander; pl. bees; –
bee a papillons, vleermuisbrander; – bécasse, fr.
(van bee, wegens den langen snavel) snip,
houtsnip, een trekvogel; – bécassfne, ook beceassine, f. watersnip, poelsnip, iets kleiner
dan de vorige; – bees-de-corbin, m. pl. fr. (spr.
bek-de-corbèn) voorin. lijfwacht der koningen
van Frankrijk, uit 100 edellieden bestaande;
dus geheeten naar de kromme hellebaarden van
dien naam, welke zij bij statelijke gelegenheden
droegen; – beefigue, f. fr. (spr. bek f Iegh' ; het
naast van 't it. becca f ico) gemeene vijgeneter,
vijgelijster, vijgesnip, een welsmakend vogeltje
van het geslacht der m o t a c i 11 e n, dat zich
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bij voorkeur met vijgen en druiven voedt, in
Z.Europa, inz. op Cyprus.
Beehamél of bechamélle, f. (spr. besja- –)
in de kookkunst uiensaus, blanke saus, zoo
geheeten naar haren uitvinder, den markies de
B é c h a m e l (sauce a la Béchamel).
Becher, m. (d. i. beker) badensche inhoudsmaat = 1 1 j 2 deciliter; ook graanmaat te
Bazel.
Bèehika, pl. gr. (van béx, gevit. béehós, hoest)
hoeststillende, borstverzachtende middelen;
middelen, die de uitwerping van slijm bevorderen.
Beek, n. eng. maat, z. p e c k.
Beequerélstralen, onzichtbare stralen, die door
eenige stoffen, als radium, thorium enz. worden
uitgezonden; geheeten naar den ontdekker.
Beezeestie, biscestie, f. ruls. geldboete in Rusland voor den beleediger van een aanzienlijk
persoon, wiens lijfeigene hij werd bij onvermogen van betaling.
Beczka, f. (spr. bétsjka) poolsche vochtmaat,
vat = 100 liters.
Beda, z. v e d a.
Bedák, f . mal. rijstpoeder in Indië als blanketsel
gebezigd; vandaar het werkw. zich bedtikken
en bedákkwast, bedákpot.
Bedeát, n. turk.-arab. (arab. bida'at, nieuwigheid, onderdrukking), haventol in Constantinopel.
Bedeguar of bedegár, m. perz.-arab. (badaward of bad-awárdah, soort van hagedoorn of
distel) hondsrozespons (spongia cynobasti) de
mos- en monsterachtige uitwassen, welke men
op de egelantiers of wilde rozen ziet, waar
veroorzaakt door den steek van zeker-schijnlk
insect (Cynips rosae); weleer van veel gebuik
in de medicijnen.
Bédemund, m. oudd. (liever b e d e m u n t.,
van ons b e d e, in den zin van opbrengst, belasting, geldelijke bijdrage, en m u n t) Jur.
boete, die eene lijfeigene, welke zich buiten het
huwelijk liet bezwangeren, aan haren heer
moest betalen; ookprijs der vergunning tot
het huwelijk der lijfeigenen.
Bedén, f. abessynische of arab. berggeit.
Bèdikah, f. hebr. bij de Joden het onderzoek
of een geslacht dier rein of onrein is.
Bedlamiet, m. (spr. bedleen–) krankzinnige,
opgeslotene in een dolhuis; gek, dolleman. De
naam is ontleend aan een groot hospitaal, in
1545 voor krankzinnigen te Londen gesticht en
S. Mary Bethlem geheeten, waarvan Bedlam (spr.
bédlem) eene samentrekking is.
Bedoeg, f. mal. moskeetrommel om het biduur
aan te geven.
Bedoeienen, Beduinen, m. pl. (arab. bedáun*,
in de woestijn rondzwervend, van bedw, open
veld, woestijn, en dit van badá, in de woestijn
rondzwerven, een nomadisch leven leiden) arabische benden, rondzwervende Arabieren, die
meestal van veeteelt, soms ook van roof leven.
Zij vormen het zuiverste en best in stand gebleven ras van de arabische volkeren, zijn nooit ten
onder gebracht en hebben zich nooit bij hunne
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veroveringen met andere volkeren vermengd; —
bedoeine of beduine, f. op de arabische dracht gelijkende damesmantel.
Bé-dur of B-dur, it. Muz. harde toonsoort
of harde B, in tegenoverstelling van Be -mol.
Beef, n. eng. (spr. bief) rundvieesch; — beefea
- ieler), rundvleescheter, scheldter m. (spr. bie -ieler),
naam der eng. lijfwacht; eigent. buffeleer
eieer (spr.
bu f f etier) bewaker van 's konings buffet; —
steeks)
beefsteak, n., pl. beefsteaks, eng. (spr. biefsteeks)
bij ons gew. biefstuk, engelsche rundvieeschlappen, of dun gesneden en snel gebraden rund
bil; — b. à la tartare,-vleschijnad
rauwe, geschaafde b. — beeftea, f. (spr. —tie)
aftreksel van kokend water op magere sneetjes
rundvleesch.
Beélzebub, Beelzebul, Baal-zebub, m. oorspr.
een god der Phoeniciërs (vgl. B e 1 i a 1), door
de Hebreën tot een daemon of duivel verlaagd
Matth. 10, 25; 12, 27 ; Marc. 3, 22; Luc. 11, 15,
18 en naar hunne opvatting (van 't hebr. baal,
heer, en s'bub, vlieg) eig. vliegenvorst, opperduivel; ook naam van een gestaarten aap, z.
s a p a j o e.
Beermost, m. (van beer, bes, bezie) most,
die nog vóór de persing der druiven afdruipt en
tot bereiding van den b e e r w ij n dient, welken
men voor den besten houdt.
Beetlekalander, f. strijkmachine, zie calan-

der.

Befána, f. it. (verbasterd van 't gr. epiphánia)
in 't volksbijgeloof zwarte, vormlooze spookachtige vrouw, die, door den schoorsteen
nederdalende, de ondeugende kinderen bang
maakt, de zoete daarentegen met hare geschenken verheugt; vandaar een bekleede pop of een
ledeman, die in sommige ital. steden op vastenavond of Driekoningen in koddige processiën
wordt rondgedragen.
Beffroi, m. fr. (spr. bef - f roa, eng. belfry) wachttoren met een stormklok.
Beg, m. turk., gew. bel of bey, heer, een titel
van zekere turksche beambten; — beglerbeg, m.
(spr. beilerbei) eig. heer der heeren, landrechter, opperstadhouder van een groot landschap in Turkije; — beglik of beilik, n. waardigheid en 't gebied van een beg; — beg- of
bei-zadeh, m. vorstenzoon.
Begangenis, dial. f. begrafenis; processie.
begeesteren, dui. bezielen; — Begeisterung, f.
bezieling, geestdrift.
Beghárden, m. pl. soort van monniken zonder gelofte, zoo men wil, in 1228 te Antwerpen gesticht naar den regel der heilige B e g g a;
waarschijnlijker echter dus geheeten naar 't
mid. lat. en roman. baga, zak, buidel, vgl. eng•
beggar, bedelaar; — Begjjnen, beggjjnen, ook
Bagjjnen, Begumnen, geestelijke dochters of weduwen, die, zonder eenige kloostergelofte af te
leggen, gemeenschappelijk op zoogenoemde
b e g ij n e n - h o f j e s leven; oneig. fijn zusje,
femelaarster, schijnheilige.
Beglik, z. ond. b e g.
Bégma, n. gr. (van bèssein, hoesten) Med.
uitwerpsel der longen bijtiet hoesten, fluimen.
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Begnárden, begnárten, m. pl. aanhangers
eener secte uit de 12de en 13de eeuw in Duitschland en de Nederlanden, welke leerden, dat de
mensch reeds hier op aarde den hoogsten graad
van zedelijke volkomenheid kan bereiken.
Begonia, f. een naar den Franschman Begon
zoo genoemde plantensoort, scheefblad.
Beguárden, z. F 1 a g e 11 a n t e n; — Beguinen, z. Begijnen, ond. Begharden.
Begueule, f. fr. (wellicht van beer, gapen, den
mond opsperren, en gueule, muil) zich preutsch
aanstellende schoone, geaffecteerde vrouw;
fijne zus, femelaarster; — bégueulerie, f. preutschheid, ingebeeldheid; schijnheiligheid.
Bégum, f. indische vorstin of koningin.
Beha-ud-daulet, m. arab. z. onder d a u 1 e t.
Behaviour, (bieheeviër) eng. gedrag, wijze van
optreden.
Behemoth, m. hebr. van het koptisch P-ehemóut bijbelsche naam (Job XL, 10 en volg.) van
het grootste landdier, waarschijnlijk den mammoeth der voorwereld; anderen denken aan het
nijlpaard of den hippopotamus en den olifant;
monster, reusdier. i
Beheim, f. joodsch barg.beest, dier, vee.
Bóhennoot, ook b e n n o o t, f. (van 't perz.arab. behmen, eene soort van wortel, sp. en port.
behen) Bot. olierijke vrucht van den b e h e nn o t e b o o m (Hyperanthéra moringa) in Azië
enz., in grootte aan de hazelnoot gelijk.
Bel, beilik, z. b e g.
Beige, f. fr. (spr. bè-zj') stof van ongeverfde
wol, geelgrijs van kleur.
Beignet, f. fr. in meelbeslag gedoopte. en in
olie gebakken appelschijfjes.
Belerd, m. algemeene verzamelplaats in eene
herberg, gelagkamer, waarsch. éen met bajert
(z. c h a o s); verwarde hoop, dooreenloopende
menigte.
Beindorfisch apparaat, n. toestel om water te
destilleeren.
Beinssysteem, n. manier van bewerken en bewaren van spuitwater (in zoogen. kogelfleschjes).
Beis, f. barg. straat, buurt; als telwoord: twee.
Bekel, m. mal. kamponghoofd.
Bektasjis, m. turksch. bedelmonnik.
Beiram of balram, n. pert.-turk. naam van
twee godsdienstfeesten: het groote b., dat drie
dagen lang op het einde van den vastentijd, en
het vierdaagsche kleine of k u r b a a n-b., of
feest der offers dat 70 dagen na het eerste wordt
gevierd.
Bek, gasbek, z. ond. bee.
bel, belle, fr., z. beau; — bel-ami, m. boezem
vertrouwde; — bel-amour (spr. ou= oe)-vriend,
minnaar; — bel-esprït, m. fr. (spr. bellesprí,
pl. beaux esprits, spr. bozesprí) schoone geest,
zinrijk, vernuftig, schrander mensch; — bel
fr. (spr. belletázj') Arch. eerste of voor--étage,
naamste verdieping of de vertrekken van
een gebouw Bene trap hoog; — belle-alliance, f.
(spr. bell'aljáns') schoon verbond; de naam der
pachthoeve, vermaard geworden door den slag
van Waterloo, 18 Juni 1815; — belle- humeur, f.
goede luim; — belles-lettres, pl. (spr. bell' lelir')
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zoogenaamde fraaie letteren of schoone wetenschappen, de gezamenlijke kundigheden, die
tot de spraakkunst, redekunst, welsprekendheid,
dichtkunst behooren; - belletríst, m. (gevormd
uit belles-lettres) vriend, kenner, beoefenaar
der fraaie letteren; - belletristerjj, f. overdreven, zotte zucht tot alles, wat de fraaie
letteren betreft; - belletristiek, f. kennis en
beoefening der fraaie letteren; - belletristisch,
adj. wat tot de fraaie letteren behoort.
Beldd, arab. (pl. van biled) district, gebied
(komt dikwijls in geographische namen voor).
Belanda, m. mal. Hollander, blanke.
Belehiet, n. soort van spaansche wol, naar
de stad B e 1 e h í t e (spr. beltsjíte) in Spanje genoemd.
Belduque, n. mexie. sp. lang, smal mes.
Belelaes, m. soort van oostindische zijdestof, bengaalsche taf.
Belemniet, n. gr. (van bélemnon, schietwerk
pijl- of dondersteen, verstee--tuig)lnkse,
ning eener soort van uitgestorven, kegelvormige inktvisschen; - belemnitologie, f. de natuurlijke historie der b e 1 e m n i e t e n.
Bélen, m. (v. lat.-eelt. Bélénus, waarsch. van
belen, melen, blond) een god der Celten, verwant
met den rom. Apollo.
Bel- esprit, bel-étage, z. ond. bel.
f roi, alarmkloktoren
Belfort, belfroet, fr. be//wi,
in Zuid Ned., ook z. v. a. archief.
Belgicisme, n. vlaamsche of waalsche uitdruk
-king.
Bélial, m. oorspr. een god der Phoeniciërs en
Syriërs, bij de Hebreën 2, Kor. 6,15 duivel
hellevorst, naar hebr. opvatting (van b'lí,
niet, en ja'al, nut) eig. deugniet, boosaardig,
slecht mensch, b. v. Deuteron. 13, 13.
Bella, z. ond. bello; - bellladónna, f. it. eig.
schoone vrouw of . schoon meisje, Bot. in al
hare deelen vergiftige, ver verspreide plant van
4 tot 6 voet hoogte, met klokvormige bloemen
van vuilroode kleur en blinkend zwarte, op
kersen gelijkende bessen; hare giftstof heet bij
uitnemendheid a t r o p i n e: wolfkers, groote
nachtschade, besdragend doodkruid, dolle bessen (het sap levert een blanketsel op, dat aan
-leidng
gegeven heeft tot dien naam).
Bellánde, z. bij l a n d e r.
Bellátrix, f. lat. (krijgsheldin) Astron. een ster
in Orion (z. ald.) verkeerde vertaling van het
arab. el-nádschid, overstijgende d. i. uitstekende.
Belle-alliance, z. ond. bel.
Bellerophon, m. gr. Myth. zoon van Glaucus,
moest uit zijne vaderstad Korinthe vluchten,
daar hij bij ongeluk zijnen broeder P i r r en u s op de jacht had gedood; hij vond eerst
bescherming bij koning P r ce t o s van Argos; doch later zond deze hem naar zijnen
schoonvader I o b a t e s met een brief, waarin
hij dezen verzocht, B e 11 e r o p h o n te willen
van kant helpen; vandaar Bellérophonsbrief,
z. v. a. Urias-brief (z. ald.).Derihem door
I o b a t e s opgedragen strijd met de Chimaera
bracht hij tot een gelukkig einde met hulp van
Pe gas u s, boette evenwel eindelijk zijn over-
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moed, die hem op dit gevleugeld paard tot aan
de woningen der goden voerde, door plotseling
naar omlaag te storten (een gelijkenis van den
hoogmoed, waarop de val volgt), vandaar Bellérophonsziekte, d. i. teleurstelling, spijt bij het
mislukken van grootsche plannen.
belles leftres, belletrist, enz., z. ond. bel.
Bellevue, z. v. a. b e 1 v e d e r e, z. ald.
Bellicosus, m. lat. (v. bellum, oorlog) strijdbaar, wakker in den krijg, een bijnaam van
vorsten; - belligeránten, pl. fr. (v. belligérant,
oorlogvoerend) oorlogvoerenden; - belliqueus,
fr. (spr. -keus; eig. belliqueux, van het lat.
bellicósus) krijgszuchtig, strijdhaftig; - bellicosamente, bellicoso, ital. Muz. krijgshaftig.
bellíssimo, z. ond. bello.
Belliet, n. springmiddel uit ammoniumnitraat
en nitro-benzol bestaande.
Bell-Laneastersehe methóde, zie L a n c a stersche leermethode.
bello, bella, ital. (van 't lat. bellus, a, um)
schoon, sierlijk; - bello, m. modeheertje, pronker; in Nederland en Duitschland vaak een
hondenaam; - Bella, of fr. Belle, vr. naam.:
de schoone, lieflijke; - bellis perennis, madeliefje; - bellíssimo, ital. zeer schoon, overschoon;
- bello modo, lat. op goede of aangename wijze.
bellum, n. lat. (ontstaan uit duellum) oorlog; - bellum internecinum, verdelgingsoorlog,
krijg op leven en dood; - bellum omnium
contra omnes, oorlog van allen tegen allen (volgens de leer van Hobbes de natuurlijke of oor
toestand van het menschdom); --spronkelij
bella matribus detestata, de oorlogen, die schrik
der moeders; - Bellona, f. rom. Myth. krijgsgod ;- bellonion, n. door K a u f m a n n
in Dresden uitgevonden speeltuig, dat verscheiden veelstemmige, met pauken begeleide trom
-petsukn
speelt.
Bellogsehe buis, I. toestel tot stelping van
neusbloeding.
Bellyache-root, I. eng. (spr. belly-eekroet)
buikpijnwortel (v. belly, buik, ache, pijn en
root, wortel) naar selderij smakende wortel
van Angelica lucida.
Belmontine, f. zuivere parafine (z. a.), uit petroleum gewonnen; - b. kaarsen, kaarsen van b.
gemaakt.
Beloega, m. (russ. bjeloega, van bjelyi, wit)
witvisch, de russ. naam van eene groote steursoort; - beloega of beloegasteen, m. steursteen,
een steenharde klomp, zoo groot als een hoenderei, dien men soms in de nier der groote steuren vindt.
Belomantie (spr. t=ts), f. gr. (van bélos, geschut) kunst om uit gewijde en met allerlei
teekensvoorziene pijlen of staven waar te zeggen.
Belt, m. (eelt. water, ook: gordel, vgl. B a 1t i s c h e z e e) zeeëngte, b. v. de groote
B e 1 t, tusschen Fuhnen en Seeland, en de
K 1 e i n e B e 1 t, tusschen Sleeswijk en Fühnen.
Belvedére, it., of b e 11 e v u e, f. fr. (spr.
bell'wíc') schoonzicht, schoon uitzicht, plaats
(inz. toren) van welke men een schoon gezicht
heeft, b. v. in het Vaticaan te Rome, waar
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de Apollo, de Laokoongroep en andere mees
antieke kunst staan.
-tersuknd
Bèma, n. gr. (van baínein, stappen) eig. schrede, tred; verhoogde plaats, spreekgestoelte,
rechterstoel, enz. ; in de oude kerken de voor
de geestelijkheid bestemde omtraliede altaar
bisschopszetel in die ruimte. -ruimte;nz.d
Bematine kaarsen, pl. kaarsen uit een mengsel
van parafine en stearine gemaakt.
Be-mol of B-mol, it. Muz. zachte toonsoort,
zachte B, in tegenoverst. van B-d u r.
Ben m. 1) hebr.: zoon; vandaar in samenstel
als B e n d a v i d, Davidszoon; B e n j a--linge
m i n, zoon der rechterhand, lievelingskind,
troetelkind, gelukskind; 2) (v. 't telt. pen, hoofd,
top, kruin) schotsch en iersch : bergspits, vandaar in bergnamen, als B e n-A v o n, B e nLomond, enz.
Ben. afkorting voor b e n e d e n.
Ben, ital. zeer goed.
Benarde, f. fr. (naar den naam van den uit
dat van twee zijden-vinder)faschlot,
kan geopend en gesloten worden.
Benarés, f. oostindische zilverstof, zoo genoemd naar de stad van gelijken naam.
Bench, f. eng. (spr. bensj') bank, gerechtshof.
Benehueha, f. z. amerik. waidluis.
Benda, f. afrikaansch gewicht = 64 kilo.
Bendak, m. (perz. bandák) in Perz. een hoog,
mutsvormig hoofddeksel der derwisjen.
Bendeh, f. jay., kleine g o n g, z. a.
Bends, binds, f. jay. tweewielig rijtuig op
Java.
bene, lat. goed, goedaardig; - ad bene esse, tot
welzijn of tot genoeglijk leven; - benediceeren
(lat. benedicére, d. i. eig. goed of iets goeds
zeggen) wijden, zegenen; vandaar benedjjen,
prijzen, zaligprijzen, zegenen; - g e b e n e d ij d,
gezegend, gezaligd; - het benediclte (eig. bene
spreekt den zegen!) tafelgebed voor-dgcite!
den maaltijd in kloosters; zegenspreking, zegen; benedícámus Domino, laten wij den Heer
prijzen (formule, waarmede de kath. godsdienst in den vastentijd en op eenige andere
dagen gesloten wordt;) - Benedfetus, mansn.:
gezegend (vr. Benedfcta en Benedictine); Benedictijner, m. monnik van de orde van
St. Benedictus, de oudste monnikorde der R. K.
kerk (in 515 te Monte Casino gesticht); een orde
van groots verdienste voor de wetenschap, in de
middeleeuwen door afschriften, in de 17e en 18e
eeuw door geleerde nasporingen en uitgaven der
kerkvaders; - benedieten-kruid, n. eig. zegenkruid ; maartwortel, nagelkruid (Geum urbanum); ook z. v. a. cardobenedictenk r u i d, z. ald. ; - benedicts-penning, gewijde
munt als amulet of behoedmiddel tegen tooverij ; - benedfetie (spr. t= s), f. (lat. benedic1o)e zegen, zegenwensch, zegenspreking, inz.
z. V. a. benedictio socerdotális, priesterlijke zegen, inzegening van den echt; - b. apostolica,
algemeene zegen des pausen, door het teeken des kruises, driemaal per jaar gegeven; bénédietine, f. likeur, die te Fécamp gestookt
wordt; - benedietionale of benedictionarlum, n.
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nw. lat. kerkboek met de formulieren der
inzegening.
Benefáetie, f. (lat. bene f actio, van bene f acére
weldoen) weldoen, weldadigheid; - benefáetor,
m. later lat. weldoener; - beneficéntie (spr. t= ts),
f. (lat. bene f icentia, van bene ficus,
ficus, weldadig)
weldadigheid; - beneficium, n. (van bene /leus)
ïcus)
of beneficie, f. pl. beneficia of beneficiën,
weldaad, begunstiging; voordeel, nut, gewin;
in,z. rechtsweldaad, juister bene f iclum juris,
z. lager; geestelijke waardigheid met inkomen verbonden, prove, prebende, in 't algemeen ambt, post of voordeel uit gunst verleend, b. v. in de roomsche hierarchie eene abdij,
een kanonskaat, een proostdij, enz. ; - beneficia
non obtruduntur, lat. weldaden worden niet opgedrongen d. i. men kan niemand dwingen weldaden aan te nemen; - benefici, m. pl. Astrol.
heelaanbrengers, zegenaars, de naam der planeten Venus en Jupiter bij de sterrenkijkers; bene f icium juris, lat. de rechtsweldaad, voorrecht, b. v. bene/.. abstinéndi, recht der kinderen om van de vaderlijke nalatenschap af te
zien; - b. appellándi, recht van beroep op eene
hoogere rechtbank; - b. cleri, oud-eng. wet,
krachtens welke een misdadiger, die voor de
eerste maal zich vergrepen had, in geval hij
lezen kon, niet met den dood maar met eene geldboete werd gestraft; - b. cessions bonàrum,
vergunning tot den afstand van goedexen (aan
schuldeischers); - b. compelentiae, kostrecht,
vergunning aan den schuldenaar om zooveel
van het zijne te behouden, als hij noodzakelijk
tot zijn levensonderhoud behoeft; - b. cum cure,
met zielezorg verbonden kerkambt; - b. deliberándi, overwegingsrecht, vergunning van
eenen bedenkenstijd voor de aanvaarding eenar
erfenis; - b. ecclessiasticum, kerkelijke prebende; - b. emigrations, recht van naar een
ander land te verhuizen; - b. excussiànis, rechtsweldaad van eenen borg, volgens welke hij de
voorafgaande rechtsvordering van den hoofdschuldenaar kan verlangen; - b. impubérum of
b. pupilàrum, gerechtelijke begunstiging der
onmondigen; - b. inventarii, b e n e f i c i e van
i n v e n t a r i s, rechtsweldaad, krachtens welke
een erfgenaam, die tijdig eene opgave der
nalatenschap gerechtelijk heeft ingediend, voor
de nagelaten schulden alleen in zooverre aansprakelijk is, als de nalatenschap toereikt; b. liberations, recht van ontbinding van den
borgtocht; - b. muliebre, gerechtelijke begunstiging der vrouwen; - b. personàle, persoonlijke
begunstiging of bevoorrechting; - b. reguláre,
prebende, die aan eenen ordesgeestelijke (in
tegenoverst. van een wereldlijk geestelijke)
ten deel valt; - b. restitutions in intégrum,
rechtsweldaad der herstelling in den vorigen
stand; - b. sine cura, prebende zonder zielezorg; - beneficiaal, adj. nw. lat. tot eene prove
behoorende of die betreffende; - benefieiarius en
benefieiaat, m. lat. hij, die een beneficium ontvangt, provenier; ook: hij voor wien een
beneficie-voorstelling gegeven wordt; - benefieie-representátie (spr. tie= tsie), f. ben e-
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fiet- voorstelling; beneficie -voors t e 11 i n g, voorstelling van een tooneelstuk ten voordeele van een tooneelspeler, enz.;
— benefieiëeren, eene weldaad bewijzen.
bene meritus, z. ond. meritum; — bene misceatur,
z. ond. m i s c e e r e n; — bene placitum, z. v. a.
placitum, z. ald. ; — bene qui latuit, bene vixit, z.
ond. latent; — bene valele, z. ond. vale.
beneventeeren, nw. lat. (van bene, wel, en
venire, komen) verwelkomen, wel ontvangen.
benevólus, a, um, welwillend, toegenegen; —
benevóle lector, lat. goedgunstige lezer; — benevolént (lat. benevolens), adj. welwillend, gunstig; — benevoléntie (spr. tie=tsie), f. (lat. bene
welwillendheid, genegenheid, gunst. -vólentia)
Bengálen, n. landschap in 't noorden van
Voor-Indië; — vandaar bengaalsche boonen,
z. v. a. Ignatiusboonen, z. ald.; —bengaalseh vuur, indisch vuur, een mengsel van
zwavel en salpeter, waarbij men nog andere
stoffen, als antimonium, enz. voegt; de buitengemeen heldere, verschillend gekleurde witte,
sterke vlam van dit mengsel maakt het tot een
voornaam deel der vuurwerken en vooral der
seinvuren.
Bened. bij zoölogische benamingen afkorting
van Pierre Joseph van Beneden, een belgisch
zoöloog (geb. 1809).
Bengali, bij vogelhandelaars de naam van
verscheiden soorten afrikaansche en australische
kleine vogels, die bij ons als siervogels gehouden
worden.
Beni, arab. eigenl. kinderen, naam die den
volksstam of het regeerend geslacht aanduidt.
bengkok, mal. krom.
benígnus, a, um, lat., goedig, vriendelijk, mild;
Benignus, mansn.: goedige, milde ; — benig
goedheid, goedigheid, minzaamheid,-nite,f.
mildheid; Med. de b e n i g n i t e i t eener ziekte, d. i. hare goedaardigheid.
Benjamin, z. ond. B e n.
ben marcato, ital. met goed uitkomende voor
-dracht,
goed gemarkeerd (te spelen).
Benno, oudd. mansn., verkorting van B e r nh a r d, z. ald.
Bennoot, z. b e h e n n o o t.
Benoiton, fr. persoon uit de fatsoenlijke klasse,
die in doen en spreken de demi-monde nadoet
(ontleend aan Sardou's stuk la famille Benoïton).
Benthos, n. gr. (benthos, diepte) tegenover
nekton en plankton z. a., organismen
van den zee- of zoetwaterbodem.
Benting, f. mal. versterking in Ned. 0. Indië.
Bentnaam, m. toenaam, dien te Rome het
nederlandsch schildergenootschap, b e n t geheeten, weleer aan ieder van zijne leden gaf; vandaar in het algemeen; bijnaam, toenaam.
bentsehen, bentsjen, bentsen, joodsch (ver
lat. benedicére) zegenen, den-basterdvnh
zegen spreken, inz. het gebed na het eten, opzeggen.
ben tenuto, ital. Muz. juist uitgehouden.
Benvenuto, m. welkom; ook als naam : de
welkome.
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Benzaldehyde, f. bittere amandelolie; de onechte heet nitrobenzol z. a.
Benzoë, f. nw. lat. (fr. benjoin, sp. benjui, it.
belzuino, hoogd. benzoïn en benzoë, waarsch.
van perz. oorsprong; vgl. banást, terpentijnhars)
eene brokkelige, balsamieke gomhars van derf
b e n z o ë b o o m (Storax benzoin) op Java, Sumatra enz. ; — benzoëzuur, n. vroeger ook:
benzoëbloemen, gekristalliseerde geneeskrachtig zuur van de benzoë, dat men ook in de
salie, vanielje, kaneel, beukeschors en vele
paddenstoelen aantreft; — benzoëtinetuur, f. oplossing der benzoë in wijngeest, als in- en uitwendig geneesmiddel gebruikt; — benzoine, f.
kamfer die zich afzet in de olie van bittere amandelen; — benzoyl, n. (van benzoë en hyle, stof)
vermoedelijk radicaal van benzoëzuur; — benzine, f. vroeger ook benzol geheeten, in groote
hoeveelheid uit steenkolenteer en petroleum gewonnen, sterk riekende vloeistof, wegens de oplossing van vette oliën enz. dikwijls als vlekken
gebezigd; — benzol, n. destillatieprodukt-water
van steenkolen, dient als oplossingsmiddel van
vele organische stoffen ; — benzinist, m. die met
benzine omgaat, c h a u f e u r (z. a.); — benzine
motor, f. motor, die met benzine gedreven wordt.
Beo, jay. huisvogel, die de menschelijke stem
kan nabootsen, ekster.
Beótiërs, B ce o t i ë r s (spr. ti=tsi), m. pl. gr.
(sing. Boiótós of Boiótikós) eig. bewoners van
het oudgr. landschap Boeotië, die voor traag en
dom * bekend stonden; vandaar een B e ó t i ë r,
traag mensch, lomperd, domoor, gans; — bedtiseh, adj. uit B e o t i ë; stompzinnig, dom,
b.v.een beótisch temperament.
be-giadraat, n. lat., be-quarré, fr. (spr. —karé),
be-quadratura (spr. —koeadratóéra) of be-quadro
(spr. —koeádro), it. Muz. vierkante B, herroepings- of herstellingsteeken, waardoor eene voor
de helft verhoogde of verlaagde noot weder tot
hare vorige plaats wordt teruggebracht.
Beráeha, n. hebr. lof- en dankgebed der
Joden.
Bérát, m. aanstellingsbrieven der turksche
pasja's en stadhouder; vgl. b a r a t.
Beraudíne, f. stof geweven uit turfvezels, voor
matten, loopers enz.
Berber-basji, m. turk. (v. 't perz. berber, barbier, en het turk. básch, hoofd, opperhoofd)
opperbarbier van den sultan.
Berberjje, het land der Berbers (d. i. arab.
landbewoners, in tegenst. met de mooren als
stadbewoners), een van de Arabieren afstammend volk in Noord-Afrika, het noordelijk deel
van Afrika, vgl. B a r b a r ij e.
Berberis, berbërisse, f., berberisstruik, m. (nw.
lat. berberis, van 't arab. berbárïs, barbáris)
zuurbes; vandaar berberidéën, f. pl. kruid- of
houtachige planten, welker voornaamste kenmerk bestaat in de aan de helmdraadjes vastgegroeide helmknopjes, die van het voetstuk tot
den top toe open springen; — berberine, f. gele
verf uit den wortel der berberis.
Berea, f. it. klein scheepskanon in de gedaante eener slang, draaibas.
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Bercan of berkan, n. (it. barracano, fr. bouracan, sp. barragan, van crab. oorsprong; vgl.
b a r c h e n t) zekere uit geitenhaar en wol
gewerkte stof.
Berceau, n. fr. (spr. bersó, van bercer, provenc.
bursar en bressar, wiegen) eig. wieg; gewelfboog, booggang; overdekt tuinpad; priëel; berceuse, f. wiegelied; ook: schommelstoel.
Berchta, f. (waaruit later B e r t h a, z. aid.)
in de noordd. volkssage eene soort van vrouwelijke godheid, die 't opzicht over de spinsters
heeft. Het woord beteekent glanzend.
Berchtold of B e r t h o 1 d, oudd. naam, de
schitterend heerschende (vgl. B e r t h a).
Berecynthia, f. bijnaam van C y b ë l e z.
aid.
Berendaalder, m. zwits. zilveren munt, ongeveer = 1 gl. 65.
Berengariërs, m. pl. geestelijke secte, in de
10de eeuw gesticht door B e r e n g e r, die de
transsubstantiatie loochende.
Berenice, f. gr. (Bereníké, macedon. in plaats
van Phereníké) vr.naam : zegebrengster ; naam
der gemalin van den egypt. koning Ptolemwos
Euergetes in de 3de eeuw voor Chr., wier
schoon hoofdhaar in den tempel van Aphrodito als een offerande • nedergelegd en later onder de sterren geplaatst werd; vandaar het
haarvanB ere nice, een sterrenbeeld van
zeven sterren bij den staart van den Leeuw.
Beresiet, n. roode delfstof, rood lood-erts.
Bergamásken, m. pl. inwoners van 't voorm.
landschap B e r g a m a s c o bij de stad Ber
g a m o in Italië; - bergamásca, it., of bergamasq e, fr. f. it. boerendans; - bergamées, f.
pl. bergameesche wandtapijten.
Bergamót, f. it. (bergamotto, m. en pers bergamotta, f. van het turk. beg-armoedi, d. i. woordelijk : vorstenpeer, v. beg, bêi, vorst (z. b e g)
en armoed, peer) 1) bergamot-peer, heeren- of
vorstenpeer, een edele soort van peren, welke,
naar men zegt, uit Turkije naar Italië verplant
en vandaar tot ons gekomen zijn; 2) z. v. a.
de bergamoteitroen, eene peervormige citroensoort (Citrus medica bergamotta) uit welker ver
schillen de beroemde b e r g a m o t- o l i e-sche
in Italië en Frankrijk gemaakt wordt.
Bergander, f. soort wilde eend.
Bergarác, m. fr. (spr. berzj'rák) een aangename
fr. wijn, uit de streek van denzelfden naam aan
de Dordogne, ookpetitChampagne(spr.'
peti sjanpánj') geheeten.
Bergelmir, noord: myth. d. i. „brullende als
een beer", een reus, de Benige, die na den strijd
met de asen overbleef.
Bergere, f. fr. (spr. berzjèr') eig. herderin
(van berger, herder, mid. lat. bergarius, ontst.
uit berbicarius, van berbix, fr. b r e b i s, schaap,
= lat. vervex) opgevulde, gemakkelijke ruststoel (die men in een rustbed kan veranderen, chaise longue); ook een eenvoudig vrouwenkapsel; - bergerétte, f. (spr. berzj'rétt'), eig. jonge
herderin; een drank van wijn en honig; bergerie, f. schaapskooi; ook herderslied, herdersdans.
u
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Berghama, turk. naam voor Pergamon; soort
tapijt.
Berg-regaliën, z. ond. r e g a a 1.
Bergst. in zoölogische benamingen afkorting
van J. A. B. Bergstraszer (entomoloog; geb.
1732, gest. 1812).
Beriberi, f. (indisch: s c h a a p) zenuwziek
tropen, die vooral jonge man--te(nuris),d
nen aantast, die opeengehoopt wonen (kazernes,
gevangenissen), aldus geheeten omdat de zieken
welke daardoor zijn aangedaan, bij het loopen de
beweging van het schaap nabootsen; - beri-berikring, droge beri-beri, waarbij de patiënt erg
vermagert, mal. kering, droog.
Beril, z. b e r y 1.
Berkoen, zie barkoen.
Berkowetz of Berkowitz, n. (russ. bérkowez)
russisch scheppond, = 10 poed of 400 russ. pond
= 163,805 kilo.
Berline, f. fr. een berlijner wagen, overdekte
reiswagen, die opengeslagen kan worden, in de
laatste helft der 17de eeuw uitgevonden door
Philip de C h i e s e, die daarmede van Berlijn naar Parijs reed, hetgeen den Franschen
dit rijtuig dezen naam deed geven; - berlingot
of brelingot, m. fr. (spr. - lengó) berline zonder bok, halve berline.
Berlingózza, f. it. (spr. berliengotsa; vgl. berlingare, veel praten, veel eten, smullen) boerendans; - berlingozzo, m. it. soort van eierkoek.
Bérlitz-school, school, waar men vreemde talen leert door ze te hooren spreken en zelf te
moeten spreken, geh. naar den oprichter.
Berloque, z. b r e 1 o q u e.
Berm, m. (fr. berme; van het duitsche b r a m,
eng. b r i m, rand) in de vestingbouwkunde:
walgang, walrand, smalle weg tusschen den
wal en de gracht; ook in de waterbouwkunde:
streek lands, die voor of achter eenen waterdijk
onaangeroerd blijft, als de aarde tot damafschutting wordt uitgestoken.
Bern., afkorting voor Claude Bernard (gest.
1878), in natuurwetenschappelijke werken.
Bernagie, f. een plant, die maag- en hartversterkend is, z. b a r a g e.
Berne, f. fr. geheschen opgerolde vlag, sjouw;
soldeken, deken, waarop een persoon omhoog
gewipt en opgevangen wordt; - berneeren, jonassen, lat. sagatio (van sagum, mantel).
bernesk, ital. (bernesco) op de wijze van den
italiaanschen dichter B e r n i, d. i. luimig,
boertig.
Bernhard. m. oudd. (Pernhart, Perinhart, v.
pero, bero, angels. beora, beer, (met zwakken stam
baron) en v. hart, hard, vast, onverzettelijk), fr.
Bernard, bij ons Bernardus, Barend,
mansn.: de heldhaftige ; vr. Bernhardine, B e rnardine, Barendina; - Bernhard}jnen,
m. pl. geestelijken van de orde van S t. B e r nh a r d van Clairvaux, in de 12de eeuw; z. v. a.
Cistereiën z e n.
Bernoise, f. fr. (spr. -noaz') levendige dans,
Berner-dans (naar de zwitsersche stad B e r n).
Beroniërs, m. pl. secte, door B e r o n ge-
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sticht, die de ineensmelting der beide naturen
van Jezus Christus leerde.
Berri, turksche mijl van 1667 meter.
Bersaglieri, pl. ital. (spr. -saljéri; van bersaglio, doel, schijf) oorspr. scherpschutters in 't
italiaansche leger, tegenw. ital. lichte infanterie.
Bersérker, m. oudn. Myth. (v. ber-, beer, en
serkr, kleed ; dus berenkleed) geducht krijgsheld,
wiens twaalf zonen allen door dollen moed in
het gevecht uitblonken; in het algemeen: krijgsman die, door dronkenschap of voorgaande ra
woede gebracht, streed; vandaar b e r--zernij
serkergang, berserkerwoede,wilde^
strijdlust, dolle krijgsmanswoede.
Bersjeba, f. hebr. „put der 7 lammeren" of
„put van den eed" ; het is de volgens Genesis
21, 31 door Abraham gegraven put.
Bert., in natuurwetenschappelijke benamingen afkorting van Antonio Bertoloni (gest.
1869).
Berth., in zoölogische benamingen afkorting
van Arnold Adolf Berthold (gest. 1861).
Bertha, oudd. (Perahta, van peraht, berht,
eng. bright, helder, schitterend; vandaar ons
pracht; vgl. Berchta) vr. naam; de
prachtige, schitterende, schoone; — Berthold,
z. Berchtold.
Berthe, f. fr. kleine kraag, strookje aan het
lijf van dameskleedjes, geh. naar koningin
Berthe.
Berthieriet, n. (naar den mineraloog B e rt h i e r aldus genoemd) ijzerantimoniumglans,
een metallisch mineraal.
Bertholletia, altijd groene boom in Z. Amer.
Berthollimeter, m. een door D e s c r o iS i 11 e s voor de bleekers vervaardigd werktuig,
om daarmede de hoeveelheid der chloor in water
te bepalen (later door den c h 1 o r o m e t e r
verbeterd).
Bertillonnage, f. stelsel tot meting der lichaamsdeelen van misdadigers, uitgevonden door B.
Bertinisehe beenderen, n. pl. Anat. de hoorntjes van het wiggebeen, zoo genoemd naar den
franschen geneesheer B e r t i n.
Bertram, oudd. (Perahtram; van peraht, vgl.
B e r t h a, en hraban, hram, ram, raaf) mansnaam : glansraaf, schitterende zwarte.
Bertram, m. (waarsch. uit het gr. pyréthron,
V. pyr, vuur, wegens haren verhittenden aard)
bertramkamillel (Anthemis pyrethra); - bertramwortel, vuurwortel, kwijiwortel (Radix
pyréthri) van scherpen smaak, en als kwijling bevorderend middel in gebruik.
Berula, f. lat. watereppe.
Beryl of beril, m. en n. gr. (béryllos, van 't
arab. ballawr, bilawr, perz. boelloer, boeloer), z. v.
a. nw. lat. a q u a m a r ij n, zeewatersteen,
zeegroensteen, een doorzichtige steen van geel
groene of zeegroene kleur in de volks--achtig
taal b r i l; - beryllistiek, f. waarzeggerij uit
spiegels; - beryllium of glycinum, n. Chem.
metaal, door W ö h 1 e r in 1828 ontdekt, dat
met zuurstof verbonden de door V a u q u e 1 i n
in 1797 in den beril ontdekte berilaarde of glycine-aarde vormt.
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Berzeliiet, n. naar B e r z e l i u s (17791848) genoemd hoogst zeldzaam mineraal van
Laügsbanshytta.
Berzeliuslamp, f. eene met dubbele lucht
ronde branders voor--trekingAadsch
ziene spirituslamp.
Bes., in ornithologische namen afkorting voor
J. M. G. Beseke (gest. 1802).
Bes, m. bij de oude Romeinen = 8 u n c i a
oft,/q as.
Besabol, f. welriekende hars uit een oostafrik.
plant (Commiphora kataf).
Besace, f. fr. bedelzak; - besacier m. (spr. bezasjee), bedelaar.
Besamet, f. herald. roos met bladen van andere
kleur dan van binnen.
besar, besaar, adj . mal. groot, dik, zwaar;
- Toewan besar, de Groote Heer (GouverneurGeneraal).
Beschli, m. pl. turk. (v. báschly, hoofdzakelijk,
en dit van base/i, hoofd) soort van vrijwilligers
te paard.
Beschlik of B e s 1 i k, m. in het algemeen
het nieuwe turksche goud- en zilvergeld (sedert
1829), inz. een zilvermunt (ook b e j a s b es c h 1 i k genoemd) van 5 piasters = 54 ct.
Beschores, z. b. s c h o r e s.
Besdin, n. (hebr. eig. beth-din, rechthuis) een
joodsch gerechtshof, jodenraad over godsdienstige en ritueele aangelegenheden.
Bésestan, m. (perz. basisfan, saamgetrokken
uit bassásislán, van 't arab. bassas, handelaar
of koopman) in Turkije: openbare markt
(b a z a r) ; plaats van de winkels en kramen
te Constantinopel.
Besigue, z. b e z i g u e.
Besogne, f. (spr. b'zonj; it. bisogna, waar
oorsprong) bezigheid,-schijnlkvadute
arbeid, drukte, beslommering, omslag; lastig
werk; Pol. raadpleging van ministers en hooge ambtenaren; - besogne -kamer, f. voorname
haagsche sociëteit; - besogneeren, arbeiden,
werkzaam zijn; beraadslagen; - besoin, n. fr.
(spr. b'zwáin, it. bisogno) behoefte, nood
au besoin (spr. o-), desnoods; - adresse-druft;
au besoin, Kmt. nood- of hulpadres, d. i. aan
een derde, in geval de betrokkene-wijzngop
de aanneming van den wissel mocht weigeren.
Bessemer- methode, f. door den Zweed B e ss e m e r (1856) te Londen uitgevonden wijze
om ruw ijzer te ontkolen en te zuiveren door
inblazen van heete lucht; vandaar b e s s emermetaal, bessemer- staal, het
b e s s e m e r e n, het bessemer- proces toepassen, enz.
Bessi, m. eene kleine venetiaansche munt,
ongeveer = 1 / 2 cent; 40 b e s s i' s doen een loro
of bijna 21 centen.
bestiálisch, adj. lat. (besliális, e, van bestia,
beest, wild dier) beestachtig, dierlijk; — bes
lat. tot een beest-tialsern(p.=z),b
maken, verdierlijken; - bestialiteit, f. nw. lat.
beestachtigheid, dierlijkheid; - bestiarli, pl.
dierbevechters in het oude Rome, zoowel gewapende huurlingen als misdadigers, die men
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ongewapend voor de wilde dieren wierp; —
bestiarlum, n. lat. (fr. besliaire) in de middeleeuwen een werk in proza of verzen over de
viervoetige dieren, beestenboek; — bête, f. fr.
(oorspr beste = lat. bestia) beest, dier; onverstandig mensch, domkop; — la bête in het
kaartspel: beest, inzet van den verliezende,
strafzet; — de b ê t e trekken, den zet of
het spel winnen; — de bête maken of nett e n, zijn spel verliezen of beest worden; —
bête noire (spr. noár'), eig. zwart dier, d. i.
iemand, die door iedereen gehaat wordt,
iemand, die men niet luchten of zien mag; —
ma bête noire, iemand, die ik niet kan uitstaan; —
bêtise, f. (spr. — tíéz') domheid, onnoozelheid
iets doms, domme streek.
bet., afkorting voor b e t e e k e n t.
Bèta, tweede letter van het gr. alphabet,
de b; oneig. domkop, uilskuiken; — betasttalen,
pl. Z. V. a. bewegende electronen, een soort
radiumstralen, zie L e n a r d s t r a 1 e n.
Betaine, f. (v. beta, beetwortel) Chem. organische basis door S c h e i b 1 e r in 1869 in het
sap der suikerbieten ontdekt.
Betarden, z. baschtarden.
Bête, z. ond. b e s t i a l i s c h.
Betelgeuze, schouder van Orion, ster der le
grootte in Orion.
Betél, betélpeper, f. (Piper belle, L., sp. betel,
brete, port. betel, betere, malabaarsch beetla-codi,
sanskr. Malaya patra, Malabar-blad, omdat zij
in de bergstreken van Malabar groeit) slingerplant in Azië met roodsappige, bittere en
welriekende bladeren, die, gemengd met
a r e k a, door mannen en vrouwen in 0.-Indië,
in gouden, zilveren of geringer doosjes en in
zakjes bij zich gedragen en gedurig gekauwd
worden; ook sirih genoemd, vgl. a r e k a.
Bethel, hebr. huis Gods, Gen. 28, 11-19;
oorspr. kring van steenen, in het gr. baitulion
z. a. geworden.
Bethelleeren, het duurzaam maken van hout,
volgens de methode van Bethell.
Bethesda, plaats der barmhartigheid, oord
der genezing, Joh. V; gesticht voor zenuwlijders
en drankzuchtigen te Laag Soeren.
Bethlehemieten, m. pl. augustijner-orde, door
paus I n n o c e n t i u s XI gewijd, en door
Pierre de Bethencourt in 1660 te
Guatemala gesticht; zij houdt zich inzonderheid
met het verplegen van zieken bezig.
Bêtise, z. ond. b e s t i a 1 i s c h.
betoel, mal. ook betoel betoel; heusch waar!
Betón, n. fr. (v. lat. bitumen, aardhars, provenc. betum, sp. betun) uit waterkalk en kiezelzand bestaande massa, die aanvankelijk
week, daarna, zelfs onder water, hard wordt
en voor gebouwen tot hechten grondslag dient;
vandaar fondamenten op beton,grondslagen op zulke kalk; — gewapend beton,
beton, vermengd met staaldraad ter versterking,
ijzerbeton; Med. het eerste zog eener kraam
-vrouw,
biest, ook kolostrum genoemd.
Betonle, f. (lat. betonica; oorspr. celtisch) Bot.
inlandsche plant met groote donkerroode of
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vleeschkleurige bloemen; de wortel der plant
werkt braakwekkend en purgeerend; ook de
bladeren worden als geneesmiddel gebruikt;
beteunie.
Betsy, Bétty, Bettine, vr. namen, door ver
-korting
uit E l i s a b e t h ontstaan.
Betting, eng. het wedden; ook in samenstelling
uit de taal der wedrennen: bettingbook n. (spr.
—boek) boek om de weddenschappen aan te
teekenen; — bettingmen, pl. wedders; — bettingroom (spr. —roem), lokaal voor de wedders.
Bettong, f. klein soort kangoeroe.
Betuline, f. nw. lat. (van 't lat. betula, berk)
Chem. berkenkamfer, eene eigenaardige plantenstof, die men in de schors der berken vindt.
Betûnia, petunia, soort nachtschade, lat.
bettónica, naar de Véttönes in Portugal.
Beurré, m. fr. (v. beurre, m., boter) boterpeer; — beurré-blane, m. fr. (spr. —blán) Bot.
witte boterpeer; — beurré-gris, fr. (spr. —grí)
grauwe boterpeer.
Beurs, f. (fr. bourse, provenc. en it. borsa,
oudhoogd. bursa, van 't mid. lat. bursa, z. ald.)
geldbuidel; turksche rekenmunt, welker naam
ontstaan is uit het gebruik om het geld dat
in de schatkist van den grooten heer wordt
neergelegd, in lederen buidels (k i z e, k i s e h,
k e s e r) bij altijd gelijke sommen af te passen;
de zilverbeurs bedraagt 500 piasters of g o er o e s c h = ± 54 gulden; de gouden beurs (bij
geschenken van den sultan) bevat 30,000 piasters = f 3240; plaats of openbaar gebouw,
waar de kooplieden op bepaalde uren bijeenkomen om te handelen of over handelszaken
te spreken; effectenbeurs, korenbeurs enz.
beurs adj. buikziek (van vruchten), ook in:
zich beurs (ziek) eten; zich beurs lachen.
Bever, z. castor.
Beveraas, f. eng. beverage, fr. breuvage, drank,
inz. uit appelwijn of -sap, specerijen en water.
Bevernél, f. (hoogd. bíbernelle, oudhoogd.
bibenella, pibenella, mid. lat. bipinnella, pipinella,
nw. lat. pimpinella, fr. pimprenelle), naam eener
plant, z. V. a. pimpernel, z. ald.
Bevue, f. fr. (spr. beuru; ontstaan uit besvue,
van 't roman., oorspr. celtisch bes -, bis, mis,
scheef, en vue, z. ald.) verziening, feil uit onachtzaamheid, misgreep; in gemeenzame taal:
een bok, flater.
Bexis, f. gr. (van béssein, hoesten) hoest.
Bey., in palaeontologische namen afkorting
voor H. E. Beyrich (geb. 1815).
Bey, z. beg.
Bez., afkorting voor bezittingen.
Bezaan, bezaanleer, n., z. v. a. b a s a n e.
Bezaan, f., of bezaanszeil, n. het achterste
gaffelzeil aan boord van een driemastschip;
— bezaansmast, m. achterste, kleinste mast op
een driemastschip. Men houdt het woord b ez a a n voor eene verbastering van het it. mezzana, van mezzo, midden, zoodat b e z a a n sm a s t eigenlijk middelmast zou beteekenen.
Bezánt, oud-byzantijnsche munt van onge-
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veer 2 dukaten; gedenkpenning, die de kruis
-vardesop
hun schild plaatsten.
Bezette, f. fr. rood blanketsel, spaansch of
dlevantsch floers, sterk met cochenille geverfd
• dien linnen,blanketsel- of verflapjes tot roodblanketten en het kleuren der confituren, geleien
-enz.
Beziers, m. fr. (spr. bezjé) soort van wit-ten bordeaux-wijn, naar het gelijknamig kanton
in het departement Hérault.
Bezigue of besique, n. fr. (spr. bezielt') fransch
kaartspel, soort van mariage met 2 piketspellen;
ook mariage van schoppenboer en ruitenvrouw
in hetzelfde spel.
Bezóar, m. (fr. bézoard, sp. bezoar, bezar, arab.
bázahar, bádizahr, van 't perz. bádzahr, pa'dzahr)
b e z ó a r s t e e n, eig. tegengift, een steenachtig lichaam, dat men in de maag en het darm
verscheidene dieren, b. v. de b e --kanlv
:zoar- antilope of -gazelle (hertegeit)
vindt, en waaraan men vroeger eene buitengemeene kracht als geneesmiddel en tegengift toe,kende; — bezoardica, n. pl., nw. lat. tegengiften,
geneesmiddelen tegen vergiften.
Bge., in botanische namen afkorting voor
Alexander von Bunge (geb. 1803).
Bhágavad-gita, skr. zang des Heeren (Krsna),
-een wijsgeerige samenspraak uit het 6e boek
van het Mahabharata (z. a.), uiting van een
-deemoedige vereering (bhakti) van God.
Bhang, f. sanskr. (bhanga = hennep) bedwel
kruid.
-mend
Bhikshoe, m. sanskr. brahmaansche of boeddhistische bedelmonnik; — bhikshoeni, f. boed•dhistische non.
Bhunder, m. ind. aap, heilig verklaard door de
Hindoes.
Bi., Chem. teeken voor b i s m u t h i u m.
bi-, lat. in samenstellingen, z. bis.
Biacide, f. Chem. dubbelzuur.
Biais, n. fr. (spr. bi- è, it. bieco, v. s. van lat. oblicquus, schuin, scheef) schuine reep, als sieraad
op vrouwenkleederen; ook: verstek, hoek van
45 bij het timmerwerk; — biaisement, n. fr.
(spr. biéz'mán) of bialseering, f. afwijking van
de rechte lijn, krom ming ; uitweg, omweg,
uitvlucht.
Biambónies, f. pl. oostindische weefsels uit
boombast, schorszijde.
Bianca, f. it. vrouwennaam : de witte (fr.
Blanche); — bianca nota, Muz. halve noot.
bunco, it. = fr. b 1 a n c, z. ald.
Biandrie, f. lat.-gr. (v. 't lat. bi voor bis, z. ald.,
en gr. anér, gen. andrós, man), tweemannerij,
het onwettig gelijktijdig gehuwd zijn van eene
vrouw met twee mannen.
Biarchie, f. lat.-gr. (v. 't lat. bi voor bis, z. ald.,
en gr. arché, heerschappij) dubbelheerschap
tweemanschap, het gelijktijdig regeeren van-pij,
twee heerschers.
Biárde, f. eene door B i a r d uitgevonden
weefmachine.
Biasse, f. fr. ruwe levantsche zijde.
biatomisch, lat.-gr. Chem. dubbel zooveel atomen bevattend.
,
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Bib ., afkorting voor B i b 1 i a, bijbel, Heilige
Schrift.
Bib . of ' biblioth., afkorting voor bib 1 i otheek.
bibasisch (spr. s=z), lat. Chem. met dubbele
basis.
bibëre, lat. drinken; — bibére ad numérum, bij
het gezondheid-drinken een bepaald getal bekers ledigen; — bibére ad nomen, naar den naam
drinken, of b. Graeco more, op grieksche manier
drinken, als men namelijk op iemands welzijn
zooveel bekers drinkt, als zijn naam letters telt,
of als men hem nog levensjaren toewenscht;
— bibe! drink! ; — bibàmus! laten we drinken!
gedronken! ; — bibar, of verklw. bibacálus, m.
lat. drinkebroer, flepper, zuiper; — bibaceeren,
gaarne een glaasje drinken, fleppen; — bibaciteit,
f. drinklust, drankzucht, geneigdheid tot drinken; — bibàle, n. nw. lat. drinkgelag; pl. bibaliën, drinkgelagen; ook drinkgelden, fooitjes;
— bibelot, n. (spr.bibeloo), snuisterij, beeldje; —
biberón, m. fr. zuigflesch, pijpkannetje; ook
z. V. a. b i b a x.
Bibi, m. (van 't perz. bibi, goed, gelukkig,
heilig, dame, als eeretitel der vrouwen) vrouwenhoed met een kort scherm; een manshoed
met smallen rand.
Bibit, f. jay. en mal. eig. zaad ; jong plantje
van rijst, tabak, suikerriet enz. ter verplanting.
Bible-communists, eng. amerik. aanhangers
der Oneida-commune, z. a.
biblia, n. pl. gr. (sing. biblion, n. boek)
b ij b e 1, Heilige Schrift, de goddelijke boeken,
geloofsoorkonden, lat. biblia sacra; — biblia
pauperum, lat. bijbel der armen, die voor de
armen van geeste, de leeken, bijzonder geschikt is, daar hij uit 40 platen bestaat; —
bibliciteit, f. bijbel- of schriftmatigheid in
preeken; — bibliognósie, f. boekenkennis, aan
boekenkunde; — bibliognóst, m.-leidngto
boekenkenner; — bibliograaf, m. gr. geleerde
boekenkenner, eig. boekbeschrijver; — bibliographie, f. boekbeschrijving, boekenkennis, inen uitwendige kennis en beschrijving van boeken, oude handschriften, enz: ; — bibliographisch, adj. boekenkundig; boekbeschrijvend; — bibliolatrie, f. bijbelaanbidding, bij
bibliolithen, m. pl. gr. bladeraf--belvrgodin;—
drukken op steen; ook de door vulkanische uitbarstingen verkoolde handschriften; — bibliologie, f. gr. 1° leer van het boekwezen; 2°.
leer van de overlevering en de beteekenis des
bijbels; ook verhandeling over de bijbels; — bibliomaan, m. gr. allerijverigst boekverzamelaar, boekengek; — bibliomanie, f. boekenzucht, hartstochtelijke liefhebberij voor boeken; — bibliomantie (spr. t=ts), f. het waarzeggen uit toevallig opgeslagen bijbelplaatsen; —
bibliophilus, m. gr. boekenvriend, minnaar van
boeken, bibliophiel; — bibliophilie, f. liefde voor
boeken; — bibliopeeie, f. boekenschrijverij,
kunst om boeken te maken, te schrijven; —
bibliopóla, m. boekhandelaar; — bibilopólisch,
adj. den boekhandel betreffende; — bibliorhapt,
losse band voor brieven enz. ; map ; — biblio10
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taaph, m. boekenbegraver, iemand, die boeken bezit en niet gaarne het gebruik daar
aan anderen vergunt; — bibliotheek, f.-van
boekenzaal, boekenvoorraad, boekenschat, boek
boekerij ; — bibliothecarlus, m. lat.-verzamling,
opziener, beheerder eener`bibliotheek, boekenbewaarder; — biblist, m. mid. lat. (biblista), bijbel
bijbelkenner; ook: godgeleerde,-verklad,
die zich uitsluitend aan den bijbel houdt, zonder
acht te slaan op de traditie; — biblistiek, f.
bijbelkunde, kennis van hetgeen den bijbel betreft, b. v. zijne verschillende uitgaven en overzettingen.
Biblolithen, m. pl. gr. (v. biblos, boomschors,
bast) boomschors-versteeningen.
Biboras natricus, m borax, zie onder boor.
Bicamerisme, n. nw. lat. (van bi, z. bis, en
camera, kamer) Pol. stelsel van twee kamers
in de vertegenwoordigende staatsinrichting; —
bieameristen, m. pl. aanhangers van het tweekamers-stelsel.
bicopsulair, adj. twee hulzen hebbend.
bicarbónas kalicus of potassae, Chem. dubbel
— b. natricus of sodae, dubbel -kolzureptasch;
-kolzuresda.
Biearbonaat, n. Chem. dubbelkoolzuur zout;
— bicarbonas kalicus, bic. natricus, zie 't vorig
artikel.
Bleephalium, n. lat.-gr. (van bi- en het gr.
kephálé, hoofd) Med. eig. een dubbelhoofd;
groot hoofdgezwel; — bicepháliseh, adj. dubbelhoofdig; — biceps, m. lat. (van bi- en caput,
hoofd) met twee gezichten, een bijnaam van
Janus; Anat. tweehoofdige armspier.
Bioêtre, n. fr. (spr. bi-sètr') gevangenis, tuchten dolhuis nabij Parijs, oorspr. een door den
bisschop Johannes van W i n c e s t e r gebouwd
kasteel, vandaar de naam.
Biche, f. fr. eig. hertek e, hinde; meisje van
pleizier, galante dame.
Biehet, m. fr. (spr. bi-s jè) voorin. fransche
korenmaat, schepel.
Bichir, m. soort pantservisch in den Nijl.
bichlordtum cupri, lat. Chem. dubbel chloorkoper.
Bieho, m. sp. (spr. bi-Isjo) en port. huidworm ; — bicho del culo (spr. —koele), daardoor
verwekte ziekte in Peru, Brazilië enz., bestaande in eene brandige ontsteking van den aars.
Bichon, m. fr. (spr. bi- sjèuz, bij verkorting
voor babichon, kleine hond en dit v. babiche,
kleine teef) klein, langharig hondje, leeuwtje.
Bichromaat, n. Chem. dubbel chroomzuur zout.
Bicinlum, n. lat. (van bi- en canere, zingen),
pl. bicinién, Muz. tweestemmig zangstuk, z.
V. a. d u e t; ook een stuk voor twee trom
horens; — bicolor (vgl. c o 1 o r) Bot.-petnof
tweekleurig; — biconcaaf, adj. nw. lat. dubbel
holrond, aan beide zijden holrond; — biconvex,
dubbel bolrond, aan beide zijden bolrond.
Bicompositum, n. lat. dubbel samengesteld
woord.
Bieoque, f. fr. (spr. —kók' ; it. bicocca, sp. en
mid. lat. bicoca) slechte, kleine vesting, ellen
-dig
stadje, nest gat.
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Bieórnen, m. pl. (van 't lat. bicornis; vgl.,
cornu) tweehoornige dieren; — bieórniseh, adj.
dubbelhoornig; -- bieornlger, m. twee horens
dragend, de tweehoornige, een bijnaam van
Bacchus.
bicotyledoniseh, adj. Bot. tweelobbig.
biequeteeren, z. b i q u e t e e r e n.
Bicycle, f. fr. (spr. bisiekl' ; v 't lat. bis, tweemaal, en cyclus, cirkel, rad) tweewielige velo
tweewieler; — bicyclist, m. berijder van-cipède,
een bicycle, wielrijder.
Bidaktylus, m. lat.-gr. (vgl. d a k t y 1 u s)
N. H. vogel met twee teenen, gelijk de struis
lat. (bidens, tweetandig)-vogel;—bidns,m.
tweetand, haak met twee tanden; ook plant
met bloemen, welker rand of limbus twee
tanden heeft, tweetand.
Bidery, n. 'wit glanzig mengsel van 16 deelen
koper, 11 deelen zink, 2 deelen tin en 4 deelen
lood, waarvan men in Oost-Indië veel metalen
vaatwerk vervaardigt.
Bidet, m. fr. (spr. bidè; sp. bidelo, ital. bidetto,
verwant met het eelt.-gal. bid-each, klein, bidcin, klein schepsel) klein paard, klepper, hit;
eene soort van leuningstoel; kuipje op vier
pooten tot wassching van de schaamdeelen.
Bidon, m. fr. veldflesch.
Biduum, n. lat. (van bi- en dies, dag) eene
tijdruimte van twee dagen; — intra bidüum, binnen twee dagen.
Biefstuk, z. beefsteak.
biembryoniseh, adj. twee embryo's bevat
-tend.
bien, fr. (spr. bjen, = lat. bene) wel, goed;
als subst., m. het welzijn, heil; — bien public (spr.
—publiek) het openbaar welzijn, 's lands welvaart, het gemeene best; — bienfaisanee, f. fr.
(spr. bjei f esans') weldadigheid; — bienfaiteur,
m. fr. (spr. bjen f èteur) weldoener; — bienséanee,
f. fr. (spr. bjense-ais') welvoeglijkheid; —
bienveillanee, f. fr. (spr. bjenveiljans') welwillendheid; — bienveillant (spr. bjenveil ján) wel
llend ; — bienvenu, fr. welkom, aangenaam ; —-wi
bienvenue, f. welkomst, welkomstmaal.
Biennium, n. lat. (van bi- en annus, jaar.)
tijdruimte van 2 jaren; — biénnaal,adj. tweejarig; — biénnaliën, f. pl. tweejarige planten.
bien public, bienséance, bienvenu, z. ond. bien.
Biester, z. b i s t e r.
Bitang, m. oudduitsch, smalle akkerstrook tusschen greppels; zekere akkermaat.
biférisch, adj. lat. (bi /er,
er, van bi- en f erne,
dragen) tweemaal in 't jaar vruchtdragend of
bloeiend.
bifilair, adj. tweedradig; aan twee draden.
B ifilairdynamometer, m. instrument om de
inwerking van elektrische stroomen op elkander
te meten; — bifilairmagnetometer, m. toestel
om de geringste afwijkingen van het aardmagnetisme te meten.
biflorisch, adj. (v. flos, gen. /kris, bloem)
met twee bloemen of bloesems, dubbelbloemig;
— bifollum, n. nw. lat. (van f olium, blad)
tweeblad; — bifóliseh, adj. tweebladerig; —
bifórm, lat. (bi f ormis, e) van dubbele gedaante,
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tweevormig; - biformiteit, f. nw. lat. dubbel
-vormighed.
Bifrons, m. lat. (v. frons, voorhoofd) met
dubbel voorhoofd, met dubbel aangezicht, bij
-namvJus.
Bifrost, oudnoorscli (v. bifa, beven, en róst,
weg, dus : zwevende weg) Myth. naam, dien de
E d d a geeft aan eene driekleurige brug, welke
den hemel met de aarde verbindt en eigenlijk
de regenboog is; zij is gloeiend, opdat de booze
geesten haar niet zouden overgaan, en zal aan
het einde der wereld worden afgebroken.
Bifurcatie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van 't lat.
bi f urcus, tweevorkig, v. bi- en furca, vork)
vorks- of tandsgewijze verdeeling of splitsing
in twee takken, armen of tanden, b. v. bij
aderen, rivieren enz.
Biga, f. lat. (samengesteld uit bi-fuga, van
jugum, juk, span) tweespan, een met twee
paarden bespannen wagen.
Bigado, n. it. gedroogde en gemalen poppen
van den zijdeworm, die als vogelvoeder in den
handel komen.
Bigamie, f. lat.-gr. (van bi- en 't gr. gámos,
echt, huwelijk) dubbele echt, huwelijk van
eenen man met twee vrouwen, of van eene
vrouw met twee mannen tegelijker tijd; tweewijverij of tweemannerij; – bigámisch, adj. dubbel getrouwd; – bigamist, m. en f. hij of zij, die
dubbel gehuwd is, twee vrouwen of twee mannen tegelijker tijd heeft.
bigar of bigarré, adj. (van t' nw. lat. bivarenre,
van bi-varius, tweevoudig, verschillend, afstekend; of van 't roman., oorspr. telt. bes, bis,
scheef, en c a r r é (z. ald.), vierkant, dus met
onregelmatige vierkanten) bont, veelkleurig,
gespikkeld, gemengd; – bigarreeren, bontkleurig,
veelvervig maken, schilderen of opsieren; – bi
bontkleurige, veelvervige; Log. de-garfe,.ht
vermenging van edele en platte woorden en
uitdrukkingen in het spreken en schrijven; –
bigarreau, m. (spr. eau = oo) of bigarélle, f. Bot.
bonte spaansche kers.
Bigarade, f. bittere oranjeappel; gebrek bij de
fabricage van curaçao.
bigenérisch, adj. lat. (bigéner, van bi- en genus,
geslacht) tweeslachtig, tot twee verschillende
geslachten behoorende of daarvan afstammende; bastaardsoortig.
Biggel, m. N. H. oostindisch dier van de
grootte van een rendier met zwarte horens en
zwarte gespleten hoeven.
Bighorn, n. (spr. bik-horn) eng. (groothoorn),
bergschaap in Amerika.
Biglietto, m. it. (spr. bieljetto; vgl. b i 11 e t) briefje, ook munt- of bankbiljet, b. v.
biglietto di cinque (fiorini), vijfguldenbriefje.
Bignonia, f. (naar den fr. natuurkenner B i gn o n) Bot. welriekende indische plant, trompetbloem, indische jasmijn, inz. Bignonia catalpa, japansche trompetboom.
Bigonzio, m. it. (spr. bigóntzio; v. bigoncia,
kuip, bak) wijnmaat in Venetië = 50 liter.
bigót, fr. (waarsch. ontstaan uit ons bi, bij,
en God) schijnheilig, schijnvroom, fijn, feme-
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lend; een b i g o t mensch of een b i g o t, een
schijnheilige, schijnvrome, fijnman, femelaar;
vr. eene bigóte; = bigotterie, f. overdreven
vroomheid, schijnheiligheid, huichelarij ; – bigotisme, n. (fr. bigotisme) gemoedsbestaan en
denkwijze van een schijnvrome; valsche godsdienstigheid, geveinsdheid.
Bjjbel, van 't gr. biblia, z. aid.
Bjjlander, belander, billander, m.
tweemastschip tot goederenvervoer op de rivieren, binnenlander, lastschip van ongeveer 80
ton; klein platboomd vaartuig voor de vrachtvaart, bijna als eene snauw getuigd.
Bijou, n., pl. bjjoux, fr. (spr. bizjóé; van 't lat.
bi-, bis, en focus, jocale, versterking van joyau,
z. j u w e e l; of wel van 't telt.-armorisch
bizou, ring, van biz, vinger) kleinood, kostbaarheid, versiersel, juweel, in 't algemeen klein
kostbaar voorwerp tot opschik; ook wel klein
lusthuis, pronkvertrekje; vandaar m o n-b i j o u,
naam van vele buitenverblijven of lusthoven;
– bjjouterie, f. fabriek van of handel in juweelen of kostbaarheden; ook sieraden, opschik
kostbare voorwerpen; galanteriën; –bjjoutier,
m. (spr. bi-zjoe-tjé) handelaar in, maker van
kleinoodiën, versiersels enz., juwelier, handelaar in galanterieën.
Bilan, z. b a 1 a n c e.
bilateraal, adj. nw. lat. (van bi- en latus, genet.
latéris, zijde) tweezijdig, naar twee tegenovergestelde zijden gericht; b i 1 a t e r a a 1 c o nt r a c t, n. wederzijds verbindend verdrag.
Bilbao, f. soort sabel; voetboei voor de galeiboeven.
Bilboquet, n. fr. (spr. bielbokè; van bille, z.
ald., en 't oudfr. boquet, bochet, kleine mond,
kleine holte, die den bal als in een beker opvangt) vangertje ; vangbekertje, balvangertje,
zeker kinderspeelgoed; bekerspel; duikelaartje,
een popje of beeldje, dat altijd hoe ook geworpen, rechtop rijst; ook: verguld staafje, om
het goud te vatten en op te leggen, justeerblok.
Bilëam, m. hebr. naam : volksoverwinnaar;
vervloeker, een door de Moabieten ter vervloeking van Israël geroepen profeet; over hem en
zijne sprekende ezelin, z. 4de boek van Mozes,
22 en 23.
biliair, adj. (van 't lat. bilis, gal) de gal betreffende; – biliëus, adj. (lat. biliosus, a, um, fr.
bilieux) gallig, galzuchtig; – atra bilis, lat.
zwarte gal, z. v. a. melancholie (vgl. a t r abiliteit en melanchollie); – biliósa,
n. pl. Med. galaanzettende middelen; – bilfine,
f. Chem. hoofdbestanddeel der gal; – bilifulvine,
f. nw. lat. (v. fulvus, roodgeel) galgeel, roodgele verfstof der gal; – bilirubine, f. roode galkleurstof; – biliverdine, f. fr. (v. vert, groen)
galgroen, groene kleurstof der gal.
Bilimbi, z. a v e r r h o ë.
Biline, biliosa, z. biliair.
Biliner pastilles, bil. water, mineraalwater
uit Bilira (in Bohemen).
bilinguisch adj. (lat. bilinguis, v. lingua, taal,
tong) tweetalig, die twee talen spreekt; ook:
dubbeltongig.
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Biljart, z. billard.
Biljet, z. billet.
Biljóén, n. (fr., provenc. en oudsp. billen, nw.
sp. vellen, it. biglione, waarsch. v. 't fr. bille,
staaf van metaal, geld van gering metaal, inz.
koper in dikke stukken of klompen) kopergeld, )
of met slechts weinig zilver vermengd kopergeld; vandaar ook : slechte zilvermunt; gesnoeid geld; - biljoengoud, - zilver, n. goud of zilver, dat meer dan de helft bijmengsel heeft; biljoeneeren, (fr. billonner) handel met verboden
of slecht geld drijven; - billonnage, f. fr. (spr.
bieljoná-zj') handel met verboden geld; geldsnoeierij ; - billonneur, m. fr. (spr. bi-ljonéur)
die dien handel, dat werk drijft.
Bill, f. eng. (norm.-fr. bille, mid.lat. billa,
uit bulla) ontwerp of voorslag van een nieuwe
wet, in het engelsche parlement, wetsontwerp,
dat eerst na in beide huizen goedgekeurd
te zijn als parlementsacte den koning ter
goedkeuring wordt voorgelegd; in ruimeren
zin: klein geschrift, briefje (b i 1 j e t), wissel,
enz. ; - bill of complaint (spr. kompléént) of
indictment, schriftelijke aanklacht; - bill of eredit, kredietbrief, open wissel; - bill of exchange,
wisselbrief, wissel; - bill of exchequer, z. e xc h e q u e r b i 1 l; - bill of lading, vrachtbrief;
- bill of mortality, acte van overlijden, sterflijst;
- bill of privilege, bevel tot gevangenneming van
gerechtspersonen; - bill of rights, eng. vrij
jaar 1688.
-heidorknvat
Bill(y), eng. verkorting van William.
Bile, f. fr. (spr. bielf' ; it. biglia) knikker,
marmel; inz. ivoren speelbal op het biljart;
- billard, n. fr. (spr. bi-ljó r) b i 1 j a r t, bal
biljartspel (uitgevonden in Frankrijk-tafel,
17de eeuw), ook drijfijzer; - billardeeren, (fr.
billarder), den bal tweemaal in éenen stoot met
de keu aanraken; ook twee ballen tegelijk voort
paarden: de voorpooten bij het-stoen;va
gaan buitenwaarts werpen.
Billet, n. fr. (van 't norm. -fr. bille, — eng.
bill, z. ald.), b i l j e t briefje, hand-, uit
toegangsbewijs, spoorweg--nodigsbrefj,
kaartje, bezoekkaartje, briefje van inlegering of
inkwartiering; Kmt. kwijt-, schuldbriefje; ook
lot, lotbriefje; - billet a ordre, een eigen, d. i.
aan den trekker-zelf betaalbare wissel; - billet
au porteur, aan den toonder betaalbare wissel; - billet d'amqur (spr. bi-1jè damoer) of
billet doux (spr. bi-ljèdóé) minnebriefje; - billet de
faveur, aanbevelingsbrief, vrijkaart; - bil
(fr. billeter) waren met prijsbriefjes-letrn
voorzien; de inkwartieringsbriefjes voor de soldaten schrijven en hun eene huisvesting aanwijzen; - billeteur, m. fr. die briefjes uitgeeft, vooral
ter inkwartiering, of spoorwegkaartjes verkoopt.
Billióén, n. (fr. le billion, van 't lat. bi, bis,
tweemaal, naar de analogie van m i 11 i o e n
gevormd) duizendmaal duizend millioen of een
millioen van den tweeden rang; bij de Franschen
slechts duizend millioenen, z. v. a. m i 11 i a r d.
Billot, fr. n. (spr. biljó; van bille, bal) rond
blok, hakblok; de stang der koppelpaarden;
knuppel aan den hals van bijtzieke honden.
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Billouart, St. B., naam voor het mannelijk lid
in een fransche alleenspraak van Jean Molinet
+ 1460.
Bilocatie, f. in de mystiek: het aanwezig zijn van
één lichaam op twee plaatsen o. a. van Alfons
v. Liguori gezegd.
Biltong, n. zuid-afrik. mager vleesch in reepen
en in de zon gedroogd.
bimánisch, wij.. nw. lat. (bimdnus, van bi- en
manus, hand) tweehandig.
Bimáter, m. lat. (v. bi- en mater, moeder)
bijnaam van Bacchus, beteekenende: die twee
moeders gehad heeft. Zie Ovidius, Metam 4, 12.
Bim-basji, m. turk. (eig. bieg- basji, v. bing
duizend, en básch, hoofdaanvoerder) aanvoerder van duizend, overste, als militaire graad.
Bimbeloterie, f. fr. (spr. bènb-; van bimbelot,
speelgoed, een kinderwoord, v. bambin, klein
kind) speelgoed; handel in speelgoed, speel
-goedfabrik.
bimémbrisch, adj. lat. (bimémbris, e, v. bi- en
membrum, lid) dubbelledig, tweeledig.
Bimensis, m of Biméster, n. lat. (bismestre, stil.
tempus) tijd van twee maanden.
Bimetallisme, n. stelsel van den dubbelen
standaard (goud en zilver); - bimetallist, m. aan
dat stelsel.
-hangerv
binair, binárisch, adj. lat. (binarius, a, um,
van bini, twee aan twee, fr. binaire) uit twee
eenheden samengesteld, tweedeelig, zich in
twee deelen splitsend; - binarische rekenkunst,
z. v. a. d y a d i e k (z. a.); - bineeren, uw. lat,
R. K. tweemaal op eenera dag mis lezen; binoeülum, n. nw.lat. (vgl. oculus), fr. binocle,
f. dubbeloogglas, b. v. lorgnet voor beide oogen;
ook z. v. a. binoculair - telexkoop, m. lat.-gr.
dubbele verrekijker, met twee buizen voor de
beide oogen, dubbelkijker, het eerst vervaardigd
door Lippersein te Middelburg in Zeeland; tegenwoordig zijn zij, onder den fr. naam van
b i n o c 1 e, enkel als tooneel- en zakkijkers in
gebruik.
Binette, f. fr. gek gezicht, naar Binet, den
pruikenmaker van Lodewijk XIV.
Binatang, n. mal. beest.
Bindi, z. b e n d i.
bingoeng, mal. overbluft, verlegen.
Biniou, (spr. bier jóe) m. fr. doedelzak der
Bretagners.
Binominaal (v. bi- en nomen, naam) tweenamig.
binómisch, adj. lat.-gr. (van bi- en nomos,
nemein, z. n o m o s 2) tweedeelig, tweeledig;
b. v. zulk een wortelgetal in de rekenkunde;
- binomium, n. tweeledige getallengrootheid
(door + of — verbonden); - binomiaal theoréma, n. merkwaardige formule, waardoor de
algemeene (of nde) macht van een binomium
uitgedrukt en ontwikkeld wordt; zij heet doorgaans binomium van Newton, omdat deze eng. geleerde het eerst toonde, dat zij
voor alle soorten van exponenten geldt; binomiaal-coëfficiénten, pl. zijn in de binomische
formule de alleen van den exponent afhangende
factoren der afzonderlijke leden.
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Bintoerong, m. aziat. roofdier v. d. berenfam.
binubus, m. nw.lat. (van bi- en nubére, trouwen) tweemaal gehuwd.
Bloarithmétika, f. gr. v. bíos, leven, en
a r i t hm e t i k a, z. ald.) berekening van den
levensduur; - bioblást, (blastos, kiem), levende vormlooze cellen, zonder vast omhulsel;
— biochemie, f. gr. leer der stofwisseling in
levende lichamen; - bloeithine, f. uittreksel van
eieren ter versterking van de zenuwen. ; - biodésmus, m. gr. (van desmós, band) Med. levens
(vgl.-band;ioymefnak,.
d y n a m i k a) leer der algemeene levenswerk
biogenie, f. leer van de levens -zamheid;
verdeeld in ontogenie en phylo--ontwikelg,
genie z. a. ; - biograaf, m. levensbeschrijver; biographie, f. levensbeschrijving, levensgeschiedenis, levensloop; - biográphisch, adj. levensbeschrijvend; - biographiek, f. kunst om levensbeschrijvingen te vervaardigen; - biolieth, m. (gr. bios, leven, lithos, steen) mineraal
ontstaan uit overblijfselen van levende wezens;
- biologie, f. levensleer, levenskunde; men heeft
met dien naam ook bestempeld de geheimzinnige
kunstbewerking op den mensch, waarbij, de
wilskracht en de werking der zintuigen van
den eenen mensch (den gebiologiseerd e) zoo 't schijnt geheel en al onder de macht
gesteld worden van den verrichter dier bewerking, den b i o 1 o g í s t; vandaar blobogiseeren of biologeeren, iemand die kunstbewerking doen ondergaan; hem van alle wilskracht berooven, geheel lijdelijk maken; betooveren; - biolyehnion, n. dierlijke warmte,
levensvuur; ook levenslichtje (eene vloeistof,
tot bijgeloovige oogmerken uit menschenbloed
bereid); - biomagnetisme, n., z. v. a. d i e r 1 ij k magnetisme (z. ald.); - biomantie
(spr. t=ts), f. levensvoorspelling, vooruitbepaling van den duur van het leven; - biometrie, levensmeet- en rekenkunst; - biomout, n. versterkende meelspijs; - biopháág (van
planten), zich voedende met levende organismen; - bionomie, m. leer van de wetten van het
leven; - biophaenomenologïe, f. leer van de
verschijnselen van het leven;-bioskoóp, f. tooverlantaarn, die bewegende beelden op het doek
brengt, vgl. kinematograaf; - bioskopie,
f. onderzoek of leven en levensvatbaarheid voorhanden geweest is en waardoor deze verkort
geworden zijn (bij kindermoord); - blosophie,
f. levenswijsheid; - biostatiek, f. leer van de
gezondheid en den waarschijnlijken levensduur
der menschen onder bepaalde omstandigheden; - biothanátus, m. geweldige dood; - biotombe, f. leer van de levensafdeelingen; ook
ontleding van levende dierlijke lichamen.
Biólea, f. voormalige landmaat in Parma =
30,81 are.
Biondétta, f. ital. z. v. a. blondine, z. onder
b 1 o n d.
Bios, f. Chem. splitsbare suiker, die onder opname van water in twee enkelvoudige suikers
kan gesplitst worden.
biparteeren, lat. (bi-partire) in tweeën deelen,
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halveeren; - bipartftie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
deeling in tweeën, halveering; z. ook b i s e ct i e.
Bipéden, m. pl. lat. (sing. bipës, gen. bipédis)
tweevoetige dieren, tweevoeters; - bipédíseh,
adj. tweevoetig; - bipédaal (lat. bípeddlis, e)
twee voet lang, breed,enz., tweevoetig;-biplan, f.
vliegmachine met twee zweefvlakken, tweedekker, zie a ë r o p l a n (e). ;- bipolair, twee polen
hebbende; - biquadraat, n. (v. bi- en q u ad r a a t, z. áld.) Math. vierde macht van
eene grootheid, b. v. 2 4 = 2 x 2 x 2 x 2= 16,
het dubbel vierkant, (x2) 2 .
Bipontijn, f. uitgave van een der klassieke
schrijvers te Zweibrucken (Bipontium) gedrukt
(sedert 1779).
biqueteeren, fr. (spr. qu=k; v. biquel, goudschaal) op de goudschaal wegen; valsche munt
onder goede mengen of daarvan scheiden.
Birago, m. Mil. soort van lichte veldbrug, naar
den uitvinder, den oostenrijkschen generaal K.
von Birago, aldus genoemd.
Bird (spr. burd), m. eng. vogel.
Birème, f. lat. (birémis, v. bi- en remos, roeiriem) schip met 2 riemen, met 2 roeibanken,
tweedekker.
Bfribi, n. fr. (it. biribisso, verwant met
birillo, kegel; vgl. het bask. biribilla, rond) een
in Italië gebruikelijk kansspel met 64 balletjes,
die uit eenen zak gegrepen worden.
Birotine, f. fr. (sp. birotina; waarsch. dus geheeten, omdat zij van Bairoet of Beiroet, een@
aanzienlijke koopstad aan de syrische kust,
komt) soort van levantsche zijde.
Birouehe, f. fr. (sp. biróésj') lichte jachtwagen; z. ook b a r o u c h e.
Birrus, m. later lat. (v. 't oud.lat. birrus, burrus, gr. byrrhós, pyrrhós, vuurkleurig, roodachtig, rood, van 't gr. ppr, vuur) rood overkleed, regenmantel; in de middeleeuwen algemeen voor overkleed, gewaad.
bis, lat. (uit duis ontst. van duo) Muz. tweemaal, dubbel, nog eens; - bis dat, qui cito dat,
lat. wie spoedig geeft, geeft dubbel. In samenstellingen staat voor bis enkel bi-, vandaar
biceps, bicolor, bidens, enz., z. ald.
Bisam, n. (oudhoogd. bisamo, bisam, bisera,
mid. lat. bisamum, v. 't hebr. bésem, geurigheid,
balsemgeur) sterk en aangenaam riekend
sap, dat bij vele dieren, inz. bij het b i s a mof muskus dier in eene beurs aan de aarsstreek voorkomt en gemeenlijk m u s k u s (z.
ald.) wordt geheeten; - bisamrat, z. d e s m a n;
- bisamzwjjn, z. p e k a r i.
Bisbille, f. fr. (spr. bi-sbielj' ; it. bisbiglio, een
klanknabootsend woord) geschil, oneenigheid,
gekijf, gehaspel.
Biscayer, m. (van B i s c a y e, provincie v.
Spanje) soort van snaphaan, die zeer ver
droeg; ook naam van kogels, die vaak bij het
schrootvuur gebruikt werden.
Biseestie, z. b e e z e e s t i e.
Bisch., in botanische werken afkorting van
G. W. Bischoff (gest. 1854).
Biscotin, n. fr. (spr. biscotèn; it biscottino,
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fr. biscuit) rond, hard en bros broodje,
suikerplaatje; – biscuit, n. fr. (spr. bi-skun; it.
biscotto, V. 't lat. bis, tweemaal, en coccus, it.
cotto, fr. cuit, gekookt, gebakken) b e s c h u i t,
tweebak, scheepsbeschuit; Tech. ruw, nog onverglaasd porselein; halfgare, niet tot blussching
geschikte stukken bij het kalkbranden.
Biseróma, f. it. Muz. 1 / 32 noot.
Biscutella, f. brilkruid.
Bise, f. fr. (spr. biez' ; mid. lat. bisa van ohd.
bisa) noord-oostenwind.
Biseau, m. fr. (spr. bizó; v. 't fransch biais,
z. ald.) schuin vlak, scheeve kant of baan,
afgeslepen rand; lip eener orgelpijp.
Biséctie, f. nw. lat. (vgl. sectio, onder s ec e e r e n) deeling in twee helften; – bisectrice, f.
lijn, die een hoek in twee gelijke deelen verdeelt;
– bisegmént, n. helft eener geIeelde lijn; –
bisegmentatie (spr. tie=tsie), f. deeling in twee
gelijke helften.
Bisette, f. fr. (spr. bizétt) smalle, geringe kant
van garen, garen kant, boerenkant.
bisexueel, adj. nw. lat. beide geslachten hebbende, hermaphroditisch, inz. van planten.
bisextiel, adj. lat. (bisextilis) tot een schrikkelj aar behoorende, een schrikkeldag bevattend;
– annus bisextilis, schrikkeljaar (van 366 dagen)
vgl. bissextum.
Bismarck, geelbruine modekleur (naar den
duit. rijkskanselier), vroeger h a n n e t o n of
meikeverkleurig geheeten.
Bismarpond, n. deensch gewicht van bijna
6 K.G.
Bismóri, m. nw. lat. groot verdriet, ergernis,
kommer, hartzeer.
bismillah, arab. uitroep: Bij God!
Bismuth, n. (hoogd. wismuth, nw. lat. bis
oudd. wesemót, d. i. weidezwade),-muth,
op eene rij liggend afgemaaid groen gras op
eene weide, z. v. a. zwade, waar roode en witte
bloemen uitsteken, want daarmede werd het
door de mijnwerkers wegens zijne roodachtig
zilverwitte, met groen doormengde kleur vergeleken. Chem. element in 1450 ontdekt,
aschtin, aschlood, blinkend tin, in den handel
ook spiegeltin geheeten, omdat men het .00k
tot het verfoeliën van spiegels aanwendt; ook
parelwit, omdat zijne eenige in gebruik zijnde
verbinding (het ondersalpeterzuur bismuth)
onder anderen ter vulling van valsche parels
wordt gebezigd: roodachtig wit, zeer bros
en licht oplosbaar metaal, reeds bekend bij de
Ouden, die het met lood en tin verwarden.
bisogno, m. ital. (spr. sónjo; = fr. besoin) nood,
behoefte; – al bisogno, desnood(s).
Bison, m. (lat. bison, van het oudd. w i s u n t,
w i s a n t, w i s e n t) bultige stier, bultos, buffel
of buffalo der Noord-Amerikanen.
Bisque, f. fr. (spr. biesk') 1) krachtige soep
van kreeften, gevogelte, enz. (samengetr. uit
het lat. biscocta, tweemaal gekookt); 2) het
voorgeven in het spel (wellicht verwant met ital.
bisca, openbaar speelhuis).
Bisschop, m. (uit het gr. episkopos, z. ald.)
eig. opzichter; geestelijk opperhoofd van een
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kerkelijk gebied, bisdom of diocees geheeten;
– f. ook bekende drank uit warmen rooden
wijn, suiker en specerijen bereid (zoo geheeten
naar zijne paarse kleur, welke ook die van 't
gewaad der bisschoppen is).
Bisseur, m. bis of da-capo roeper in een
schouwburg.
Bissex, m. lat. soort gitaar met 12 snaren.
Bisséxtum, n. of bisséctus, m. lat. (van bis,
tweemaal, en sextus, zesde) dag, die om de
vier jaren na den 24sten Februari wordt ingevoegd, om het burgerlijke jaar met het astronomische te doen overeenstemmen, schrikkeldag, ingelaschte dag; – bissextiel, adj. een schrik
-keldag
hebbend zie b i s e x t i e 1.
Bister, n. (fr. bistre, laagd. b i e s t e r, donker, leelijk; mid. lat. bisus, a, um, zwartbruin,
fr. en prov. bis, zwart) roetzwart, roetbruin tot
graveeren en wasschen van teekeningen; –
bistreeren, met roetbruin teekenen.
Bisti, m. (perz. pïsti, v. bist, twintig) kleine
perzische zilvermunt = x!loo kran = 17 2 cent.
Bistigmaat, n. Phot. objectief met chromatisch
zich niet verbeterend lenzenstelsel.
Bistoquet, m. fr. (spr. bi-stokè) bij het biljart
eene platte en aan het einde afgeronde keu,
waarvan men zich vroeger bediende om het
b i 11 a r d e e r e n te vermijden; snijinstrument bij de spijkerfabricage.
Bistouri, m. fr. (spr. bi-stoeri; ital. bistori,
bistorino) Chir. insnijdingsmes der heelkundigen met kling, die ingeslagen kan worden, en
beweegbaar hecht; – bistournage, f. (spr. bí-stoerna -zj) bij veeartsen : manier om de dieren door
omdraaiing der zaadvaten, zonder de ballen
weg te nemen, te ontmannen; lubben, ruinen.
Bisdlea, n. pl. lat. (bisulcus, in twee deelen gespleten, van bis, tweemaal en sulcus, voor,
spleet) tweehoevige dieren, herkauwende dieren.
bisulphurátum cüpri, lat. Chem. dubbel zwavelkoper; – b. fern, dubbel zwavelijzer.
bisyllábiseh, adj. lat. (bi-sylldbus, a, um, v.
bi- en syllába, lettergreep) tweelettergrepig.
Bit, n. eng. (eig. beetje, stukje) naam van
kleine munten inz. in Californië en - W.-Indië.
Bitartraat, n. dubbel wijnsteenzout.
Bitheísme, n. lat.-gr. (vgl. t h e i s m e) tweegoderij.
hitte, dui. als 't u belieft.
Bitumen, n. lat. aardpek, aardhars, bergteer,
denlijm ; ook aardolie of petroleum; –bitumineren
nw. lat. met aardhars bestrijken; – bitumineus,
adj. (lat. bituminosus, a, um) aardpekachtig,
hars-,jodenlijmachtig;-bitumineuse stoff e n, koolwaterstoffen.
bivalent, adj. Chem. van dubbele waarde.
Bivalva, m. nw. lat mislukt student (een der
typen van Klikspaan).
Biválven, m. pl. nw. lat. (bivalvia, vgl. valva)
N. H. schaaldieren met twee schalen, die als met
een scharnier verbonden zijn.
Bivector, m.lat Phys.grootheid met loodrechte
en horizontale richting; tensor ook dubbel rijwiel.
Bivium, n. lat. (v. bi- en via, weg) dubbelweg,
scheidweg, kruisweg.
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Bivouac, m. fr. (spr. biwoeák, van het oud
nederd. b i w a k e, bijwacht) bivak, wacht, .I
legerplaats onder den blooten hemel; - bi
verblijf, nachtwacht houden, den-vouakern,
nacht onder de wapens in de open lucht doorbrengen, legeren zonder tenten.
Bixa, m. orleanboom.
Bizantijn, z. byzantijnen.
bizar, fr. (bizarre, van bi- tweemaal, en varius,
verscheiden; v. a. van iberischen oorsprong,
bask. bitarra, baard; vandaar de sp. eigennaam Pizarro, de gebaarde, mannelijke, ver
bizárro, dapper, moedig; prachtig,-volgensp.
heerlijk, grootmoedig; den meer verfijnden
Zuid-Franschen kwamen de gebaarde, dappere
Spanjaarden wonderlijk en grillig voor, vandaar:) zonderling, wonderlijk, grillig, niet natuurlijk; - bizarrerie, f. wonderlijkheid, grilligheid,
vreemdheid; ongerijmd, zot gedrag; - bi
bizar) m., of bizarre, f. Bot. een-zard(sp.
zonderling, anjelier of tulp, die behalve de
grondkleur nog met twee onderscheidene kleuren gestreept is; - bizarraménte, adv. it. Muz.
vreemd, grillig, phantastisch; - bizarria, f. it.
Muz. het snel overspringen van de eene toonsoort in de andere.
Bjel..., (Bel..., Belo..., Bjelo...) beteekent in
slavische geographische namen: wit, witte.
Bks., bij natuurwetensch. namen afkorting
van Joseph Banks.
bl. of bladz., afkorting voor b 1 a d z ij d e.
Bi., bij botan. benamingen afkorting voor
K. L. von Blume; bij zoölogische namen afkorting van M. E. Bloch (gest. 1799).
Blackdrop, n. eng. (spr. blekdróp), zwarte
drop, eene in Engeland veel gebruikte artsenij,
welker hoofdbestanddeel opium is; - blackband,
n. koolijzersteen; spaatijzersteen;- blackfriar, m.
eng. (spr. blék- f rei'r) eig. zwarte monnik, z. v. a.
D o m i n i k a n e r; - blacklead, n. (spr. bléklied) in Engeland, waarschijnlijk uit fijngemaakt graphiet vervaardigde oostindische inkt
ter schaduwing van potloodteekeningen; blackleg, uh . eng. werkstaker, die voor den afloop
der staking weer aan 't werk gaat; - blackmail, n. (spr.blékmeel)vroeger belasting inNoordEngeland, betaald voor bescherming tegen roovers ; ook — chantage ; - blackrot, n. ziekte van
denwijnstok, door een schimmel teweeggebracht;
- black scrab, n. zwarte schurft, een zwamziekte
van aardappelen, ook warty disease (wratziekte)
of potato canker (aardappelkanker) genoemd; blacktown, inlandsch gedeelte eener stad in de
eng. koloniën; - blackwood, n. (spr. blékwoed)
zwart ebbenhout uit Madagaskar van Dalbergia
tali f olia.
blaesus, adj. lat. opwaarts gebogen; lispelend,
belemmerd van tong; - blaesltas, het lispelen,
belemmerde spraak.
Blafard, m. fr. (spr. blaf ar; v. het duitsch
bleich f arb, oudhgd. bleich f aro, bleeke kleur)
bleekerd, witte moor, k a k k e r 1 a k, z. v. a.
a l b i n o s (z. ald.); - blaffer, blafferd, ook
blappert, m. (mid. lat. bkk f j`árdus, z. v. a.
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a 1 b u s, z. ald.) duitsche pasmunt in de Rijnstreken = 4 ulbas of 3 stuivers.
Blaffetuur, f. met doek bespannen raam als
scherm voor een venster.
Blague, f. fr. (spr. blaagh') eig. buidel, blaas;
opgeblazenheid, opsnijderij, pocherij; - blagueur,
m. opsnijder, pocher, praalhans; - blagueeren,
pochen, opsnijden.
Blain. of Blainv., bij natuurwetensch. namen
afk. voor Ducrotay de Blainville.
blameeren, fr. (blamer, vroeger blasmer, uit
blasphemare, fr. blasphemer, z. blasp h e m e e r e n; it. biasimare, biasmare, oudsp.
en provenc. blasmar) laken, berispen, in kwaden
naam brengen, beschimpen, onteeren, belasteren; - blamábel, adj. berispenswaard, laakbaar; - blame, m. fr. b 1 a a m, berisping;
schimp, schande, kwade naam, eerschennis,
achterklap, laster.
blanc (f. blanche) fr., of blank, nederl., v.
b 1 i n k e n; sp. blanco, ital. bianco) wit, blank,
helder, rein; onbeschreven; - blanc, m. (spr.
blare), eene voorm. fr. zilvermunt van 5 deniers;
z. ook b 1 a n k; - Blanca of Biánca, ital., of
Blanche, fr. (spr. blansj') vr. naam.: de witte,
blanke; - Blancos, m. pl. sp. eig. witten, reinen;
aanhangers der onbeperkte alleenheerschappij
in Spanje (het tegengest. van N e g r o s); blanc-bec, m. fr. (spr. blanbek), vlasbaard, melkmuil, wijsneus; - blanc-fixe (spr. ticks') wit, als
verfstof gebruikt poeder, uit nedergeslagen zwavelzuur baryt bestaande; - blanc de volaille,
Kookk. vogelborst; blanc de perle of d'Espagne,
(spr. -despanj') parelwit of spaansch wit, bis
namen van 't ondersalpeterzure bis--muthwi,
muth, dat men gebruikt om de huid blank te
maken, wit blanketsel; - blanemanger (spr.
blaii manzjé) n. fr. witte gelei van suiker, room,
amandelen en hertshoren; - blanc verses, eng.
rijmlooze verzen; - carte blanche, fr. blanke
kaart, kaart in de hand zonder figuur; fig. volmacht om in eene zaak te handelen; - in blanco
of in blanco (it.) 1 a t e n, Kmt. wit, onbeschreven of oningevuld laten, b. v. van stembiljetten;
van wissels en volmachten: eeneplaatsopenlaten
om later eenen naam, eene som, enz. te kunnen
invoegen;-blanco, s t a a n, in't wit staan, d. i. de
aanneming van den wissel door den betrokkene
geweigerd zien ; ook : de traites of wissels van een
ander accepteeren, zonder daarvoor behoorlijk
gedekt te zijn; ook voorschot geven, zonder
zekerheid of waarborg; - blanco-krediet, n. open
krediet, enkel op persoonlijk vertrouwen berustend, zonder dat de kredietgever gedekt is ; blanc-seing, blanquet, blankét, n. fr. een blad
papier, dat enkel met eene handteekening is
voorzien, een volmachtspapier; - blancheeren,
blank maken; in keukentaal: vleesch op kolen
of in kokend water doen zieden om het daarna
op te vullen; groenten afkoken; bij tuinlieden:
bladeren van salade, selderij, enz. in zand steken,
om ze bleeker te maken; - blanchet, n. (spr.
blansjè) Pharm. witte filtreerdoek, doorzijgdoek; - blanchissage, f. fr. het wasschen; blanchisseuse, f. fr. waschvrouw; - blanquette,
-
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f. fr. (spr. blankèlt') witte wijn uit Languedoc;
ook: blank f r i c a s s é e (z. ald.) van kalis
en lamsvleesch gezegd.
Blancard's pillen, pl. staalpillen met 50 m. G.
ferrojodide.
Blanehardísten, m. pl. aanhangers eener secte,
gesticht door pastoor B 1 a n c h a r d, die
Paus P i u s VII beschuldigde, dat hij door
zijn concordaat met Napoleon den opstand
had gewettigd ; - blanehardisme, n. leer van
pastoor Blanchard.
Blanda, mal. blanke, Hollander.
blandus, a, um, lat. vleiend, innemend, enz.;
- Blandus, m., Blanda, f. mans- en vr. naam.:
de vleiende; - Blandzna, f. de vleister; - blandiloquéntie, f. (lat. blandiloquentia, v. loqui, spreken) vleiende rede, vleitaal; - blanditiën, f.
pl. (lat. blanditiae) vleierijen, liefkoozingen; blandiéeren, vleien, flikflooien.
Blank, m. oude ned. zilvermunt en rekenpen
aan de muntzijde glad of b 1 a n k, _-nig,
6 duiten of 3 3 / 4 ct. ; - blanke wapens, bij het
voetvolk de bajonet, bij de ruiterij de sabel,
pallas, lans, in onderscheiding van de vuurwapens.
Blanket blanquet, blanquette, z. ond. b 1 a n c.
Slappen, z. ond. b 1 a f a r d.
Blaquet, m. (spr. blakè) voorm. brabantsche
zilvermunt, halve schelling = 13,5 cent.
Bias., bij zoölog. namen afk. voor J. H.
Blasius (gest. 1870).
blasé, fr. (spr. blaze; v. blaser, verstompen),
g e b 1 a z e e r d, door overmatig zingenot, door
uitspattingen verstompt, uitgeput; in het algemeen stomp, ongevoelig, onverschillig, zonder
deelneming.
Blasius, fr.(Blaise)mansn.: de zorgelooze; v. a.
met meer waarschijnlijkheid, door letterverzetting en samentrekking ontstaan uit Basilius,
en dus de koninklijke.
Blazon, fr. z. blazoen.
blasphemeeren, gr. (blasphémein, van blápsis,
beschadiging, benadeeling, en phèmi, ik zeg;
lat. balsphemáre) beschimpen, lasteren, in kwaden naam brengen, enz., inz. god lasteren, godlasterlijk spreken, vloeken; - blasphémisch,
adj. godlasterlijk, onteerend; - blasphemie, f.
(gr. blasphemía) godlastering; majesteitshoon; blasphemist, m. lasteraar, godslasteraar.
Blastéma, n. gr. kiemstof, aandrift om te
groeien; - blastoeárpus, adj. in de vrucht kiemend ; - blastoeystis, f. kiemblaasje ; - blastóphórus, m. kiemdrager; - blástula, f. kiemblaasje
van een ei.
Blaud's pillen, pl. staalpillen met 50 m.G.
ferrocarbonaat.
blauwe maandag, eertijds de maandag vóor
het begin der vasten, omdat men dan de kerken
met blauw placht te behangen. Aanvankelijk
hielden de werklieden slechts op dezen maan
rustdag, doch allengs lieten zij op alle maan--dag
dagen in de vasten en later op alle maandagen
in het jaar den arbeid na, en de regeering moest
eerlang het vieren dier blauwe maandagen door
strafwetten beperken.

Blauwkous, f. (hoogd. Blaustrumpf), een spotnaam, in Duitschland aan verraders, lasteraars,.
verspieders, verklikkers gegeven, afgeleid van:
de blauwe kousen, die voorm. de lijfbedienden
der groote heeren, alsook de stadsdienaren droegen. In Engeland duidde men ± 1800 met:
b l a u w k o u s (blue stocking, spr. bloc-) vrouwen aan, die vertooning maken met hare geleerdheid, en hiervan stamt de benaming af van
zekere dame S t i 1 1 i n g f 1 e e t, lid van een
der geleerde vrouwengenootschappen te Londen, die steeds blauwe kousen droeg; vgl. fr.
bas-bleu.
Blazóén, n. fr. (bl`ason ; zoo men wil vane
b 1 a z e n, omdat degene; die zich in het strijdperk der oude tournooien vertoonde, door horengeblaas werd aangekondigd,. waarop de heraut
het wapenschild van den aangekomene luidemoest opgeven en verklaren,. hetwelk men b 1 asonneeren of wel he t wapen uitblaz e n noemde) wapenkunde; z. v. a. h e r a 1d i e k; het wapen of wapenschild, devies ; blazoeneeren, wapens in al hunne bestanddeeleir
onderzoeken en in de kunsttaal. verklaren;
ook wapenkunstig schilderen; - blaweníst,.
fr. blasonneur, m. wapenkenner,. b 1 a z o e n:
kundige beschrijver van geslachtwapens.
bleach, eng. (spr. blietsj) bleeken; - bleaching
-clay (spr. btietsjingkl'ee) bleekklei d. i. k o a-1 i n (z. ald.) om katoenen stoffen te appreteeren..
Bleehnuon, in. plantk. dubbelloof.
Blechop f ra, f. gr. Med. vroegere naam van
de slepende zenuwkoorts-..
Blende, f. (dui. = glans) zwavelverbinding
(sulfide), die week is en geen metaalglans vertoont.
Blennemésis, f. gr. (van blénna slijm en
emésis z, ald.) het slijmbraken; - blennenterie,
f. slijmige ontlasting slijmvloed van het onderlijf; - blennoehesie, f. slijmvloed van het
darmkanaal; - blennophthlsis,. f. slijmtering; blennopsysis, f. slijmuitwerping; - blennopty,sis, f. slijmhoest borstzinking; - blennopyra,
f. sljjmkoorts; - blennorrhagie, blennorrheea,
f. slijmvloed slijmontlasting ; - blennósis,. f.
slijmziekte; - blennothbrax, m. borstverslijming; - blennurie, f. slijmwateren.
Blephariden, pl. gr. (pl. v. blepharis) oog
fr. gr . (v. biephc ron n.-wimpers;blhat,f.
ooglid) ooglid-ontsteking; - blepharophimósis;
f. (vgl. p h i m o s i s) aangeboren vernauwing
der ooglidspleet; - blepharophtalmie, f. ontsteking van het oog en der oogleden; - blepharophyma, n. ooglidgezwel; - blepharoplastiek, f.
ooglidvorming; - blepharoplegie, f. ooglidverlamming; - blepharoptósis, f zakking van
het bovenste ooglid; - blepharopyorrhoea., f.
ettervloed der oogleden, vooral bij pasgeborenen; - blepharospásme, n. ooglidkramp; - biepharostenósis, f. door ziekte ontstane vernauwing der oogspleet.
Blenometer, m. veerkrachtmeter.
blesseeren, fr. (blesser, van 't gr. plcssein,
slaan, v. a. van duitschen oorsprong) wonden,
kwetsen, beschadigen; een g e b l e s s e e r d e,
-
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een gewonde, gekwetste; – blessuur, f. fr. (blessure) wonde, kwetsuur, beschadiging.
Blestrisme, n. gr. (van blëstridze'n, heen en
weer werpen) Med. het woelen, rusteloosheid
van zware zieken.
Bletonisme, n. naar den Franschman Bleton,
kunst om onderaardsche bronnen aan te wijzen;
– bletonist, m. bronnenzoeker.
bleu-mourant, adj. fr. (spr. –moerán; van
bleu, blauw, en mourir, sterven) eig. stervend
blauw; bleekblauw, matblauw; – Bleu-Thénard,
n. fr. (spr. –Leenaar) Thenardblauw, kobaltblauw
of kobaltultramarijn, eene door den franschen
chemist T h é n a r d uitgevonden, uit kobalt
kleiaarde en kali bestaande schildersverf.-oxyde,
Bliam, f. dajaksche priesteres, tevens prostituée.
Blijde of blide, f. oudd. (mid. hoogd. bilde,
zw. en midlat. blida, waarsch. verwant met het
gr. bállein, werpen, bolis, gehit. bolidos, werptuig, b a 11 i s t a, z. ald.) werpmachine in de
middeleeuwen bij belegeringen, z. v. a. b a 11ista.
Blimbing, n. zure ind. vrucht, averrhoë, z. a.
Blindage, f. fr. (spr. blendá-zj', v. blinder,
van het oudd. blinden, verblinden) Mil. b 1 i nd e e r i n g, spaansche wand.
Blini, pl. (russ. blin, pl. bliny, verwant met
gr. pelanos, offerkoek) soort van pannekoeken
in Rusland, gebakken uit het fijnste tarwemeel
in boter en met kaviaar bestreken (inz. klaar
-gemaktindpschw).
Blitum, Bot. ganzevoet.
Blizzard, eng. hevige sneeuwstorm in N. Amerika.
bloc, m. fr. (van het oudd. bloch, b 1 o k)
blok; hoop koopwaren; vereeniging van poli tieke partijen; – en bloc (spr. an blok), bij den
hoop, bij den roes (koopen of verkoopen); –
blocage, f. (spr. bloká-zj'), of blocaille, f. (spr.
blokál?') stukken baksteen tot aanvulling van
ledige ruimten in een metselwerk, vulsteenen,
stopsteenen, grof puin; – bloqueeren of blok
fr. (bloquer) alle toegangen eener stad-kern,
met troepen of met oorlogsschepen bezetten,
haar omsingelen, afsluiten; op het biljart: eenen
bal door een forschen stoot in een hoekzak
spelen; – blockhouse, eng. of blokhuis, n ede 1 1. n.
vierkant houten gebouw, doorgaans uit dikke of
dubbele balken bestaande, met schietgaten voorzien en bomvrij ; – blokkeel, (fr. bloquel) steekbalk; – blokkeering, blokkade of bloquáde, f. (fr.
blocus, it. bloccata) insluiting, omsingeling eener
vesting; – bloc-notes, pl. geperforeerde blaadjes
papier, tot een boekje vereenigd, die men af kan
scheuren; – blok-systeem, n. verdeeling van een
spoorbaan in vakken, aan wier ingangen signalen zijn; – blokstation, n. signaalhuis.
Bloemencorso, n. optocht, wedstrijd met door
bloemen versierde rijtuigen enz. Zie c o r s o.
bloemeeren (nederl. met uitheemschen uit
bloemen opschikken, bebloemen; –-gan)met
bloemist, m. bloemkweeker, bloemenmin
-nar,bloemvkp;–istíé,f.bloemenkweeking, bloemenoppassing.
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blokkeeren, blokkeering, enz., z. ond. bloc.
blond, fr. (mid. lat. blundus, blondus; oorspr.
van het oudd. blendan, eng. blend, mengen,
of naast lat. blandus) honigkleurig, geel
haren, rossig, lichtharig; –blondin,-achtigvn
m. (spr. bloiidél ), blondine, f. zulk een jonge
meisje, een of eene b 1 o n d e; – blonde,-linge
f. fijne zijden kant (zoo geheeten, omdat zij
vroeger een geelachtigen glans had).
Blondin, koordlooper, die de Niagara over een
gespannen draad overstak; naar dezen heet de
„blondin", een soort hijschmachine, gevormd
door rails, waarmee granietblokken uit de groeven van Aberdeen geheschen worden.
Blood-horse, n. eng. (spr. blad-hors) volbloed
paard.
Blood-hound, m. eng. (spr. blud–) bloed- of
speurhond.
Bloomer-kostuum, n. (spr. bloc–) de door eene
amerikaansche dame Mistress B l o o m e r in
1850 voorgeslagen, op die der mannen gelijkende
kleederdracht, vandaar b 1 o o m e r is m e.
Bloquade, bloqueeren, z. ond. bloc.
Blouse, f. fr. (spr. bloez' ; misschien uit 't fr.
blaude, bliaud, mid. lat. blialdus, bliaudus; vgl. het
schotsche plad, plaid) voermanskiel, kiel, de
volksdracht der Belgen; wijd dameslijfje om
het middel met een ceintuur gesloten; in het
biljartspel: de zak; – een blouseman, in België
sedert den opstand in 1830, z. v. a. r e v o 1 utionair; ookwel z. v. a. proletariër; –
blouseeren (spr. s=z), verloopen (in 't biljart
zich vergissen, een bok schieten.-spel);onig.
Blousse, f. fr. korte wol, die men niet kan
kaarden.
Bluckawar, m. lettisch : kerstavond, eigenlijk
blokavond, naar het kersthout, dat opgebrand
wordt.
Blue-stocking, f. eng. (spr. blóé–) b 1 a u
kous, z. ald.
Bluétte, f. fr. (van bleu, blauw, om de gewone
kleur der afspringende vonkjes) eig. vonkje,
geestige kleinigheid, inz. klein tooneelstuk,
klucht, vgl. f a r c e.
Bluffs, pl. hooge oeverstreken langs de Mis sissippi.
Blunder, m. eng. (oud-eng. blonder, verwant
met to blend, vermengen, door vermenging verwisselen) fout, feil, domme zet, bok.
Blunks, pl. schotsche katoenen doeken.
Blysmus, f.. Bot. bies.
BO, sanskr. kennis, wijsheid; – bódhi, verlichting; – bodhisattva, bádhisat(to), iemand wiens
wezen verlichting is, die eens Boeddha zal worden.
Boa, nw. lat. (boa, Bova (constrictor), v. 't lat.
bos, bovis, os, wegens de grootte zoo geheeten)
of a b o m a, f. afgodsslang, konings- of reuzenslang, de grootste en sterkste slang, die
men kent; ook pels- of bontwerk voor dames,
soort van palatine (z. ald.); bij de Toen
goezen de naam van God.
Boabab, m., z. adansonia.
Boa oepas, liever pohon oepas of oepasboom,
m. mal. (poehn oepas, V. poeha, boom, en oepas,
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vergift) fabelachtig groote vergiftboom, welks
uitwaseming, naar men zeide, reeds op een
afstand doodt.
Boanerges, pI. zonen des donders (Marc. 3,
17); als enkelv. opgevat = ijveraar.
Board, m. eng. (spr. boord; eig. plank, tafel,
boo r d, z. ald.) tafel der terechtzitting, gere..cht; - board of trade, n. (spr. treed') handelsgerechtshof; kamer van koophandel; - boardinghouse, n. (spr. boordinghous') kosthuis, gaarkeuken; - boardingsebool f. (spr. b66rdingskoel),
kostschoo1.
Boat, eng. (spr. boot) boot; - boatswain, m.
(spr. booz'n) bootsman.
Bobak, m. (kl. russ. bairak, russ. soer6k) N. H.
russische marmot; ook noord-amerikaansch
viervoetig dier, aardhaas.
Bobeehe, f. fro glazen schaaltje op kandelaars,
om het kaarsvet op te vangen.
Bobelyn, m. badgast (te Spa).
Roberelle, f. (mid. lat. boborella, boh. boborelka,
fro coqueret, coquerelle) Bot. jodenkers (physalis).
Bobine, f. fro klos, spoel, wikkeling van een
magneet; - bobinet, n. klosje, houten klink van
een deur; ook: op tule gelijkend weefsel,
Bobos, m. N. H. boa der Philippijnsche
eilanden.
Bobsleigh, f. slede, die in bergstreken door
herhaald vooroverwerpen van het lichaam der
inzittenden (opliggenden)vooruitbewogen wordt.
BOOlaI, z. b 0 k a a 1.
Bomge, f. fro (spr. bokti-zj', ontstaan nit
boscaqe, mid. lat. boscagium, van boscus, ital.
bosco = b 0 s c h, oudn. buskr) bosehje, belommerde wandelplaats; gedurende de fransche
revolutie een gedeelte der oproerige Vendee;
- hocagers, pl. (spr. zje) heideschapen in Provence.
Bof,assiio, n. (it. bocassino, fro boucassin) katoenen gedrukte en geglansde doeken nit Armenie
en Perzie: katoenen doek tot voering.
Boeaya, cubaansche honigmaat van 136 L.
Rocca, f. it. (= Ir, bouche van 't lat. bucca,
wang) mond, ingang, opening, monding; - beeea
d'infemo, it. (spr. -d'ien-) eig. mond der hel;
elektrische verheveling in de omstreken van
Bologna, met de hip- of dwaallichtjes overeenkomende; - boeeale, m. it. in 't algemeen beker,
bokaal: vroegere wijnmaat, naar de verschillende plaatsen dan eens meer dan eens minder
dan 1 liter.
Bouia, f. it. (spr. b6tsja, knop, blaas, bal)
houten ballen om te spelen; spel met zulke
ballen, waarvan er een als doel wordt opgeworpen, terwijl men de andere om strijd zoo
dicht mogelijk bij den eersten tracht te brengen.
B~heljoeo, m. dwerg met boche1.
B~kbier, n. soort van beiersch bier, naar
Eimbeck geheeten, in Maart gebrouwen met
meer mout (30 a 40 % meer) en minder hop
dan het gewone beiersch bier, dus met meer
alcoholgehalte en zoeter van smaak.
Boekje, n. slechte sigaar, geheeten naar den fabrikant Bock op Cuba, eigenl. geen "slechte"
sigaar.
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Boeksbeutel,m. flesch voor den edelsten Steinwijn; die wijn zelve.
Bociihout, n. braziliaansch patrijzenhout (eng.

partridge-wood).
Boddaert, m. N. H. indische visch van het
geslacht gob i a, dus genoemd ter eere van den
nederlandschen naturalist Bod d a e r t.
Bodden, m. kustmeer, inham in de Oostzee.
Bodega, (v. aphotheca) f. sp. wijnkelder, wijnhuis: ook wijnbouw, .opbrengst van den wijnoogst; in zeehavens: een warenmagazijn of winkel: op een schip het gedeelte onder het
verdek.
Bodemerll, f. (van bodem, voor kiel, onderbodem van 't schip; eng. bottomry, hoogd. bodmere-i) geldleening op een schip, een verdrag
tusschen den schipper en eenen geldschieter,
die geld op het schip voorschiet en zeer hooge
renten ontvangt bij behouden aankomst, doch
in geval het schip vergaat zijn gansche vordering
verliest; - bodemerUbrief, ID. schriftelijk verdrag omtrent eene bodemerij gesloten.
Bodo, m. oudd. (Poto, Baudo) mansnaam:
bode, boodschapper.
bodog, mal. dome
Body, eng. lichaam.
Boe of itsiboe (d. i. 1 boe) voor 1871 gangbare japansche vierhoekige zilvermunt van 48
96 cents; ook [apansche lengtemaat (z,
schakoe).
Boeaosoe, m. roode hond nit Nepal.
Boebal, m. gr. (boebalos) N. H. viervoetig
afrikaansch dier van het geslacht der antilopen,
hertebuffel.
Boebastis, f. Myth. naam eener egyptische
godin, die onder de gedaante van een kat werd
voorgesteld en afgebeeld, de dochter van 0 s ir i s en lsi s; de hoofdzetel van haar eeredienst
was de stad B 0 e bas t 0 s.
Boebalk, m. mal. houtworm.
Boeboer, f. mal. pap, gort.
Boebonen, m. pl. gr. (sing. boebOn) Med. liesbullen, een verschijnsel bij venerische ziekte;
pestbuilen: - boebooaIgie, f. pijn in de liesstreek; - boooonoeele, f. liesbreuk.
Boeeeros, enz., z. b u c e r 0 s, enz.
Boeehnoek of Beeehnak, n. arab. zalfdoek,
eene soort van doek, diende oostersche vrouwen
bij 't zalven van 't gelaat om hetJhoofd doen en
onder de kin vaststeken, ten einde hare kleederen met te besmetten.
Boeda, m. indo een in een hyena veranderde
mensch.
Boeddha, Bud d h a, m. (sanskr. boeddha;
wijs, van boedh, verstaan) een verlichte, wijze,
in 't bijz, een indische godheid, negende vleeschwording van Vis c h no e (z. ald.) en de insteller van het boeddhiisme of boeddhisme, een
oude atheisthische godsdienst, die het bestaan
eener ziel met erkent; wel het k arm a z, a.; door
de leer van Brahma uitlndie naar Thibet, China,
Japan enz. verdrongen; volgens de japansche
overlevering heet hij T s j a k i a Moe r i en is
1000 jaren v; Chr. geboren; inderdaad was bet
prins Siddbartha, geb. in de 7d e of 6d e eeuw v.
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Chr. – boeddhi, ski. ontwaking, inzicht, leer,
rede ; – Boeddhisten, m. pl. aanhangers der leer
van Boeddha.
Boedha, n. russ. schilderhuis; – boedotsehmik,
m. soldaat, die ook politiedienaar is; wachter.
Boëdrom%n, n. gr. eene zomermaand der
Atheners.
boegseeren (nederl. met uitheemschen uit
puxer, voorttrekken)-ganofvprtuesch
een schip door middel van sloepen of schuiten
voorttrekken met eene lijn, die bevestigd is aan
den b o e g, het g e b o g e n voorste gedeelte
van het schip, of wel aan den boegspriet, het
schuins vooruitstekende rondhout van het schip.
Boeha, (d. i. boe en ha) drukte, geraas, rumoer.
Boei, f. (v. lat. boja, sp. boja) blok, stuk
kurk of ledige ton, die, op het water drijvend,
de ligplaats van het anker of gevaarlijke plaat
klippen, wrakken, enz. aanwijst; – boeier,-sen,
m. snelzeilend nederlandsch binnenvaartuig
met platte kiel; v. s. zoo geheeten omdat er
de b o e i e n mede gelegd of verlegd werden.
Boeiatrika of boeiatriek, f. gr. (van boes, rund,
en tatrós, arts, enz.) veeartsenijkunde.
Boekanier, z. b o u c a n i e r.
Boekardiet, m. gr. (v. boés, os, en kardia, hart)
versteend ossenhart, versteende schelp van ronde
hartgedaante.
Boekeensuur, f. nederd. -lat., toezicht der
geestelijkheid of der regeering over den inhoud
van de in het licht verschijnende boeken; –
boektormaat, n. nederd.-lat. gedaante van
een boek, afhangende van de wijze waarop en
hoeveel malen het papiervel gevouwen wordt;
tot die formaten behooren : fo 1 i o, q u a r t o,
octavo, duodecimo, sedecimo, octodecimo, postformaat enz. (z. die
artikelen).
Boekolisch enz., z. b u k o 1 i s c h enz.
Boeláfo, n. speeltuig der Negers aan de kust
van Guinea.
Boelarehos, z. ond. b o e 1 é.
Boelboel, m. perz. vogel met zeer welluidende stem, de perzische nachtegaal, die bij
het zingen zijn liefde aan de roos klaagt.
Boelé, f. gr. raadsvergadering, z. v. a. lat.
s e n a a t; – boelárchos, m. voorzitter van
den grooten raad in 't oude Athene ; – boeientenon of boeleutikon, n. raadhuis.
Boelipnen, bij zeelieden altijd b o e l ij n s,
f. pl. Mar. razeilstouwen, waarmede de zeilen
stijf bij den wind worden gezet; b 1 i n d e b o e1 ij n, iron. eind touw, waarmede op schepen slagen worden (of werden) uitgedeeld, ook
d a g geheeten.
Boelimos, m., of boelimie, ook boelimiAsis, f.
gr. (v. boes, os, en limos, honger) ossenhonger,
eetziekte, vraatzucht, een onnatuurlijk sterke
eetlust, met groote zwakte gepaard.
Boelka, f., pl. boelki, russ. wittebrood; –
boelotsehnik, m. bakker.
Boeloek-basji, m. turk. (v. bóloek, troependeel, korps, en b á s c h, z. ald.) bevelhebber van
't voetvolk.
Boeloe-boeloe, m. mal. afstoffer, plumeau.
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Boemboe-boemboe, mal. gekruide bijgerechten van de ind. rijsttafel.
Boemerang, austral. werptuig, dat na getroffen te hebben naar den werper terugspringt.
Boengkoesan, n. mal. pakket.
Bootiers, z. B e o t i ë r s.
Boephthalmos, m. gr. (v. boes, os, en ophthalmós, oog) Med. ossenoog, zeer groot oog; –
boephthalmie, f. ossenoogigheid, olifantsoogigheid, eene ziekte, die het,00g aanmerkelijk
vergroot.
Boerbas, boerbe, boerber, m. kleinste rekenmunt in Egypte, Tunis, enz. = 1 /6 a s p e r.
Boeren, Boers, pl. de holl. kolonisten in ZuidAfrika.
Boerh., bij botanische benamingen afkorting
voor Herman Boerhave (gestorven 1738).
Boerka, m. mantel der Kozakken.
Boernoes of boernoe, m. (fr. bournous, sp.
al- bornoz, v. 't arab. al-boernoes), arabische
mantel van witte wollen stof met eene kap,
zooals dien de Mooren in Noord-Afrika dragen
(vgl. h a i k); soort van officiersjas en vrouwenmantel van soortgelijke snede.
Boestrophédon, n. gr. (boestrophédon, adv. v.
boes, rund, en strephein, wenden) eig. omkeerend
of zich heen en weer wendend, als ploegende
ossen : vorenschrift, afwisselend links en rechts
loopend schrift der oude Grieken in den vroegsten tijd.
Boettima, f. perzisch gewicht ongeveer = 3
kilo.
Boewaja, m. mal. krokodil, fig. straatslijper,
deugniet.
bceu f , m. fr. (spr. beu f;; van 't lat. bos, gehit.
bonis) os; – boeuf à in mode, m. fr. (spr.
beuva–) gestoofd of gesmoord rundvleesch; –
boeuf gras (spr. beugrad) vastenavondsos, paaschos.
Boffésen, f. pl. gebakken tusschenspijs, bestaande uit wittebroodskruim, eierdooier, parmezaankaas, truffels, enz.
Bog, m. slay. naam van den hoogsten god;
in samenst. zooals C z e r n e b o g, zwarte,
booze god, enz. beteekent het enkele godheden.
Bog, pl. bogs, eng. drasland, moeras, inz.
in Ierland; – bogbutter, f. witachtigé, op meerschuim gelijkende vettige stof, die zich door
een eigenaardig gistingsproces schijnt te ontwikkelen in de b o g s.
Bogatyr, m. russ. held in de heldendichten (bylinen) der Russen.
Bogdo-Lama, z. K o e t o e c h t a.
Bogeslaus of Bogislaus, slay. mansn. (v. bog,
god, en slawa, roem), z. v. a. godslof, godsroem,
eeregod; – Bogomilen, m. pl. (naar het bul
Bog miloeï, God erbarm u, hun-garschly.
aanhoudend gebed) ketters der 12de en 13de
eeuw in het Oosten, die de kerken duivelstempelen noemden, de sacramenten verwierpen en
God eene menschelijke gedaante toekenden, ook
bekend onder de namen van M a r t i o n i sten, Messalianen, Enthusiasten.
Bogheads, pl. eng. soort steenkool, die veel
waterstof bevat, zeer geschikt voor gasfabrieken.
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bogus, eng. amer. onecht; ook iersche volks ' Bokaal, m. (fr. en sp. bocal, it. boccále, mid.
-drank. lat. baucalis, v. 't gr. baükalis, baukálion, vat).
Bohea, f. eng. (spr. bohí) of bohea-thee, beker, kelk, het dekselglas, groote drinkbeker,.
theeboei, zwarte thee.
pokel.
Bokje, zie B o c k j e.
Bohême of Bohème, fr. Bohemen; Bohemer
ook zigeuner of heiden (z. lager); voorts het
Bokkenees, m., bokje, n. eig. B o e g i n e e s,.
eerst door Henri Murger gebruikt ter aandui- volksstam op Celebes; ruw, onbeschaafd
ding van avontuurlijke en verloopen studenten, mensch, iemand van barbaarsche manieren en
letterkundigen en kunstenaars van het parijsche voorkomen.
Quartier latin; - boheemsehe broeders, m. pl.
boksen, z. boxen.
Bolag, zweedsche vereeniging, die den kleinChr. secte, die in de 15de eeuw uit de overblijfselen der strenge H u s s i e t e n in Bohemen handel in sterken drank heeft van gemeenteontstond; zij verwierp de transsubstantiatie, wege; maar steeds het algemeen belang in het
zocht in kerktucht en gemeentebestuur de eerste oog moet houden.
Christenen na te volgen en onderscheidde zich
Bola of Bolas, f. Pategon. metkogels bezwaardedoor reinheid van zeden; zij heeten ook M o r a- lasso, uit 2 of 3 lederen riemen bestaande,.
vische broeders, naar Moravië; - welke om de achterpooten wordt geslingerd.
boheemsehe steen, m. fijne bergkristal, die
Bolduc, n. fr. (spr. -duuk) geverfd bindgain glans en schoonheid, doch niet in hardheid ren, gekleurd touw of koord.
diamant nabijkomt; - bohemers, m. pl. fr.
Boléro, m. sp. (ook b o 1 é r a, naar een dan(bohémiens) naam, dien bij de Franschen de ser van dien naam) een met gezang en cas
zwervende h e i d e n s (z. a.) dragen, kermis
begeleide spaansche volksdans (in-tagne
zwervers (vgl. kalis).
-reizgs; 3/4 maat); ook sp. hoed met neerhangendeBohm, m. (spr. beum) zilvermunt in Silezië, kwasten; kort open dameslijfje met mouwen.
waarvan er dertig in eenen thaler gaan.
Bolètus, m. lat. (gr. bólités) eetbare pad-denstoel; inz. het geslacht der hoedpaddenBohort, n. ridderspel in vroeger tijd.
stoelen; - boletiet, m. versteende paddenstoel r
Boilade, z. bojaar.
Boiler, m. eng. stoomketel, koker b. v. voor morielje- of kampernoeljesteen.
Bolfitting, ned. eng., bolvormige lamphoueieren.
Boina, f. baskische muts (b a r e t), het veld- der met schroefdraden voor de aanhechting,
teeken der Carlistische troepen in Spanje.
van elektrische lampen.
Boisd., bij entomologische namen afkorting
Bolide, f. fr. (gr. bolls, gen. bolidos, werptuig,
voor Bois-Duval (geb. 1801).
projectiel) vuurkogel, meteoorsteen.
Boisdurci (spr. boa durst), n. houtachtige
Bolivar, n. gezondheidsflanel; - m. mansmassa, geperst uit zaagsel en eiwit.
hoed met breeden omgeslagen rand; geldstuk
boiseeren (spr. boat-), fr. (boiser, van bois, in Venezuela (= 1 franc).
Boll, n. schotsche inhoudsmaat van 6 b u shout) met houtwerk bekleeden, beschieten;
- bolserie, f. fr., ook bolsage, f. (spr. boazá-z j') h e 1 s = 2,18 hectoliter; ook gewicht voor habekleeding der wanden eener kamer met vermeel van 140 eng. ponden = 63,5 kilo.
planken.
Bollandisten, m. pl. naam der antwerpBoisseau, n. fr. (spr. boassó; oudfr. bois- sche jezuieten, die de levens en de daden der
teau, van boisle, bolle, z. a.) oude fransche in- heiligen (acta sanctórum) hebben uitgegeven;
dit werk, door Rosweydus in de 16de eeuw
houdsmaat = 13,008 liters.
Botte, f. fr. (spr. bolt;' vroeger boisle, boueste, begonnen, werd in de 17de door Joh. B o 11 a n d
v. 't gr. pyxís, bus, doos, v. pyxos, lat. buxus, en anderen na hem voortgezet en is nog niet
buksboom) doos, bus, koker; - bofte-toilette, f. kompleet.
Bollét, bollétta, f. it. (ook bulletta; van bollo,
kapdoos.
Boitout, m. fr. (spr. boatóé; ontstaan uit bois- zegel, bolláre, zegelen, stempelen, vgl. b u 1)
lout, drink alles, v. boire, drinken) een driekuit, briefje, bewijs, kwijtbriefje, inz. van Bene of
wippertje, glas zonder voet, dat men dus niet andere belasting; ook gezondheidspas.
Bolletriehout, n. zeer vaste en vleeschkleurige
kan neerzetten, zonder het daarin zijnde vocht
houtsoort uit Suriname.
te storten.
Bologneezer flessehen, kleine, tamelijk dikke,
Bojaar, slavonisch, of b o i 1 a d e, walachisch, m. (v. 't russ. bojárin, oudslay. boljá- peervormige glazen flesschen, die, ofschoon
rin en boljár, voornaam heer, v. bolli, groot, van buiten tegen een sterken 'slag of stoot
verheven) oorspronkelijk: krijgsman; tegen bestand, terstond springen, zoodra men ze
adellijk grondbezitter, vrijheer, mag--wordig: inwendig aanraakt of krast (door Amadei in
naat in vele slavische landen; voormalige 1716 uitgevonden en door den Bologneezer Baldi
titel van de geheimraden der russische czaren. beschreven); - bologneezer hondjes, kleine ruigBojabi, m. N. H. slang van het boage- harige hondjes, zoo genoemd naar de stad
B o l o g n a in Italië ;- bologneesehe spaath
slacht, hondslang.
Bojan, oudste russ. zanger die de daden of bononische steen (van Bononia,
van zijn vorsten bezong f 1200, zie de lat. naam van de stad Bologna), m.
uit zwaarspaath (b a r y t) en aluinaarde bewesjtsjij.
staande glinsterende steen (lapis solaris), die in
Bok, in: m ' b o k (mal.) z. a.
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de nabijheid van Bologna wordt gevonden en
in het donker een phosphorisch licht geeft,
wanneer hij vooraf in de zon gelegen heeft of
verwarmd is; lichtsteen, lichtzuiger; - bollogneesehe school, schilderschool van Caracci,
tegen het einde der 16de eeuw, welke de
voortreffelijke hoedanigheden der oudere meesters zocht te vereenigen; - bologníno, m. it., z.
v. a. bajocco.
Bolométer, m. warmtemeter van zonnestralen.
Bolson, sp. groote woestijnachtige landstreek
.zonder waterafvoer in Mexico.
Bolus, m. lat. (bolus, bete, v. het gr. bolos,
.aardkluit, klomp) lemnische aarde, eene zachte,
vettige, doorgaans roodachtige kleiaarde, die in
Bohemen, Hongarije, Silezië en elders wordt gevonden; de beste soort is de armenische. Eer
werd zij bij bolletjes, beten of-tijds
b r o k k e n in de geneeskunde gebruikt, en,
om vervalsching te verhoeden, met het zegel
der plaats, waar men ze gegraven had, voorzien;
vandaar ook: z e g e l a a r d e (terra sigilláta);
tegenwoordig dient zij enkel als verfstof; Med.
artsenijballetje, brok, dat in eens wordt doorgeslikt.
Bolzas, pl. oostindische katoenen tijken.
Bom, f. N. H. groote slang van Amerika,
-die al kruipende een zonderling geraas maakt,
waaraan zij haren naam ontleent.
Bom, f. (fr. bombe, it. en sp. bomba, v. het
gr. bombos, lat. bombus, dof brommende toon)
ijzeren holle werpkogel, spring-, knal- of
vuurkogel, uitgevonden in 1457 door Pandolpho
Malatesta, prins van Rimini; ook groote,
ronde glazen flesch; groote blikken trommel ; prop van een vat; - bombe a la Sar
zeker uitstekend kostbaar gerecht-danple,
op de tafel der grooten, zoo geheeten naar S a rd a n a p a 1 u s (z. a.); - bomvrjj, adj. beveiligd
voor de vernielende werking der bommen; bombárde, f. fr. (mid. lat. bombarda, steengeschut, een voorm. krijgstuig om groote stee
ver weg te werpen) kort, dik, zwaar-ne
knallend kanon, steenmortier; ook bij de orgels : basbrommer, het zwaarste bromwerk;
nog: mondtrom; - bombardeeren (mid. lat.
bombardàre, fr. bombarder) met bommen beschieten; oneig. iemand hevig aanvallen,
met geweld bij hem aandringen; - bombardéérgal f oot, f. vaartuig van middelmatige
grootte, doorgaans één zeil voerende en sterk
gebouwd tot het dragen der motieren, waart men bommen werpt; - bombardéérkever
(brachinus) m. gevleugeld insect, dat zijnen
vijanden vaak uit zijn achterdeel een blauwen
stinkenden damp met een vrij zwaren pof tegenschiet; - bombardemént, n. (fr. spr. -man)
het bommenwerpen, het beschieten van eene
plaats; - bombardier, m. bommenwerper, kanonnier; - bombardon, m. fr. (spr. -don)
soort bas-bazuin bij militaire muziek; - bom
mortier.
-ketl,z.
Boma, n. versterkt negerdorp in Centr. Afrika.
Bomásehki, pl. russ. eig. papiergeld, bankassignatiën van 1 tot 10 roebels.
-

,
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Bomba, m. opziener der slaven op de westindische eilanden.
Bombakijn, n. zekere stof uit wol en zijde.
Bombarde, bombardeeren, enz., z. ond. b o m.
Bombast, m. (ontleend aan 't eng. bumbast,
bombast, d. i. eig. met wol of watten gevulde
en gestikte stof of deken, van het gr. en
lat. bómbyx, z. ald., mid. lat. bombax; v. a.
naar een der voornamen van den vermaarden
alchimist Paracelsus (Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus B o m b a s t u s van Hohenheim) winderige, brommende, opgeblazen
uitdrukkingen, hoogdravende stijl, gezwollenheid; - bombástisch, adj. gezwollen, hoogdravend.
Bombax, f. nw. lat. Bot. zijdewolboom.
Bombay- hennep, ni. (fr. chanvre de Bombay, eng. Bombay hemp) hennepachtige bastvezels van Hibiscus cannabinus, in Oost-Indië tot
touwwerk gebezigd.
Bombazjjn, n. (fr. bombasin, van het lat.
bombycinus, zijden, v. het gr. bómbyx, z. ald.
of naar de Syrische stad Mambidj) soort van
effen of gestreepte stof; eene katoenen stof
aan beide zijden ruw, tot voering.
Bombe, fr. bom, ook stalen cylinder tot
berging van samengeperste zuurstof, vloeibaar
chloor, ammoniak kooldioxyde enz. vgl. b o m.
bombeeren, bolmaken, opvullen.
Bombetten, f. pl. lederen zakjes over de
deksels der luchtgaten in windbussen.
Bombik, m. arab., drank, die den dorst lescht
en den honger stilt.
Bombo, m. in N.Amerika: kruidenbrandewijn uit rum, muskaat en suiker.
Bombus, m. gr. (bombos, vgl. b o m) Med.
oorgesuis, oorgegons.
Bómbyx, m. gr. en lat. zijdeworm; ook
zijde, zijdeachtige stof, boomwol; — bombyeiniseh, adj. (lat. bombycinus, a, um) van zijde
zijdeachtig; ook zijdewormachtig; - codex
bombycinus, (lat.) oud handschrift op zijde
of katoenpapier; - bombiaat, n. Chem. zij
dezuur zout; - bombykometer, m. garentafel,
tabel om uit het gewicht van een streng (840
eng. y a r d s lengte) het nummer van katoengaren te vinden.
Bon., bij zoölogische benamingen afkorting
voor Bonelli (gest. 1830).
bon, fr. f. bonne (van 't lat. bonus, enz.) goed,
wel; — bon genre (spr. -zlalir') goede soort;
goede smaak of trant; beschaafd gedrag; bon gré, mal gré (v. gré, wil, believen = lat.
gratum) goedwillig of gedwongen, goed- of
kwaadschiks; - bon jour (spr. -zjoer) goeden
dag! goeden morgen! ; - bon soir (spr. -soar)
goeden avond!; - bon voyage (spr. -woa já-zj')
goede reis! - a la bonne heure (spr. -bonn'eur')
eig. te goeder ure; welaan! het zij zoo! goed!
laat het geschieden! Als subst. n. beteekent
bon eene schriftelijke goedkeuring of aanwijzing op iets, welke iemand, met zijn handteekening en herhaalde opgave der som (b. v. bon
pour 1000 francs) voorzien, aan een ander geeft;
bewijs van ontvang, van levering, enz. ; pl.
-
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bons; bons a vue (spr. bohzawr ') terstond
of op zicht betaalbare aanwijzingen; - bons
du trésor, schatkistbiljetten.
bona (pl.) enz., z. ond. bonus; - bona fide,
bonae f idéi, enz., z. ond. fides; - bona gratia,
z. ond. gratia; - bona mente, z. ond. mens;
- in bona pace, z. ond. pax; - bona vena, z.
vena; - bona officia, pl., z. ond. o f f i c i u m.
Bonaei, sp. amerik. veel gegeten west indische visch.
Bonang, f. jay. slaginstrument van 14 metalen
ketels, die op koorden staan.
Bonap., bij natuurwetenschappelijke namen
afkorting voor Charles Lucien Bonaparte (gestorven 1857).
Bonapartisme, n. het gevoelen, stelsel van
de aanhangers van B o n a p a r t e; gehecht
aan Bonapartes geslacht; - Bonapar--heid
tisten, m. pl. aanhangers van Bonapartes familie of zijn bestuur.
Bonàsus, m. lat. en gr. (bonasos) N. H. ossensoort met lange rugmanen, wilde os.
Bonaventura, it. (buona-ventura, goed fortuin) mansn.: de door de Fortuin begunstigde
(inz. de naam van een vroom en onder de
heiligen opgenomen kerkelijk schrijver in de
13de eeuw).
bonavoglia of buonavoglia, m. it. (spr. bonawói ia) vrijwilliger; vrijwillige galeiknecht, loonroeier.
Bonaziánen, m. pl. ketters uit de 4de eeuw,
die leerden, dat Christus slechts Gods aangenomen zoon was.
Bonbon, n. fr. (spr. bonbon) fijn suikergoed,
lekkers, koekjes, kleingoed, snoepgoed; - bonbons fondants, pl. gevuld suikerwerk; - bonbonnière, f. doosje voor zoetigheden of lek
bonbondoosje; ook-kernij,l dos
vrouwenhoodftooisel; (fig.) elegant, smaakvol
gemeubileerd kamertje; kleine schouwburg
-zal.
Bonbonne, f. aarden pot met 2 halzen, in
gebruik bij de bereiding van zuren (bijv. zoutzuur).
Bon-ehrétien, f. fr. (spr. bon krétjèn, d. i.
eig. goede christen; door verbastering ontstaan
uit het lat. pira of bona crustumina, van de
sabijnsche stad Crustumium, onder welken
naam deze peer ten tijde van Karel VII uit
Italië naar Frankrijk kwam), christus-peer,
goede-christus -peer, apothekerspeer, eene groote, langwerpige, zeer smakelijke suikerpeer.
Boneilate, n. eng. stof, geperst van been en
metaal, surrogaat voor ivoor.
Bond, n. eng. schuldbekentenis, obligatie.
Bonde, ook h a u s b o n d e, m. laagd. en
skarad. (deensch en zweedsch bende, oude. bóndi,
samengetr. uit baandi, wonend, van het oudd.
buuwan, buwen, bouwen, ijslandsch en zweedsch
bua, got. bauan, wonen) in Sleeswijk en Hol
een boer, die op zijn eigen goed woont,-stein
vrije boer.
Bondor, f. bengaalsche genetkat.
Bonésel, m. uitwerpselen van wild (herten,
hazen enz.), een jachtterm.
,
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Bonétviseh, z. b o in i e t.
Bong, n. lampenfeest der Japaneezen.
bon genre, z. ond. bon.
bon gré, mal gré, z. ond. bon.
Bonheur, n. fr. (spr. bonneur; oudfr. boneur,
uit het lat. bonum augurium ontstaan; later
door den nw.franschen vorm bonheur in betrekking gebracht tot heure = lat. hora, uur
tijd) geluk, welvaart; gelukkig voorval., fortuintje, buitenkansje; - bonheur du jour, kast
voor zilverwerk, snuisterijen enz.
Bonhomme, m. fr. (spr. bonnómm' ; v. homme,
mensch, man) goed, eerlijk mensch, goede ziel,
goedhartige vent: onnoozele hals; ook: wijzer
van den kwikbarometer; — bonhomie, f. (spr.
bonnomíe) natuurlijke goedhartigheid, eenvoudigheid, rechtschapenheid.
Boniet, m. (fr. bonite, f., sp. bonito, arab.
bainit) of bonétvisch, m. soort van makreelen, springvisch, die de vliegende visschen vervolgt een zeer smakelijke roofvisch (Scomber

peldmys).
Bonifacius, m. nw.lat. (v. bonum, goed, en
f acére, doen, maken) eig. de weldadige, de
weldoener; een bijnaam van W i n f r i e d, den
zoogenaamden apostel der Duitschers in de
8ste eeuw; - bonifaciuspenningen, pl. deelen
van een versteend plaatdier z. e n k r i n i e t;
- bonifieeeren, nw.lat. (fr. boni/ier) verbeteren;
vergoeden, schadeloosstellen; - bonifieàtie (spr.
t=ts), f. vergoeding, schadeloosstelling.
Boniment, n. fr. (spr. -mán) hansworstengrap om de toeschouwers te lokken; aanprijzing van wege een kwakzalver ; spreekwijzen
om iemand te misleiden.
bonis c e d e e r e n, z. ond. bonus.
Boniteit, f. lat. (bontas, v. bonus, goed),
goedheid, deugdelijkheid, innerlijke waarde
eener zaak, inzonderheid eener uitstaande
schuldvordering (in tegenoverst. met hare
v e r i t e i t); - boniteeren, nw. lat. schatten,
waardeeren, de waarde inz. van een stuk land.
bepalen; - boniteering, f. schatting, waarde
aanslag; - boniteur,-bepaling,wrd
m. fr. 'schatter, waardeerder van landerijen,
enz.
bonjour! z. ond. bon; - bonjour, m. ook soort
overrok.
bonjourier (sp. bonzjoeriee), dief die 's morgens in een hotel sluipt om reizigers hun goed
te stelen.
Bonkes, n. oudt. naam van een tabakspijpje;
ontleend aan het maleisch boenkoes = rolletje
(tabak). Niet boekes, niet pluis, misschien
van fr. bon, goed. bon marché, fr. goedkoop.
Bonmot of bon-mot, n. fr. (spr. bonmo)
eig. goed woord; geestige zet, vernuftige inval,
kwinkslag; - bonmotiseeren (spr. s=z), geestige, vernuftige, aardige gezegden doen, kwinkslagen uitdeelen.
Bonnat., bij zoölogische benamingen afk.
voor abbé Bonnaterre (gest. 1804).
Bonne, f. fr. (fem. v. bon) eig. de goede
vrouw, die met het toezicht over de kinderen
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van een huisgezin is belast, toezienster, kindermeid; -eene niet met het onderwijs belaste
gouvernante.
bonne amilié, z. a m i t i é ond. a nl i; — bonne
bouche, z. bouche.
Bonnefooi, f. (verhollandschte uitspraak van
bonne bi, fr.) eig. goede trouw; o p d e b o nn e f o o i, in goed vertrouwen, op goed geluk af, gewaagd.
bonne fortune, z. f o r t u n a; — bonne grace,
z. grace; — bonne humeur, z. humeur.
Bonnét, n. fr. (spr. bonnè; provenc. boneta,
oorspr. naam eener stof, mid. lat. bonneta,
oudfr. bonnet, waarsch. van oosterschen oorsprong; oostind. banal, wollen stof of doek)
muts, kap; Mar. broodwinner, of winder, bij
strook zeildoek, waarmede men de-zeil,n
zeilen verlengt, opdat zij meer wind zouden
vatten; Mil. voorlaag bij verschansingen; ook:
halve maan (bij de j anitsj arenmuziek) ; — bonnets rouges, pl. (spr. —roezj') roodmutsen,
spotnaam der fr. Jacobijnen; — bonneteeren,
de kap, de muts opzetten; diepe buigingen
maken; — bonnetáde, f. het hoedafnemen,
diepe buiging gepaard met afneming van
den hoed; — bonnetier, m. (spr. —tjé), mutsenmaker of -verkooper, die mutsen, kousen en
andere wollen waren maakt en verkoopt; ook:
fig. alledaagsch mensch, kruidenier, ploert; —
bonneterie, f. (handel in) mutsen en kousenwaren; ook gild der kousenmakers.
Bonnier, m. fr. vlaamsche landmaat 1500
vierkante roeden.
bono modo, z, ond. m o d u s.
bononische steen, z. b o 1 o g n e e s c h e
spaath.
bonorum cessio, zie cessio bonorum, onder
c e s s i e; — bonorum collatio, zie collatio bonorum, onder c o 11 a t i e; — bonorum communio, zie c o m m u n i e; — bonorum possessio,
z. possessio, onder p o s s e d e e r e n; — bons,
z. bon.
Bonpl., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. van Bonpland (gest. 1858).
Bonsens, n. fr. (spr. bonsán) goede zin, gezond, natuurlijk menschenverstand (sensus
communis); — bon soir, z. ond. bon; — bonton,
m. fr. de goede toon, welvoegelijkheid, deftigheid, welgemanierdheid in spreken en handelen, beschaafde, verfijnde manieren, wereldtoon.
Bontsjoek, n. turk. snoer van blauwe glaskoralen, niet enkel als sieraad, maar ook als
amulet gedragen.
bonus, a, um, lat. goed; — Bonus, mansn.;
een goede, deugdzame; eng. bij den effecten
winst, overschot, dividend, vooral-handel:
winstuitkeering, die gekapitaliseerd wordt tot
vermeerdering van het verzekerd bedrag; —
bonum et aequum, recht en billijk; — bonis
av'bus, woordel. met goede vogels (als de
door de augurs geraadpleegde vogels een gelukkigen uitslag van de onderneming verkondigen), d. i. spreekwoordelijk: onder goede
voorteekens, met voorspoed; — bonum vinum

BONUS.

laetif icat cor hominis, goede wijn verheugt het
hart des menschen; — bonum, n., pl. bona, als
subst.: het goed, goede; — cui bono ? eig. tot
wat goed? tot welk nut of oogmerk; waartoe?
— bonum anitum, Jur. eig. grootvaderlijk goed;
familie-, erf- of stamgoed; — bonum naturále, natuurgave; — bonum publicum, het gemeene best,
's lands welzijn, het nut van 't algemeen; —
pro bono publico, voor het algemeen welzijn;
— bona, n. pl. goederen, have; — bonis c ed e e r e n, zijn gansche vermogen den schuldeischers overlaten of afstaan; — in bonis, in vermogen, b. v. e e n m a n in bonis, een vermogend, welgesteld, bemiddeld man; — bona
acquisita, verworven goederen; — bona adventitia, goederen, die niet uit de vaderlijke bezitting, maar van elders toegekomen zijn, doorgaans moederlijke nalatenschap; — b. wrarií of
camérce, vorstelijke goederen;— b. aliéna, vreemde
goederen; — b. allodialia, eigen goederen, vgl.
a 11 o d i u m; — b. avita, gentilitia, stemmatica,
grootvaderlijke goederen, stamgoederen van
grootouders; — b. cadüca, overgankelijke goederen, zulke, die na den dood van den eigenaar
aan den heer van het land vervallen; — b. castrensia, legergoederen, in het veld verworven
eigendom; — b. censitica, cijnsgoederen; — b.
civitátis of publica, gemeene stadsgoederen; —
b. communia, gemeenschappelijke goederen; —
b. communitàtis, gemeentegoederen; — b. conlugum, goederen der echtelieden; — b. damnatórum, goederen der veroordeelden; — b.
devolüta, toegevallen goederen; — b. domanialia,
goederen, die niet tot den bijzonderen eigendom
van den vorst behooren en die hij tot zijne
eigen huishoudelijke behoeften of ook tot die
van den staat gebruikt; — b. dotalia, huwelijksgoederen, trouwgelden, medegifte, uitzet; —
b. ecclesiastica, geestelijke of kerkelijke goederen;
— b. emphyteutica, erfpachtgoederen; — b. ereptitia, (aan onwaardigen) ontrukte goederen, nalatenschappen, enz., welke 's lands schatkist ten
deel vallen; — b. f eudalia, leengoederen; —
b. hereditaria, erfgoederen, geërfde goederen; —
b. illàta, ingebrachte goederen; — b. immobilia,
onroerende goederen, landerijen, enz. ; — b. indivisa, onverdeelde goederen; — b. indi isibilia, onverdeelde goederen; — b. litigiósa, betwistbare goederen; — b. locáta, goederen, die
verhuurd of verpacht zijn; — b. mariti, 's mans
goederen; — b. matérna, moederlijke goederen;
— b. mensalia, tafelgoederen; — b. minórum,
goederen van onmondigen; — b. mobilia, roerende goederen; — b. paraphernalia, goederen,
welke de vrouw buiten haar ingebracht vermogen bezit; — b. patérna, vaderlijke goederen; —
b. patrimonialia, eigen erfgoederen; — bona
per testaméntum alienári prohibita, goederen,
welker verkoop bij testament verboden is; —
b. pignoratitia, verpande of pandgoederen; —
b. publica, openbare of landsgoederen; — b.
publicáta, ingetrokken en voor 's lands rekening
verkochte7goederen; — b. rapta, geroofde goederen, roofgoed; — b. receptitia, spillegelden,
of vrouwelijke goederen, welke de vrouw voor
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zich behoudt en haren man noch toebrengt, noch
ter beheering geeft; - b. utensilia, gereedschapsgoed; - b. uxóris, goederen der huisvrouw;
-b. vacantia, goederen, die geen eigenaar hebben;
- b. vi rapla, gewelddadig geroofde goederen.
Bonvivant, m. fr. (spr. bonwiwán; van bon,
goed, en vivre, leven) vroolijke, lustige broeder,
losbol, doorbrenger.
bon voyage, z. ond. bon.
Bonze, m. japansch (misvormd uit boesso,
eig. een vrome) priester van den godsdienst van
Fo of Boeddha in Japan en China; oneig. een
bijgeloovig priester, z. p h o n g y.
Boo, n. japansch suikerriet.
Booking-office, n. eng. (spr. boekingó f s)
bureau voor plaatskaartjes.
Bookmaker, m. eng. (spr. boekmeeker),
eig. boekenmaker, prulschrijver; in de taal der
wedrennen: boekhouder der weddenschappen,
speculant, die op verscheiden paarden weddingschappen aangaat, waarvan aanteekening gehouden en bewijs afgegeven wordt.
Books, pl. eng. (spr. boeks) soort van doorzichtig, fijn katoenweefsel.
Boom, m. eng. aanlegplaats voor schepen; tolkantoor; stijging in de prijzen.
Boor, borium, boraeium, n. Chem. (v.
b o r a x gevormd, z. lager) niet metallisch
element, in 1808 door Davy, Gay-Lussac en
Thénard ontdekt; - boorzuur of boraxzuur, n.
verbinding van het boor met zuurstof; boráten, pl. boorzure zouten, b. v. bórax
(mid. lat. borax, perz. boerah, v. 't arab. boerax salpeter, v. boeraxa, blinken) in den ruwen staat ook tinka1, in Tibet swaga
geheeten, natuurlijk voorkomende verbinding
van boorzuur met natron (biboras natricus),
een doorzichtig, zoutachtig zout, tot het smelten
der metalen, verfbereiding enz. gebruikt; boraciet, n. ook s e d a t i e f-s p a a t, n.
Min. natuurlijke boorzure talkaarde, die men
in het gips van den kalkberg bij Luneburg vindt.
Boord, n. (fr. en duitsch bord, oud-hoogd.
bort, borlo, rand, scheepsrand, got. baurd; plank)
rand, scheepsrand; het schip-zelf; ook m.
voor zoom, oever; manshalskraagje; - bórdingen, m. pl. lichters, kleine platte vaartuigen in de Oostzee, die de grootere schepen
lichten, d. i. hunnen last verminderen, opdat
zij ondiepe plaatsen zouden kunnen bevaren; bordáge, f. fr. (spr. -dá-zj') scheepsbekleeding,
planken buitenbedekking van het schip, buiten
fr. raam, lijst, zoom, om--huid;bore,f.
zetsel, loof-, snij- en pleisterwerk langs de zijden
van gevels, zuilen, enz., of op lijsten van spiegels; - borduren, eenen zoom, rand, lijst om
iets heen leggen; boorden, stikken, bloem- of
loofwerk in weefsel naaien; - borduurwerk, n.
(fr. broderie) het stikwerk, het in weefsels genaaide loof- of bloemwerk.
Bootes (spr. bo -o-) m. gr. (van boes, rund,
os) eig. ossendrijver; Astron. naam van een
aanzienlijk sterrenbeeld van den noordelijken
hemel, ook arctophylax geheeten.
Bora of B o r r a, f. it. (waarssh. het naast
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van 't slay. boer ja, storm ; verwant met het lat.
boreas) hevige, scherpe en droge noordoosten

Adriatische zee, die dikwijls 8 of 9-winde
dagen aanhoudt.
Boraak, n. Mohameds gevleugeld wonderpaard
zie A 1 b o r a k, waar al het lidwoord is.
Borago, Bot. (fr. bourrache, eng borage, hd,'
burretsch) - b e r n a g i e z. a.
Borassus, f. soort palmboom.
Borat, f.fr. bergt, geweven stof van wol of zijde;
soort sajet ook brat genoemd, boralten, bratten
d. i. van borat.
Borax, m. Astron. een der honden van Acteon;
z. verder ond. b o r i u m.
Bórbo, m. egyptische rekenmunt (= 1 /2 m edino = 1 /320 piaster).
Borborianen, Borborieten, Borboristen, m. pl.
(eig. drekmannen, v. 't gr. borbóros) spotnaam
van verscheidene gnotische secten der eerste
eeuwen, in de 16de eeuw spottenderwijze op de
Mennonietensecte der Waterlanders in N. Holland overgedragen.
Borborygmus, m. gr. (v. borborydzein, in den
buik rommelen) Med. gerommel der darmen.
Borda of Bordat, n. arab. in Egypte vervaardigde grijze wollen stof; Mohameds mantel.
Bordage, z. ond. b o o r d.
Bordeaux-wjjnen (spr. -dó-), alle over Bordeaux in Frankrijk verzonden wijnen, zooals
Medoc, Graves enz. ; - bordeauxsche pap, oplossing van kopervitriool in kalkmelk, waarmee
men tuinplanten, cultuurgewassen en ooftboomen begiet tot bestrijding van zwamziekten
(zie bourgondische pap).
Bordeel, n. fr. en provene. bordel, it. bordello,
mid. lat. bordéllum, huisje, verklw. van 't
oudfr. borde, provenc. borda, planken hut, van
't oudn. bord, got. baurd, plank, angels. bord,
plank, planken huis, hut) hoerenhuis, huis
van ontucht.
Bordelaise, fr. f. vat van 228 liter; wijnhuis.
Bordeloe, fr. f. bourdaloue (naar den kanselredenaar Bourdaloue), lint met gesp om een hoed.
Bordereau, m. fr. (sp. -ró), of borderél, n.
lijst van de muntsoorten van eene som gelds;
speciebriefje; uittreksel uit eene rekening;
rekeningboek; lijst van schriftstukken (als zoodanig bekend uit het Dreyf asproces).
Bordingen, z. and , b o o r d.
bordoyeeren, fr. (spr. bordoaj-) eene doorzichtige emailkleur loodkleurig of dof maken.
Bordure, borduren, enz., zie onder b o o r d.
Bore, ind. (vloed, V. barhana, voortschrijden,
aangroeien) vloedgolf die de monding van den
Ganges binnendringt.
Boréas, m. lat. (v. 't gr. boréas) noordenwind; - boreáden, pl. gr. Myth. de zonen van
Boreas: Kalaïs en Zetes; - boreàliseh, adj. (lat.
borealis, e) noordelijk, middernachtelijk.
Borech, z. s o d a.
Boreh, jay. soort van zalf of smeersel uit welriekende kruiden en bloemen.
Borgiah, m. grab. (spr. bordsja) z. v. a.
M a m e 1 u k, eig. een heerscher uit de dynastie,
gesticht door den Circassiër B a r k o k, de
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tweede Mamelukken-dynastie, van 1381-1516.
Borgis, Typ. soort van hoogduitsche druk
z.I! bourgeois en drukletters.-letr,
borgne, adj. fr. (spr. bornj') eenoogig; — au
royaunie des aveugles les borgnes sont rois, in het
land der blinden is éenoog koning; van lokalen:
donker, somber: — carabet borgne, stille kroeg.
Borgo, 1) it. vlek, voorstad; 2) turksch
sluier, waarmee de Muzelmannen het gelaat tot
op de oogen na bedekken.
Borino, ital. noord-oost.wind (te Triest),
vgl. bora.
Borium, boraat, boraciet, z. onder b o o r.
Borjokes, pl. glasparels als pasmunt in Midd.
Afrika.
Borlebob, m. verbastering van borrel.
Borlesoes, m. verbastering van borrel.
horneeren, fr. (borner, v. borne, oudfr. bodne,
bonne, mid. lat. boding, bonna, grens, waarsch.
v. telt. oorsprong; vgl. 't armor. boden, eene
boomgroep als grensaanwijzing, bonn, grens,
waarnaar de stad B o n n als grensstad mis
haren naam draagt) begrenzen, bepalen,-schien
beperken; — g e b o r n e e r d, adj. (fr. borné)
begrensd, beperkt, inz. in kennis, in verstandsontwikkeling, b. v. een geborneerd v e rs t a n d, een bekrompen, middelmatig, beperkt
verstand.
Borough, m. eng. (spr. burro = burg, fr.
bourg) vlek, burgvlek, marktvlek in Engeland,
z. rotten boroughs.
Borov iezka, f. hongaarsche jenever.
Barra, z. bora.
Borrágo of borágo, f. mid. en nw. lat. (van
't mid. lat., provenc., sp. en it. borra, fr. bourre,
z. aid.) eene plantensoort met ruige of harige
bladeren; vandaar borragie, b e r n a g i e
(duitsch bórreisch of bóretsch, fr. bourrache) (Borrago o f ficinalis) ossetong, een hartsterkend,
pijnstillend moeskruid.
Borrelísten, m. pl. soort van Wederdoopers
of Anabaptisten, die allerlei plechtigheden in
den godsdienst verwierpen; hun naam is ontleend aan den Zeeuw Adam Borrel.
Borries, germ. Myth. de rondwarende helsche
hond.
Borscht of borschtsch, m. russ. gierstebrij met
allerlei kruiden, het lievelingsgerecht der Kleinrussen in Z. Rusland.
Bórsdorfer of Bórsdorfer appel, m. (zoo geheeten, omdat hij uit het saksische dorp
B o r s d o r f zijn . oorsprong neemt) appelsoort
van vast zoet vleesch, langen duur en uitnemenden smaak.
Bort, boort, bor, f. cholera, galziekte.
Borussia, f. nw. lat. Pruisen; — borussofikatie,
het tot Pruisen maken; — borussomanie, f. lat.gr. overdreven zucht voor of ingenomenheid met
al wat pruisisch is; — borussophobie, f. pruisenvrees, vrees voor al wat pruisisch is.
boscandi jus, lat. recht om te laten weiden.
Bbschli, m. (vgl. b e s c h 1 i) turksch vrijeer te paard.
Boslemmer, n. soort rijtuig in Oost-Indië.
Bosniáken, m. pl. slavonische volksstam in
Y,RAMERS -ZOND ERVAN.
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B o s n i ë; tijdens den 7-jarigen oorlog bij 't
pruis. leger eene afdeeling lichte, met lansen
gewapende ruiters.
Bosporus, Bosphorus, m. gr. (volgens de eerste
spelling beteekent het woord eene plaats,
waardoor een os waden kan (van boes, rund, en
póros, doorgang, wed) ossenwedde; volgens de
tweede (v. phoréó, ik draag) ossendrager) eene
zeeëngte, dus genaamd, omdat de door Juno
in eene koe herschapen Io, die overzwom, de
Thracische straat, die de zee van Marmora
(Propontis) met de Zwarte zee verbindt; ook
de zeeëngte, die de laatstgenoemde zee met die
van Azof (Palus Mceotis) verbindt, heet Bosporus, en wel cimmerische Bospor u s, in onderscheiding van den vorigen.
Bosquet, n. fr. (spr. —ké) of boskét, (ital.
boschétto, verklw. v. bosco, en dit van het oudd.
bust, b o s c h, vgl. b o c a g e) boschje, tot
vermaak aangelegde belommerde dreef.
Boss, amer. eng. (verbastering van het Ned.
baas), partijleider; hoofd eener vakvereeniging
Bosse, f. fr. (van het midd. lat. bossa, ital.
bozza, bult) bochel, bult, buil; vlak verheven
beeldwerk in gips, enz,. b a s r e 1 i ë f; —
bossage, f. fr. (spr. —sa -zj') Arch. hoogte, voor
gedeelte, hetzij aan eenen steen,-uitkomend
om er iets op te beitelen, of aan eenen muur,
boog, gewelf, enz.; ook: boersch muurwerk,
waaraan men het voorkomen van slordigheid en
ruwheid en tegelijk van buitengewone stevigheid geeft (ital. r u s t i c o) ;— bosseeren,
bossélen, verheven figuren uit was, gips enz.,
vervaardigen, boetseeren; — bosselage, f. fr.
(spr. lá-zj') gedreven werk op zilver, goud, enz.;
— bosseleeren (fr. bosseler) gedreven werk op
goud, zilver, enz. maken.
Bossena, f. eene eigen spijs der Mooren, bestaande uit gerstegrutten en hoendernat.
Bostallen, pl. zweedsch (d. i. woonsteden)
goederen, die den krijgsman en ambtenaar ter
woning worden aangewezen.
Bostándsji, m. turksch (van het perz. bostán,
tuin) eig. tuinwachters; serailbewakers van den
turkschen sultan, tegelijk zijne roeiers en
scherprechters; — bostandsjibasji, m. de opziener
dier mannen, eerste opzichter over de tuinen,
het kanaal en de lustsloten.
Bostocksche katarrh, f. hooikoorts.
Boston, n. fr., of bóstonspel, n. (eerst whist
bostonien, geheeten, naar dè stad B o s t o n in
Noord-Amerika) kaartspel, dat op het w h i s t
gelijkt en door 3 tot 5 personen gespeeld wordt;
men speelt het echter ook bij vermindering
van kaarten met 3 personen (t r i-b o s t o n).
Bostrychus, m. gr. (v. bóstryx, haarlok) houtkever; — bostrychiden of bostrychinen, pl. houtkeversoorten, houtvreters, houtetende kevers;
— bostrychiet, m. gr. haarsteen, kroezig bergvlas, een steen met figuren, vrouwenhaar gelijkende.
Boswellia thurifera, f. nw. lat. wierookdragende of zaagtandige b o s w e 11 i e, een arabische struik, die ook in 0.-Indië voorkomt.
11
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De B. sacra Fliick., niet de B. Thur., is de boom,
die den echten wierook oplevert.
Rota, sp., botte, it. f. (mid. lat. bola, bolfa;
van 't gr. boetis, bytís, bytíné, pytíné, flesch)
lederen wijnflesch; wijnmaat, gemiddeld = 12
b a r i 1 i van 43,625 liter inhoud.
Botallisehe gang, f. (ductus Botálli) verbinding
van de longslagader en de aorta bij de ongeboren vrucht van den mensch.
Botanika, botaniek, botanie, f. gr. (van bótané,
kruid, gras, enz.) plant- of kruidkunde, plantenleer; - botanist of botanleus, m. plant-,
kruidkenner, een kruidkundige; - botániseh,
adj. plantkundig, tot de kruidkunde behoorende;
een botanische tuin, een plantentuin;
- botaniseeren (spr. s=z), planten of kruiden
zoeken; - botanograaf, m. plantbeschrijver; botanographie, f. plantbeschrijving; - botanográphiseh, adj. plantbeschrijvend; - botanolithen,
pl. versteende gewassen, inz. van landplanten;
- botanologie, f. plantenleer z. v. a. b o t a n i k a;
- botanoloog, m. plantenkenner; leeraar in de
kruidkunde; - botanologie, f. z. v. a. b o t a n i e k; - botanomantie (spr. tie=tsie), f, waarzegging uit planten; - botanophaag, m. planteneter; - botanophagisch, adj. plantetend, zich
met planten voedende; - botanophius, m, plantenminnaar, liefhebber van planten; - Botany-bay, f. eng. (spr. bótennibee) eig. kruidof plantenbaai, eene ruime baai aan de oost
Australië, door Cook in 1770 ontdekt,-kustvan
vroeger eene britsche strafkolonie; - Botanyhout, n. apenvleeschhout, hard en bruin hout.
Botárga, f. sp. (botarga, samengetrokken uit
bola larga, lange zak of flesch, it. bottarga, fr.
boutargue of uit gr. ooia taricha, gezouten
(visch) eieren met p (het Egyptische lidwoord)
gezouten vischkuit met azijn ingelegd, een
spijs, die op k a v i a a r gelijkt, en veel aan
de kusten der Middell. zee bereid wordt (inz.
van Misgil, Cëphalus, Sciaéna cirrósa enz.).
Bothrium, n. gr. (bothríon, verklw. van bóthros,
groeve) Med. klein en - diep . zweertje op het
hoornvlies; - bothrioképhálus, f. groevenkop, een
groote lintworm, die bij den mensch parisiteert.
Bothryehium, n. maanvaren, zilverkruid.
BotrYum, n. (van het gr. bótrys, druif) Med.
druivenoog; - botryitiseh, adj. Arch. druif
pl. op versteende drui--vormig;btyèen,f.
ven gelijkende spelingen der natuur; - botryodéndron, n. druiveboom; - botryogéen, n. rood
vitriool, een als druifvormig overtreksel op
ijzervitriool, gips, enz. voorkomend mineraal;
- botryolith, botrft, m. Min. druivesteen, een
druifvormig met het d a t o 1 y t h (z. ald.)
verwant mineraal; - botrytis, f. druivenschim
-mel;botryhápi,f.
druivenkuur.
Botsehka, russ. vochtmaat, 492 L.
Botta, z. bota.
Botte, f. pl. Bottes, fr. (prov. en sp. bota, laars,
of ook leeren flesch (z. b o t a), ital. botte, vat)
laars; ook iets op een laars gelijkend, vandaar
bos, bundel; - botte-bas de soie, fr. (spr. bolt' bá de
soa), zijden kouslaars voor dames; - bottes a la
hussarde, hongaarsche laarzen; - botteleeren,

BOUCHEEREN.

fr. (botteler, van -botte, bundel, in eenen bundel,
binden, opbossen; - bottler, m. (spr. bottjé)
laarzen, of schoenmaker; - bottines, f. pl. fr.
(spr. boltien') halve laarzen.
Bottéga, f. ital. (prov. boliga, fr. boutique, v.
lat. apothéca, gr. apothéké, voorraadskamer,
dépót) kraam, winkel, koffiehuis; inz. evenwel
de winkelier of winkelbediende; vgl. b o d e g a.
Botteka, z. v. a. 't vorige woord, dat in dezen
vorm op Java is overgenomen en aldaar een
kastje beteekent met allerlei geneesmiddelen;
huisapotheek.
bottelen (vgl. b o u t e i 11 e) op flesschen
of kruiken aftappen; - bottelier, m. (lat. botel
t e i 11 e) Mar. spijs--larius,v.botez
verzorger, keldermeester, schaftmeester, bewaarder van den keukenvoorraad op schepen; bottelarij, f. plaats, waar wijn of bier op flesschen getapt wordt.
Bottler, Bottines, z. onder b o t t e.
Bottiglia, f. ital. (spr. -tilja) (fr. bouteille)
flesch; ook: fooi, drinkgeld.
Bottle, f. eng. (spr. bottel; fr. bouteille) flesch;
- bottle-screw, (spr. bottelskroe) kurketrekker.
Bottomland, n . vlakte langs amerikaansche rivieren, vruchtbaar maar ongezond.
Botulárlus, m. lat. (v. botulus, worst) worstmaker, worstverkooper; vandaar het nieuwgevormd woord: botulisme, n. worstvergiftiging.
Boueanier of Boekanier, m. fr. (spr. boeka-njé,
oorspr. benaming der eerste fransche kolonisten
op St.Domingo,v. boucan, west-ind. voor gevlochten horde, waarop vleesch en visch wordt gebraden, en de plaats, waar die horde staat,) buffeljager, amerikaansche strooper, wilddief, roofjager; ook z. v. a. f i 1 b u s t i e r (z. a.); boueaneeren, het vleesch rooken, gelijk men dat
nu te Hamburg het best verstaat; - boueanitre,
f. fr. (spr. boeka-njèr') geweer van een buffetjager.
Boucassine, f. fr. (gew. boucassin, spr. boekassèn) soort van fransche voering of stijflinnen;
ook eene soort van grove trielje van geitenhaar.
bouche, f. fr. (spr. boesj' ; van lat. bueca,
d. i. eig. wang, ital. bocca, sp. en provenc.
boca) mond; - bouche close fr. (spr. boesj'kloor')
mondje toe! den mond gehouden! gezwegen;
- bouche de dames, I. (eig. vrouwenmond) klein
rond met room gevuld taartje; - bouche, que
vieux -tu ? fr. (spr. boesj'k'weu-tu) woordel.:
mond, wat wilt gij ? iron. voor allerlei lekkere
spijzen; - bonne bouche, kostelijk eten, lekkernij;
ook aangename nasmaak; - pour la bonne
bouche (spr. poer in bona boesj') voor lekkerbekken, als een lekkerbeetje, iets welsmakends; bouehée, 1. mondvol; pasteitje, taartje, dat men
in eens nuttigt.
Bouchard, m. hamer met stompe punten, door
steenhouwers gebruikt; van hout gemaakt,
dient hij om vleesch te kloppen.
boucheeren (spr. boes]-) fr. (boucher), toestoppen, kurken, dichtmaken; - bouche
m. fr. (spr. boesj'troe, van boucher un trou, een
gat toestoppen) persoon, die enkel dient om
het getal vol te maken, plaatsvuller, onbeduidend bijpersoon of bijrol in tooneelspelen: ook
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schrijver van bladvulling voor couranten; —
bouehon, m. (spr. boes jàn) stop, prop, spon.
Boucherie, 1. fr. (spr. boesjerie, v. boucher,
slager) slachtplaats, slachtbank; fig. bloedbad.
Bouehet, m. fr. (spr. boesjè; vgl. bouche)
kruidendrank uit water, suiker en kaneel, eene
soort van hippokras.
Boucle, f. fr. (spr. boek'l; v. 't lat. buccula)

gesp, spang; haarlok; — bouclé, m. soort tapijtstof; — boucleeren, krullen, in krullen zetten,
kroezen.
Bouere, z. b o u g r e.
boudeeren (spr. boe—), fr. (bouder) pruilen,
grommen, knorren; — bouderie, f. het pruilen,
knorren; — boudeur, m. pruiler, iemand die zijn
lip laat hangen; — boudeuse, f. pruilster; —
boudoir, n. (spr. boedoár) eig. pruilhoek; klein
sierlijk vertrek of kabinetje, waar inz. de dames
zich begeven om alleen te zijn of om enkel ver
-trouwde
personen te ontvangen.
Boudewijn (fr. Baudouin, oudd. Baldewfn)
mansn.: moedige, koene vriend.
Boudin, m. fr. (spr. boedén; V. lat. bolulus,
darm, worst; vgl. p u d d i n g) bloedworst,
bloedbeuling; ook klein handvalies; — boudindde,
f. (spr. boedtináád') kleine bloedworst.
Boudoir,z. boudeeren.
Boudot, m. fr. (spr. boedo) soort van bourgogne-wijn.
Boudry, m. (spr. boedrí) roode en witte zwitsersche wijn uit het kanton Neufchatel, zoo genoemd naar de gelijkn. stad.
bouffeeren (spr. boe f —), fr. (bomer en bouffir)
fir)
gezwollen, opgezet maken, bol doen staan (van
kleederen, van mouwen; vandaar boufmouwen,
bij ons pofmouwen); — bouffant (spr. boe f án),
adj. opgezwollen, bol opgezet, inz. van zijden
stoffen; vandaar bouffante (spr. boe/ at') f. pofkleed, bolstaand kleed, lint, halsdoek, enz.; —
bouffétte, f. lintstrik, kleine kwast.
Bouffón, m. fr. (spr. boe/On) it. buffóne, ook
buffo (spr. u = oe), (v. 't fr. bou f f er, blazen, de
wangen opblazen, gelijk de potsenmakers dat
tot verlustiging der aanschouwers doen; vandaar it. buffa,
f a, pots, grap) potsen- of grap
grappige of koddige rol in een-penmakr;
tooneelspel, hansworst, hofnar; ook adject.:
kluchtig, grappig, snaaksch; — bouffonneeren
(fr. bout onner) grappen maken, voor hansworst
spelen; — boulonnerie, f. het grappenmaker,
potsen, streken, schalksche woorden of daden,
het hofpars-vernuft; — buf o caricdto, m. it. het
overdreven snaaksche, koddige der italiaansche
opera; — opera buffa, z. o p e r a.
Bougainville, f. een sierplant, vooral in Indië
geliefd.
Bougie, f. fr. (spr. boezjíe; sp. bugia, provenc.
bogia, naar de stad B u g i a of B o e d s j i a,
arab. Badsjajat in Afrika, vanwaar deze kaarsen het eerst naar Europa gebracht werden) waslicht, waskaars, stearinekaars; Chir. buigzame
sonde, dienende tot het onderzoeken en verwijden
van de vernauwingen der pisbuis, van den endel
spijskanalen; ook staafje (met-darmen
cacaoboter, gelatine of gom), dat bij gewone
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temperatuur vast is, maar in het lichaam gebracht vervloeit; — bougie a 1'étolle, beste
stearinekaars; — bougie grasse, smeerkaars, vetkaars.
bougren, verwijden van een buis door
een bougie.
Bougre, m. fr. (spr. boegr', eig. oudfr. voor
b u 1 g a a r: aan eene bulgaarsche kettersche
secte n.l. leide men veel kwaads ten laste) sodomiet, schoft, rekel, enz. ; in 't algemeen een
hoogst beleedigend, onwelvoeglijk woord, dat
door velen echter ten onrechte als eene ver
lat.
puer, knaap, an
wordt a --basteringvh
gezien en als zoodanig in scherts zelfs als liefkoozend woordje voor kleine knapen wordt gebruikt!
boulllant, adj. fr. (spr. boelján; van bouillir,
koken, van 't lat. bulkre, opborrelen, enz.) eig.
kokend, ziedend; oneig. opvliegend, driftig, opbruisend, onstuimig, heftig; ..— bouillabaisse,
lievelingsgerecht in Z. Frankrijk (visch, kreeft,
wijn en kruiden); — boulllants, pl. (spr. boel'?án)
warme vleeschpasteitjes (nu petits-patés geheeten); — bouilleur, m. (spr. boel'jeur, eng. boiler)
kookpijp, waterruim, het onderste gedeelte van
dubbele stoomketels; ook persoon die iets kookt;
— b. de cr11, persoon, die voor eigen gebruik uit zelf
geoogste grondstoffen gedistilleerd brandt; —
bouilli, n. (spr. boeljí) gekookt soepvleesch; —
bouillie, f. pap, brij; — bouilloir, m. warmwater
hengsel; — bouillon, m. (spr. boehóh)-ketlm
vleeschnat, krachtig aftreksel van vleesch;
boordsel, opzetsel, opbolling aan vrouwenkleederen; ook samengerold zilver- of gouddraad.
Bouille, f. fr. (spr. boelj') tolstempel, merk,
door fransche tolbedienden op vreemde wollen
stoffen gedrukt; ook geld, dat voor het stempelen of plombeeren der stoffen betaald wordt;
— boullleeren (fr. bouiller) van dien stempel
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Bouilli, bouillie, bouillon, z. onder b o u i 11 a n t.
Bouillótte, f. fr. (spr. boeljólt') zeker kansspel
met kaarten, waarbij de verliezer zijne plaats
aan een ander afstaat; ook geheim speelhuis.
Boulangerie mécanique, f. fr. (spr. boelanzjerie mekaniek') kneedmachine voor brood.
Boul(1)e, f. fr. (spr. boel' ; v. 't lat. bulls, iets
ronds, bult, knop, kogel) kogel, bal, kloot, speel
een zeker spel op het biljart; —-bal;—àoue,
boulette, f. kleine bal; — boulétten, f. pl. vleeschballetjes.
Boute, h o u t w e r k a la Boule, houtwerk
met metalen inlegsels, zoo genoemd naar den
franschen houtsnijder A. Ch. B o u t e (16421732.)
boulepsitherie, f. (v. gr. boes, os), koestalluchtkuur.
Boulevard, m. fr. (spr. boel'wácr, uit het duit
ontstaan) bolwerk, wal om-schebolwrk
een vesting, inz. tot wandelplaats, zooals de
met rijen boomen en huizen versierde boulevards
te Parijs; bij uitbr. breede met een rij boomen
ter weerszijden van den rijweg bezette straat,
ook binnen de stad; — boulevardier, m. (spr.
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beol'wardjé) iemand, die dagelijks op de parijsche

boulevards flaneert, van den Faubourg Montmartre tot het Grand-HÓtel; berichtgever omtrent het parijsche leven, journalist van den
2den rang; — boulevardière, f. (spr. boel'wardjèr')
galante dame, die op de boulevards haar netten
spant; — chronique boulevardière, f. bericht over
het leven op de boulevards; — esprit boulevardier, m. geestigheid en vernuft der flaneurs op de
boulevards.
bouleverseeren (spr. boel'wers—), fr. bouleverser, d. i. eig. als een bal of kogel omwentelen,
van boule, bal, en verser, omwerpen) omverwerpen, het onderste boven keeren, verwoesten;
— bouleversement, n. fr. (spr. boel'wers'mán) omkeering, verwoesting, vernieling, omverwerping.
. Bouliac, m. (spr. boeliák) soort van rooden
Bordeaux-wijn.
Boulin, m. fr. (spr. boelen) broednest.
Bouline, f. fr. (spr. boelíén' ; eng. bowline, van
bow, boog, en line, lijn, touw) boelijn, z. b o e1 ij n e n; — boulineeren (fr. bouliner), met zij
zeilen; fig. onredelijk of oneerlijk han--winde
delen, stelen.
Boulingrin, z. bow1inggreen.
Bouloire, f. fr. (spr. boeloár') soort van grof
fransch linnen uit hennep en vlas; naar de
kleine stad B o u 1 o i r e in het departement
Sarthe benoemd.
Boulonaise, f. in het Bois de Boulogne te
Parijs haar beroep uitoefenend publiek meisje.
Boundary, f., boundaries, pl. eng. grens, b. v.
bij het croquetspel.
Boundschjesch, perz. het boek der eeuwigheid, dat 0 r m u z d als den bewerker van al
het goede, schepper der zuivere wereld, en
A h rim a n e s als de bron van alle kwaad
voorstelt.
Bouquet, n. fr. (spr. boekè, gewoonlijk boeket:
voor bousquet, en dit voor 't provenc. en fr.
bosquet, boschje; vgl. b o s q u e t) ruiker, bloemruiker; ook de kruidige geur van den wijn,
eig. eene eigenaardige stof in den wijn, die
tot dusverre aan al de nasporingen der scheikundigen is ontsnapt; als kunstterm in de schilderkunst: de gelukkige en harmonische bijeenvoeging der kleuren; — bouquet de bols (spr. —boa)
lustboschje, boomengroep; — bouqueterie, f.
(spr.boeketerie) kunst van het ruikermaken; —
bouquetière, f. (spr. boeketjère) ruikermaakster,
bloernenmeisje.
Bouquin, m. fr. (spr. boekèh) oude bok (als
scheldwoord).
Bouquineur, m. fr. (spr. boekinéur; van
bouquin) oud, slecht boek, van ons b o e k)
liefhebber en opspoorder van oude boeken,
boekenworm, ook z. v. a. bouquinist, m. (fr.
bouquiniste) kooper en verkooper van oude boeken, boekenkramer; — bouquinerie, f. handel
in -oude boeken; boekenstalletje.
Bourbon, m. fr. (spr. boerbon' ), pl. Bourbons,
leden van het vorstenhuis Bourbon, dat in
Spanje, Frankrijk, Napels, Toskane enz. geregeerd heeft; — bourbonisten, pl. aanhangers van
dit vorstenhuis.
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Bourdaloue, f. fr. (spr. boerdaláé') hoedeband met eene gesp, hoederiem; eig. en oorspronkelijk eene soort van grof linnen, waarmede
de fransche vrouwen zich eenigen tijd kleedden,
nadat de beroemde kanselredenaar B o u r d a1 o u e (1632-1704) tegen de weelde had gepredikt, vgl. b o r d e 1 o e.
Bourdine, f. (spr. boerdien'), fr. (bourdin, m.)
groote donkerroode perzik.
Bourdon, m. fr. (spr. boerdón; eig. hommel)
Muz. brombas, de diepste bassnaar; het orgelregister, waarin de grootste, sterkst brommende pijpen zijn; inz. het 16 of 32 voets-orgelregister.
Bourgeois, m. fr. (spr. boerzjoá, v. bourg,
en dit van 't oudd. burc, b u r g) burger; bij
kunstenaars en letterkundigen : bekrompen
geest, kruidenier, ploert; in de volkstaal: principaal, patroon, baas; klant, enz. ; in de taal der
socialisten : burger, die tot de bezittende klasse
behoort; in den wijnhandel: middelsoort wijn;
ook eene soort van hoogduitsche drukletters,
duitsch borgisschrift, z. druklett e r s; — bourgeoisade, f. in de taal der kunstenaars en letterkundigen: ploertigheid, platte
alledaagsche manier of opvatting; — bourgeoise,
f. in de fr. volkstaal: vrouw van den baas; —
bourgeoisie, f. (spr. boerzjoazíe) burgerij, de
(meervermogende) burgerstand als volksklasse,
de klasse der bezittenden, in tegenstelling zoowel met de ciloyens of staatsburgers, als met den
adel, de boeren, de arbeiders en de proletariërs.
Bourgogne-wjjnen pl. (spr. boergónje—), wijnen,
die in de voorm. provincie Bourgogne, inz. in
het depart. Cote -d'or, groeien, en die om hun
fijnen, eigenaardigen en aangenamen smaak zeer
gezocht zijn; men onderscheidt ze in wijnen van
Opper- en Neder-Bourgogne, van welke de
laatste de beste zijn; — Bourgondische pap, f. een
variatie van Bordeauxsche pap (z. a.), nam. 70
deelen kopervitriool en 30 deelen watervrije of
gecalcineerde soda (sodex).
Bourguignotte, f. lichte helm.
Bourignonisten, m. pl. secte van Protestanten uit de 17de eeuw, wier grondstellingen
veel overeenkomst hebben met die der Q u i et i s ten en K w a k e r s; zij ontleenden hunnen naam aan Antoinette de B o u r i g n o n
(spr. boeri-njón).
Bournoniet, n. (naar den mineraloog B o u rn o n genoemd) zwart spiesglanserts, spiesglanslooderts, een kristalliseerend staalgrijs mineraal.
Bournous, 'z. b o e r n o e s.
Bourráde, f. fr. (spr. boer—, van bourrer, stooten, inz. den prop, la bourre, op de lading stooten,
voorts ook stooten met den kolf, ribbestooten
geven; z. b o u r r e) ribbestoot, dof, duw; gevoelige steken met woorden; scherpe, bittere
verwijtingen; — bourrage, (f.( spr. boera-zj') Fort.
afsluiting eener geladen mijn met aarde; —
bourrasque, f. fr. (spr. boerásk', it. burrasca; vgl.
b o r 'a) plotselinge stormwind, windvlaag, ruk
losbarsting der kwade luim, oploo--wind;e
pendheid, woeste uitval.
Bourre, f. fr. (spr boer'; mid lat , provenc.
-
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it. en sp borra; waaraan waarsch. plur. burrae,
potsen, laffe grappen, ten gronde ligt) afval van
de wol, scheerwol; vul- of stophaar; - bourrette,
bourre-de-soie (spr. -so'à) vlokzijde, z. v. a.
f 1 o r e t z ij d e; ook lichte, op floers gelijkende
zijden stof (in 1815 te Lyon uitgevonden).
Bourreau, m. fr. beul.
Bourrée, f. fr. (spr. boeré') vroolijke fransche
dans en de daarbij behoorende muziek in 2 /,
maat.
Bourrique, f. fr. (spr. boeríék' ; port. burrito,
sp. borrico, lat. burricus; sp. en port. burro,
ezel) ezel; klein, slecht paard, knol.
Bourse, f. fr. (spr. boers') beurs, geldbuidel; boursier, m. (spr. boersjé) beurs- of schatmeester
in kloosters; ook scholier of student, die
met geld gesteund wordt, d. i. een beurs geniet,
= s t i p e n d i a a t; te Parijs ook: beursspeculant; - boursière, f. (spr. boersjèr') beurshoudster,
schatmeesteres in kloosters.
Bourseau, m. fr. (spr. boersó) Arch. daklijst,
noklijst.
Bousingot, m. fr. (spr. boezengo) naam van
een radicaal tusschen 1830-32, jonge voorstander der romantische school, in zijn uiterlijk
te herkennen aan een puntigen hoed met breede
gesp, kort gesneden haar, een vollen baard en
een vest a la Robespierre; bij uitbr. politieke
tinnegieter, bierhuis-politicus, iemand, die druk
verkeert in de kroegen der verloopen genieën,
leegloopers enz.
Boussóle, f. fr. (spr. boes-, it. bussola, v. 't mid.
lat. buxola, buxula, verklw. v. buxis, voor 't
lat. Pyxis, bus, vgl. b o i t e) kompas, zie
k o m p a s; ook werktuig met een kompas,
waarvan men zich bij het landmeten bedient
tot het meten van hoeken.
Bout, m. barg. agent van politie.
boutdde, f. fr. (spr. boe-; van het oudfr. bouter,
stooten, werpen, zetten, enz., provenc. en sp.
botar, it. buitare; van duitschen oorsprong:
oudn. bauta, oudhoogd. pózan, stooten, enz.,
vgl. b o s s e) snelle, wonderlijke inval,
vreemde kuur of gril, eigenzinnigheid; eene
soort van voor de vuist uitgevoerd ballet;
Muz. stukje, uit de oogenblikkelijke luim
des spelers voortgevloeid, eene fantasie, = c ap r i c c i o; - par boutades, naar luim, zooals
't invalt, bij sprongen.
Bouteille, f. fr. (spr. boetél f' ; provenc. botelha,
ital. bottiglia, mid. lat. botélla, botilia, bulicula,
verkiw. van butta, verwant met het gr. boetis,
flesch, en ons oude botte, botte 1)
flesch; - bouteillage, f. (spr. - ja -zj') in Engeland
rechten op inkomenden wijn; - bouteillier of
boutillier, ni. (spr. -ljé) opperschenker aan hoven.
Bouterolle, f. fr. (spr. boet'róll') oorband
aan de degenscheede; bajonetscheede; soort
van hamer; werktuig om slachtvee te dooden,
slachtmasker.
Boute -selle, m. fr. (spr. boei'séll', v. bouter,
zetten, en selle, zadel) it. b u t t a s e 11 a
(spr. boetta-), Mil. trompetsein om op te zitten
voor de ruiters; ook wel wat voor het voetvolk
de reveille is.
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Boutique, f. fr. (spr. boetiek', it. bottega; ontstaan uit het lat. apothèca, gr. apothéké, voor
pakhuis; v. s. van het duitsche-radkme,
bude, winkel) winkel, kraam; werkplaats der
ambachtslieden; ook ellendige woning, hut; boutique ambulante (spr. -anbulánt'), reizende
kraam, reiskraam; - esprit deboutique, kruideniersgeest, korpsgeest; - boutiquier, m. (spr.
boelikjé) winkelier, kramer; (fig.) bekrompen,
alledaagsch mensch, kruidenier, ploert.
Bouton, m. fr. (spr. boelon; provenc. en sp.
boton, it. bottone, v. 't fr. bout, eind, punt; vgl.
b o u t s- r i m é s) knoop; Mil. mikknop op
een stuk geschut; druif van 't bodemstuk vaneen
kanon; - boutons, pl. knopvormig oorsieraad;
- boutonnier, m. (spr. boetonjé) knoopenmaker;
- boutonnière, f. (spr. baetonjèr') knoopsgat; boutonneeren, toeknoopen; - boutonomantie
(spr. tie=tsie), f. fr.-gr. knoopenwaarzeggerij,
het voorspellen of bepalen door het tellen der
knoopen aan een kleed.
Bouts-rimés, m. pl. fr. (spr. boerimé; van
bout, einde, en rimer, rijmen) voorgeschreven
eindrijmen; ook het daarnaar gemaakte vers;
eene onbeduidende vernuftsspeling, door den
Franschman D u c 1 o s in de laatste helft der
17de eeuw in gebruik gebracht.
Bouvière, f. fr. (spr. boevjèr' ; van bouvier,
ossenhoeder, mid. lat. bovàrius, v. lat. bos,
bovis, rund) koemeid, veemeid ; fig. plomp
vrouwspersoon.
Bouw, f. (verbasterd uit jay. bahoe) landmaat in Ned.-Indië ter grootte van 500 vierk.
rijnlandsche roeden, 7096,5 M 2
boy., afkorting voor b o v e n.
Bovarisme, n. (naar M a d a m e B o v a r y,
roman van Gustave Flaubert) cynisch realisme.
Bovey-coal, eng. soort bruinkool.
bovina fames, lat. geeuwhonger.
Bovinátie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. (van het
lat. bos, os) osachtigheid, groote lompheid,
onbeschofte handelwijze.
Bovist, b o f i s t, m. duitsch (ontstaan uit
buben f ist, d. i. boevenveest, van 't laagd. bove,
duitsch bube, ons b o e f; en v. fist, zacht blazende buikwind, listen, f eisten, veesten, een
wind laten) Bot. wolfsveest, een buikzwam,
paddestoel met inwendige sporen, kampernoelje vol wind (Lycoperdon bovista), bloed
-stelpnduifzwam.
Bovril, n. soort vleeschextract.
Bowdlerise, f. (geheeten naar Bowdler, die een
gecastreerde uitgave van Shakespeare uitgaf)
het zuiveren van een werk door ongepaste
woorden weg te laten.
Bowie-knife, n. eng. (spr. -nai f), bowiemes,
een door den amer. overste James B o w i e
uitgevonden jachtmes met kromme punt,
10-15 (oude) duim lang en 2 duim breed, dat
inz. in de Z.W.lijke staten van N.Amerika als
wapen gebruikt wordt.
Bowl, m. eng. (spr. bool) nap, kom, drinkschaal, drinkbeker; ook mengsel van wijn met
vruchten (in een kom); - punch-bowl, punchnan. nunchkom.
.
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bowlen, gooien naar het wicket in het cricketspel; - bowler, m. balwerper in het cricketspel.
Bowlinggreen, n. eng. (spr. bólinggrien; van
b o w 1, bal, kegel, en green, groen) ook b o u1 i n g r i n, fr. (spr. boet M) grasperk voor
het balspel; inz. dicht begroeid en zorgvuldig
gemaaid of plat gerold zodenperk in eenen
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Brava, port. Braza, sp. f. Braccio, it. m. (spr.
bráts jo, it. van het lat. brachium, arm, pl. brachia
vgl. b r a s s e), f. lengtemaat in Z. Europa,
eene el: te Milaan = 0,5865; te Bologne =
0,6452; te Lucca = 0,6951; te Modena = 0,6481;
te Reggio =0,5298; te Parma voor zijde =
0,544, voor ljnwaad = 0,6438; te Genua =
tuin
0,5812; te Florence = 0,5636 meter; in Por
voor den groothandel (vara)-tugalisde
Bow-window, n. eng. boogvenster.
Box, f., pl. boxes, eng. afdeeling van een = 1,093, die voor den kleinhandel (c o v a d o)
paardenstal, de grootte hebbende eener kamer, = 0,678; in Spanje doet de el (v a r a) ongeveer
welke het paard vrije beweging vergunt, ook 0,848 meters.
Braccio, b r a z z o m. it. (spr. brátsjio
schouwburgloge; brievenbus; - boxchronometer, m. nauwkeurig scheepsuurwerk in doos.
brátzo) altviool, iets grooter dan de violine,
boxen of b o k s e n, eng. (box) vuistvechten die bij de snarenspeeltuigen alt en tenor maakt.
op de ongelsche wijze; - boxer, b o k s e r, m.
Bracelétten, soms ook b r a s s e l é t t e n
een engelsch vuistvechter, ook naam van een (v. 't lat. bráchidle en dit van brachium arm)
Chineesche sekte; - boxing-day, eng. dag na armbanden als vrouwelijk sieraad; in het dui.
Kerstmis, waarop men aan bedienden geschen- werd het woord bretzel, d. i. krakeling; Barg.,
ken geeft.
z. v. a. boeien, paternosters.
Bracherlum, n. nw. lat. Chir. breukband.
Boy, m. eng. (spr. bol) knaap, jongen, ook
Brachieten, m. pl. eene secce van Gnostieken
naam voor „bediende" ; - boyseouts, pl. (eng.
to scout = verkennen) jonge v e r k e n- uit de 3de eeuw, leerlingen of aanhangers van
n e r s, padvinders, een vereeniging van Manes.
jongens van 10-18 jaar voor lichamelijke ontBrach istochrone, z. onder b ra c h y b i o t i e k.
brachium n. lat. (gr. brachíón) arm; pl:
wikkeling en karaktervorming, in navolging
van het korps jeugdige verkenners, door gene- brachia; - brachium seculáre n. lat. wereld
wereldlijke macht; - br. ecclesiastt--lijkearm,
raal Baden Powell tijdens den laatsten Boecum, geestelijke arm, geestelijke overheid of
renoorlog in Transvaal gevormd.
boycotten, boycotteeren (eng. to boycot), van macht; - brachiaal, adj. (lat. brachiàlis e)
alle verkeer met de buitenwereld afsluiten, voor wat tot den arm betrekking heeft; - brachióla,
dood verklaren (in navolging van de behan- m. lat. armpjes, krakeling; - brachiometer, m.
deling, die de rentmeester James Boycott in gr. Chir. armmeter, een werktuig om den
arm te meten; - brachióncus, m. armgezwel;
1880 in Ierland ondervond).
Boyer de F., bij zoölogische benamingen af- - brachiopóden, pl. lat.-gr. (poes, gen. podós,
korting voor Boyer de Foscolombe (entomo- voet) armvoeters, eene klasse der weekdieren
loog te Aix, overl.1853); - Boyer atelier, n. Phot. met talrijke, inzonderheid voorwereldlijke seerwerkplaats als van den photograaf Boyer, die ten; - brachióptéra, pl. visschee met armvormige vinnen; - brachiostómiseh, adj. met vinnen
alleen bij magnesiumlicht photographeerde.
Boza of boeza, f. pert.-turk. (perz. bósd, bij den bek; - brachiotómie, f. armafzetting.
Brachmanen, z. ond. B r a h m a.
bosah) een op bier gelijkende bedwelmende
Brachmanoth, m. oudd. braakmaand, Juni.
drank der Turken, uit gerst of gierst bereid.
Brachyblotiek, f. gr. (van brachys, kort)
Br., bij botanische benamingen afk. voor
Alexander Braun (waarvoor ook A. Br.), of kunst om het leven te verkorten (als tegenvoor Robert Braun (waarvoor dan ook R. Br.) ; stelling van m a k r o b i o t i e k); - brachybij zoölogische namen afk. voor Brehm (ge- biótisch, wij. korten tijd levend, van korten
duur; - brachychrónisch, adj. korten tijd durend,
storven 1864).
kortstondig; - brachydactylisch, kortvingerig; Bra, f. gletscher (in Noorwegen).
Braakwijnsteen, m. tartaru s e me ticu s brachydiagonaal, f. in een rhombus de kleinste
diagonaal in tegenstelling met de grootste, d. i.
z. a.
Brabancóns, m. pl. fr. Brabanders, soldaten m a k r o d i a g o n a a l; - brachyglót, adj. gr.
zonder dienst, die in de 12de eeuw Frankrijk korttongig; - brachygraaf, m. gr. snel- of
plunderend doortrokken; - Brabanoonne, f. kortschrijver; - brachygraphie, f. de verkortende
schrijfkunst, z.
v. a. s t e np
o r a h i e; Belgisch
volkslied, tijdens den opstand
Pin 1830,J
g
^
vervaardigd door J e n n e v a 1 en gecompo- brachykataléktisch (vgl. k a t a 1 é k t i k o s,
neerd door C a m p e n h o u t; - Brabánte en enz.) Poët. gebrekkig, onvolkomen in metrum
Brabantille f. (spr. -tieljé), vlaamsch linnen van of versvoeten; - brachyképhálen, kortschedevlasnoppen; - Brábantsche gouden bulle, ook ligen, rondkoppen; - brachykladiseh, kortgeg o u d e n p r i v i 1 e g i e, f. vrijheidsbrief, takt; - brachylogie, f. kunst om verkort te
door keizer K a r e 1 IV in 1349 aan hertog Jan spreken; - brachylógisch, adj. kort, ineengeIII van Brabant verleend; - brábantsche school, drongen, beknopt; - brachyloog, m. iemand,
f., z. v 1 a a m s c h e s c h o o 1. die zijne meening kort uitdrukt; - brachymeBrabéum, n. gr. (brabéion) kampprijs, eere- tropisch, bijziend; - brachymetropie, f. bijziendprijs; dank; brabeuten, m. pl. prijsuitdeelers I held; - brachvpetáliseh, met korte bloemblabij de olympische spelen. , deren; - brachypnéíma, n. gr. Med. korte
.
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adem; - brachypneumátisch, adj. kortademig; braehypnaea, f. aamborstigheid, kortademigheid; - braehypódiseh, adj. kortvoetig; - braehypus, m.. die weinig en met korte teugen
drinkt, gelijk de teringlijders; - braehyptëra,
n. pl. N. H. kortvleugeligen (zooals de hoenderachtige vogels); ook: kortvleugelige insecten; braehyptériseh, kortvleugelig; - braehyseli, m.
pl. gr. Geogr. kortschaduwigen, bewoners der
heete luchtstreek, die de zonnestalen meer loodrecht ontvangen en daardoor eene kortere
schaduw geven; - brachystochróne, f. (v. brachisíos, é, on, de, het korste, superl. van brachys,
en van chronos, tijd) Math. de kromme lijn van
den snelsten val, een bijnaam der c y c l o ï d e
(z. a.); - brachysyllábus, m. gr. Poët. een uit
korte lettergrepen bestaande versvoet; - brachyteleskoop, f. korte teleskoop.
Gratiere en braeiera, f. ital. (spr. -ls jie-) kolenbekken, vgl. b r a s e r o.
braeonneeren, fr. (braconner, v. braque, oudfr.
brawn, b r a k, speurhond) wilddieverij, drijven, stroopen; - braeonnage, f. (spr. na -zj')
wilddieverij ; strooperij, - braconnier, m. (spr.
-njé) wilddief.
Braeos, m. pl. brazil. (port. braco, eig. speurhond) slaven.
Bra .eaten, m. pl. (lat., sing. bractealus, sell.
nummus, van bractéa, blik) blikmunten, holle
munten van goud- of zilverblik, die op de eene
zijde een verheven stempel hebben, welke zich
op de keerzijde verdiept vertoont.
Bradyekoia, f. gr. (van brads, langzaam, bezwaarlijk) hardhoorigheid; - bradykardie, f.
langzame hartslag; - bradymassis, f. Med. het
moeilijk kauwen; - bradypepsie, f. trage spijs
luiaard, ai; --verting;badypus,m.NH
bradyspermatisme, n. moeilijke zaadontlasting,;
-bradysurie, f., z. v. a. strangurie.
Braga 1), n. (russ. brága, van tataarschen
oorsprong) een op bier gelijkende drank uit
havermeel en hop in Siberië, Roemenië enz.
Braga 2), Brage, of liever B r a g i, m. noord.
Myth. de noordsche Apollo, de god der dicht
welsprekendheid, de beschermgod der-kunste
dichters, de gemaal van I d u n a, de zoon van
O d i n en F r e y a; naar hem heet de dicht
bragr); - ter gedachtenis-kunstbrag(od.
der dooden dronk men, een gelofte doende,
uit den koningsbeker b r a g a r f u 11; - Braga
was ook de naam van een hekelend tijdschrift in
verzen, dat in 1843 en 1844 te Utrecht uitkwam
en toen te niet ging; - bragiaantje, n. (dicht)stuk uit of in den trant van dat tijdschrift.
brageeren, fr. (braguer) zich opschikken, een
wulpsch leven leiden, den pronker spelen, zich
grootsch voordoen langs de straat.
Braggard, m. eng. (spr. brèggherd) pocher,
praalhans, opsnijder, zwetser; - braggardisme,
n. pocherij, pralerij, zwetserij.
Bragget, eng. een in sommige streken van
Engeland uit mout en honing bereide gekruide
drank.
Braga, z. Braga 2).
Brahma of Brama, (sanskr. brahman, No-

RRAMARBAS.

min. bráhmá) ind. Myth. n. gebed, een iets,
dat zich ook in de ziel des menschen bevond;
m. het hoogste wezen der Hindoes, de omgeschapen, eeuwige God, ook P a r a b r a m a en
A t m a geheeten; toen hij de T r i m o e r t i
(z. ald.) had voortgebracht, viel uit het midden
van deze een druppel, eene kiem, op het water,
deze werd tot een goudglanzig ei, en het opperwezen zelf werd daaruit geboren; als zoodanig wordt zijn naam met een accent geschreven
(B r a h m a); als uitvloeisel van zich zelven heet
hij nog N a r a y a n a, d. i. die zich over de
wateren beweegt; H i r a n y a g a r b h a of
vrucht der gouden baarmoeder, M á h a b h o et a, het groot natuurverschijnsel; M a h a n a t m a, de groote ziel; S a t i, de waarheid;
M o u t, de dood; - met Ciwa en Visnoe vormde
hij het driegodendom; - brahmanisme, n. de
godsdienst der Indiërs; - brahmínen, brahmánon of brachmànen, ook g y m n o s o p h i st o n geheeten, geletterden, wedakenners, half
vergode priesters, leden der hoogste kaste bij
de Indiërs ; - Bráhmána's, pl. liturgische geschriften, die het offerrituëel, hm als middelpunt
van beschrijving hebben.
Brat of b r a y, m. fr. (spr. brè; oudfr. brai,
slijk, teer, provenc. brat, it. brago, slijk, van
't oudn. brak, traan) soort van teer, bereid
van traan, pek, hars, enz., om te kalfateren;
scheepsteer, harpuis.
Braadisme, n. (naar den eng. chirurg Braid,
1841), op flauwte gelijkende slaap, hypnose,
z. a., ontstaande door te groote inspanning der
oogzenuwen en te voorschijn geroepen door onafgebroken fixeeren van een klein blinkend
voorwerp.
Brafflard, m. fr. (spr. bralja r; v. braidler, en
dit waarschijnlijk van braire, balken, luid
schreeuwen, inz. van den ezel) schreeuwer,
bulker.
Brailleschrift, n. blindenschrift met verheven
letters, uitgev. door Louis Brafe.
Braise, f.fr.(spr. breeze)kolengloed; -a la braise,
braisé, gesmoord.
Brake, f. (spr. breek), eng. rem; - brakesman,
remmer.
Bram, f. of bramzeil, n. Mar. zeil boven het
marszeil, dat door de bramsteng of de verlenging van den grooten en fokkemast wordt gedragen; - bramzefiskoelte, f. matige wind, waarbij de schepen bramzeil kunnen voeren.
Brama, Bramana's, Bramanen, z. ond. B r a hm a.
Bramapers, f. naar den uitvinder (den Engelschman Bramah) genoemde hydraulische
(d. i. door waterdruk werkende) pers; - bramaslot, n. naar denzelfden uitvinder genoemd,
inz. bij brandkasten aangewend kunstslot,
eenigszins overeenkomende met het c h u b bs 1 o t.
Bramárbas, m. (vgl. het sp. en provenc.
bramar, fr. bramer, schreeuwen, van 't oud
breman, brullen) naam van eenen groot--hogd.
spreker in een blijspel van H o 1 b e r g; vandaar snoever, grootspreker. windbuil, opsnijder;
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- bramarbaseeren (spr. s=z), pochen, snoeven,
opsnijden, den ijzervreter spelen.
Braminen, zie Brahminen, onder Brahma.
Bramsteng, bramzeil, enz., z. b r a m; bramzijgertje, n. uit zee opstijgende damp (in
visscherstaal), ook brandezijgertje.
Brancard, m. fr. (spr. brankár; v. b r a n c h e)
draagzetel, draagstoel, draagberrie, draagbed;
boom van een rijtuig, dubbele disselboom; brancard-wagen, m. lastwagen zonder ladders.
Branche, f. fr. (spr. braussj' ; provenC., it. en
mid. lat.. branca, duitsch b r a n k e, branie,
voor klauw, van 't lat. brachium, arm, tak,
enz.) eig. tak van eenen boom; oneig. tak
b. v. van een geslacht, geslachtstak, zijlinie,
of van eene wetenschap (vak), van eene handelszaak, enz. ; -1 e v e n sur la branche, leven op
den tak, geen eigen huishouden hebben, nu hier
dan daar logeeren.
Branehus, m. gr. (bránchos) Med. eig. keel;
heeschheid, schorheid, ontsteking van de
amandelen; - branehotomie, luchtpijpsnede,
opening der luchtpijp; - branehiën, pl. (gr. sing.
bránchos, n. en doorgaans bránchion, pl. bránchia)
kieuwen der visschen; - branehiopóden, kieuwpootigen.
Braneos, m. port. (eig. de w i t t e n -; van
branco = sp. blanco, wit, z. b 1 a n c) lissabonsche poedersuiker in kisten.
Brandai, mal. muiter; bengel.
Brandaris, m. vuurtoren; lantaarn in de mars
van het admiraalschip; flambouw. Ook zekere
oost-indische horen (Murex).
Brande, f. inhoudsmaat voor droge waren in 't
Zwitsersche kanton Neufchatel= 31,0.858 liters.
Brandebourg, m. fr. (spr. brarcd'boer) eig
Brandenburg; soort van borduurwerk of galon
rondom de knoopsgaten van zekere kleederen;
ook zeker belegsel op dameskleederen en mantels.
Brandemoris, m.verbastering voorbrandewijn.
Brandes, pl. onvruchtbare landstreken in het
fr. landschap Bourbonnais, inz. op de grenzen
van Berri, waar bijna enkel heidekruid groeit.
Brandéum, lat. doek, dien men op het graf
der martelaren legde en dan als aandenkPn

medenam.
Brandoelje, f. verbastering voor brandewijn.
Brandon, m. fr. (spr. -don) stroofakkel, brandend hout, stroowisch; - brandonneeren, met
stroowisschen merken.
Brandpiquet, n. nederl. -fr. (z. p i q u e t) sol
handhaving der orde bij brand-datenm
belast; Mar. vaartuig, dat tot veiligheid eener
vloot de wacht houdt.
Brandy, iii. eng. (spr. bréndi; samengetr. uit
het oud-eng. brandurine, brandewijn, d. i. gebrande wijn) brandewijn; ook cognac; - brandysoda, f. cognac met soda- of spuitwater.
bram, adj. jay. en mal. dapper, stoutmoedig,
kranig.
Bránka, f. (verwant met het russ. branj, oorlog, brannik, krijgsman, poolsch bran/ca, krijgsgevangene) nachtelijke rekruten -lichting in
Rusland en Polen.
branleeren (spr. bran-), fr. (branler = bran-
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diller, verklw. van brander, zwaaien) schudden,
waggelen, slingeren; aarzelen, in onzekerheid
zijn, weifelen; - branlo, m. zekere op de polonaise gelijkende dans, die ten tijde van Lodewijk XVI in gebruik was.
Brano, m. roodzijden geplooide zondagsrok
der vrouwen in Zuid-Dalmatië.
bras, m. fr. (spr. bra; van 't lat. brachium)
arm; - bras-dessus, bras- dessous, fr. (spr. bra
desa, bra desóe') arm in arm, gearmd; ook z.
v. a. à bras ouverts (spr. abra zoewèr), met open
armen, met veel hoffelijkheid, vreugde, enz. b. v.
iemand ontvangen.
Bras, f. jay. en mal. ontbolsterde en gereinigde rijst (padi = rijst in de aar; gabah =
rijst van stroo ontdaan, maar nog in derf
bolster; nasi = gekookte rijst).
braseeren, fr. (spr. s=z) twee stukken staal
of koper door middel van soldeersel aan elkander hechten.
Braséro, m. sp. (v. brasa, fr. braise, gloeiende
kool) kolenpan, warmpan, zooals men die in.
Zuid Amerika bij koude in elke kamer vindt.
Bráspenning, m. nominale munt in het
oude nederl. muntstelsel = 6l/ ; men wil
het woord afgeleid hebben van b r a s s e n,
slempen, smullen, als kunnende men weleer voor
dien prijs een lekkeren maaltijd hebben.
Brassard, m. fr. (spr. brassaar) armband,
armplaat.
Brasse, f. fr. (provenc. brassa, van 't lat. brachia, de (uitgestrekte) armen, pl. van brachium,
fr. bras, arm; vgl. braca) vadem; ook ital.
ellemaat, b r a c c i o (z. aid.).
brassen, m. pl. Mar. de beide touwen, waarmede men de raas en zeilen omhaalt, om die
de verlangde stelling te geven, welke verrichting insgelijks b r a s s e n heet.
Brasserie, f. fr. brouwerij, bierhuis.
Brasslea, f. lat. kool.
brat, mal. zwaar; zie ook b o r a t.
Bratsehe, f. hoogd. (spr. brátsje; uit het it.
viola di braccio (spr. -brálsjo) armviool, altviool; z. viola 2).
Rran_ hran_ m. Pn n _ hrnn wsP1 _ hi Pr ' — Rran.rii_
1. brouwerij, bierhuis.
Brauer, bij zoölogische namen beteekent F.
Brauer, entomoloog te Weenen.
Brauniet, n. hard bruinsteen, watervrij mangaan-oxyde.
Brava, n. een bedwelmende drank der Kamtsjadalen.
bravo, it. (nederl. b r a a f, hoogd. bray, fr.
brave, provenc. brau, brava, waarsch. van cel
oorsprong) goed, schoon, voortreffelijk,-tischen
wakker; ook het woord, waarmede men te ge
Italië een tooneelspeler toejuicht; geldt-lijkn
die toejuiching meer personen, dan zegt men
bravi, en is de toegejuichte eene vrouw, brava;,
in den superlatief bravissimo, uitmuntend, opperbest, heerlijk! - bravoure, f. fr. (spr. brawoer')
schitterende dapperheid, onverschrokkenheid,
moed, heldenmoed; bij kunstenaars: bekwaamheid, kunstvaardigheid, zekerheid (in het beheerschen der uitwendige kunstmiddelen) , -
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bravour-aria, bravourrol, bravour-stuk, enz., 1
zang, rol, stuk, die den kunstenaar gelegenheid
geven uit te blinken; bravura, ital. (spr. u =oe)
Muz. groote kunstvaardigheid in passages;
bravo, m. een dappere, moedige, wakkere strijder; als meester in zijn vak, die van zijn stoot
zeker is in Italië gehuurde sluipmoordenaar;
pl. bravi; bravácelo, it. (spr. brawátzjo) of
bravázzo (spr. brawátsjo), m. twistzoeker, vechtersbaas, kemphaan; braváehe, m. fr. (spr.
brawásj') grootspreker, pocher, zwetser, windmaker; bravacheeren, grootspreken, pochen,
zwetsen; bravade, fr. grootsprekerij braverie
braveeren, fr. (braver)
f. pralerij, pronk;
trotseeren, tarten, hoonen, met verachting
bejegenen; braváde, f. opgeblazenheid, trotschheid, snorkerij, pocherij.
Bray, z. b r a i.
Braza, z. b r a c a.
Braziliaan, m. edele topaas uit Brazilië;
braziliétbrazillehout, z. f e r n a m b u k;
hout, valsch of onecht braziliehout; braziline
of brazileine, f. roode kleurstof van het fernambukhout, f e r n a m b u k r o o d.
Brazzera, f. kustvaartuig in de Adriatische zee.
Brdt., bij zoölogische namen afkorting voor
Joh. F. Brandt (gest. 1879).
Break, f. eng. (spr. brèk) vierwielig rijtuig
met de deur achterin, brik.
Breakfast, n. eng. (spr. brek f est) ontbijt, bij
R. Visscher breekvasten.
Breeeie, f. it. (spr. brétsje; fr. brèche, oorspronkelijk van 't duitsche b r e c h e n, ons
b r e ken) ook b r o. c a t e 11 a genaamd, eene
hoekig stuk marmer, uit fragmenten van verschillende kleuren gevormd .en door een kalkaardig cement vereenigd; Geol. rots, uit hoekige
stukken van een gesteente of mineraal gevormd.
Brêehe, z. b r e s.
bredi-breda, adv. fr. ter vlucht, in der ijl,
in overhaasting; als subst. n. verward gesnap,
mengelmoes.
Bredouille, f. fr. (spr. –dóélj') verwarring,
ontsteltenis, verlegenheid; de dubbele partij
in het triktrak-, (trictrac) of toccategli-spel;
ook de rekenpenningen, waarmede die partij
wordt aangeduid; als jachtterm: platzak, niets
geschoten hebbende; bredouilleur, m. stamelaar, stotteraar; bredouilleeren, stamelen,
stotteren.
Breeder, m. eng. (spr. brie–) fokker (inz. van
paarden).
Breel, f. tonnetje aan de haringvleet, zie baril.
Breeveertien, f. zandbank, die oudtijds voor de
14 vadem diepte. De br.
holl. kust lag, van
opgaan, d. i. te gronde gaan; losjes leven.
Breeze, m. eng. (spr. briez') frissche koelte,
z. b r. i e S.
Brégma, n. gr. (van brèchein, bevochtigen)
kruin van het hoofd, middelste gedeelte van
den schedel, aldus genoemd, naar men zegt,
omdat dit deel bij kinderen altijd vochtig en
week is en het laatst hard wordt.
Brelan, n. fr. (oudfr. brelenc, bedent, bord
voor het dobbelspel, van het duitsch bretlrin,
–
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brellein, of brelling) hazard- of kansspel met
kaarten; vandaar het werkw. brelandeeren
(fr. brelander), gedurig spelen.
brelie-breloc of brelique-breloque, frtooverformule (zonder zin), welke in tooverkomediën
de geesten noodzaakt te verschijnen of te verdwijnen, dus kom en ga heen, heen en weer 1
vandaar saamverbonden: in verwarde haast,
overijld, over hals en kop; breloque, f. (spr.
–lok ; vgl. het fr. loque, lap, Harde, oudn. lókr,
iets afhangends) sierlijke kleine voorwerpen
aan horloge-kettingen en armban den.
Brem., bij zoölogische benamingen afkorting voor I. G. Bremser (gest. 1827).
Bremi, bij zoölogische benamingen afkorting voor Bremi-Wolf, entomoloog (gest. 1857).
Bremse, f. dui. rem.
Brenn, m. gallisch, opperhoofd, door de Romeinen als eigennaam opgevat Brennus.
Brenta, f. (vgl. het duitsche brento, houten
vat voor melk, gezouten vleesch, enz.) wijnmaat in Italië en Zwitserland; in het laatste
37,5 liter.
land
Brephotrophium, n. gr. (brephotropheion, van
bréphos, lichaamsvrucht, pasgeboren kind, en
trephein, voeden) eig. huis ter voeding van
kinderen; vondelingenhuis; brephotrooph, m.
vader of toeziener van zoodanig huis.
Bres, f. (fr. brêche, it. bréccia, oorspronkelijk
germaans sch, v. b r e k e n) Mil. eene geschoten
opening in den muur of den wal eener stad;
stormgat, stormopening, muur- of walbreuk,
die door de b r e s b a t t e r ij e n bewerkt
is, als het heet, dat zij bres ges c h o t e n
hebben.
Brésehith, hebr. (d. i. in den beginne) het
eerste boek van Mozes, dat met dit woord begint.,
Breseiaanseh staal, n. soort van ruw staal
van B r e s c i a in Opper-Italië.
Bretagne, f. fr. (spr. –tánje) landschap (weleer hertogdom) van N. Frankrijk, sedert de
4de eeuw door vluchtende Britten uit Engeland bevolkt en Britannia minor (K 1 e i nB r i t t a nn i ë) geheeten; vandaar bretagne, f.
oude, deftige fransche dans van twee personen;
bretagnes, f. pl. voortreffelijke soort
van fransch linnen; de inwoners van Bretagne heeten Bretons; vandaar bretonne, f.
vrouwenregenmantel; eig. kleeding der vrouwen
uit Bretagne.
Bretaniotte, f. it. zoute kabeljauw.
Bretéllen of bretéls, f. pl. fr. (bretelles, verklw.
van 't oudfr. en provenc. brei, vogelstrik, sp.
brete, beenkluister, en slit v. 't oudhoogd. brettan,
slingeren, vlechten of van nedl. breidel) draagbanden, broek-dragers, galgen.
Bretons, bretonne, zie onder B r e t a g n e.
Brette, f. fr. een soort degen, misschien geheeten naar Bretagne.
brevis, breve, lat. kort; brevis, f. Muz. eenti
noot, die twee geheele maten doet (vgl. semibrevis = 1 maat; minima = 1 / ; semiminima =
'/ ; f usa = 1/ ; semi/usa = 1/ subsemi/usa of
biscroma = 1 /32 ); – in brevi, in 't kort, in korten tijd, welhaast; – alla breve, ital. Muz. in
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Brick, m. eng. baksteen; briekhouse, n. huis

- brevi manu, kort en goed, kortaf, zonder van baksteen.
)

omstandigheden, zonder wijdloopigheid; - bre- ' Bricóle, f. fr. (van 't mid. lat. bricola, oud
viteit, f. lat. brevitas kortheid; - brevitá—- werp
pggeschut,
^ waarmede men steenen teggen
lis escusa, kortsheidshalve, om kort te zijn; , de muren, enz. slingerde) bij het biljart,
brevUer, kortelijk, in het kort; - breve, f. it. terugsprong, terugkaatsing, terugstuiten van
(ook briéve, waarvan ons nederl. b r i e f den bal van den band af; e e n e n b a l
komt) eig. een kort schrijven, inz. een minder par bricole m a k e n, d. i. hem door eene afvormelijk schrijven van den paus aan staten, stuiting van den band in den zak stootera; vanvorsten, enz. wegens zaken van gemeen be- daar par bricole, fig. niet rechtuit of ronduit,
lang, op de gladde zijde van perkament ge- maar door omwegen, van ter zijde, langs bij schreven en alleen met den visschersring (an- paden, met draaierijen; - bricoleeren, doen
nulos piscatoris) in rood was bezegeld; zij on- terugspringen, door afstuiting van den band
derscheidt zich van de b u 1 (z. aid.) door min- maken; oneig. niet eerlijk handelen, kale uitder algemeene belangrijkheid; - brevét, n. vluchten zoeken, draaierijen maken.
( r. spr. brewè) een open geschrift, waardoor
Bride, f. eng. (spr. braid') bruid; - briiemand eene gunst, een titel toegestaan, een degroom, m. (spr. oo =oe) bruidegom; - bripensioen, een voorrecht verleend, een post, decake (spr. -keek) bruiloftstaart (zeer groot
eene bediening geschonken wordt, enz. (p a- en zwaar, b. v. tot de prijs van 5 à 10 pond sterl.)
t e n t, d i p 1 o m a); - breve d'invention (spr.
brideeren, fr. (brider, van bride) Kookk. een
-deiwansión) eene vergunning aan den uit- gevogelte de pooten samenbinden en oppinnen
vinder van eenige zaak om gedurende eenige om te braden.
jaren daarvan alleen, met uitsluiting van anBridge n. (spr. bridzje), eng. soort whistderen, voordeel te trekken, uitvindings-patent, spel.
octrooi; - breveteeren, zulk een octrooi verBrie, f. zachte kaas (uit Brie).
leenen; - breviarium, lat. 1- het rechtsboek
Bries, f. (fr. brise, eng. breeze, it. brezza,
der Romeinen in het west-gotische rijk sp. briza, brisa, brisca; wellicht van eelt. oor(breviarium Alaricianum); 2- ook brevier, n. sprong) zwakke zeewind; zachte wind, koelte.
Briga, f, mid. lat. en ital. (fr. b; vgl.
gebedenboek der R. kath. geestelijken, gebedenformulierboek, zoo geheeten, omdat het b r i g u e e r e n) twist, strijd, onenigheid;
uit korte uittreksels bestaat; het bidformu- partij, aanhang, rot; - brigade, f. fr. (spr. brig►ada,
lier; - brevier, ook Typ. soort van d r u k- ital. brigáta, hoop, troep, eig. en oorspr. een
1 e t t e r s (z. a.); - breviatoren, m. pl. strijdende hoop) groote legerafdeeling, uit
ambtenaars aan het hof van den griekschen 2 of 3 regimenten voetvolk, escadrons ruikeiznr, die brieven schreven en vertaalden; - terij en batterijen geschut bestaande en
breviatuur, f. verkorting, kort begrip; — waarover een brigade-generaal bevel voert; brevlloquéntie (spr. -kevie), f. (lat. bre- brigadier, m. krijgsman, wiens rang bij de
v1oquentia) kortheid in het spreken, karig- ruiterij met dien van korporaal bij de inleid in woorden; - breviotypie, f. muz. noten- fanterie overeenkomt; - brigand, m. fr. (spr.
druk, - brevipennis, kortvleugelig b. v. de brigáii; van 't ital. brigánte, partijganger, onstruisvogel.
ruststoker) roover, dief, plunderaar, straatBreva, m. de opwaarts waaiende wind aan het roover; weleer in Frankrijk ook lichtgeComomeer.
wapend soldaat, die eene brigandine, • een
Brewer, m. eng. (spr. broe-) bierbrouwer; zeker harnas of maliënkolder droeg; - brigandage, f. (spr. -dázj') of brigantaggio, ital.
- brewery (spr. y=í) bierbrouwerij.
Breyn, bij zoölogische benamingen, beteekent (spr. -ádzjo) straatrooverij, struikrooverij, afzetterij ; - brigandeeren, fr. (brigander) straatJ.- Ph. Breyn (gest. 1764).
Briangónseh krijt, soort van witten, wee- rooverij drijven; - brigantjjn, m. (fr. brigantin,
ken talk-, spek- of zeepsteen van B r i a n- it. brigantine, mid. lat. brigantinus, oorspr.
c o n in Frankrijk, waarvan o. a. de kleer- roofschip, vgl. b r i g a n d) galeivormig schip
makers zich bedienen om op het laken de lijnen met een laag boord, gevoerd door 10 tot
te trekken, die den snit aanwijzen; ook maakt 15 paren roeiers, en dat ongeveer 100 man
men er vetvlekken in wollen en zijden stoffen kan voeren, eertijds menigvuldig in de Midmede uit; nog bedient men zich er van, om dellandsche zee tot zeerooverijen gebruikt;
aan zekere behangselpapieren een blinkenden snelschip, licht vracht- of oorlogsschip met 2
masten.
paarlemoerschijn te geven.
Briáreus, m. Myth. een uit de aarde geBrighélla, m. ital. (van briga, z. aid.) kaboren reus met 100 armen en 50 hoofden met rakter-masker van het italiaansche volkstoovuurbrakende monden, die de olympische go- neel, een sluwen, ingebeelden burger voorden in den strijd tegen de Titanen bijstond.
stellende.
Brightsche ziekte (naar den eng. geneesBrie-A-brae, m. fr. (spr. brikabrak) oude
rommel, voddenkraam, oude meubelen, schil- heer Bright (spr. brait) genoemd) eene acute
nierziekte, gepaard met waterzucht en afzonderijen enz.
Bríie-bat, m. fr. (spr. briekbá) kaas in tichel- ! dering eener eiwitachtige urine.
of baksteenvorm!
Brigitta, oudd. vr.naam (Brigida, waarsch.
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verwant met B e r t h a, z. aid.) de stralende, 1 zacht en glanzend te maken; 2- een dicht geweprachtige; - Brigitten-orde ofo r d e v a n ven wollen stof; - brillolette, f. fr. (spr. briljolel')
St.-S a 1 v a d o r, eene geestelijke monniken- peervormige diamant met facetten.
Brimade, fr. (brinier, plagen), ontgroening,
en nonnenorde, gesticht in 1348 door B r i g i tt a, dochter van Birger, koning van Zweden, plagen van medescholieren.
Brimborions, pl. fr. (spr. brenborión; oudfr.
die in het jaar 1391 door paus Bonifacius IX
onder de heiligen geplaatst of gekanoniseerd ook breborion, of misvormd v. 't lat. breviarium,
Of van 't provenc.-fr. brimber, bedelen) kleiwerd.
Brignole, (spr. f. brienjolle) fr gedroogde nigheden, vodderijen; verlatijnscht brimborium, n. vodderij, nietigheid (b. v. bij Goethe
pruim uit de stad van dien naam.
brigueeren (spr. -geeren), fr. (briguer, - it. in zijn Faust).
Brincolo, m., pl. brincol , it. (spr. brier-)
en mid. lat. brigare, twisten; aanhoudend smeeken; ijverig streven; vgl. het noordsche breka, rekenpenningen, speelmerken, vischjes (fiches).
Brio, ital. vuur, levendigheid; brioso of
bidden, bedelen, ital. briccone, bedelaar) iets
door de gunst van anderen, door inwerking van con brio, Muz. levendig, vurig.
Brioche, f. fr gebak van meel, eieren, melk
vrienden, door kuiperij zoeken te verkrijgen,
ijverig aanhouden, najagen; - brigue, f., zie en boter, boterkoek, tulband; fig. domme zet,
b r i g a; - brigueur, m. (spr. -geur) kuiper, lompe streek.
Briolétten, f. pl. drupvormige briljanten,
gunstbejager.
Brik, f. (eng. brig, van 't fr. barrique, last, z. b r i 11 o 1 e t t e, ond. b r i 1 j e e r e n.
Brión, m. een goede fransche wijn.
dus eig. lastschip) licht vracht- en oorlogsbrióso (spr. s=z), z. ond. b r i o.
schip, een snelzeilend vaartuig, dat eenen
Brique, f. fr. (spr. briek') baksteen; - briquet,
grootera en eenen fokkemast met stengen en
bramstengen en als oorlogsschip 10 tot 30 ka- m. (spr. brikè) of briquette, f. (spr. brikèt')
eig. baksteen; bij uitbr. iets baksteenvormigs,
nonnen voert.
inz. geperste kolen in den baksteenvorm,
Brikfis, afr. ned. Zie b r e a k f a s t.
Bril, m. Mil., z., 1 u n e t t e, ond. 1 u n a; uit steenkolengruis, aardachtige bruinkolen of
vgl. ook b e r y l; - brildaalders, m. pl. zekere houtskool; ook zout in steenvorm geperst; daalders in de laatste helft der 16de eeuw briqueteeren, (spr. qu=k), fr. met baksteenen
geslagen, waarop o. a. een bril staat met de beleggen, of als baksteenwerk beschilderen ; letters: W. H. D. A. L. V. B. D. S. S. N. H. briquetage, f. (spr. brikelá-zj') geschilderd bakV. K. `V., zijnde de eerste letters van het steenwerk.
brisant, adj. fr. verbrijzelend, brekend; - briversje: Was hil f t den Augen Licht and Brill,
en and kennen will, d. i. santgranaat, f. granaat, gevuld met hevig werDer Bich selbst nicht hel fen
wat baat voor de oogen licht en bril, die zich kende springlading; - brisage, het breken; brisement forcé, n. gewelddadig breken van
zelf niet helpen en kennen wil.
brilleeren, (spr. bri-ljeeren), fr. (briller, ital. beenderen en gewrichten in de heelkunde.
Briscambille, n. fr. soort kaartspel.
brigl are, provenz. en sp. brillar; v. 't lat. berylBriseola, n. ital. soort kaartspel.
lus, een zeegroene, zeer blinkende en doorzichBriska, m. russ. wagen met huif, die als slede
tige edelsteen, z. b e r i 1) briljeeren, schitteren, glinsteren, blinken, pronken; - bril- kan gebruikt worden.
Brise, f. fr. (spr. briez'), z. b r i e s.
laat, adj. (fr. spr. bri-ljc ), briljant, schitBrisolette, f. Kookk. gepaneerd en in boter
terend, glinsterend, blinkend, uitstekend, voortreffelijk; - briljant, m. in 't algemeen ieder gebraden schijfvormig gerecht uit gehakt vleesch
geslepen edelgesteente, dat den vorm heeft van en bloem.
Briss., bijzoölog. benamingen afk. voor
een dubbelen kegel, van boven sterk en van
onderen zwak afgestompt en aan de zijden in M. J. Brisson (gest. 1806).
Brissotin, m. fr. (spr. bri-soten) aanhanger
kleine driehoeken of ruiten (facetten) verdeeld
is, en die steeds á jour gezet wordt, inz. de van B r i s s o t, dien men in de fransche revudiamant; glinsterend of glanzend edelge- lotie in 1791 voor het hoofd der Girondisten
steente; brillánte, adv. it. Muz. zeer vurig, hield; - brissotisme, n. het politieke stelsel
levendig; - briljanteeren (fr. brillanter) diaman- van B. en zijne aanhangers.
Bristolpapier, n. (fr. papier Bristol, eng.
ten tot briljanten slijpen (58 facetten), met
glanssteen bezetten; - briljántkever, m. N. Bristol-paper) naar de stad Bristol genoemde
H. juweel- of diamantkever, ook snuitkever soort gelijmd karton voor teekeningen met wagenoemd, een prachtige tor van Brazilië, van terverf of krijt (ook i s a b e y-p a p i e r).
Brisure (spr. -zuur'), fr. (van briser, Brede grootte van een meikever met getande
en van oortjes en slippen voorziene dekschilden, ken, provenc. brisar; van telt. oorsprong:
waarop veelvervige goudkleuren prijken; - iersch brisim, gael. brie, ik breek) eig. breuk,
briljantvuur, n. soort van vuurwerk, dat stra- berst; Mil. omgebogen verlenging van de
lende, bloem- en stervormige vonken werpt, en verdedigingslinie, dienende om de bedekte
uit meelpoeder, ijzervijlsel en wat zwavel be- ( flank te maken; korte linie van 4 of 5 vademen
staat; - brillantier, m. fr. (spr. bri-ljantjé) tot aan de gordijn en borstwering; in de wadiamantslijper; - brillantine, f. fr. (spr. bri- penkunde: bijteeken in 't wapen van jongere
ljantién), 1- welriekende olie om de haren ; liniën.
.
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Brit, • m. (lat. Bruto, Britannus, of naar den
wallischen stamheld Bryt, Brydain genoemd,
of van 't wallisisch brith, bont, omdat de oude
Britten hun naakt lichaam plachten te beschilderen, waardoor de Caledoniërs, een deel der
noordelijke Britten, bij de Romeinen Picti, d. i.
beschilderden heeten) bewoner van Engeland,
Engelschman; vandaar Brittánnië of Britannic,
n. (lat. Britannia, vgl. A 1 b i o n) Engeland; Groot-Brittannie, Engeland en Schotland; - Brittnnia- metaal, n. in Engeland uitgevonden metaalmengsel van tin, messing, antimonium en
bismuth, dat zilverachtig wit is ; - Brittannioveiligheid, f. El. strook of reep van brittannia
in een elektrische leiding, die bij te hooge
stroomsterkte smelt.
Britiniánen of britiniërs, m. pl. eene bijzondere
broederschap van augustijner monniken, naar
hunne eerste woonplaats B r i t i n i in de
mark van Ancona, sedert 1186.
Britsehka of britzka, f. poolsch. soort licht
rijtuig of open koets.
Brittanje, Brittannië, enz. z. onder B r i t.
Briza, n. Bot. trilgras.
Brizo, f. gr. (waarsch. van bridzein, insla
vereerde godin, die-pen)Myth.oDls
door droomen orakelen sprak; vandaar brizomant, m. droomuitlegger; - brizomantie (spr.
1=ts), f. waarzeggerij uit droomen, droom
-uitlegknd.
Brobdingnag, n. eng. in Gullivers reizen het
land der reuzen, evenals Lilliput dat der dwergen.
Brocaat, n., brocade, f. (fr. brocart, it. brocáto,
van ital. broccare, fr. brocher, steken, stikken;
vgl. broche, brocheeren) eene met
gouden en zilveren bloemen, figuren, enz.
doorwerkte zware zijden stof, zijden goud- en
zilverstof; ook in het algemeen: , met bloemen
doorwerkte zijden stof; - broeaatpapier, n. metaalpapier, geverfd papier met opgedrukte
goudfiguren; - broeatél of brocardél, f. eene
soortgelijke, maar geringere stof van katoen
of gemeene zijde; Min. soort van geel, roodachtig of violetkleurig ital. marmer.
Broeanteur, m. fr. kunsthandelaar verkooper
van platen, schilderijen, enz. ; - brocanteeren,
kunsthandel drijven, allerlei kunstvoorwerpen
koopen en verkoopen.
Brocardel, z. ond. b r o c a a t.
Brocardeur, m. fr. spotter, iemand, die
iemand scherpe zetten geeft; - brocardeeren,
spotten, stekelig zijn.
Brocardleum, brocardlum, n. mid. lat.
(waarschijnlijk naar de verzameling van kerkwetten: Brocardica, regulae Burchardicae, nagelaten door den bisschop van Worms, B u rk a r d, bij de Italianen en Franschen B r oc a r d geheeten) Jur. korte leerspreuk, korte
rechtsregel, in 't algemeen een rechtsspreuk
der middeleeuwen, dat niet in de bronnen staat,
maar dikwijls door de leeraars valschelijk gemaakt en voor echt uitgegeven is; pikante zet.
Brocatel, z. ond. b r o c a a t.
Broeatella, f. it., z. b r e c c i e.
Broee., bij natuurwetenschappelijke bena;
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mingen afkort. voor Giovanni Brocchi (gestorven 1826).
Broccoli of bróeoli, m. pl. it. (sing. broceolo,
d. i. eig. spruitje, van brocco, spruit, kiem)
spruitkool, zomerkool, eene donkerblauwe
bloemkool, de meest geliefkoosde groente in
Rome (Brassica oleracea botrytis).
Broche, f. fr. (spr. brósj' ; provenc. en sp.
broca, it. brocco, spits, spiets, spitse pin) in
't algemeen spies ; groote naald, spil, spit, enz.,
inz. borstnaald der dames; - brocheeren, fr.
(brocher) bij boekbinders: innaaien; ook bloemen
en figuren op zijden en wollen stoffen werken
(vgl. b r o c a a t, b r o c a d e); - brochure, f.
een slechts doorgestoken boekje; vlugschrift,
geschrift van weinig omvang; - broehurist, m.
(fr. brochurier) vlugschriftschrijver.
Broekperle, f. (fr. baroque en dui. perle) scheeve,
onregelmatige parel.
brodeeren ; broderie, fr. (door letterverzetting ontstaan uit b o r d e e r e n, omdat do
b r o d e r i e s de boorden (bords) of randen der
kleederen versieren), z. b o r d u r e n, b o rdure, z. ond. boord.
Brodequins, m. pl. fr. (spr. brod'ken) zeker
schoeisel, halve laarzen; tooneellaarzen (in
het blijspel); ook soort van pijniging met
planken en wiggen, spaansche laarzen, scheenijzers.
Broderie, z. b r o d e e r e n.
Broek, f. Mar. (zw. brok, fr. brague) zwaar
touw tot bevestiging van verschillende voorwerpen; zeildoeksche bekleeding, ook broeking geheeten; - broekstuk, n. dat gedeelte
van een kanon, 't welk zich achter de tappen
bevindt.
Broger, m. barg. man.
Broglio, m. it. (spr. broljo; vgl. b r o u i 11 e e r e n) verwarring; opschudding, muiterij,,
opstand, ook een lichte, aangename italiaansche wijn.
Broken-down, n. eng. (spr. -doen) aan de renpaarden na een val eigen kreupelheid.
Broker, m. eng. makelaar; - brokerage, (spr.
brokereezje) loon van den broker, courtage.
Bromanytpapier, n. Phot. glanzend papier
voor afdrukken.
Bromatographie, f. gr. (v. broma, spijs) beschrijving van het voedsel; - bromatologie, f.
leer der voedingsmiddelen, spijs- en drankleer; - bromatolbgiseh, adj. die leer betreffend, voedselkundig; - brómatometer, m.
spijzenmeter, een werktuig tot afweging van
de dagelijksche voeding.
Bromelia, f. (naar den zweedschen arts en
botanicus B r o m e 1, overleden 1705, benoemd) een uitlandsch plantengeslacht, dat
o. a. de ananas . bevat.
Bromlos, m. gr. (v. bromos, gedruisch) de
schreeuwer (bij Vondel „schreier "), bijnaam
van Bacchus, wegens het getier, dat de bacchanten op zijn feest maakten.
Bromium, n. (v. het gr. bromos, stank) Chem.
een metalloïde, dat in de methodische rangschikking der elementen tusschen het chloor
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en het jodium staat; het ,ontleent zijnen naam
aan zijn onaangenamen reuk en heeft een walg 1
lijken, brandenden smaak. Het werd door
B a 1 a r d in 1826 ontdekt en bevindt zich
in zeewater, zeeplanten, zeedieren, vc oral in
de Doode Zee en in vele minerale wateren,
met het magnesium en somtijds met het potassium vereenigd; — vandaar bromium -, bij verkorting broom-zuur, broom-kalium, broom-natrium,
enz. ; — bromaat, n . broomzuur zout ; — bromset, n .
broomzilver; — bromisme, n. broomvergiftiging;
een metaal.-bromide,n.v gabromet
Bromural, n. zenuwstillend en slaapwekkend
middel.
Bromus, f. dravik, plantengeslacht uit de
familie der Grassen.
broneheeren (spr. bronsjeeren), fr. (bron
ital. broncare, v. bronco, stam, boomstomp,-cher,
oudfr. bronche, struik) struikelen, mistred doen,
dwalen, blijven steken; — bronchade, struikeling.
Bronchus, m. gr. (brànchos) luchtpijp, keel;
— bronchiën of bronchia, n. pl. gr. luchtpijptakken; — bronchiaal, adj. de luchtpijp betreffend; — bronchiëktásie, f. uitzetting van de
luchtpijptakken; — bronchitis, f. Med. ontsteking der luchtpijpstakken; — bronchoblennorrhée,
f. slijmscheiding uit de luchtpijpstakken ; — bron
kropgezwel; — bron -choeël,f.utpijbrk;
longontsteking; — broncho--chopneumi,f.
phonie, f. piepende stem bij heeschheid; —
bronchoskópie, f. onderzoek door verlichting van
de luchtpijp; — bronchotomie, f. luchtpijpsnede,
eene chirurg. snede in de luchtpijp, waarvan
Asclepiádes de uitvinder is.
Brons, n. (fr. bronze, it. bronzo, sp. bronce,
mid. lat. brónzium, en dit Of van 't it. brunizzo,
bruniccio, bruinachtig v. bruno, bruin, met accentverschuiving, Of waarschijnlijker uit (aes)
Brundisinum d. i. metaal uit Brundisium,
thans Brindisi) een bruinachtig metaalmengsel, waarin koper en tin het voornaamste
gedeelte uitmaken; klokkespijs, klokmetaal,
gieterts ; — bronzen, pl. uit dit metaalmengsel
gegoten of vervaardigde voorwerpen; — bron
(fr. bronzer) eene ertskleur geven, over--zen
ertsen, met koperkleur overdekken; zwart
verven (van leder); — bronzed skin, eng. gebronsde huid, Addisonsche ziekte, z. a. —
bronzino, ital. soort marmer, waarin metaal
bronzista, sp.-klanzit;—bros,m.(al
broncista) bronswerker, roodgieter.
Brontëum, n. gr. (v. brontë f., donder) donderwerktuig op schouwtooneelen; — brontia,
n. pl. dondersteenen; — brontologie, f. donderof onweersleer; — brontophobie, f. onweersvrees, vrees voor den donder; — brontosaurus,
donderhagedis, voorwereldlijk reptiel; — brontotheologie, f. erkenning van God uit de verstandelijke beschouwing van het onweder, eig. dondergodgeleerdheid; — brontothérium, n. donder
-best,
voorwereldlijk dier.
Broodate, m. westvl. kostganger.
Brookiet, n. bruinkleurig, gekristalliseerd titaniumzout.
,

,
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Brook., bij zoolog. benamingen afk. voor
Richard Brookes (18de eeuw).
Broom,- n. verkorting voor b r o m i u m, z.
aid. ; — bromaat, n. broomzuur zout.
Broom, z. brougham.
Broquart, m. fr. (spr. brokar) eenjarig hert.
Brorskol (Broderskal), zw. broederschap, intieme vriendschap.
Brosserie, f. fr. (v. brosse, borstel) borstelma
borstelwerk; — brossí re, f. kleuring-kerswan,
van het leder met den borstel.
Brother Jonathan, m. broeder J., spotnaam
voor het amerikaansche volk.
Brots, f. houweel, bijl.
Brouétte, f. fr. (spr. broe-étt' ; provenc. birouelle,
v, 't lat. birota, scil. rheda, v. birótus, a, um, tweeraderig, en dit van bi, bis, twee, en rota, rad)
weleer een fransche handwagen met twee raderen, die door een mensch werd getrokken;
nu een klein voertuig met één wiel, dat men voor
zich uitduwt, kruiwagen.
Brougham, m. eng. rijtuig voor twee personen
(inz. om visites in de stad te maken), naar den
naam van den beroemden engelschen staatsman;
eig. uitspr. brau'm, gewoonlijk echter broem uitgesproken en daarom somwijlen verkeerdelijk
als broom geschreven.
Brouhaha, n. fr. (spr. broe—) verward geschreeuw, vreugdegeroep, toejuiching van eene
volksmenigte, van aanschouwers, enz.
brouilleeren (spr. broeljeeren), fr. (brouiller,
ital. brogliare, woelen, opstoken, aanhitsen)
in wanorde of verwarring brengen, door elkander werpen, verwarren; ook oneenig maken of
worden, verdeeldheid, onlust verwekken; m e t
iemand gebrouilleerd zijn, met hem
oneens zijn, in geene goede verstandhouding leven, overhoop liggen, in misverstand zijn; —
brouillamini, n. verwarring, wanorde, b. v. in
een huishouden; Pharm. boluspleister; ook
zeker artsenijmengsel; — brouillement, n. (spr.
broelj'mán) en brouillerïe, f. tweedracht, oneenigheid, misverstand, twist, strijd, geharrewar; —
brouillon, n. (spr. broeijon), ook broui lard (spr.
broei jar) klad, het eerste ruwe schriftelijk
ontwerp; kladpapier, kladschrift; planteekening;
Kmt. kladboek (strazza), waarin allerlei zaken
slechts voorloopig ter herinnering worden aan
-getknd.
Brouss., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Broussonet (gest. 1807).
Brown., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Patrik Browne (gest. 1790).
Browniaan, m. aanhanger of vriend der
prikkelings- of opwekkingsleer van den engelschen geneesheer B r o w n (gest. 1788); —
brownianisme, n. prikkelings- of opwekkingsleer van dien arts.
Brownie, m. eng. (spr. brauni, waarsch. v.
brown, bruin, wegens de daaraan toegeschreven
kleur) bruintje, een plaagzieke huisgeest of
kabouter, inz. in Schotland of op de Hebriden.
Brownisten, m. pl. secte van Puriteinen
(z. ald.) in Engeland, door Robert B r o w n e in
1580 gesticht.
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Broyeeren (spr. broaj-) fr. (broyer, oudfr. v. hill, strijd) oudd. vr.naam: de geharnaste
brayer, prov. bregar; v. 't germ. breken) vermalen, krijgsgodin; koningin der Franken (gest. 613);
wrijven, fijnwrijven (verfstoffen); - broyon m.
(spr. bron?ón), roerhout om verf te wrijven.
Broyhan, n. zoet-zuurachtig frisch bier, genoemd naar den brouwer.
Brueine, f. .Chem. vergiftig alkaloïde, dat
zich in de braaknoten (het zaad van Strychnos nux vomica), de ignatiusboonen en den valschen angusturabast bevindt (Voor de moeder
laatsten hield men vroeger de-plantvde
Brwcea f erruginea, behoorende tot Bene naar
den Engelschen reiziger genoemden plantensoort; vandaar de naam); - brueiet, n. uit
talkaarde en water bestaand mineraal.
Bructéren, m. pl. (lat. B r u e t é r i) oude
duitsche volksstam, die aan beide zijden der
Eeros, noordwaarts tot aan de Friezen, oostw.
tot aan de Wezer, zuidw. tot aan de Lippe en
westw. tot aan de Vecht woonde.
brueeren, fr. (bruir), Techn. de stoffen met
damp of stoom laten doortrekken om ze leniger,
zachter te maken.
Brug., bij zoölogische namen afkorting voor
Bruguières (gest. 1799).
Brugbroeders, m. pl. (fr. f reres ponti f es) Chr.
genootschap van de 13de tot de 15de eeuw
in Z.Frankrijk, gesticht door B e r e z e t, dat
zich inz. bezig hield met het aanleggen van
b r u g g e n, overvaarten, pleisterplaatsen, enz.
Brugman (Jan), een minderbroeder der 15de
eeuw, een rondreizend prediker, die door zijne
zonderlinge, hartstochtelijke preekmanier den
volkshoop in de Nederlanden op zijde kreeg,
zoo zeer, dat de kracht zijner groote welsprekendheid bij ons is overgebleven in het spreekwoordelijk zeggen: at kondt ge als B r u g m a n
praten.

bruineeren, z. ond. b r u n e t.
Bruintje, n. barg. bier.
Bruit, m. fr. (spr. bru-i; v. breire:, bruisen,
ruischen; mid. lat. brugire, v. eelt. oorsprong)
gedruisch, geraas, getier, gemompel, gemor, gerucht; - tant de bruit pour une omelette, sprw.
zooveel drukte om een eierkoek, d. i. veel drukte
om . niemendal.
Brumaire, f. fr. (spr. brumer', v. 't lat. bruma,
winter) nevelmaand in den voorm. fr. republikeinschen almanak, loopende van den 22sten
October tot den 20sten November (op 18 brumaire = 9 November 1799 maakte Bonaparte
een einde aan de fransche republiek); - brumaal,
adj. lat. (brumális, e) winterachtig, wintersch; brumeus, nevelachtig, mistig; -brumdlia, het feest
van den kortsten dag bij de Romeinen, 25 Dec.
Brumata-ljjm, f. zekere kleverige massa om
schadelijke insecten op boomen te vangen en te
dooden.
Brummer, m. (d. i. Bromberger) eene
in B r o m b e r g geslagen poolsche zilvermunt
3 centen; ook kopermunt van gelijke waarde.
Brun., bij zoölogische namen afk. voor Brunnich (gest. 1827).
Brunehilde of Brunhilde (oudhoogd. brunihilt
v bruni, brunja, pantser, en hilti, krijgsgodin

ook myth. persoon uit het Nibelungenlied.
Brunélle, f., z. p r u n e 11 e n; ook een fraaie
heester, berenoor (nw.lat. brunellia, naar den
ital. botanicus Gabr. B r u n e 11 i genoemd).
brunét, fr. (ital. brunetto, v. bruno, fr v. barn,
oudd. bron, bruin) bruinachtig, inz. bruinharig,
donkerharig; als subst.: iemand met bruine,
donkerkleurige haren; vr. brunette; - bruineeren
(fr. brunir) bruin (d. i. blinkend, schitterend)
maken, polijsten inz. de oppervlakte van het
ijzer bij geweerloopen en grendels; bij boekbinders het glanzen van de snede van een boek
met eenen wolfstand.
Bruno, oudd. (v. bron, bruin) mansn.: bruine,
de door de zon bruin gebrande.
Brunoniia, f. nw. lat. het als vrouw verpersoonlijkte Brunswijk, dat het vierspan (quadriga)
ment op het residentieslot te Brunswijk.
braak, adj. fr. (brusque; ital. brusco, wrang,
scherp; oudd. bruttisc, donker uitziende, grimmig) barsch, ruw, grof, norsch, haastig, oploopend, driftig, onstuimig, kort van stof; bruscamente, adv. ital. Muz. driftig, woest, onstuimig; - brusqueeren fr. (brusquer) onheusch
bejegenen, ruw, barsch, onbeschoft uitvaren,
toesnauwen; - brusquerie, f. barsche, norsche
bejegening, oploopendheid, het toesnauwen;
- bruseembiile, n. (spr. bruuskanbielje) soort
van kaartspel.
Brussen, pl. russ. (sing. brus) vierkante, zoogenaamde engelsche balken uit Riga.
brutaal, brutaliseeren, enz., z. ond. b r u t u s.
brutto, it. (spr. broeto) bruto, (eig. leefijk, onrein, ruw, onbewerkt; v. 't lat. brutus, log,
zwaar, plomp) Kmt. het gewicht eener waar
met de baal, de kist, het fust, den omslag, het
inpaksel mede gerekend, in tegenst. met n e t to
(z. ald.); - bruto-bedrag, n. beloop zonder aftrek der onkosten; - bruto-vermogen, n. het gansche vermogen met insluiting der schulden.
brutus, a, um, lat. (oorspr. zwaar, log) onverstandig, dom, gevoelloos; - bruta f ortuna,
z. ond. F o r t u n a; bruta f ulmina, z. ond. f u 1m i n e e r e n; - Brutus, mansn. de domme,
stompe; - brutum, n. beest; zeer dom mensch;
- brutaal, adj. (fr. brutal, ital. brutale) beestachtig, onbeschoft en dom; onredelijk, onbeschaamd,
ongemanierd, grof; - brutaliseeren (spr. s=z),
onbeschoft bejegenen, onwellevend, lomp behandelen; - brutaliteit, f. beestachtig, lomp gedrag;
woeste drift; onbeschofte beleediging, verre
lompheid, vlegelwerk; - brutesceeren (lat.-gande
brutescére), verdierlijken, tot een dier worden;
- brutificeeren, nw.lat. tot een dier maken,
verdierlijken.
Brya ebenus, n. groen ebbenhout voor meubels,
geleverd door de Antillen.
Brygma, n., of brygmos, m. gr. (v. br)chein)
knersen der tanden, in eene kramp der kauwspieren bestaande.
Bryologie, f. gr. (v. bryon, mos) beschrijving,
leer der mosplanten; - bryoloog, m. kenner dier
planten; - bryozóén, pl. mosdiertjes.
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Bryónia, f. lat. (gr. bryonia van brein, welig
groeien) heggerank, de wilde wijngaard, eene
wilde, kruipende plant, waarvan het blad op
dat van den wijngaard gelijkt.
B'sehores of Besehores, joodsch: arglistig
gewin.
Bubo, zie b o e b o n e n.
Bueanier, z. b o u e a n i e r.
Bueardiet, gr. (v. boes, rund, kardia, hart) ver
ossenhart, versteende schelp van dien-stend
vorm.
Buccina, ital. Muz. bazuin.
Bueeinátor, m. lat. (van buccina, trompet)
eig. trompetter; Anat. trompetterspier, kinnebakspier, de spier van den mond, die de wangen
uitzet bij het blazen op de trompet; — bueeinieten, m. pl. nw. lat. trompet- of bazuinslakken,
Bene soort van versteende kinkhorens.
Bueeo, m. lat. (v. bucca, wang, dus eig.
iemand met opgeblazen wangen) onnoozele hals,
bloed, domkop, lompert, plomp mensch: N. H.
baardvogel.
Bueéros, m. gr. (bukèrós, ossenhoornig, van
boes, os, en kéras, hoorn) hoorn- of rhinocerosvogel van Indië en Afrika; — bueentaurus,
m. gr. (vgl. c e n t a u r u s) Myth. een monster,
half mensch en half stier of ezel; ook bueentoro,
it. (spr. boetsjentóro) het prachtige schip waarop
eertijds de doge van Venetië met de Adriatische
zee huwde, bij welke gelegenheid hij eenen
gouden ring in het water wierp; de laatste b ac e n t o r o werd in 1728 gebouwd, en men vertoont nog in Venetië een overblijfsel dezer rijk
vergulde galei; — bueephálus, m. gr. eig. Bukephálos (v. kephale, hoofd ) ossek o p;; het strijdpaard van A l e x a n d e r den Grooten; ieder
lievelingspaard, pronk- of staatsiepaard; — bueephalophóriseh, adj. een ossekop dragend.
Buehanisten, m. pl. leden eener secte, in de
15de eeuw in Schotland gesticht door Elizabeth
B u e h a n.
Bueketshop, (spr. bukketsjop), f. eng. onbetrouwbaar effectenkantoor, dat door het gemakkelijk maken van speculatie klanten lokt.
Buckskin, n. eng., eig. bokkevel (van buck==
bok, en skin, vel) sterk, gekeperd wollengoed
voor heerenkleeding.
bueóliseh, enz., z. b u k o 1 i s c h, enz.
Budget, n. eng. (spr. budzjet, of fr. budzje, van
het oudfr. bougette, leeren buidel, verklw. v.
bouge, boge leeren zak, it, bolgia, lat. bulga, door
Festus als een gallisch woord aangeduid, ierschgael. bole, bolg, balg) lederen zak, valies,
ransel, enz. ; in Engeland kwam het woord
als bougette metWillemdenVer overaar,
werd in budget verspeld en kreeg later de beteekènis van de brieventasch, waarin zich de rekening der staathuishouding bevond; thans in de
meeste landen: begrooting, de staatskas- of
financierekening zelve, het jaarlijksch overzicht
van de waarschijnlijke inkomsten en uitgaven
van een rijk, eene stad, enz.
Budléja, f. Bot. een struikgewas met eironde
bladeren en oranjekleurige bloesems, naar den
Engelschman B u d 1 e v in 1733 benoemd.
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Bud~ m. zw. bodenstok, in . allerijl van
hofstede tot hofstede gezonden om ter vergadering op te roepen.
Buen-Carlo, m. (spr. u = oe), spaansche zoete
^ wijn in Valencia; — Buen-retiro, lustslot bij
^ Madrid (en elders).
Buff., bij natuurwetenschappelijke namen afk.
voor Buffon (gest. 1788).
Buffa, f. it. (spr. u= oe; vgl. b o u f f o n)
grap, pots, klucht.
Bíffalo, m. eng. (it. en sp. buf alo, nw. lat.
bos bu.bilus) buffel, buffelos, een zwarte dunharige os met achterwaarts gebogen horens, in
Afrika te huis behoorende, en getemd zijnde,
als trekdier zeer bruikbaar.
Buffer, m. eng. (v. to buff, stooten) stootkussen, stootplaat aan spoorwegwagens; —
bufferstaat, m. een land, dat ligt tusschen het
gebied van twee mogendheden.
Buffét, n. fr. (spr. bu f é; ital. but eilo, sp.
bu f ete, mid. lat. bu f etum, oorspr. pronktafel,
z. V. a. het lat. abacus, van 't oudfr. buffer —
bouter, opblazen, zwellen, vandaar in oudfr.
bufloi, pronk, pracht) schenktafel, aanrechttafel; tafelkas, zilverkas; ook: ververschingslokaal, koffiekamer, inz. restauratie in spoorwegstations.
buffo, buflóne, m. komische zanger in de Italiaansche opera, vgl. b o u f f o n.
Bufonieten, ni. pl. (van het lat. bu f o, pad)
N. H. paddensteenen, slangenoogen, versteende
deelen, inz. tanden van visschen, grijsbruin van
kleur met ronde vlekken.
Bug, b e d b u g, m. eng. een scheldnaam der
Engelschen in Ierland.
Bugalét, n. fr. klein overdekt vaartuig met
twee masten, op de kusten van Finistère.
Buggy, f. gemakkelijk open, tweewielig rijtuig.
Buglehorn, m. eng. (spr. boegl'horn : letterlijk
= buffethoren, ossenhoren) jachthoren, waldhoren.
Bühne, f. dui. tooneel; — bi hnenfieber, n. tooneelkoorts, vrees om op te treden op het tooneel.
Building-society, eng. f. (spr. bildung-sosajettie),
bouwvereeniging.
Buikzwam, f. Bot. paddestoel met inwendige
sporen, die ten laatste barst om een donker stof
uit te werpen.
Buis,!f. nederl. (mid. lat. bussa, buss, oudfr.
buse) holl. vaartuig ter haringvangst.
Bujaro, m. sp. (spr. boecaro) soort van
fijne potaarde, waarvan men in Spanje de vazen
maakt, die men a 1 c a r r a z a s noemt.
Bukardiet, zie b u c a r d i e t.
bukóliseh, adj. gr. (v. bukolos, herderlijk; -bukolisehe gedichten, bukolika, n. pl. herdersdichten, i d y 11 e n, b. v. die van Virgilius; —
bukolisch dichter of bukolicus herderdichter; —
bukoliásmos, m. herderslied.
Bukranién, pl. gr. (v. bukranion, runderschedel) Arch. sieraden, die den naakten schedel van een offerdier nabootsen, inz. in 't do,

rische fries.

Bul, n. hebr. naam van de 8ste maand van
het burgerlijk jaar bij de Joden, overeenkomende
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met een gedeelte van onzen October en November, zoo geheeten naar de zware regenbuien,
die in deze maand (c h e s v a n) nedervielen; zie ook bulle.
Bulafo, negermuziekinstrument (op de kust
V. Guinea).
Bnlbairparaitse, f. verlamming van het ver
merg.
-lengd
Bulbul, m. inl. perz. nachtegaal.
Bulbus, m. lat. Bot. knol eener plant, bol,
bloembol, bolwortel, oogbol; - bulbifórm, adj.
nw.lat. bol- of knolvormig; - bulbeus, adj.
lat. bulbósus, a, um) knol- of bolachtig; - bulbfarm, eng. bollenkweekerij.
Bulgaar, m., pl. Bulgaren, inwoners van
Bulgarije, oorspr. een tataarsche, later een sla
volksstam; in de middeleeuwen (lat.-vische
Bulgari) de algemeene benaming voor ketters
(vgl. bougre).
Bull, m. eng. (spr. boel) eig. stier; ongerijmdheid, domme streek of zet, belachelijke
onzin, wartaal (in deze beteekenis algeleid van
een koddigen, zichzelven vaak tegensprekenden
pleitbezorger tijdens Hendrik VII, Obadiah
B u 11 geheeten), vandaar e enen b u 11 m ak e n, een bok schieten, een flater maken, een
dommen, onnoozel-naïeven zet doen; de Engelschen leggen inz. den Ieren het maken van
b u 11 s ten laste; ook hausse-speculanten aan
de eng. en amer. beurzen; - John Bull (spr.
dzján-), iron. eig. Jan Bul of Stier; het verpersoonlijkt nationaal karakter der Engelschen, de
vertegenwoordiging van den grooten hoop in
zijne nationale eigenheden, eene uitdrukking,
het eerst door S w i f t, die een geboren Ier was,
uit nationalen haat tegen de Engelschen in
zwang gebracht.
Bull-dog, m. (spr. boel-) eng. groote engelsche
hond, bullebijter.
Gulle, f. lat. (eig. bulla, iets ronds, bult, knop,
waterbel, enz.) elk verheven zegel van was of
metaal aan openbare oorkonden, enz. ; het zegeldoosje; de oorkonde zelve, die met zulk een zegel
is voorzien; inz. pauselijke verordening, decreet,
voorschrift, enz. (ital. bolla), op de ruwe zijde
van perkament geschreven en van een boden
zegel voorzien, doorgaans benoemd naar de aan
V. de bulle unigenitus, in coena-vangsworde,b.
domui, enz. ; - ook het bewijs of diploma van
een akademischen graad; - d e g o u d e n b u 1
(aurea bulla), Bene bekende duitsche rijkswet,
door keizer K a r e l IV in 1356 uitgevaardigd;
lat. bullenboek, eene ver-bularim,n.w
pauselijke bullen of verordeningen;-zamelingv
- bulleeren (mid. lat. bulláre), van een zegel voorzien en daardoor bekrachtigen, bezegelen; - doeor bullálus, buldoctor, in Duitschland iemanddie zijne doctorale waardigheid slechts van een
paltsgraaf ontvangen of gekocht heeft, vandaar
soms z. v. a. kwakzalver; - ballist, m. pauselijk bullenschrijver; - bulletin, n. fr. (spr.
buletèn, een verklw. van bulle, briefje; it. bulletlino),, dagbericht, dagorder, inz. officieel leger
kort verslag van den dagelijkschen-bericht;
staat eener voor 't publiek belangrijke zaak, b. v.

BUPHTHALMOS.

van wege den arts omtrent den toestand van
een hooggeplaatsten zieke.
Bulletin, z. ond. b u 11 e.
Bull-finch, m. (spr. boel f inlsj), eng. aarden wal
met heg erop, als hindernis bij wedrennen;
iersche wal.
Bulliet, m. (van 't lat. bulla, blaas, waterbel)
N. H. versteende blaasslak; - bullitie (spr.
t = ts), f. nw.lat. (v. 't lat. bullire, waterbellen
opwerpen, opborrelen) het opborrelen, koken; bulleus, adj. met waterbellen bedekt; - bulleus
eczeem, n. uitslag met blaarvorming.
Bullion, n. eng. (spr. boeljun) staaf of klomp
goud of zilver; het ongemunt goud of zilver;
soms ook vreemd, niet gangbaar geld.
Bulleeren, Bullist, z. ond. b u 11 e.
Bullisten, m. pl. franciskaner monniken van
de orde der Observanten.
Bullivantnet, n. torpedonet, naar den uitvinder B. genoemd.
Bull-terrier, eng. een soort hond, kruising van
een bull-dog en een dashond.
Bullock, m. eng. (spr. boel-) jonge stier,
bul, os.
Bulow of p i r o 1, m. (waarsch. klanknabootsende woorden) goudlijster, goudmeerle (Oriolus
galbula).
Bumper, m. eng. (vervormd v. buurbard, bombard, groot drinkvat) groot drinkglas, bokaal.
Buncombe, amer. congreslid, dat nuttelooze
redevoeringen hield, vandaar: praatje voor niets.
Bunda of bonds, n. taal van de Z.W. kust
van Afrika.
Bunder, n. (lat. bonnarium, fr. bonnier), een
landmaat ter grootte van een H.A.
Bung., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Alex. von Bunge (geb. 1803).
Bungalo(w), n. eng. (van 't bengaalsch bánglá)
in Oost-Indië hut of huis van bamboesriet of
planken en matten met een stroodak van voren,
als woning voor de Europeanen en inz. van de
eng. troepen.
Bunk, eng. slaapplaats of bed in een spoorwegeoupé ; - bunker, n . steenkolenruim op
schepen.
Bunolera, f. sp. verkoopster van pannekoeken.
Bunsen, (1811-1899), hoogleeraar in de Scheikunde te Kassel, de uitvinder van den Bunsenbrander, het Bunsenelement en verschillende
Bunsentoestellen.
Bunta of Bunda, f. in Hongarije : een mantel
uit geitenhaar of langharige wol, zooals het landvolk dien draagt.
Bunting, n. eng. vlaggedoek; een eng. wollen
weefsel, voor vlaggen gebruikt.
buono, sp., buon, ital. goed.
Buphthalmos, enz., z. b o e p h t h a 1 m o s,
enz. ; - bupréstis, f. gr. (fr. bupreste; v. préthein
doen opzwellen) N. H. eig. ossendood; de prachtkever, stinkwesp, een op het v 1 i e ge n d
h e r t gelijkend vergiftig diertje in Italië, dat
de runderen dikwijls inzwelgen, waardoor zij
opzwellen en sterven; Bot: een kruid van
gelijke uitwerking.
-
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Birail, m. fr. (spr. bu -rál1; vgl. b u r e a u) ' die zijne opmerkzaamheid bijzonder op don wil
gladde of gekeperde halfzij den stof met richtte; hij leerde, dat geene handeling mogekatoen, wol of geitenhaar; - borat, of b o r a t, j lijk was, indien de wil door niets tot handelen
m. fr. (spr. -ra) eene half van floretzijde, half bepaald werd; ter opheldering zijner meening
van wol geweven stof; grove wollen stof, pij- placht hij het voorbeeld van een ezel aan te
laken, grof laken; - buratine, f. soort van voeren, die, tusschen twee hoopen hooi geplaatst,
papeline (z. ald.) van fijnere zijde en wol. van honger zou sterven, zoo hij door beiden
Buran, Burana, noordoostelijke sneeuw- even sterk werd aangetrokken. (In zijne werstormen in Noord-Azië, inz. in het Altaigebergte ken wordt echter dit voorbeeld niet gevonden).
en in Kamschatka. Burin, m. fr. (spr. burèn; it. burin, en
Burattino, Burattini, pl. ital. marionetten of bolino, sp. buril, waarsch. v. 't oudhoogd. bora,
ledepoppen.
I boor) graveernaald, graveerstift, het graveerBurehard, z. B u r k h a r d.
ijzer; - burineeren fr. (buriner) graveeren,
Bureau, n. fr., pl. bureaux (spr. burg; van griffelen, met de graveernaald werken; wapens
bure, burat, it. buralo, grof doek; vgl. b o u r r e graveeren.
alzoo eig. eene met zulk doek overtrokken tafel) Burka, f. russ. (van 't perz. barak, een keschrijftafel, schrijfkas, schrijflessenaar; oneig. i melsharen kort gewaad) een bij alle Kaukaschrijfkamer, vertrek voor de ambtsbezigheden, sische volken gebruikelijke korte, wollige vilten
kantoor, bureel; ook: de voorzitter(s) en secreta- mantel, met de ruwe zijde naar buiten gedragen.
ris(sen) eener vergadering; - bureau d'adresse, Burkhard, Burghart of B u r c h a r d,
adreshuis, de plaats in groote steden, waar men oudd. (Burghart, Purchart) mansn.: een sterke
berichten kan krijgen of brengen van al wat er 1 in den burg, een welversterkte, krachtige.
omgaat; - bureau de commerce, fr. eene verzame burlescamente, burlésco, burlándo, ital. Muz.
ling van zaakkundige kooplieden in handelsaan- potsierlijk, grappig, kluchtig; - burlésk (fr.
gelegenheden; - bureau des comptes (spr. dekont ), burlesque; van 't it. en sp. burla, spot, grap,
rekenkamer; - bureau d'espril (spr. -desprí), pots, en dit van 't mid. lat. burra, grap, pots
verzameling van schrandere geesten, letterkun- als van een verklw. burrula) aardig, koddig,
dig gezelschap; - bureau d'intelligenee (spr. boertig, kluchtig; belachelijk, wonderlijk, zot;
-déntelli-zjáns) aanwijzings- of berichtskan- het burléske bestaat in de lachwekkende
toor (in Frankrijk zelf bureau des pelites a/-- voorstelling van het groote en gewichtige; fiches); - bureaukratie (spr. t=ts), f. fr. gr. burlétta, f. (spr.boer-) it. klein blij- of klucht(d. i. heerschappij van het bureau of van de spel.
schrijftafel uit) ambtsheerschappij, willekeurige Burm. of Burmst., bij zoölogische namen,
heerschappij van ministers en beambten, de afk. van Herm. Burmeister (geb. 1807).
samentrekking der macht in de handen der in- i burnett(is)eeren, hout duurzaam maken door
dividueele groote ambtenaren (ministers enz.) i indompeling in een oplossing van chloorzink,
zonder medewerking der andere medeleden op geheeten naar den uitvinder, Burnett.
de beslissing; vandaar heerschappij der wille- Burnu of Burnus, z. b o e r n o e s.
keur, ambtswillekeur, overwicht der ambte- Burrdsea, f. it. (spr. boer-; = fr. bourrasque,
naren; - bureaukrátisch, adj. wat den invloed z. ald.) onweersbui, rukwind, plotselinge stormder beambten betreft, wat den bureau-mannen wind; oneig. oploopendheid, hevige uitval.
eigen is; - bureaukratisme, n. misbruik van Bursa, I. mid. lat. (van 't gr. byrsa, vel,
de macht der bureau-mannen; - bureau- leder, dus lederen beurs; oudhoogd. bursa,
manie, f. de zucht om alle takken van bestuur burissa, fr. bourse) beurs, geldbuidel, ook
bureaukratisch te beheeren; - bureel, n. foedraal voor den witten altaardoek in de
kantoor enz. z. bureau; - bureelist, m Kath. Kerk; ook samenkomst op gemeen(fr buraliste), kas- of kantoorhouder (inz. op schappelijke kosten (vandaar volgens sommispoorwegen). gen ons b e u r s (z. ald.); - bursae mucósae
Burét, N. H. de purpervisch, zekere schelp- f. pl. nw. lat. Med. slijmbeurzen; - bursaria,
visch, waarvan de Ouden eene purperverf beursworm; - bursarius, m. wie op gemeenmaakten. schappelijke kosten met anderen teert, inz.,
Burette, I. fr. Chem. een van een tuitje pl, b u r s a r i ë n (bursarii) voormalige stuvoorziene, in gelijke ruimtedeelen verdeelde gla- denten, die (als stipendiaten) in eene gemeenzen buis om bepaalde hoeveelheden eener vloei- schappelijke huizinge (bursa) woonden en onstof af te meten, druppelflesch. derhouden werden (vandaar het hoogduitsche
Burghart, z. B u r k h a r d. b u r s c h e (student); beheerder van het
Burghers, m. pl. eng., z. S e e e d e r s. kloostervermogen; - burschikos, (spr. boersjiBurglary, eng. (spr. -i) diefstal met inbraak. koos), dui. studentikoos; bursitis, ontsteking
Burgos, m. de glans, dien men op vele van een slijmbeurs, vooral b. praepatellaris,
soorten van aardewerk door middel van zwa- ontsteking van de slijmbeurs vóór de knieschijf.
velgoud weet aan te brengen. Bus, eng. verk. van o m n i b u s.
Buridans ezel, m. een zinnebeeld der be- Busard, of b u s s a r d, m. (fr. busart, base,
sluiteloosheid, willeloosheid, onvermogen om v. 't lat. butéo, mid. lat. buteárdus; oudd. bûte handelen, eene benaming ontleend aan B u- sar, busant) N. H. muizenvalk, wouw van
r i d a n, een scholastiek wijsgeer der 14de eeuw, I Guiana, b u i z e r d, soort roofvogel tot het
KRAMERS- ZONDERVAN.
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valkengeslacht behoorende, waarvan de vleugels trek tot het gebruiken van ververschingen; inz.
op spoorwegen : klein buffet, waar alleen
ten minste zoo lang zijn als de staart.
` dranken te krijgen zijn; ook klein vriendenBuse, n. fr. balein in korsetten.
Busehen, m. hoogd. (spr. bóésjen) vroeger eene i gastmaal, kransje.
munt te Aken, daar geldende 4 h e 11 e r = 1 cent. { Buxus, m. lat. buksboom, in Azië een hoogBush, eng. struikgewas, kreupelhout; - I stammige boom van zeer vast hout, bij ons
bushranger, m. (spr. -reendzjer) struikroover, slechts een heester (Buxus humilis), die tot rand
om tuinbedden g ebruikt wordt; - buxhi ën,
inz. ontvluchte gedeporteerde in Australië.
Bushel, m. eng. (spr. busjel; mid. lat. bus- pl. nw.lat. buksboomachtige planten; - hucellus, oud.-eng. boussel, van oudfr. boissel, xine, f. Chem. organische base uit de takken
nw.fr. boisseau, z. aid.) in Engeland een sche- en bladeren van Buxus sempervirens.
pel van 8 gallons of ongeveer = 36,349 L.;
Byjy, m. indische ichneumon (z. aid.).
8 zulke b u s h e l s doen een quarter.
Byline, n. russ. heldenlied, volksepos.
Bushong, n. eng. een systeem van boekhouding.
Bylon, m. robijngrond in Burma, rondom
Business, (spr. bizinés) eng. bezigheid, zaken; Mogok, het land der robijnmijnen.
business-man, zakenman.
Byronisme, n. (spr. bai-) het navolgen
Bussa of Busa, f. een gegiste drank der van den dichttrant van Lord B y r o n; - byArabieren en Tataren, uit roggemeel of gerooste róniseh, adj. in den trant van B y r o n, tot
gierst bereid.
zijne dichtschool . behoorende.
Bussard, z. b u s a r d.
Byrrh, m. strooperige, versterkende wijn, die
bussare, bussardo, bussate, bussato, bussata, ; kina en kruiden bevat, soort a p é r i t i e f z. a.
ital. Muz. hard, met kracht aanslaan.
Byrsa, stadsvesting van Carthago.
Bussolanti, pl. m. deurwachters van het
Byssus, m. gr. (byssos, f., hebr. buss) zeker
pauselijk paleis.
kostbaar lijnwaad bij de Ouden, inzonderheid
Buste, f. (fr. le buste; provenc. - bust, bust, ^ de Egyptenaren, vervaardigd (zooals men geit. busco, m.) borstbeeld, borststuk van een 1 woonlijk aanneemt) uit het fijnste katoen,
beeld, dat enkel het hoofd, de schouders en ook uit ° een zijdeachtig vlas, of wel uit de
de borst van een mensch voorstelt; - busteeren, zoogen. schelpzijde, geleverd door zekere schelpborststukken maken, in borstbeeld voorstellen. ( dieren (inz. door de pinnw marinae), die zich met
Bustrophèdon, z. b o e s t r o p h e d o n.
een vezelig weefsel aan de rotsen hechten;
Bustum, n. lat. (van burére = urére, bran- Bot. draadachtige, plantaardige zelfstandigheden) eig. plaats der verbranding, de plaats, den, door beschimmeling ontstaan; - byswaar men in het oude Rome de dooden ver- south, m. straalsteen, een mineraal- plantaarbrandde en hunne asch bijzette; grafstede, graf. dig voortbrengsel, dat op zijde gelijkt.
But, n. fr. (spr. bu; oorspr. = b o u t, mid.
Bythometrie, f. gr. (van bythós, diepte,
lat. butum, eind, punt, z. b o u t o n) mikpunt, zeediepte) dieptemeting door het dieplood of
wit, doel, oogmerk, voornemen; - de but en door berekening.
blanc (spr. -bu-tan-blán) eig. rechtuit of in
Byzántiseh of byzantijnsch,hetgeen B yrechte lijn naar het doel (schieten); fig. losweg, z a n t i u m (d. i. Constantinopel) en het griekonbedacht zonder overleg; - buteeren, fr. (buter), sche of oostersche rijk betreft, eigen is of toedoelen, bedoelen, een of ander oogmerk hebben. behoort; vleiend, bewierookend; ook spits ?
Butarch, zie b o t a r g a.
vondig; - byzantijnsehe schrijvers, byzantijnen,
Butieularius, m. mid. lat. (v. buticula, eene volgreeks van grieksche schrijvers, geflesch, z. b o u t e i 11 e) aartsschenker bij de 1 durende het oostersche rijk, van Constantijn
duitsche keizers.
den Groote (325) tot de verovering van
Butineur, m. fr. m. vrijbuiter.
Constantinopel door de Turken (1453) die de
Butler, m. eng. keldermeester, bottelier; - geschiedenis van het byzantijnsche keizerrijk
butlerage, (spr. bullereezje) eng. wijnbelasting. behandeld hebben : de voornaamste zoo niet de
Butömus, f. zwanebloem.
eenige bronnen voor de geschiedenis van het
Butta cella, it., z. b o u t e s e 11 e.
verval van het romeinsche rijk; - byzantijnen
Buttima, f. een perzisch gewicht, onge- heeten ook de gezamenlijke munten der beveer = 3 kilo.
heerschers van het byzantijnsche rijk, inz. de
Butts, n. p1. eng. (vgl. boot, fr. botte, laars) gouden munten, gemiddeld ± 7 gl. ; de munzoolleder bij geheele huiden.
ten, die men in Frankrijk, naar den stempel en
butyrum, n. lat. boter; - butyrum antimonii, muntvoet der byzantijnen, sloeg, heetten daar
spiesglansboter, nu chloor-antimonium; -b. cerae, b e s a n t s d' o r; ook nog de groote eng. goudwasboter; - b. sulphuris, zwavelboter; - bu- munt, de gouden staaf, op 15 pond sterling
tyrzne, f. Chem., boterstof, zekere zelfstandig- waarde gerekend; - byzantinisme, n. eene
heid, door C h e v r e u 1 in 1819 in de boter ont- regeering, zooals in het byzantijnsche of oostrodekt; - butyrometer, m. instrument om het vet- meinsche rijk, waar de onbeperkte vorst tegelijk
gehalte der melk te bepalen, laktoskoop, ga- hoofd van den Staat en der Kerk was en aan
laktoskoop.
geestelijken en hovelingen invloed vergunde op
Buvard, n. boekje van vloeipapier, vloeiboekje. de gewichtigste staatsaangelegenheden; fig.
Buvette, f. fr. (van bolre = lat bibere, thin- oogendienerij van vorsten; ook spitsvondige
ken) drinkvertrekje, gelagkamertje, klein ver- redenering.
:
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C.*)
C., vóór oudrom. namen = C a j u s; als romeinsch getal = centum of honderd; C C, twee
honderd enz. ; — ^7 honderd duizend; — op thermometerschalen = volgens de 100voudige ver
volgens Celsius; — c. = cum, lat. met;-deling,
— c. = centime, cent, honderdste gedeelte van
een frank, een gulden of amerikaanschen dol
-lar;—C.A=esugt;—c.a=
cum annexis, lat. met het bijgevoegde, bijbehoorende, toegevoegde, aangehangene, enz. ; —
ca. = circa, lat. ongeveer, omtrent, rondom; —
cA. = centiare ('/loo are of vierk. meter); —
e. a. d. = c'est a dire, fr. (spr. cètadier') dat
is te zeggen, dat beteekent; — C. a. M. _
conto a meta, voor halve rekening; — cap =
capitális, lat. b. V. pcena cap., de doodstraf;
ook = caput, lat. hoofd, hoofdstuk; -- C. C.
(op recepten) = cornu cervi, hertshoorn; — C.
C = codices, oude handschriften; — C. C. =
conto currente, loopende rekening, rekening courant; — c. c. = concide, contunde, of concidátur, contundàtur, lat. snijd in stukken, stoot fijn
(op recepten); — c ex. = cum expensis, met de
kosten; – c. t. of cont .. = confer of con f eratur,
vergelijk, men vergelijke; — C. F. = cum f iguris,
lat. met platen; — C. F. En. = cum f iguris
aeneis, lat. met koperen platen; — C. F. Lign. =
cum f iguris lignéis, lat. met houtsnee-platen; —
cG. = centigram, 1/loo wichtje; - C. G. S. systeem
= centimeter-, gram-, secondesysteem zie
centimeter ; — c. i. f ., cif, = cost, insurance, freight
(eng.), (spr. koost, insjoerend, free) kosten, ver-

(op recepten) = toque, kook het; — tort. (op
recepten) = cortex, bast; — Cos. = c o n s u 1;
pl. Coss. = consules, c o n s u l s; — cos. =
cosinus; — cosec. = consecans;— cotg. = cotangens;
— C. P. = code pénal, strafwetboek; — c. p. =
cum privilegie, met bijzonder voorrecht; ook =
ceteris paribus, voor 't overige alles gelijkstaande ;
— c. q. = casu quo, lat. in welk geval; — C. R.
civis Románus, lat. een romeinsch burger; ook
= Carolus (Christianes) Rex., koning Karel
(Christiaan); – c. s. = cum suis, lat. met de
zijnen; ook = cum sociis, met zijn deel- of
lotgenooten; – Ct. = c e n t; – Ct. of Crt. _
courant; Ctr. = centenaar; – Cis. _
cents, centimes; — c. u. = cum uxore, met vrouw;
— curr. = currentis (stil. anni), van het loopende
(jaar) ook = currentis (anni of mensis) z. onder
c u r r e n c y; — cwt. = hundredweight. z. a. —
chemische teekens zijn: — C. = carbonicum, koolstof; — Ca. = calcium; — Cd. = cadmium; —
Ce. = cerium; — Cl. = Chlorum, chloor; — Co.
= cobaltum, kobalt; — Cr. = chromium, chroom;
— Cu = cuprum, koper.
C, als muntteeken: op Pruisische munten vroeger Cleve, later (en in het duitsche rijk) : Frankfort a/M, op oostenrijksche: Praag, op hannoversche : Clausthal, op fransche : St. L8, later Caen.
C., bij natuurwetensch. benamingen afkorting voor Cuvier. (gest. 1832).
Cab, f. eng. (spr. keb) eene soort van engelsch
huurrijtuig, hetzij vierwielig (voor 4 personen)
of tweewielig (voor 2 personen); tweewielige

zekering en vracht inbegrepen; — cL. = centi- cab, soort cabriolet, wordt gewoonlijk hansomliter; — c.1. = conto loro, hunne rekening ; — cM. cab of kortaf hansom genoemd.
= centimeter; — cM 2 . = vierk. centimeter; —
Cabaal, f. fr. (van kabbala, z. ald. ; niet,

cM3 . = kubieke centimeter; — C. M. of Cand.
Min. = Candidatus ministerai, candidaat voor
den predikdienst; — C. M. = Conventions Münze,
conventie-munt; — C. M. B. = Caspar, Melchior,
Balthasar, de Drie koningen; — C. N. = cum notis,
lat. met aanteekeningen, aanmerkingen; — Cn.
= Cnejus (oudrom. naam); — C. N. 0. = christelijk nationaal onderwijs; — C. N. V. = cum
notis variórum, lat. met aanteekeningen van
verschillenden; — Co., Comp., Cp., Cpie. of
Cie. = compagnie; — C. 0. = compte
ouvert, open rekening; — Cod. = codex, oor
geschrift, handschrift; — Codd. co--spronkehj
dices, pl. ; — Cod. M. S. = Codex manuscriptus,
z. aid. ; — Col. = brief van Paulus aan de Colossensen; — coll. = collatis, gecollationeerd, na
vergelijking; — cons. = consul; ook consorten,
medestanders, medeplichtigen, deelgenooten; —
Cor. = Corinthe (brief van Paulus aan) ; — Coq.

gelijk nog vaak wordt aangenomen, van 't zoogen. c a b a l-ministerie. van Karel II van Engeland, in 1670, welks 5 leden C 1 i f f o r d, A rlington, Buckingham, Ashley en
L a u d e r d a l e in de beginletters hunner
namen het woord c a b a l voortbrachten; immers het woord komt reeds in 1636 en vroeger
voor), of k a b a a 1, een geheim verbond, heimelijke verstandhouding, bedekte verbintenis
tot eenig kwaad doel; samenspanning, verraderij ; listige streken, geheime, sluwe tegenwerking; — cabaleeren fr. (cabaler) k a b a 1 e e r e n,
arglistig, bedektelijk te werk gaan, sluw berekende aanslagen smeden; — cabaleur, m. samenrotter; samenspanner tot geheime aanslagen; —
eabalfst, kabalist, z. kabbalist.
Cabake, z. k a b a k.
Cabál, n. fabelachtig geschiedboek der Turken;
z. verder c a v a 1.

*) De woorden, die aan het grieksch of aan niet-europeesche talen zijn ontleend en niet onder C
staan, vindt men onder K.
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edelgesteente, (inz. robijn); ook narrenkap.
cabaleeren, z. ond. c a b aa 1.
caboteeren, fr. (caboter, van 't sp. cabo, kaap,
Cabalétta, f. it. (fr. caballetta) Muz. juister
oorspr. van kaap tot kaap varen) de kusten beC a v a 1 e t t a (z. ald.).
varen en daarop handel drijven; - cabotier, m.
Cabaleur, cabalist, z. ond. c a b a a 1.
Cabal, v. e a v a 1; caballéro, sp. (spr. kawal- (spr. -tje') of cabotière, f. kustvaarder, klein
jéro) z. v. a. e a v a 1 i e r, ruiter; - caballéros, vaartuig tot de vaart langs de kusten; het
soort van spaansche wol; - caballínus, m. lat. eerste woord ook: loods; - cabotage, f. (spr.
benaming van het grieksche h i p p o k r é n e. ta-zj') kustkennis, scheepvaart langs de kusten;
. Caban, m. fr. (spr. -bán) regenmantel, kusthandel; - cabotin, m. (spr. tén) cabotine,
schanslooper, regenjas, oliejas, ook wel de jas, 1 f.fr. weleer : rondreizende tooneelspeler; die we met het eng. woord cape (spr. keep) cabotineeren, als tooneelspeler rondreizen; cabotinage, f. reizend leven der komedianten.
aanduiden.
Cabret, n. soort geitenleer; - eabretten, van
Cabane, f. fr. (van eelt. oorsprong : wallis. cab,
verklw. caban, iersch caban, eng. cabin, hut) hut, cabret.
Cabriole, f. fr., z. v. a. c a p r i o 1 e (z. ald.)
stroohut, stulp, armoedige woning; Mar.
scheepskooi, stuurmansverblijf, ook soort van vandaar cabriolét, n. (fr. spr. -le) eig. licht rij ; tuig dat luchtsprongen maakt; rijtuig met twee
klein vaartuig met een dek.
Cabaret, n. fr. (spr. -rè) wijn- of bierhuis, wielen en met een paard bespannen en voorzien
herberg, kroeg; koffie- of theeblad; - cabaret ar- van een voorzitbankje. Zie c a b.
Cabuja, f. (spr. u =oe; sp. cabuya) soort v.
tistique (spr. kabarè artistiek) fr. soort café
chantant; - cabaret borgne (spr. bornj') slechte z. amerikaanschen hennep.
Cacadoe, z. k a k a t o e.
kroeg, knip; - cabareteeren, druk in de kroegen
Cacadór, m., pl. eacadóres, port. (sp. cazador,
loopen; - cabaretier, m. (spr. -retjé) kastelein,
v. cazar = fr. chasser, jagen) jagers, lichtgekroeghouder.
wapend voetvolk.
Cabarre, f., z. gab are.
tata du dauphin, n. fr. (spr. -do f èn) geelgroene,
Cabas, m. fr. (spr. kabá; mid. lat. cabassio;
cabassius, cabacus, cabacetus, waarsch. v. capax, voorheen geliefde modelkleur; - caeatorla, f.
groot vat, en dit van lat. capax, ruim, veel (schertsenderwijs gevormd volkslatijn) buikloop,
inhoudend) biezen vijgenkorfje; platte biezen diarrhee; - cacatum non est pictum, knoeiwerk
(eig. kakkerij) is geen schilderen; - eacazibetto,
vrouwentasch of werkmand.
cabella securitdtum, f., z. v. a. assurantiekamer m. ital. (v. cacare en zibelto = c i v e t, z. ald.)
pronker, modeheertje.
in italiaansche zeehavens.
Cacao, z. k a k a o.
Cabbala, z. kabbala.
Caccia, f. ital. (spr. katsja) jacht; Muz. jachtGabes, m. rekenmunt in Guinea, ongeveer =
muziek met horens, jachtstuk in 6/8 maat (z.
3 gl. 60 ct.
Cabestan, m. fr. (spr. ka-b'stán; sp. cabestrante, c h a s s e); - alla caccia, ital. naar de wijze van
V. cabestran, met den halster vastbinden, cabestro jachtstukken; - cacciatore, m. jager.
Cachalót of eachelót, m. fr. (spr. kasjelót) pothalster, van 't lat. capistrum, halster, band,
muilband; v. a. van 't sp. tabre, bok, als werk- visch (Catodon macrocephalus), eene soort van
tuig 'om lasten op te heffen, en stante, staande) walvisschen, in wier grooten kop het w a 1k a a p s t a n d e r , ankerspil, gangspil, dikke s c h o t of de witte amber (of het verkeerdelijk
spil, waar het kabeltouw om loopt, om de ankers zoo geheeten sperma Ceti, lat.), eene vetstof, die
de hersens omgeeft, wordt gevonden. Dit wal of andere lasten te lichten.
schot wordt in de geneeskunde gebezigd, en
Cabeza, f. sp. beste soort wol.
met wit was vermengd, worden er kaarsen van
Cabida, f. portugeesche el.
I gemaakt.
Cabiai, m. zuid-amer. moeraszwijn.
cacheeren (spr. kasjeeren), fr. (cacher; v. 't lat.
Cabildo, n. sp. (van 't lat.capitülum, z.
c a p i t t e 1) domkapittel; stadsraad; kapit- coactare, gevormd uit coactus, samengedrongen)
telhuis, raadhuis (in zuid-amerikaansche Staten. i of eaché-houden, verbergen, versteken, beCabin, f. (spr. kèbin) eng. hut, ook op een mantelen, verzwijgen, geheim houden, verhelen; bij boekbinders: met papier beplakken
schip.
of overtrekken; - eaehe-misère, overjas, die
Cabinet, enz. z. k a b i n e t.
Cabiseola, m. lat. voorzanger in R. K. kerken versleten kleeren bedekt; - cache-nez, m. (spr.
I kas'jné) neusdekker, halsdoek, waarmede men
in de middeleeuwen.
Cable, m. fr en eng. kabel, telegraafkabel; - zich neus en mond tegen de koude bedekt;
cablegram, n. overzeesch telegram; — cable ^ - cachenfan(t), m., kindverberger, hoepelrok; cache-pain, m. (spr. kasjepèn) deksel voor den
transfer, m. kabelwissel, telegrafische wissel.
Cabo, m. sp. en port. voorgebergte, z. v. a. broodbak (ter beschutting voor stof, vliegen,
enz.); - cache-pot, m. (spr. kas'jpót) overtrek
kaap.
Caboceér, m. edelman uit het gevolg van den over een bloempot; - tache-poussière, m. stofkoning van een krom d. i. guineesch dorp. mantel: - cachét, m. (fr. spr. kasjè) zegelstempel,
briefsluiter, signet, zegel, eigenaardig keurmerk;
( a/d Goudkust.)
volant ( spr. -wolán eig.
ettre;,
k bo-s^'ón v. caboche,, ' z. ook 1(p
g.
m. fr. (sp r.a
dik hoofd) elk naar zijn natuurlijken vorm vliegend zegel) brief, voorzien van een zegel, dat
(meestal convex) geslepen, niet gefacetteerd ; enkel den bovenomslag sluit; - caeheteeren fr.
,
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(catheter), verzegelen, toezegelen; - cachetero,
sp. helper, die den gewonden stier afmaakt
en wegvoert (bij de stierengevechten) ; - eaehót,
n. fr. (spr. kasjo) diepe, duistere kerker, donker
gat of hol voor gevangenen; - cachoterie, f. fr.
(spr. kasjot'ríe) ongepaste geheimzinnigheid in
woorden of daden, geheime samenspraak over
nietsbeduidende dingen.
Cachemir, n. zachte wollenstof van het haar
van de cachemir- of kasjmirgeit, inz. voor sjaals.
cachinnus, m. lat. luid lachen, schateren;
- cachinnus convulsivus, lachkramp ; - cachinnatie (spr. t =1s), f. (lat. cachinnatio) heftig, luid
gelach; - cachinneeren, luid lachen, schaterlachen.
Cacholong, m. (fr. cacholong, v. cach, eene
beek in Boekharije, en het kalmuksch cholong,
steen) schoone steen, schoonsteen, eene melk
-wite
variëteit van opaal.
Cachot, caehoterie, z. ond. c a c h e e r e n.
Cachótte, f. fr. (spr. kasjótt') tabakspijp zonder hieltje.
Cachou, n. fr. (spr. ka'sjoe) z. v. a. k a t s j o e; ook pijp zoethout, drop, anijsdrop
enz. als middel tegen hoesten, kwalijkriekenden
adem enz. Zie a r e k a (a).
Caehucha, f. sp. (spr. katsjóétsja) zeer wulp
dans met castagnetten, uit den-schepan
b o l e r o en f a n d a n g o samengesteld.
Caeio eavallo, m. it. merriemelkkaas.
Cacique, m. (sp. uit de taal van Haiti)
K a c i k e, titel der voorm. vorsten van Mexico,
Peru en andere amerik. landen; tegenwoordig
nog : stamhoofd, vorst bij de wilde indiaansche
volksstammen in Z. Amerika.
Caeolet, m. fr. (spr. -le) in de Pyreneën:
muildier of ezel met twee korven, in elk dezer
zit een reiziger.
Cactus, m. (gr. káktos), toorts- of fakkeldistel; eene in Z. Amerika thuis behoorende
vleezige en met stekels voorziene plant;
eactéën, f. pl. cactusachtige gewassen; cactieten, m. pl. cactusversteeningen; - cactusschildluis. z. cochenille.
Cacümen, lat. top, punt, spits; - cacumineeren, aanpunten.
Cadans, zie cadence.
Cadaver, n. lat. (v. cadére, vallen) lijk, dood
lichaam; - cadavereus (lat. cadaverósus, a, um)
lijkachtig; - cadaverine, n. lijkengift.
Cade, f. fr. (van lat. cadus, vat of maat voor
natte waren) 1000 liter, volgens het fransche
systeem van 1793.
Cadeau, n. fr. (spr. kadó), (v. 't lat. cátellus,
verklw. v. cdténa, keten) sierlijke, kunstigepennetrek; klein geschenk, gedachtenis; - cadeleeren, kunstige pennetrekken maken, letters
enz. met krullen opsieren.
Cadenette, f. fr. (spr. -net') 18e eeuwsche, in.z.
militaire haardracht (met twee haarvlechten die
onder het hoofddeksel werden opgebonden).
cadént, adj. lat. (cadens, v. cadére, vallen)
vallend, zinkend ; - cadénte (mese cadente) it.
Kmt. vervallen, afgeloopen, vervlogen maand;
- cadence, f. fr. (spr. kadans) it. cadenza (spr.
,
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cadéntsa, mid. lat. cadentia, de val, het vallen)
slotval in de rede- en toonkunst; stemval,
zangmaat, nette, juiste overeenkomst, oor
samenvatting van de deelen eener-strelnd
rede; gelijke gang of maat in het dansen, dans
(ook bij goed gedresseerde schoolpaarden);-mat
- cadenceeren fr. (cadencer) afmeten, b. v. zijne
schreden; ronden, afronden, welluidend maken,
b. v. eenen volzin.
Cadét, m. fr., of k a d é t (oudfr. capdet,
mid. lat. cadelus, als ware 't lat. capitèttum, als
verklw. v. caput, hoofd, spits, uiterste einde)
vroeger in Frankrijk de jongere zoon eener adellijke familie, die, omdat de gansche ouderlijke
bezitting op den oudsten zoon overging, eens
lijfrente kreeg, of wien men voordeelige hofposten, eene geestelijke of militaire waardigheid zocht te verschaffen; later werd de naam,
ook ten onzent, gebezigd ter aanduiding van
een jong mensch, die voor den krijgsmansstand
wordt opgeleid; tot hunne vorming werden
cadéttenscholen opgericht (die niet met de vroegere militaire scholen verward moeten worden);
- cadetten in Rusland de naam voor de constitutioneel democraten; -in denvormeadeebeteekent
het woord: brani; - cadétte, f. fr. kortste van
de beide lange k e u e n, waarvan men zich bij
het biljartspel bedient, om veraf liggende ballen
te bereiken; ook een gehouwen steen tot bestrating, vloertegel; - cadetteeren, met vloertegels bestraten.
Cadillde, m. fr. (spr. kadi-lják) soort van Bordeaux-wijn (naar de fr. stad C a d i 11 a c, in
het departement der Gironde).
Cadine-olie, f. (v. fr. en provenc. cade, groots
jeneverstruik) soort olie uit jeneverbessen, als
geneesmiddel tegen huidziekten.
Cadis, m. fr. (spr. kadi, eng. caddis, oud-eng.
caddies, van eelt. oorsprong) fijne gekeperde
wollen stof.
Cadjan, n. palmbladeren in Indië, waarop ge-

schreven wordt.
Cadjoolee, n. (spr. -zjoelie) oostindische varieteit van het suikerriet.
Cadmia, cadmium, z. k a d m i u m.
Carlo, m. inhoudsmaat voor droge waren in
sommige streken van Italië en Griekenland : op
de Ionische eilanden i 60,991 liter.
Cadogan of catogan, m. fr. (naar lord Cadogan
zoogenoemde) tot een bundel saamgevlochten
en boven op het hoofd bevestigde haren, haar
-vlechtbund.
Cadran, m. fr. (v. 't lat. quadrans, vgl. quadrant) zonnewijzer ; wijzerplaat van een uur
deelschijf voór de orgelrollen.
-werk;
Cadre, m., doorgaans kader, n., fr. (oudfr.
quadre, v. 't lat. quadrum, vgl. carré) eig. raam,
lijst, omgevende rand; Mil. al de officieren,
onderofficieren, enz., die tot het tactisch bestuur
van alle onderafdeelingen der troepen behooren;
zij vormen de eigenlijke insluitingsrotten en
vandaar ook de naam; voorts fig. plan, ontwerp
van eenig werk; - cadreeren, vierkant maken;
voegen; opgaan, doen uitkomen (b. v. eene
rekening).
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eaduc, fr., of cadauk, adj. (lat. • cadücus, v.
cadére, vallen) vervallen, oud en zwak, bouwval-

C.AGOTS.

CWstus, z. c e s t u s.
Caesuur, f. lat. (spr. s=z; caesura, van caedère,
lig ; broos, vergankelijk; onbruikbaar, bedorven; hakken, snijden) Poët. verssnede, deeling of in-- c a d u u k g o e d, in het leenrecht een goed, snede van een versregel door het eindigen van
dat aan den leenheer verviel; ook landerijen, die een versvoet in een woord; de stemrust bij
onbebouwd blijven liggen; - caduciteit, f. het opzeggen van een vers na een zeker getal
zwakheid, vervallen toestand, bouwvalligheid; lettergrepen.
Jur. vervalbaarheid, vervallen zijn van eene
Caters, zie c e t e r u s.
erfenis of een legaat; - caducibrachiaal, adj. met
Cafard, m. fr. (spr. ka/ ár; v. 't arab. ka /ûr,
ur,
ká f ir, ka fr,r, ongeloovige, en dit v. ka /ara,
tijdelijke kieuwen.
ara, ongeCadueéus, m. lat. gevleugelde slangenstaf loovig zijn, God loochenen; vgl. k a f f e r s)
van Mercurius, herautstaf, vredestaf; - Cadu- huichelaar; - cafarderie, f. huichelarij, schijnheiligheid.
tiler, m. bijnaam van Mercurius, stafdrager.
Cceciliaan en Cweilius, lat. mansn.: eig. blind,
Café, m. koffie (z. a.); ook: koffiehuis; - café
kortzichtig; f. Cweilía; - St. Cweilia, bescherm- complet, ontbijt met koffie; - café-chantant, n.
heilige der toonkunst.
(spr. -sjantan) of café-concert, n. (spr. -koiisèr)
Caecum, eweaal, ewelteit enz. zie c oe c u m gelegenheid, waar men zang, muziek e. d.
kan hooren, zittende aan tafeltjes als in
C ce c a al enz.
Cwlutor, m. lat. (v. caeláre,. in metaal grif- een koffiehuis ; - café-restaurant, n. (spr. felen) plaatsnijder, drijver, kunstenaar in ge- restorán) koffiehuis waar men tevens eten kan;
dreven werk; - ewlatuur, f. plaatsnijkunst; - cafeine, f., zie k a f f e i n e; - cafeometer,
m. koffiemeter; - cafetier, m. (spr. ka f'tjé) koffievorm- of stempelsnijkunst.
Celibaat, z. e oe 1 i b a a t, ond. c oe 1 e b s. schenker, koffiehuishouder; - cafetière, f. kofi'ieCceli (of toeli) enárrant gloriam Déi, lat. de kan, koffieketel.
' Caffino, m. it. italiaansche vochtmaat, op
hemelen verkondigen Gods eer.
Cwlométer of coelométer, m. instrument om Malta = 20,818, te Palermo = 11,(:99 liter.
Cafila of caffila, f. weleer kleine koopvaardij den stand enz. der hemellichamen te meten.
Cwsar, C e s a r (spr. s=z), lat. mansnaam vloot, die de Portugeezen van de kusten van
eener familie van het geslacht der Juliussen, Guzerate onder geleide naar Surate zonden;
eig. de uit het moederlijf gesnedene (van cae- ook karavaan, reizend handelsgezelschap in
dére, caesus), omdat de eerste van dien naam uit Barbarije, Perzië, Indië.
Calls, c a f i z of c a h i z (spr. ka /les,
het lijf zijner moeder gesneden werd, vandaar
les, kade keizersnede; waarsch. echter ver- hies) m. sp. (van 't arab. qa f is, mid. lat. caphitius
want met caesaries, hoofdhaar, sanskr. kéca, ca f icium, ca frus) spaansche korenmaat = 660
haar, omdat hij met haren werd geboren, of wel liter; een c a h i z doet 12 f a n e g a s en een
dicht behaard was ; vandaar o ok de naam C a e s o, fanega 12 c e 1 e m i n e S; - Cafiso, m. it.
d. i. de langharige; inz. de groote romeinsche oliemaat in Messina op Sicilië, ongeveer 5,7
veldheer en dictator Cajus Julius Caesar (gebo- liter; ook maat te Tripoli = 40,6 en te Tunis =
ren 100, vermoord 44 jaren vóor Chr.); na hem 52,85 liter.
de titel der romeinsche alleenheerschers, vanCafóésos, m. pl. gemengde stam van Indianen
daar ons woord k e i z e r; - Caesar non supra en Negers in Z.Amerika.
grammaticos, d. i. de keizer (gaat) niet boven de
Cage, f. fr. (spr. ká-zl', eig. kooi; van 't lat.
spraakkunstenaars of taalkundigen: des keizers cavea) raderkas van een uurwerk; ook: c r ibevelen kunnen geene taalregels omverwerpen, n o 1 i n e, hoepelrok (als 't ware een vrouwenof fig. de keizer kan het recht niet tot onrecht kooi).
maken. Het spreekwoord is daaruit ontstaan,
Cagliareso, m. it. sardinische munt, ± 1 cent.
dat keizer Sigismund eens het woord schisma als
Cagliostro-theater, n. tent, waarin men voorvrouwelijk gebruikte, en toen, om de fout te stellingen geeft met goocheltoeren, geestverbedekken, het (vergeefsche) bevel gaf, voortaan schijningen enz., geheeten naar Cagliostro, den
het woord steeds als vrouwelijk te gebruiken; - bekenden occultist uit 't laatst der 18e eeuw.
caesaréa majeslas, lat. keizerlijke majesteit; Cagniardelle, f. naar Cagniard la Tour (1809)
caesareopapia, f. inbreuk van de regeering op genoemde lichtgasbereiding met schroefvorde rechten en plichten der geestelijkheid; het mige retortenzuigers.
tegenovergestelde daarvan is de papocaesaria,
Cagots, ook Gahets, m. pl. (misschienvan'tproof inbreuk der geestelijken op de rechten en vent. can of ca Got, d.i. canisGotus,gotischehond,
plichten der regeering; - ewsaréwitsch, m. wegens de vermeende afstamming van de West(russisch zessaréwitsch), caesarewna, f. (russisch goten) overblijfselen van een oorspronkelijk volk
zessarewna), z. c z a r e w i t s c h, c z a r e- in 't ZW. van Frankrijk, dat weleer waarsch.
w i n a, onder c z a a r ; - cwsdriseh, adj. kei- in slavernij heeft geleefd en als onrein van de
zerlijk; - ewsarisme, n. heerschappij als die van 1 menschelijke maatschappij werd uitgesloten,
Caesar, caesarische regeering, inz. het napoleon- daar men hen voor menscheneters, ketters, metische cesarisme; - coesarisch, adj. op het laatschen en stompzinnige c r e t i n s hield.
caesarisme betrekking hebbende.
De omwenteling van 1789 heeft een einde geCa slum, n. Chem. in 1860 door Bunsen en maakt aan alle jegens hen bedreven ongerechKirchhoff ontdekt eigenaardig licht metaal.
tigheden, en van de Cagots is nu alleen de naam
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overgebleven, dien men heeft overgebracht op
de schijnvromen; – eagot, m. fr. (spr. kagó)
huichelaar, geveinsde, fijnman schijnheilige; –
eagoterie, f. en eagotísme, n. huichelarij, schijn
-heilgd,
geveinsdheid.
Cagoule, f. fr. (spr. kagoele) kapmantel zonder
mouwen, gedragen door monniken en boete
-linge.
Cahier, f. n. fr. (spr. kajé; oudfr. tuier, quayer,
provenc. qadern, sp. cuaderno, v. 't mid. lat.
quaternus, quaternum, quaternium, quaternio, z.
q u a t e r n i o) boekje papier, schrijfboek; –
cahier des charges, opgave der voorwaarden van
verpachting, aanbesteding enz. tijdens de fr. revolutie opsomming van grieven, aan de afgevaardigden mede;egeven; op spoorwegen: klachtenboek voor belastingen is devormkohierin gebruik.
Cahiz, m., z. c a f i s.
Cahizada, f. landmaat in Spanje = 49,867 are.
Cahoen, in. rekenmunt in de provincie Bengalen = '/., (compagnie)-ropij = 29 centen.
Jahórs, in. voortreffelijke wijnsoort, zoo geheeten naar de fr. stad C a h o r s, hoofdplaats
van het departement Lot.
Cale of eaique, z. k a i k.
Caille, fr. (taille spr. kálje) f. kwartel, modepop, dandy.
Caineawortel,m. wortel van een in Brazilië enz.
in 't wild groeiende klimplant, als geneesmiddel
tegen slangebeten en borstwaterzucht gebruikt
(Chiociocca angui f uga en racemosa) ; – ealneazuur, n. eigenaardig in dien wortel voorhanden
zuur.
ca-ira, fr. (spr. sa ira) dat zal gaan 1 dat zal
lukken; tijdens de eerste fr. revolutie de aan
een geliefd, met dans verbonden ja--vang
cobijnsch volkslied, waarmede men zich tot gevaarlijke ondernemingen of tot gruweltooneelen
aanmoedigde (voluit luidde 't begin: ca ira, ca
ira, les aristocrates a la lantern 1 dat zal gaan,
(hangt) de aristokraten aan de lantaren); ook
een toenmalig modespeeltuig.
Caire, n. bastvezels van de kokosnoot, waar
-vanme
touw maakt.
Cairn, m. in Groot-Brittannië voorkomende
steenen gedenkteekenen uit den celtischen tijd,
uit kegelvormige steenen van verschillende
grootte bestaande, met een platten steen op den
top.
caisse, f. fr. (spr. kèss; = ital. cassa, provenc.
caissa, vr. 't lat. capsa, en dit van 't gr. kápsa,
koker, doos, enz.) kast; kas; – caisse d'escompte,
fr. (spr. –deskoht') kas van voorschot of uitwisseling voor staatspapieren, disconto-kas; –
.caisse- f orte, geldkist; – eaissier, m. (spr. kèssjé)
kasbestuurder, kassier; – caisson, m. fr. (spr.
kèssó') kistwagen, patronenwagen, kruitwagen;
kistje onder den bok van een rijtuig; zinkkast
van ijzer of beton om gecomprimeerde lucht op
te nemen bij het bouwen van bruggen en andere
werken, om fundamenten te leggen in rivierbeddingen; – caisson- ziekte, f. beroepsziekte,
ontstaan door het optreden van gasbellen in
deebloedbaan na het snel verlatenvan de caissons
waarin overdruk heerscht en zich uitende door
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verlangzaamden hartslag, neusbloedingen, ver
ooraandoeningen; - caisson-wet, f.-laminge,
wet van 1905 inhoudende voorschriften om het
arbeiden in caissons zoo weinig mogelijk scha
lijk voor de gezondheid te maken; – caissons,-de
m. pl. Arch. kastvormige afdeelingen of vakken,
b. v. aan de zoldering; – caisson d'ambulance
(spr.– danbuláns') wagen van een veldhospitaal;
– caisson à poudre (spr. poedr') kruitwagen.
Cajabo, n. sp. mahoniehout (Switenia mahagoni).
Ca jaliet, n. magnesiacement, kunststeen, inz.
voor tafelbladen.
Cajetaners, pl. katholieke secte, die niet voor
eigen onderhoud zorgt, maar alles, wat voor
het leven noodig is, als geschenk der Voorzienigheid en der liefdadigheid des naasten verwacht.
Cajoe, beter Kajoe, m. mal. Bot. boom of
hout; het komt als samenstellend voorvoegsel
bij vele gewassen, b. v. c a j o e-b a r o e d a n,
c a j o e-b o b a, ind. booroen, c a j o e-j ap a n, een boom op Java, c a j o e-h o l l a nd a, enz.
eajoleeren (spr. kazjoleeren), fr. (cajoler) liefkoozen, streelen, vleien, flikflooien;- eajolant, adj.
vleiend, liefkoozend; – eajolerie, f. liefkoozerij,
vleierij ; – eajoleur, m. liefkoozer; – eajoleuse,
f. vleister.
Cajus, m. lat. (juister geschr. Gajus) oud-rom.
voornaam; ook naam van een rom. rechtsgeleerde uit den tijd van Hadrianus, die, evenals
Sempronius, een andere rechtsgeleerde, bij juristen wel eens eerre strijdende partij in het algemeen beteekent, die men niet nader noemen
wil, b. v. Cajus tegen Sempronius.
Cake, f. eng. (spr. keek) klein, rond, droog
koekje; ook iets van dien vorm, inz. soort van
engelsche b i s c u i t s; – cake-walk, m., (spr.
keek-woak), eng.-amer. soort negerdans, waarbij
een koek gegeven wordt aan den laatsten danser;
„Cake walk road" of „levende brug", waarop
ieder gedwongen is te dansen, is een uit Amerika
overgebrachte lachwekkende kermisvermakelijkheid.
Cakingkool, f. eng.-ned. (spr. kee–) bakkool,
steenkool, die bij het verkolen aaneenbakt.
Cala, f. it. sluiphaven, landingsplaats.
Calabarboon, f. boon, waarvan poeder als
geneesmiddel tegen tetanus gebruikt wordt.
Calabas of k a l e b a s (van 't sp. calabaza,
fr. calabasse, v. arab. oorsprong) kauwoerde,
welker fleschvormig houtachtig bekleedsel als
vat kan dienen, wanneer men het binnenste
moes wegneemt; ook het daarvan vervaardigd
drinkvat.
Calabreezen, m. pl. it. bewoners van Calabrië
in Beneden-Italië; ook calabrische hoeden, als
leus der republikeinen.
Calade of c h a 1 a d e (spr. s jalaad'), f. fr.
hellende grond, dien men een paard in korten
draf doet afloopen, om het te leeren de heupen
te buigen en halt te maken, rijbaanhelling.
Caladium, n. nw. lat. (oorspr. oostindisch)
Bot. schoone broeikasplant met schildvormige,
in het midden purperkleurige bladeren.
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Calaguála of ealaguálawortel, m. sp. z. amer. (spr. t=ts), f. verkalking, verkalken; - ealeineus,
(spr. u = oe) geneeskrachtige wortel uit Peru, kalkachtig; - ealeispóngiae, f. pl. kalksponsen; ealelum, n. nw. lat. metaal, waarvan de verbinsoort van polypodium.
Calais, n. metaalmengsel, waarmee chin. thee- dingen (kalkzouten) zeer verbreid zijn; in 1808
kisten van binnen bekleed zijn; zie c a 1 ij n. ontdekt, door Davy en Berzelius; - eaklumeyaaCalambakhout, n. welriekend hout van den namlde, n. kalkstikstof, z.a. ; - ealeiutnearbonaat,
n. koolzure kalk; - ealeiumfluoride, n.vloeispaat;
adelaarsboom; - ealamintha, f. steentijm.
Calamistrum, n. lat. (v. calámus, z. ald.), - ealeiumphosphaat, n. phosphoriet, phosphorbrandijzer voor het krullen der haren; oneig. zure kalk; - ealeiumhydroxyde, n. gebluschte
kalk;- ealeiumkarbid, n. bereid uit gebrande kalk
overladen redetooi, smakelooze sieraden.
Calamiteit, 1. lat. (calamitas) een onheil, inz. en kool, een soort koolzure kalk, die, verbonden
zulk een, dat vele personen treft (zooals oorlog, met water, acetyleengas geeft; - ealeiumoxalaat,
pest, cholera), algemeene nood, ongeval, ellende, ! n. zuringzure kalk; - ealeiumsaeeharaat, n. suijammer, rampspoed; - ealamiteus, adj. ellendig, kerkalk; - ealeiumsilikaat, n. kiezelzure kalk; rampspoedig, noodlijdend; - c a 1 a m i t e u s e ealeiummagnesiumsilikaat, n. asbest; - ealeiump o l d e r s, polders, die aan zee gelegen, meer oxyde, n. verbinding van calcium met zuurstof,
bedreigd zijn dan andere en niet in de kosten d. i. kalkaarde, gebrande kalk.
Caleeament of ealeeaat, n. lat. (van calx, hiel)
hunner waterkeering kunnen voorzien.
calamus, m. lat. (v. 't gr. kálámos, vgl. k a- voetbekleeding, schoeisel.
Caleeolaria, f. lat. Bot. pantoffelbloem, pan1 a m) riet; kalmoes;schrijfstift in deOudheid van
riet; - ealamieten, m. pl. nw. lat. versteende toffeltje.
Caleb, m. it . (spr . káltsjio; eig. voetstoot,
rietgewassen.
schop, v. 't lat. calx, hiel) balspel, dat in Italië
Caland, z.o. Ca1éndae.
Calánder, m. fr. (calandre) werktuig met rollen bij vreugdefeesten en in het carneval in zwang
om laken en andere stoffen te glanzen en glad is, en waarbij de spelers den bal voortschoppen.
ealeitreeren, lat. (calcitráre, v. calx, hiel) ach
te maken; mangel; ook korenworm, zeker zwart
weerstreven, zich verzetten; - eal--teruislan;
insect, dat het koren op de zolders verslindt; ealandreeren (fr. colandrer) mangelen, glanzen, eitrátie (spr. tie=lsie), f. nw. lat. achteruitslaan;
glad maken; - ealandrine, f. liksteen, glanssteen. verzet.
Caleograaf, z. c h al c o g r a a f; - ealeothar,
calándo, z. ond. c a 1 e e r e n.
Calandra, f. groote ital. kuifleeuwerik, een z. colcothar.
Caleülus, m. lat. (verklw. van calx, steen,
uitstekende zangvogel; vandaar ealandróne,
f. Muz. italiaansche schalmei met twee kleppen. kalksteen) 1) steen; blaas- of niersteen; steenlijden; 2) gelijk ealeul, m. fr. (spr kalkuul)
Galanes, sp. (spr. kalanjes) zigeunerhoed.
Calange, f. oudfr. (spr. kalánzj), bekeuring, rekening, berekening, rekenwijze (van het lat.
boete, .aanhaling van smokkelwaren; - ealan- calculus, steentje om te rekenen); ook kleinst
oudromeinsch gewicht (2 calculi = 1 seliqua
geeren (fr. calanger), beboeten, aanhalen.
of I/12 scrupel); - in calculo, in de telling of berekeCalao, m. sp. neushorenvogel (Buceros).
Calaseione, f. it. (spr. kalasjone) in Beneden- ming; - error in calcülo, fout in de telling of bereItalië gebruikelijk snarenspeeltuig, gelijkende kening; - pro calculo, voor de(juistheid der) rekening staat N. N. borg (door den naziener
op eene kleine luit met langen hals.
€aláta, f. it. (eig. afhelling, val; vgl. c a 1 a d e eener rekening onder eene juist bevonden rekeen c a 1 e e r e n) dans met snel tempo (in 3/4 maat). fling gezet); - calculus Minervae, lat. eig. steentje
Calafitiea, f. lat. hoofdsluier der oud rom. van Minerva, gelijkheid der stemmen ten gunste
vrouwen. I van eenen schuldige; - ealeuleeren, rekenen,
Caleánt, m. lat. (cálcans, genit. calcántis, v. berekenen, uitrekenen; een overslag maken;
^
leulàbe1,
adj.
g
p ha ndelsvoordeelenpeinzen ; - ea
op
blaasbalgtreder, orgeltreden) treder, blaasbalgtr
calcare,
trapper; windmaker; - caleatüür, f. (lat. cal- berekenbaar, telbaar; - ealeulátie (spr. í=1s),
f. berekening, overslag; - ealeulatie-prijs, nl. gevI
catura) treden, trappen.
Calearla, f. (v. 't lat. calcar^ius, a, um, van middelde prijs; ealeulator, m. lat., caleulateur,
calx, kalk) kalkmetaal, kalkaarde, kalk; - eat- f fr. m. rekenaar, berekenaar, inz. narekenaar,
eiden, m. pl. kalkachtige lichamen; ealeidoon, I onderzoeker der berekeningen, ealeulatuur,
sale' 'th, m. kalksteen; - ealeineeren, nw. lat. f. rekenkamer ; - caleuleus, adj. (lat. calculósus,
verkalken, tot kalk branden; Chem. blootstellen a, um) steenig, gruizig.
ealdaménte, ital. Muz. warm, vurig, krachtig.
van lichamen aan de gloeihitte, om hen van
Caldáriseh erts, n. (naar het lat. caldarium
bestanddeelen, die door de hitte vluchtig worden, te bevrijden, of om hen door opneming van aes, erts, dat zich alleen door hitte laat bewerbestanddeelen, waarmede zij zich bij groote ! ken; v. caldarius, tot de warmte behoorende)
hitte verbinden, chemisch te veranderen; inz. door L o o s te Berlijn uitgevonden, op goud
wordt door het calcineren van vele metalen, ! gelijkend metaalmengsel, uit koper, zink, enz. ; onder toegang der lucht, hunne verbinding ealdarlum, n. vertrek voor warme baden, ook:
met de zuurstof bewerkstelligd, zij worden warme kas, broeikas ; - ealdomármor, n. ital.,
g e o x y d e e r d en men noemt hen dan m e- ; marmer, dat mettertijd eenige warmte opneemt,
t a a 1 o x y d e n; - ealeinábel, adj. verkalkbaar; (vgl. f r e d d o m a r m e r.)
Calderdri of Calderái, m. pl. it. eig. ketelma- caleinabiliteit, f. verkalkbaarheid; - ealeinàtie (
.

,
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kers, ketellappers, koperslagers ; benaming van
een uit de c a r b o n a r i (z. ald.) ontstaan
geheim politiek genootschap in Italië.
Calderíila, f. sp. (spr. —ríélja; eig. kleine koperen ketel, verklw. van caldera) kopergeld,
koperen munt.

Calend of Caland, f. vergadering vats geestelijken in het begin van de maand ; — Calenderheeren, m. pl. in de middeleeuwen eene duit
broederschap van geestelijke en wereld--sche
lijke personen, die op den eersten dag d e r
m a a n d bij elkander kwamen.
Calebasse, z. c a 1 a b a s.
Calendri, pl. rondtrekkende turksche 'nonCalèche, f. fr. (spr. lèsj'), z. k a 1 e s.
niken, mohamedaansche Epikuristen, zoo geCaléeoetsehe haan, z. c a l i c o e t s c h e heeten naar den stichter Sant on C a 1 e n d e r.
h a a n.
Calendula, f. nw. lat. Bot. goudsbloem, eene
Calecons, m. pl. fr. (spr. —só; ital. calzoni, plantengeslacht met onderscheiden soorten.
broek; v. calza, kous, v. 't lat. calcéus, halve
Calentí ra, f. sp. (spr. u = oe ; eig. hitte = calór
laars, en dit v. calx, hiel) onderbroek.
= lat. cellor, z. ald.) met ijlhoofdigheid gepaarde
Caledonië, n. (lat. Caledonia, f.) oud en dich- koortsziekte van vele zeelieden, die voor het
terlijk voor Schotland; — Caledoniërs, Schotten, eerst tusschen de keerkringen varen; — calen
inz. de celtische Hoogschotten, Galen; — eale- tura amarilla (spr. —ielja), gele koorts.
dóniseh, adj. schotsch.
Calepin, m. fr. (spr. ka -l' pen) verzameling
ealeeren, it. (caláre; van 't gr. chalán, loslaten, van woorden, aanteekeningen, uittreksels tot
laten zakken, vgl. c a 1 a d e) nederlaten, doen eigen gemak en gebruik, een allerlei, zoo gezakken; de zeilen strijken; Kmt. het vereischte heeten naar Ambrosius C a 1 e p i n, schrijver
gewicht niet hebben; — calando, Muz. afnemend, van een woordenboek in vele talen (p o 1 ywegsmeltend.
a 1 o t t e): thans meestal: zak- of aanteekenateiacienuia, n . pi. iat. Ivan catelacere, warm- aoexle.
maken) verwarmende middelen; — ealeffctor,
caleseeeren, lat. (calescére) warm worden.
m. nw. lat. verwarmer, kamerstoker, bediende;
Calessáren, m. pl. it. (v. caléssa, kalés) straatoneig. oorblazer, verdeeldheidzaaier; — eale Ï jongens te Napels, jonge ledigloopers, die op
factie (spr. t=ts), f. verwarming, warmmaking; de paarden passen, den reizigers hunne dien- calefaetórium, n. in 't zuidel. deel van een sten aanbieden enz.
klooster gebouwde verwarmde kamer; — caleCalf, n. (spr. kaal),, eng. kalf, kalfsleder.
faetëren of k a 1 f a k t è r e n, fam. allerlei aan
ealfacteren, z. c a 1 e f a c t e r e n.
de hand hebben, zich in eens anders zaken ste- ; Calfatage, fr. z. v. a. k a 1 e f a t e r i n g, z.
ken.
ond. kalfateren.
Calembourg of Calembour, m. fr. (spr. kalan- Í Caliatoer-hout, z. s a n d e 1 h o u t.
bóér; de naam komt van een duitsch anecdotenCaliban, m. beestachtig mensch, uit Shakesboek, omstreeks 1500 verschenen en getiteld : peare's Tempest bekend (misschien is 't woord
der Thane von Kalenberg; v. a. van een west- uit „cannibal" ontstaan).
f aalschen edelman von C a 1 e m b erg, die
Caliber, n. (fr. calibre, it. calibro, sp. calibre,
aan het hof van koning Stanislaus van Polen ; calibo, oudfr. qualibre, v. 't lat. qua libra ? vaa
leefde en zoo slecht fransch sprak, dat bij hem welk gewicht? hoe zwaar? oorspr. het gewicht en
telkens de belachelijkste woordverwisselingen dus ook de middellijn der kogels, die dan de bin-

te voorschijn kwamen) geestige woord of naam i nenruimte of middellijn van 't geschut bepalen;
-

-

speling, liggende in den gelijken of bijna gelijken men heeft het ook afgeleid van 't arab. kal-b,
klank van verschillende woorden.
' vorm voor gesmolten metaal, gietvorm, en van
Calembredaine, f. fr. uitvlucht, ontwijkend aequilibrium, fr. equilibre, equalibre, evenwicht,
antwoord.
gewicht van een kogel, instrument waar men
Calenear of caleneas, z. k a 1 a n k a s.
' dat gewicht mee bepaalde) innerlijke wijdte
Caléndae, f. pl. lat., k a 1 e n d e n, eerste van een stuk geschut, geschutwijdte; grootte
dag van elke maand, naar den afstand van wel- en zwaarte van een kanonskogel, kogelmaat;
ken de laatste dagen der vorige maand be- vorm en inrichting van een schip, met het getal
noemd werden; ad talendas Graecas, op de en de zwaarte der stukken geschut, die het
Grieksche kalenders, d. i. nooit, te St. Jutmis, voert; ook doorsnede eener ader; oneig.: geomdat de Grieken geene c a 1 e n d a e of romein- steldheid, deugdelijkheid,waarde van eenig voor
benamingen van de eerste dagen der maand werp; — calibreeren (fr. calibrer), naar de ver--sche
hadden (den naam wil men afgeleid hebben v. eischte maat inrichten; de kogelmaat of gehet gr. kalein, roepen, samenroepen, omdat de ` schutwijdte met den k a 1 i b e r s t o k onderopperpriester te Rome op den eersten dag van ^ zoeken of bepalen.
elke maand de daarin vallende feesten en de j Calieheras, pl. sp. plaatsen in de Andes waar
nieuwe maan u i t r i e p); — ealendatieum, n. de chilisalpeter gevonden wordt.
mid. lat. geschenken, op nieuwejaarsdag aan
Calieie, n. sp. salpetergrond.
de geestelijkheid gegeven; — calénder, kalender,
Caliciform, z. ond. calix.
m. lat. (calendariuni, welk woord echter bij de ! Calico, n., z. c a 1 i c o t.
Romeinen een schuldboek, belastingsregister, ' Calicoetsehe haan, m. (zoo 't schijnt naar de
enz. beteekende) tijdwijzer, lijst der dagen, alma- stad C a 1 i c o e t, K a l i k o e t of K a l enak; — calendariographie, f. lat.-gr. kalender-be- koet, eig. K a 1 i k o toe, aan de kust van
schrijving, aanwijzing om tijdwijzers te maken; — Malabar, vanwaar hij naar Europa zou gebracht
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zijn, hoewel hij werkelijk uit N. Amerika afkom
Spanjaarden in 1524 uit Florida-stigendor
het eerst naar Europa werd gevoerd) turksche
haan of kalkoen, bij Vondel k a 1 i k o e t geheeten; - eálieot of eállieo, n. (eng. calico, fr.
calicot, V. C a 1 i c o e t, vanwaar die stof het
eerst werd ingevoerd) oorspr. katoen van Calicoet; fijne linnenachtige katoenen stof, nu alge
gebruik voor linnen boekbanden; ook-meni
nabootsing daarvan in geperst papier; - dalce(t)druk, m. afzonderlijke, gedeeltelijk uitgevoerde kleurendruk van katoenen stoffen.
Caliditeit, f. nw. lat. (v. calidus, a, um, warm)
warmte, hitte; - caliduct, m. hitte- of verwar
-mingsbu
bij de luchtverwarming.
Calif, z. khalif.
caliga, f., pl. caligae, lat. voet- of zoolbekleeding der oudrom. soldaten, die daarom soms
ook caligati heeten, sandalen; halve
laarzen of knoopkousen, die de bisschoppen
bij den dienst dragen; - caligce Hispanicae
spaansche laarzen, foltertuig.
Caligo, f. lat. nevel, mist, duisternis; Chir.
vlek op 't hoornvlies ; - caligatie, f. (spr. tie = tsie,
verduistering; - caligineus, adj. (lat. enliginósus)
a, mm) nevelig, donker, duister.
Calijn, n. (fr. en eng. calin) chineesch metaalmengsel, uit lood, tin, koper en zink bestaande,
dat in China en Japan inz. tot dakbedekking
aangewend wordt. Zie c a 1 a i n.
ealineeren, fr. vleien, vertroetelen; - calinerie,
f. vleierij .
ealix, m., pl. tabces, lat. beker, kelk; - calieifórm, adj. nw. lat. kelkvormig; - Calixtíjnen,
m. pl. nw. lat. kelkvoorstanders, kelkvrienden,
naam der boheemsche Hussieten in de 15de
eeuw, omdat zij een k e 1 k in hunne banieren
voerden, en vooral, omdat zij den kelk in het
avondmaal ook voor de leeken begeerden te
behouden (om die reden ook u t r a q u i s t e n
geheeten); ook de aanhangers eener secte der
17de eeuw, naar C a 1 i x t u s genoemd.
Call, (spr. koal), eng. oproeping - on call, tot
wederopzegging; - call money, geld op prolongatie, per dag opzegbaar; ook de rente daar
-vor.
tella, f. (lat. calla of salsa) slangenhuid,
adderkruid, draakwortel, een bloemplant, die
tot pronkgewas dient.
Calliditelt, f. lat. (calliditas, van callidus, sluw)
sluwheid, geslepenheid.
Gallo, z. xiphias.
Callus, m. lat. eelt; beenweer, eene stof, welke
de gebroken beenderen organisch met elkander
vereenigt; - calleus, adj. (lat. callosus, a, um)
eeltig, vereelt; - eallositeit, f. (lat. callositas)
eeltachtigheid, hoornachtigheid, verharding der
huid.
Callu-looizuur, n. Chem. uit het gemeene hei
(Calluna vulgaris) verkregen looizuur,-dekrui
waaruit de ealluxanthine, f. (v. gr. xdnthos,
geel) een roodgele ver,stof gewonnen wordt.
calma (con), ital. Muz. (met) bedaardheid,
gerustheid.
Calmánk, z. ka1amank.

CALOR.

Calmant, calmalo, z. ond. c a 1 m e e r e n.

Calmar, m. fr. (d. i. eig. schrijftuig, pennenkoker, oudfr. calemar, provenc. calamar, ital.
calamajo, lat. theca calamaria) soort van inkt
inktworm, een koppootig weekdier-vischof
(lat. 1 o 1 i g o) inz. merkwaardig wegens een
op inkt gelijkend sap, dat in een vleezigen
zak in het lichaam dezer dieren bevat is, welke
stof door de schilders onder den naam van
s e p i a gebruikt wordt. De gemeene i n k t w o r m of zeekat heeft op den rug eene witte
harde schaal (s e p i a of o s s e p i oe) gewoonlijk
meerschuim of wit balein geheeten, welke als
poeder door de goudsmeden in plaats van
vormzand gebruikt wordt.
calmeeren, fr. (calmer, v. calme, it. en sp.
calma, zeestilte, k a 1 m t e, waarsch. van 't gr.
kauma, hitte, of omdat er bij groote hitte ook
windstilte heerscht, of omdat de hitte des dags
ons noodzaakt, schaduw en rust te zoeken) stillen, bedaren, bevredigen, geruststellen; - calmánt, adj. bedarend, stillend; - calmáto, it.
Muz. zacht, bedaard.
Calmuk, z. K a 1 m u k;- calmus, z. k a 1 m o e s.
Calo, m. it. (v. calara, nederlaten, nederdalen,
verminderen, z. c a 1 e e r e n) tekort, verlies,
inz. van ruw ijzer; - calo di peso, tekort op het
vereischte gewicht; - calo di prezzo (spr. -prélzo),
het dalen in prijs, prijsdaling.
Calomel, z. k a 1 o m e 1.
Calomnie enz., fr. = c a 1 u m n i e enz.
Calonière, f. fr. (verbasterd uit canonnière)
klapbus voor kinderen.
Calor, m. lat. warmte ; - con calore, ital.
Muz. met warmte, met vuur; - valor nervósus,
lat. m. zenuwhitte ; - caloreseentie, f. (spr.
t = ts) warmtestraling; - ealoriciteit, f. nw. lat.
vermogen, van de levende lichamen om warmte
te ontwikkelen; - calorie of kilogramcalorie, f.
nw. lat. warmteëenheid, d. i. de hoeveelheid
warmte, door welke 1 kilo water van 0° tot 1°
Celsius verwarmd wordt; eene kleine calorie
is eene, waarbij slechts 1 gram water in plaats
van 1 kilo in rekening komt; 424 kilogramméter,
g r a m c a l o r i e; - caloriek, f. verwarmde
lucht als beweegkracht gebruikt, als de in de
warmteverschijnselen zich vertoonende en die
kracht veroorzakende; - calorifère, m. fr. (d. i.
warmtegeleider, warmteaanbrenger) inrichting,
die door buizen de warmte in alle deelen
van een gebouw brengt; - ealorifieàtie (spr.
t = ts), f. nw. lat. warmteverwekking, verwarming; - calorifuge, m. slechte warmtegeleider; calórimeter, m. lat.-gr. warmtemeter, een werk
om door het smelten van ijs of verwarming-tuig
van water de warmtecapaciteit of de verbrandingswarmte der stoffen te bepalen; - calorimetrie, f. warmtemeting; - calórimótor, m. nw.
lat. warmtedrijver, galvanisch vuurtuig; - calorische machine, f. door den Zweed Ericson te
New-York uitgevonden drijfwerk, waarbij in
plaats van stoom heete lucht als beweegkracht
gebruikt wordt, in 1852 het eerst op het schip
Ericson toegepast; vandaar c a l o r i s c h
5 chip.

CALOTTE.

Zie ook K.
— 187 —

Calótte, f. fr. (verklw. V. cale, soort van platte
muts) kapje, kleine platte muts, die doorgaans
alleen den schedel bedekt en die inz. de geestelijken dragen, kruinmutsje, priestermutsje;
oneig. kardinaalswaardigheid; ook deksel over
de onrust van een horloge, onrustdeksel;
Arch. ronde welving aan de zoldering eener
kamer; Chem. kap van een distilleervat; - calottine, f. fr. klein hekeldicht; spotversje; calotin, of ealottin m. fr. (spr. -tín) volksscheldwoord in Frankrijk voor de priesters; - calottIsten of fr., calotins, m. pl. (spr. caloten) eig.
kapdragers, een gezelschap in Frankrijk in het
begin der 18de eeuw, dat zich door geestigen
spot, later door zinnelooze zotheden vermaakte;
had iemand een dommen streek begaan, dan zond
hem het genootschap een patent, waarbij hem
het dragen van eene c a 1 o t t e werd toegestaan; - calottinokratie (spr. tie=tsie), f. fr gr.
papenheerschappij.
Calow, pl. (sing. c a 1), poolsche duim =
S t o p of voet = 24 m.M.
Calpo, m. ital. sardinisch gewicht van 10
eantare11i.
calqueeren (spr. kalk-), fr. (calquer, van 't
lat. calx, kalk; oorspr. op versche kalk afdrukken) doorteekenen, d. i. eene teekening in hare
omtrekken door een geolied of doorschijnend
papier nateekenen; - calque, f. (spr. -kalk') doorteekening, doortrekking ; - calquier, m. fr. (spr.
kalkje') soort van oostindisch taf of atlas.
Calumet, m. fr. (spr. kalumè; v. 't lat. calámus,
riet) vredespijp, eene groote sierlijke tabakspijp,
die de Indianen als een zinnebeeld van den
vrede of bij het sluiten van een verdrag aan
-biedn.
€alumnïe, f. lat. (calumnia) laster, valsche beschuldiging, smaadrede, lastertaal, achterklap;
-- ealumniéeren, (lat. calumniári) valsch beschuldigen, aantijgen, smaden, lasteren; - ealum-

CAMAYEU.

te Geneve 1564), van Luther verschillende in
de leer van het Avondmaal en van de voorbeschikking tot zaligheid; - Calvinist, m. aanhanger van de leer van dien hervormer, gereformeerde ; - calvijnseh, catvíni(sti)seh, adj . wat
Calvijn betreft, zijn leer toegedaan of daarmede
strookende.
Calvitlum, n., en calvities, f. lat. of ealviteit,
f. nw. lat. (v. 't lat. calvus, a, um, kaal) kaalheid,
kaalhoofdigheid.
Calzáda, f. sp. amer. geplaveide weg.
Camaches of g a m a c h e s, f. pl. fr. (spr.
kamásj' of gamásj, van 't oudfr. gambe, voor
jambe, it. gamba, been) knoop- of overkousen,
slopkousen, knooplaarzen zonder zolen; camaehe -dienst, m. krijgsdienst in vredestijd, inz,
in zoo verre daarbij met kleingeestige gestrengheid op uiterlijke zaken wordt gelet.
Camaco, n. op de ionische eilanden lengtemaat = 5 1 /2 engelsche yards = 5,029155 meter.
Camahyua, eamaleu, z. c a m a y e u.
Camail, m. fr. (spr. kamálj, v. 't it. camaglio,
provenc. caprnalh, tapmail, oorsp. hoofdbeschutting en hals v. 't pantserhemd, van 't roman. cap, hoofd, en maglia, malha, malie, pantserringetje; pantserhemd) bisschopsmanteltje;
korte vrouwenmantel; helmdekkleed op wapens.
Camaldulénzen, m. pl. kluizenaars en monniken, behoorende tot eene benedictijner orde,
door den heiligen Romualdus in het dal C a m it 1 d o 1 i in de Apennijnen ten jare 1012 gesticht en door paus Alexander III bevestigd.
Zij bestond tot op het laatst der 18e eeuw,
werd toen in Oostenrijk afgeschaft, verdween in
andere staten en is tot dusverre nergens hersteld.
Camaraderie, f. fr. (v. camarade, makker,
k a m e r a a d, z. ald.) makkerschap, spitsbroederschap; in ruimeren zin: elke aaneensluiting van menschen, door welke zij elkander
zoeken te steunen en te doen gelden, vaak ten

niánl, calumniator, m. lasteraar, eerroover, las- nadeele van hen, die er niet toe behooren (vgl.

tertong, achterklapper; - calumniëus, adj. las

e 1 i q u e).

-terlijk,ovnd.
Calypsol, n. smeermiddel voor machines, gemaakt van canadeesch plantaardig vet.
Calvarïë (berg van), Calvarieberg, m. (v. 't
lat. Balvaria, hoofdschedel, hersenpan), anders
G o 1 g o t h a, schedelberg, kruisberg, schedel
rechtsplaats buiten, thans bin--plats,vorm.
nen Jeruzalems muren, alwaar nu de voornaam
kerk in Palestina staat. In R. Katholieke-ste
landen wordt elke berg of heuvel zoo geheeten,
waarop een kruis is opgericht en werwaarts
men in den vastentijd ter bedevaart gaat; Calvarie-kruis, n. (fr. croix haussée of croix de
Calvaire) in wapens : op trappen staand lat.
kruis.
tivert, eng., z. shirting.
Calville, f. fr. (v. 't lat. calvus, kaal, glad)
soort van kantigere appel met aardbeziesmaak,
bij ons kalvijn (doch beter kalvie1, fr.
calville, ital. caravella, d. calvillap f el), ook r a pp e 1 geheeten.
43ahinlsme, n. gereformeerde leer van den
hervormer C a 1 v ij n (geb. te Noyon 1509, gest.

Camaréro, m. sp. (z. v. a. it. c a m e r í e r e),
kamerdienaar; kamerheer; - eamaréra, f. (= it.
camerlera) eeredame van de koningin; - eamerera-mayor, eerste onder die hofdames.
Camárgue- paard, n. kleine halfwilde paardensoort van grijze kleur, in de Rhone-delta
La Camargue.
Camarflla, f. sp. (spr. rí-la, perklw. van cámara = lat. camera, z. ald.) eig. kamertje, kabinet, waarin de koning van Spanje zijne gunstelingen gemeenzaam ontvangt; geheimheer
aan 't spaansche hof; in 't algemeen:-schapij
engere geheime (kabinets-)raad van eenen monarch, in zoo verre hij de wettige staatsmacht
en de volksrechten tegenwerkt; elke club van
hovelingen, die een schadelijken invloed op de
staatszaken en den wil van den vorst uitoefent.
Camaroma, camarbsis, zie k a m a r o m a.
Camauro, m. it. (mid. lat. camaurum) rood
fluweelen muts van denaus.
fr. (oudfr. camaheu,
Camayeu, camaieu,
mid. lat. camahotus, v. cammus, sardonyx, onyx)
soort van c a m é e (z. ald.); ook soort van schil-

m
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derwerk, waarin men slechts eene kleur gebruikt,
ook monochrome en grisaille geheeten; ook: bijzondere soort van houtsneden, die
door de Italianen chiaroscuro, door de Franschen camaïeux genoemd worden. ' Zij bootsen
geschilderde teekeningen na, waar de omtrekken
met strepen, de hoofdlichten en schaduwen door
gewasschen tinten aangegeven zijn.
Cambája-steenes, m. pl. (naar de stad en
zeehaven C a m b a y a of C a m b a y in Hindostan) oostind. granaten; – Cambájen of Cambaháten, pl. katoenen stoffen van Madras enz.
Cambium, n. lat. (van cambire, mid. lat. cambidre, wisselen, ruilen, vandaar 't fr. changer
enz.), Bot. slijmerig voedingsvocht in de bastcellen der boomen, de teeltlaag, die zich tusschen
schors en 't hout bevindt en den cambialen diktegroei veroorzaakt;– eambiaal, adj. door of betreffende het cambium; – eambiformeellen, met
eiwit gevulde cellen in de vaatbundels der
-planten; – cambio, m. it. Kmt. wissel, wisselbrief, eene in den vorm van een wissel gestelde
schuldbekentenis of schriftelijke verzekering
eener verschuldigde geldsom; – cambio commune,
gewone binnenlandsche wissel ; – c. conto, wissel
di polizza, lijst van den wisselkoers;-reknig;–c.
wisselbrief; – c. di ricorso, rondloopende wissel;
– C. di ritórno, teruggaande wissel; – c. marítimo,
bodemerij-verdrag; – c. reále of mercantile, bui
wissel; – c. secco, eig. droge wissel;-tenladsch
eigenwissel; – eambiaal-recht, n. wisselrecht; –
– eambiáta, f. muz. wisselnoot; – eambiatûra, f.
(spr. u =oe), eig. wisselrekening; verwisseling;
postrijtuig, soort van ital. vervoermiddel; – camIeren, wisselen, wisselzaken doen; – cambist,
in. wisselaar, wisselhandelaar; – cambsarlus, ni.
mid. lat. wisselbezitter, -houder; – cambsor of
eampeor, m. wissel-uitgever.
Cambrai, n. (spr. –bré; naar de stad C a mb r a i of Kamerijk, waar het vervaardigd werd)
of eambrésine, f. fr., ook eambriek, n. eng., pl.
eambrieks, kamerdoek, fijn linnen van Kamerijk,
batist; – eambraeíne, f. fr. fijn egypt. linnen,
op het vorige gelijkende.
cambreeren, fr. (v. 't lat. camerare, welven,
welfsgewijs maken, v. camera, z. ald.) buigen,
krommen, b. v. het hout.
Cambrioleur, m. fr. dief, die overdag in de
woningen inbreekt, als de bewoners afwezig zijn.
eambrisehe formatie, f. Geol. oudste vorming
van de primaire periode.
Cambuea, f. gezwel in de lies.
Cameade, f. fr. wilde zwarte peper, bergpeper.
Camée, f. fr., cameo of cammée, m. it. (mid.
lat. camceus, camm sus, arbeid, werk, van gr.
kámnein, zich moeite geven of uit het h ebreeuwsch kemia) in reliëf gesneden steen,
uit lagen van onderscheidene kleuren bestaande, welks verheven figuur daardoor eene
andere kleur dan de grond heeft, en waartoe
de Ouden o n y x e n namen (de beroemdste
o n y x- c a rr é e, de vergoding van Augustus
voorstellende, bevindt zich te Parijs; zij heeft
de hoogte van 315 en de breedte van 260 milk-
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meters); zoo de steen slechts twee kleuren heeft,
noemt men hem c a m a i e u, zie ook k e m i a.
Camelia, beter camellia, f. in Japan, China
en Indië inheemsche schoone plantensoort, chineesche of japaneesche roos genoemd, naar
Camellus of Kamel, apotheker der moravische
broeders op Manila, welke ze in 1731 in Europa
invoerde; – la dame aux camélias, c o u r t is a n e (z. ald.) naar het stuk van A. Dumas,
den zoon.
Camelot, z. kamelot, ond. kameel; in
Parijs is camelot (spr. kameloo) ook: venter van
kranten, speelgoed enz.
Camelotier, m. fr. (spr. –ie) sluikhandelaar,
smokkelaar in het zuiden van Frankrijk; ook
soort van slecht papier.
Camembért, f. soort zachte roomkaas.
Caméne, C a m ce n e, f. lat. (Camarna, Caména of Casmena, de zingende en lovende;
vgl. c a r m e n), Zanggodin, Muze; gedicht.
camera f. lat. (van 't gr. kamdra), gewelf, gewelfde zoldering; gewelfd vertrek; kamer; –
camëra clara, f. lat. heldere kamer, een optisch
werktuig door Reinthaler van Augsburg uitgevonden, waarbij de voorwerpen niet door de
zon behoeven beschenen te worden; zij vertoont
echter, als de spiegels, rechts wat werkelijk
links is, en omgekeerd : een gebrek, dat vermeden is in de camera clara dioptrlea, door
baron Ernst von Leyser uitgevonden; een ander
bruikbaar hulpmiddel bij het landschapteekenen is de camera lucida, ook heldere kamer beteekenende, ofschoon het werktuig geene
c a m e r a, maar een klein vierzijdig prisma is,
naderhand echter gewijzigd en nu uit een metalen spiegel bestaande ; – camera obsenra (fr_
c h a m b r e o b s c u r e), donkere kamer, spie gelkastje, uitgevonden in de 16de eeuw door
den Napolitaan Porta, door welks voorste
opening, die met een lens is voorzien, de
daarvoor liggende voorwerpen, in het klein
worden afgebeeld en gemakkelijk kunnen nageteekend worden; – later beteekende camera
of k a m e r photographietoestel, echter ook
vorstelijk vertrek of vorstelijke woonkamer;
vandaar: kamerheer, kamerjonker, voornaam
bediende van een vorst in de vertrekken
van zijn paleis; – kamerdienaar, it. eameriére,
m., kamerjuffer, it. eameriéra, f. geringer personen ter naaste bediening van vorstelijke en
andere voorname personen; – kamermuziek,
voor eene kleine ruimte en beschaafde hoorders
bestemde muziek met weinig instrumenten; –
kamermusieus, m. voor het vorstelijk hof aan
toonkunstenaar; – kamertoon, m. nu de-gestld
gebruikelijke toon in de muzikale kapellen, die
een toon dieper is dan de koortoon; it. alla
camera of da camera, in den kamertoon, als kamermuziek; – voorts is camera of kamer in meer
beperkten zin: het vertrek waar de beheerders
der vorstelijke inkomsten vergaderen; ook die
personen zelven: kamer - raden en ka mer-assessoren; – camera imperialis,
keizerlijk kamergerecht; – cameralla, n. pl wetenschappen, die over het beheer der vorstelijke.
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Camp, n. fr., z. campus.
inkomsten handelen, d. w. z. de domeinen,
Campaan, z. c a m p a n e en ook onder
regalia en belastingen; in uitgebreider zin de
staatswetenschappen in het algemeen; - came- c a m p a g n e.
Campagne, f. fr. (spr. kanpánj ; it. campagna,
ralist, m. die de genoemde wetenschappen ver
staathuishoudkundige, vooral op den-sta, mid. lat. campanéa, campania, v. 't lat. cam palandbouw hadden zij 't oog gevestigd; kamer neus, tot het veld behoorende, en dit v. campus,
-beamt;crlisk,f.athuod- veld) landgoed, buitengoed, buitenplaats; Mii.
kunde, wetenschap van het financie- wezen, van veldtocht, tijd, gedurende welken de legers te
het beheer van 's lands inkomsten, speciaal in velde zijn; bij metaalsmelterijen: tijdsverloop
Duitschland in de 18e eeuw; - cameralistieus, tusschen het aanleggen en uitblusschen van den
m. leeraar in de staathuishoudkunde; - came- smeltoven; bij beetwortelsuiker - en andere fararfus, m. opperste eener vorstelijke kamer of brieken : tijd dat men grondstof heeft om te
de eerste beheerder van de inkomsten eener werken; ook: bovenste achterdeel van een
stad, enz. ; - cameriére, it., of camerler, fr. (spr. schip, van den bezaanmast tot aan, het achter-rjé) pauselijke opperkamerheer of kamerpre- schip, boven de kajuit (waar de k a m p a n j esident; - camerléngo, m. ital. (= kamerling) ' v 1 a g waait), k a m p a n j e (duitsch campan);
z. V. a. c a m e r a r i u s; inz. een kardinaal, - Campagna di Roma, de omstreken van Rome,
het oude Latium; - à la campagne, of it. alla
die den pauselijken schat beheert.
camereeren, lat., z. v. a. c a m b r e e r e n, campagna, op het land, landelijk, boersch, ongez. ald. ; - eameràtie (spr. t = ts), f. lat. (camerado) dwongen; ook: als in het veldleger; - campagnárd, m. (spr. kanpaniár) landbouwer, veldeling,
welving, gewelf.
landman, boer.
Camerlengo, z. ond. c a m e r a.
Campáne, campaan, f. mid. lat. en it. (camCamerónen of Cameronianen, m. pl. zeer gestrenge schotsche secte. die zich op het einde vána, zoo zeheeten, omdat zij in de provincie
der l7de eeuw van de -P r e s b y t e r i a n e n! Campania in Midden-Italië uitgevonden of
afzonderde en de koninklijke macht in kerke- althans het eerst tot kerkelijk gebruik ingevoerd
lijke zaken verwierp (zoo geheeten naar Archi- zijn) klok, kerkklok; ook klok der luchtpomp;
bald Cameron). klokvormige kwast of klok gemaakt van zijde
Camino, m. sp. (ital. cammino, fr. chemin) of gesponnen goud, ter versiering van een feestweg, c a m i n o s r e a 1 e s, heerbanen, konink- zaal, enz. ;- campanetta, f. ital. Muz. klokken
wegen. spel; - campanile, m. alleenstaande klokketoren;-lijke
Camión, m. lage vrachtwagen; - eamionáge, f. - campanist, ital. klokspeler, carillonneur; goederenvervoer; - camionnéur, m. vrachtrijder. campanologie, f. lat, gr. klokkenkunde, klokken Camis, m. pl. goden van lageren rang, onder- leer; - campanula, f. lat. gr. klokje; plantengegeschikte goden in Japan; - z. ook k a m i s. slacht met klokvormige bloemen, ook rapuntCamisa (spr. s=z) doek, waarmede de Kani- sel, klokbloem, klokje geheeten; - eampanuben, de Negers van Guyana e. a. hunne naakt- laceën, klokjesbloemen, f. pl. klokbloemachtige
heid bedekken; van dit woord hebben de Ij planten; - eampanularla, f. eene soort van
Spanjaarden volgens sommigen hun c a m i s a klokvormige koralen.
voor hemd ontleend; z. ook het volg. art.
' Camparius, z. ond. c a m p u s.
Camisia, f. (spr. s=z) mid. lat. (provenc. en
Campeadór, m. sp. (v. campedr, te velde treksp. camisa, it. camicia, fr. chemise; van 't arab. ken) groot kampvechter, strijder, held, een
camis, ondergewaad, hemd) hemd, inz. (camisia ; bijnaam van den beroemden C i d (z. ald.).
alba) wit hemd, koorhemd, z. v. a. a 1 b a; -, Campeche-hout, n. (naar de baai en stad
eamisáde (spr. s=z) f. fr. Mil. onverhoedsche Campeche, eig. San-Francisco-de-Campeche, in
aanval des nachts of zeer vroeg in den ochtend, Jucatan) hout van een aan de mexicaansche
en waarbij de aanvallers hemden (camisas) over kust groeienden boom (Haematoxylum campekleederen trokken, als herkenning stee- chiï num, L), bij de Franschen aromatische
kenen
k
en in de duisternis; - camisarden (spr. s z) laurierboom geheeten, blauwhout, bloedhout,
m. pl. gereformeerde bewoners der Cevennes fernambucohout; het levert eene schoone roode
gedurende den opstand van 1702-1706, omdat verfstof op en wordt ook in de geneeskunde als
zij meest overhemden (camisas) droegen; - samentrekkend middel gebruikt.
eamisool, z. k a m i z o o 1.
Campeeren, campement, enz., zond. c a rn cammineeren (it. cammíndre, gaan, reizen, v . p u s.
cammino = fr. chemin, weg) bij het vechten
Campher, camphine, z. k a m f e r.
door achterwaartsche bewegingen den vijand
Camphoe, f. soort van fijne chineesche thee.
tot een onvoorzichtig bloot-geven zoeken uit
Campfire (La), de Kempen, heidevelden in N.
te lokken.
België.
Cameenen, z. c a m ë n e .
Camp-meetings, pl. eng. (spr. kempmie-) door
Camorra, f. ital. (v. camorro, boer, dus boe- predikers der methodisten in de open lucht gerenvereeniging) misdadige geheime bond in : houden godsdienstoefeningen.
Napels; - eamorrist, m. lid dezer bende, napoliCampode, f. soort insect zonder vleugels; taansch brandschatter.
campodëiform, gevormd als een campode.
Camouflét, m. fr. (spr. kamoe f lè), milit. onderCamper inhoudsmaat zoo voor droge waaardsche mijn.
ren als vloeistoffen in Azië, Egypte, Judea, in
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het hebr. c a b genoemd; zij houdt 2 c h e n ic e s of 8 mines, of ruim 2 liters.
Campus, m. lat. veld, grond, die door een
leger met zijne tenten, enz. beslagen wordt, de
legerplaats, k a m p; campus martins, marsveld, eene tot wapenoefeningen bestemde plaats
bij Rome, die aan Mars was gewijd; ook Maartveld, eene bij de oude Franken tot den wapenschouw in Maart bestemde plaats; campo,
m. it., veldmaat in noordel. Italië, ongeveer
0,4133 bunder; ook soort van spaansche wol uit
Sevilla; campo-santo, it. eig. heilig veld; begraafplaats, kerkhof; camp volant, n. fr. (spr.
kaf wolán) vliegend leger, kleine legerafdeeling,
die den vijand nu hier dan daar moet bestoken;
camp meeting, (spr. kemp-mieting) f. eng.
openluchtsamenkomst, vooral ter godsdienstoefening; eamparius, m. nw. lat. veldwachter;
campeeren, gelegerd zijn, légeren, te veld liggen,
het kamp betrekken; campeerpaal, m. Mil.,
standpaal; campemént, n. fr. (spr. kanp'mán),
légering, stelling van een leger oefeningskamp
eampéstriseh, adj. lat. (campester) tot het veld
behoorende; effen, vlak; in 't veld groeiend;
eampos (spr. po) fr. lat. rust, vacantie.
Camwood, n. eng. (spr. kémwoed; waarsch.
afgekort van Campeachy-wood, campêche-hout)
soort van roodhout van eenen boom (Baphia
nilida) aan de kust van Sierra-Leone, dat in
de weverij en ook tot messenhechten gebruikt
wordt.
Can, f., eng. (spr. ken) blik met geconserveerd
vleesch.
Cana, f. ital. (van 't lat. canna, z. ald.), leng2 meters, in
temaat in Marocco, ongeveer
Spanje 1,67 meters.
Cana, f. sp. (spr. kánja) riet, suikerriet;
zekere geestrijke drank, voorloop van rum
(uit suikerriet).
Canáda of c a n h o d o, m. port. oliemaat,
ongeveer 1,4 liter.
Canadaris, pl. rood en zwart gestreepte
o.-indische stoffen uit boomwol en zijde.
Canadfne, n. uittreksel van de hydrastis canadensis, aangewend tegen bloedingen, daar het
de vaten samentrekt.
Canádor of eanhador, m. port. wijnmaat, ongeveer 0,68 liter.
Canaille, n. fr. (spr. kanálj' d. i. eig. hondenvolk, hondenpak, it. canaglia, van 't lat. canis,
hond; bij oude fransche schrijvers vindt men
nog chiennaille) gemeen volk, volksheffe, gepeupel, janhagel, straatvolk, grauw, jan rap en
zijn maat; ook slecht, licht vrouwspersoon;
en canaille (spr. an -) gemeen, laag, als het gepeupeldoende;
encanailleeren (zich), (fr.
s'eneanailler, zich met mindere, in rang
lager staande menschen gemeenzaam maken;
eanaillarehie, f. fr.-gr., regeering van het gemeen, van het klompenvolkje; eanaillerieén, f.
pl. slechte, gemeene, laaghartige streken;
canailleus, adj. schelmachtig, nietswaardig.
canal, fr. (lat. canális, van canna, buis) z.
k a n a a 1; canális laális, traanbuis;
canalzculi, m. pl. kleine gootjes, groeven;
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eanalieten, m. pl. nw. lat. z. v. a. t u b u 1 i e t e n (z. ald.).
i Canapé, f. (fr. canapé, m., mid. lat. canapeum,
canopeum, lat. conopeum, van 't gr. konopeion,
bed met gordijnen ter afwering van de muggen
van kenops, mug) lange leuningzetel, dienende
tot stoel en rustbed, eene rustbank, ruststoel,
rustbed, kussenbank, slaapstoel; ook: belegd
geroosterd broodje.
Canard, m. fr. eend; fig. valsch (couranten)bericht, leugen; canardier, m. (spr. -djé) eendenjager; eanardière, f. (spr. -djèr') geweer
voor eenden; hut om eenden te schieten.
Canárie-boom, m. (nw. lat. canarium) olie- en
harsachtige boom op de Moluksche eilanden, uit
welks nootvormige vruchten men inz. een zeer
smakelijk amandelbrood bereidt, dat in 0.
Indië b a n g e a heet; eanáriesek, m. zeer
zoete wijn van de C a n a r i s c h e eilanden;
canárie-suiker, fijnste en beste soort van suiker;
eanárievogel, m. (it. canarino, sp. canario,
fr. canari) bekende kleine, gele zangvogel, van
het vinkengeslacht, afkomstig van de Canarische eilanden, alwaar hij thuis behoort; in
Oost-Indië: inlandsche politie-oppasser; het
canariezaad komt van het canarie -gras (Phalaris canariénsis) en is waarschijnlijk met de
vogeltjes naar Europa gebracht; canario,
ital. Muz. eenvoudige danswijs in 3/8 of 6/8 maat.
Canasse, f. fr., thee-, suiker- of tabakskist.
Canáster of k n a s t e r, m. korftabak, beste
soort van rooktabak (zoo geheeten naar het sp.
canástro, canásso, canasta, fr. canástre, canásse,
korf of mand van gespleten riet, waarin zij verzonden wordt, v. 't lat. canistrum, gr. kánasiron,
en dit v. 't lat.-gr. canna, riet); ook zakvormig,
uit dierenhuiden vervaardigd goed ter inpakking van koopwaren in Indië; ook wel tonnekist,
waarin de thee uit China wordt aangevoerd.
Caneále, f. fr. soort oester, uit Cancale in het
fransche arr. St. Malo.
Caneámum, n. lat.-gr. oostersche boomhars;
ook gomhars uit Brazilië.
Caneán, m. fr. zeer wulpsche en wilde, oorspr.
fransche dans, inz. op gemaskerde bals ingevoerd; ook geraas, opschudding, leven; inz.
praatjes van de menschen, achterklap, oudewijvenpraat (van het lat. quamquam, alhoewel, ofschoon; de geleerde Ramus n.l. stelde
voor om dit lat. woord, waarin men in de lode
eeuw de qu als k deed hoorera, voortaan als
kwamkwam uit te spreken, hetgeen veel gehaspel, ja ernstige oneenigheden ten gevolge had,
waardoor dit woord thans zoo veel beteekent
als veel geschreeuw en weinig wol, veel leven
om niets)
cancaneur, m., eaneaneuse, t. hij
of zij die den cancan danst; eaeaneeren, den
cancan dansen; ook: kwaadspreken, praatjes
maken, klappeien.
cancélli, lat. of eaneéllen, m. pl., hekken, traliehorden op kantoren, bureaux, enz.; koorhek
in de Kath. kerk; Muz. smalle laatjes of kanalen, door welke de wind naar de orgelpijpen geleid wordt;
cancellarlus, m. k an s e i e r
(z. ald.) zegelbewaarder; eancellariaat, n.
'
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kanselierswaardigheid; werkvertrek der kan- wie naar eenen post, een ambt dingt of staat,
selarij ; - eaneelleeren (lat. cancellàre) in hek- ambtzoeker, ambtbeooger, postbejager; in nauof traliewerk besluiten; traliesgewijze door- were beteekenis : wie zijn examen afgelegd heeft
schrappen, uitstrijken; - eaneellátie (spr. t=ts) en bevoegd is naar eene aanstelling te dingen;
f. insluiting binnen hek- of traliewerk; Jur. , candidàtus reveréndi ministerei, z. ond. m ihet teeken in de gedaante van eene tralie ( x ), n i s t e r i u m; - candidatuur, f. nw. lat. staan
waarmede men een geschrift of eenen zin, eenen of dingen naar, beoogen van een ambt; - canwissel, enz. ten teeken van ongeldigheid door- dideéren, candidaat stellen voor een verkiezing.
schrapt; ook de gerechtelijke vernietiging van
Candisatie, zie onder c a n d e e r e n; - caneen stuk; - cancel -ventielen, pl. Muz. kleppen ! ditor, z. c o n d i t o r.
voor de cancellen of windlaatjes der orgels.
Candle-coal, f. eng. (spr. kéndelkool; van 't
cancer, m. lat. kreeft, Astron. het 4de teeken eng. candle = lat. candéla, kaars, licht) goede
van den dierenriem, waarin zich de zon bevindt, 1 soort van steenkool, die in groote hoeveelheid
als voor de bewoners van de N. gewesten der alleen voorkomt in Lancashire (spr. lenk'sjier)
aarde de zomer aanvangt; Med. kanker, kan- in Engeland en te Kilkenny in Ierland, kaarskergez wel; - circulus cancri, kreeftskeerkring, z. kool, zoo geheeten, c mdat zij door de vele get r o p i c u S; - eaneeràtie (spr. t = ts), f. nw. bonden waterstof met eene lange witte, schitlat. ontstaan van een kankergezwel; - eaneerine, terende vlam brandt; zij kan zeer fraai gepolijst
n. fijngemalen kreeftenschalen; - eaneeróma, en op de draaibank verwerkt worden, zoodat
n. lat. kankergezwel; - eaneríniseh, adj. nw. men er velerlei weeldevoorwerpen van maakt.
lat. achterwaarts, rugwaarts, kreeftsgewijs; Cando of eandi, m. lengtemaat in Indië, inz.
cancrinische verzen, z. kreeftdich- te Goa = 13,5 meter.
t e n; - canerieten, pl. versteende zeekreeften; Candorix, m. rekenmunt in China, het 1/10 van
canereus, adj. kreeftaardig; kankerachtig; - een mas, verdeeld in 10 kasjes of li, 100 chore
canerivoor, zich voedend met schaaldieren; - ► en 1000 soe — 4 centen.
camaroled, n. kankergezwel; - canerologie, f. beCandy, gewicht en inhoudsmaat in 0. Indië,
schrijving der kreeften.
als gewicht te Bombay = 253,984 kilo, als
graanmaat = 880,967 liter; als gewicht te
Canehasmus, m. lachkramp.
Caneibn, f. sp. (spr. -oon = lat. cantio, fr. Madras = 226,772 kilo; als graanmaat - = 281,873
chanson) gezang, lied; inz. eigenaardige lyri- liter; te Pondichery = 234,963 kilo.
sche vorm van rijmverzen, meest uit 12 troCanegou of eanezou, m. fr. (spr. ka-n' sóé,
cheeische verzen bestaande; - eaneionéro, m. sp. ontstaan uit het z. fransch camisou, camisoun,
en eaneionéiro, m. port. liederboek, liederver- klein hemd; vgl. c a m i s i a en k a m i z o o 1)
zameling, inz. uit de 16de eeuw.
soort van vrouwenvest, licht en zonder mouwen,
ronde spencer.
canereus, eancriniseh, z. and cancer.
Canefas, z. c a n e v a s.
tand.,afk. van candidates, candidaat, z
ond. e a n d e u r.
Canepin, m. fr. (spr. ka- V pèn; oorspr. boomCandarien, chin. gewicht, J 3,6 gram.
bast, lindebast, v. 't mid. lat. canepinus, it.
candeeren, fr. (candír, van 't mid. lat. candíre, canapino, hennepen, van cánapa = lat. cannábis,
wit maken, v. 't lat. candére, candescére, blinkend hennep) opperhuid van lams- en geitevellen,
wit worden, dus oorspr. door indoopen in ge- waarvan men vrouwenhandschoenen maakt,
smolten suiker blinkend wit maken) suikeren, dun en zacht schape- of geiteleder.
oversuikeren; ook: suiker in kristallen doen
eaneseeeren, lat. (canescére) witgrijs worden; afzetten; - candeering of eandisátie (spr. caneseent, adj. (lat. canéscens) witachtig grijs.
-za -isie) f. oversuikering, kristalliseering van
Canetón, m. fr. jonge eend.
suiker; z. k a n d ij.
Can(e)vas, n. (fr. spr. ka-n'wd ; mid. lat. cacandefaeeéren, witgloeiend maken; - cande- nevasium, canevacium, hennep stof, van 't lat.
lactic, f. witgloeiendmaking.
cannabis, hennep) of eanefás, linnen of katoenen
Candéla, f. kaarsje.
weefsel met opliggende strepen; geruit doek,
Candeláber, m. lat. (candelabrum, n., van ongebleekt, netvormig geweven lijnwaad met
candéla, kaars) groote, doorgaans veelarmige vierkante vakjes, inz. voor naaldtapijtwerk
kandelaar of luchter, kroonluchter; Arch. zeer (s t r a nl i e n) of voor herstelling van rijwielhooge vaas; - eandelarius, m. kaarsendrager.
banden; ook fig. schets, eerste ontwerp van een
Candeur, f. fr. (= lat. candor, eig. witheid) werk, teekening enz.
openhartigheid, redelijkheid, oprechtheid, onCan(e)vassing, n. eng. stemmenwerving bij
geveinsdheid, braafheid; - con candere, ital. verkiezingen.
Muz. met zuiverheid, oprechtheid, eenvoudigCanezou, m. fr., z. c a n e c o u.
heid; - candide, adj. (van 't lat. candidus, a,
Cange, n. ind. water van gekookte rijst als
um, eig. blinkend wit; rein, vlekkeloos) oprecht, drank.
openhartig, ongeveinsd; - candi, z. c a n d o en
Canhador, z. c a n a d o r.
k a n d ij
candio, candida, candiamente, ital.
Canhodo, z. c a n a d a.
Muz. naief, onschuldig, eenvoudig (voor te draCanieulaire periode, f. (v. lat. canicula, hondsgen); - candidaat, m. lat. (candidátus, eig. in ster, v. cans, hond) hondsster-periode, een
't wit gekleed, dewijl zij, die int oude Rome tijdkring van 1460 jaar in de oud-egyptische
naar een ambt dongen, in 't wit gekleed waren) tijdrekening.
;
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Canis, m. lat. hond; - cave canem ! wacht u
voor den hond l ; - caninus, a, urn, hondsch, den
hond eigen, enz. ; - denies canini, hondstanden;
- canina littera, hondsletter, de R.
Canities, f. grijsheid, grijze haren.
Canna, f. it., en canne, f. fr. (van 't lat. canna)
rotting, rietstok; de ital. el (ongeveer 2 meter);
- cannelas, m. fr. (spr. kan'lá) oversuikerde ka
kaneelstokjes; - eanneleeren, fr. (canneler,-nel,
van cannelle, goot, groef, it. cannella, verklw.
van 't lat. canna, riet) groeven, ribben, met
groefjes of gootvormige uithollingen voorzien
0. a. bij het weven van zijde; - canneleermachine, f. werktuig der buksenmakers, om den
loop van het geweer te groeven; - canneleren,
f. pl. gootsgewijze groefjes op zuilen, pilasters,
enz. ; - eannetille, f. fr. (spr. kann'tíélj') doorgaans eantílle, pl. cantilles, gedraaid goud- of
zilverdraad, 't zij echt of valsch, tot borduurwerk, epauletten, en dgl.
Cannabis, f. lat. hennep.
Cannibaal, m. (sp. Canibal, ontstaan uit
Caribal = Caribe, een Karibe, eig. = dapper)
eig. bewoner der kleine Antillen of Caribische
eilanden, Karibe, menscheneter; vandaar oneig.
wild, wreedaardig mensch ; - eannibáliseh, adj .
wild, wreed; - cannibalisme, n. barb. lat. gebruik van menschen te eten; onmenschelijkheid;
Pol. stelselmatige wreedheid in 't bestuur van
eenen staat.
cannida, lat. (verklw. van canna) of eanniíle,
fr. k a n u u 1, f. buisje, pijpje; Chir. wond
buisje van meer of minder lengte, van-pije,
verschillenden diameter, al of niet buigbaar,
recht of krom, aan beide zijden open, van ijzer,
lood, zilver, gom-elastiek enz., dienende tot
inspuitingen of tot het openhouden van diepe
wonden; inzonderheid de metalen pijp van den
t r o k a r t (z. ald.), welke het stilet omgeeft;
-- cannila pulrnónis, Anat. luchtpijp.
Cano, z. c a n o t; - canon, canone, canons,
canonieus enz., z. k a n o n enz. ; eanópus, z.
kanopus.
Canopy, eng. n. troonhemel, hemel van een
altaar, van een ledikant (staat dus dichter bij
de oorspr. bet., vliegennet, dan ons woord
,,k pé").
eanoor of eanórisch, adj. lat. (canorus, a, urn)
kelder klinkend, welluidend, zangerig; - eánor,
m. lat. Med. metallieke toon in de borst, met
de hoorbuis waar te nemen.
m. fr. (spr. kanó) ook (eng.) canoe
(spr. kennóé), (sp., port. en it. canóa, uit de taal
der Kariben: canáoa) schuitje van boomschors,
of van een uitgeholden boomstam, gelijk de
Indianen gebruiken, bootje, kano.
Cant, n. eng. 1) brabbeltaal, koeterwaalsch,
a r g o t (z. ald.); 2) huichelarij, gepaard met
zalvende woorden en gemaakte eerbaarheid, die
aan zekere klassen der maatschappij in Enge
eigen is.
-land
eantábel, adj, lat. cantabile (van cantàre,
zingen) zingbaar, wat zich laat zingen.
Cantal, f. kaas uit Auvergne.
Cantaloep, f. (fr. cantaloupe, spr. - loep', it.

a
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cantalupo, naar 't kasteel Cantalupo in de mark
van Ancona. genoemd, werwaarts hij het eerst
uit Armenië werd gebracht) meloen met uit
ribben en knobbels, knobbel- of-steknd
wratmeloen.
Cantar, turksch: centenaar, in Turkije N.
Afrika en de Levant in gebruik, van zeer ongelijke waarde, in Egypte ± 45 kilo; cántara, f. sp. (v. 't lat. canthárus, z. ald.)
vochtmaat van 5, 6 of 10, maar in Galicië van
134 maten; - cántaro, m. in Spanje inhoudsmaat = 369 liter; ook centenaarsgewicht en
wel in Napels = 89,1038, te Aleppo = 229,7, te
Tripoli = 50,7908, te Tunis = 49,6233, te Cairo
= 43,1032 kilo; - te Palermo doet de zware
c a n t a r o 87, 3308, de kleine 76,3934 kilo; cantaréllo, m., d. i. kleine cántaro, sardinisch
gewicht, ongeveer = 40 kilo.
Cantate, f. 1) (it. en mid. lat. cantáta, V.
't lat. cantàre, zingen) zanggedicht, een op
muziek gebracht dichtstuk, bestaande uit aria's,
recitatieven, koren en koralen, inz. tot kerkgebruik bestemd; 2) naam van den vierden zondag
na Paschen, naar de lat. aanvangswoorden der
mis op dien dag, Ps. 98: cantate Domino, etc.,
zingt den Heer enz. ; - eantatílla (spr. tíélja) of
eantatína, f. it. klein zanggedicht, eerre kleine
cantate; - cantatorlum, n. nw. lat. Kath. kerkboek, waaruit de c a n t o r of voorzanger het
responsorium afzingt; - cantadour m. fr. straatzanger ; - cantatore, m., cantatrïce, f. it. (spr.
- tri-tsje) zanger, zangeres; - cantecleer, zie
chantecleer; - cántica, f. ital. (door de Italianen
dikwijls in plaats van c a n t o gebruikt) zang,
inz. afdeeling van een grooter episch gedicht,
zooals in Dante's Goddelijke Comedie; - canticum, n. lat. zangstuk, lied, pl. cantica; - canticum canticórum, eig. lied der liederen, het
Hooglied van Salomo; - canterellándo, ital. Muz.
zachtjes zingend, neuriënd; - eanterino, m. ital.
zingende toonkunstenaar; - cantilene, f. (lat.
en it. cantiléna) liedje, deuntje; zangwijs ; ook
de bovenstem; - canto, m. it. (van lat. caníus, v.
canere, zingen) gezang, ook lied; discant; - canto
f ermo, it., of lat. cantos f irmus, bedaarde, stemmige zangwijze der Italianen, die het recitatief
nabijkomt, kerk- en koraalgezang; - canto
f igurato (spr. u =oe), it., of nw. lat. cantus f igurális, kunstig, sierlijk gezang, dat de tonen in
veelvoudige afwisseling op enkele lettergrepen
heen en weer laat zweven, f i g u r a a l of
gefigureerdgezang(zie onder figuur);
- cantophoon, f. een soort spreekmachine; cantor, m. lat. (v. canére, zingen) zanger, voorzanger, zangmeester; ook dorpsschoolmeester,
die tegelijk organist is; - cantóres ámant humóres, lat. sprw.: zangers drinken gaarne een
teugje; - eantoreeren, nw. lat. voorzingen, het
voorzangersambt waarnemen; - cantoraat, n.
post en woning van een cantor.
Canter, m. eng. korte galop van paarden;
proefgalop bij wedrennen.
Canthariden, z. k a n t h a r i d e n.
Canthárus, m. lat. (v. 't gr. kántharos) groot
drinkvat, kan, bokaal; waterbekken in 't voor-
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portaal der oude kerken; ook miskannetje,
waarin de wijn en het water voor het misoffer
den priester wordt aangeboden.
Canthitis, canthoplastiek, z. kanthitis,
enz.
eantiea, cantilene, z. ond. cantate ; cantilever, n. eng. Arch. verbindingsklamp tot
steun van balcons en trappen; - cantillen, z.
cannetille ond. canna.
Cantimplora, f. it. koelemmer.
Cantíne, f. fr. (it. cantina, samengetr. uit
canovettina, verklw. v. canova, mid. lat. canava,
kelder, magazijn, of v. a. van lat. quintana,
plaats in het romeinsche kamp, waar men van
alles verkocht) veldflesch; reiskelder; bier- of
wijnhuis in vestingen, marketentsterskraam;
tapperij in werk- en verbeterhuizen, uitspan
kazernes; - cantinier (spr. -njé)-nigsplat
of cantineur, m. fr. cantine-houder, marketenter;
- eantiniire, f. fr. marketentster.
canto, z. ond. c a n t a t e.
Cantón, m. fr. k a n t ó n, n. (provenc. en
sp. canton, it. canton, mid. lat. cantonus, hoek,
hoeksteen; district, eene vergrooting van 't
oudfr. cant, it., sp. en mid. lat. canto, k a n t,
hoek, dus eig. landhoek; van celtischen oor
landstreek, gebied van zekere uitge--sprong)
strektheid, kreits, oord, district; zeker gedeelte eener stad; ook in Duitschland: ban- of
werfkreits, werfplaats ; - cantonneeren fr. (cantonner), Mil. de troepen in verscheidene bijeengelegen steden en dorpen verdeelen en aldaar
legeren, om te gemakkelijker hun onderhoud te
vinden voor het openen van eenen veldtocht
of bij 't naderen van den winter; Arch. de
hoeken van een gebouw met zuilen, pilasters,
hoeksteenen enz. versieren; - eantonnemént,
n. fr. (spr. -má) of cantonneering, 1. inlegering,
verdeeling van het krijgsvolk in onderscheidene
plaatsen; de toestand, de plaats der dus gecantonneerde troepen ; - cantonade, f. ruimte van
het tooneel achter de coulissen.
C4ntor, 1) z. ond. c a n t a t e.
Cantor, 2) in Sardinië een gewicht ongeveer
= 68 kilo.
cantus firmus, z. ond. c a n t a t e.
Canule, zie cannula.
Canut, m. -use, f., fr. arbeider, -ster in de
zijdefabrieken te Lyon.
Canzone, f. it. (canzona, v. 't lat. canlio, vgl.
het sp. cancion) lied, gezang, ode van bepaalden
metrischen vorm, inz. bij ital. en sp. dichters; canzonétte, f., it. (canzonétta), liedje.
Caoutchouc of k a o e t s j o e k, z.amerik.
woord voor e l a s t i e k e gom (gom-elastiek),
eene veerkrachtige gom of hars, eig. eene bij
plantenstof, welke men uit het sap van-zonder
verschillende boomen van Z.Amerika, Oost-Indië enz. trekt, en wel hoofdzakelijk uit de Hevea
guianensis Aubl. of Siphonia elastica L. Deze
bij uitnemendheid veerkrachtige zelfstandig
waarvan men zich vroeger vooral bediende-heid,
om potloodstrepen uit het papier te verwijderen
en om er chirurgische werktuigen van te maken.,
heeft een nieuw belang gekregen en is -het
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voorwerp van een belangrijken handel en nijverheid geworden; tot den staat van vernis gebracht, heeft men er weefsels waterdicht mede
gemaakt; vervolgens heeft men ze weten te
spinnen en te vervormen tot bretels, gordels,
elastieke kussens, rijwiel- en autobanden, enz.
Cap, m. fr. (it. capo, sp. cabo, v. 't lat. caput,
hoofd, spits, top) voorgebergte, k a a p; - Cap
de Bonne Espérance, fr. (spr. -bonn'esperáns')
kaap de Goede Hoop; - Cap nerd (sp;-. -wèr),
Groene kaap.
Capa, z. c a p p a.
capable, fr., of capábel (v. 't mid. lat. capabilis, v. 't lat. capére, vatten) vatbaar, bekwaam,
in staat tot iets, geschikt; - eápax, adj. lat.
omvattend, ruim; - capax ingenium, z. i n g en i u m; - capaciteit, f. (lat. capacitas) eig. maat
van hetgeen een hol lichaam kan bevatten,
ruimte, inhoudsgrootte; ladingsvermogen of
last van schepen; oneig. vatbaarheid, geschiktheid, bekwaamheid; - capaeiteiten, pl. bekwaamheden; - warmte-capaciteit of specifieke
w a r m t e, vermogen der stoffen om warmte
op te nemen, verhouding der hoeveelheden
warmte in lichamen van gelijk gewicht en
gelijke temperatuur, met water als eenheid vergeleken.
Capáde, m. zwarte gesnedene bij de Indiërs,
ontmande slaaf; f. ook vigogner wol.
Caparra, f. ital. handgeld als onderpand van
eene overeenkomst; vgl: a r r h a.
Cape, eng. (spr. keep) kaap, ook: schouder
-mantel,
vgl. c a p en c a b a n.
Capeadór (pl. capeadores), m. sp. diegenen,
welke bij een stierengevecht zich met een mantel of poncho tegenover den stier stellen, dien
aanhitsen en door vlugge wendingen hem ontwijken (ook chub).
Capel, capelleeren enz., zie k a p e 1, enz.
Capelán, m. sp. (fr. tapelan, caplan, wellicht
verwant met kabeljauw) kaplaan,
een klein schelvischvormig vischje in de Middell. zee, ook aan de kusten van New-Foundland,
waar het als aas tot het vangen van den kabeljauw dient.
Capelíne, f. fr. (mid. lat. capellina, v. capellus, oudfr. tapel, nw.fr. chapeau, [z. aid.] hoed)
stroohoed als bescherming tegen de zonnestralen, zonnehoed; Chir. zonnehoed of muts
van Hippokrates (een zeker verband).
Capella, f. lat. (eig. kleine geit, verklw. v.
tapra, geit) de geit Amalthea, die Jupiter
zoogdë; Astron. de Geit, eene ster van de
eerste grootte in 't sterrenbeeld van den Wagenman in'tcrab. Alhajok of Alhajoth.
Capetingen, m. pl. naam der koningen van
Frankrijk uit het 3de stamhuis, beginnende met
Hugo Capet in 987, in de mannelijke linie
eindigende met K a r e 1 IV in 1328; - ea j étisch schrift, n. schriftsoort, die voor diplomatieke zaken in Frankrijk gebruikelijk was gedurende de twee eerste eeuwen van het c a p etingsche huis.
Caphar, z. k a f f a r; - eapi-aga, eapigi, z.
k a p i-a g a, enz.
13
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capi jus, lat. Jur. recht om uit een testament iets te bekomen.
Capllla, f. sp. (spr. —Telja) kapel (vgl. k ap e 1); — C. de reyes, koningskapel.
capillair, lat. (capilláris, e, van capillus,
haar) tot het haar behoorende; haarachtig, haar
— capillàres tubi, m. pl., of capillaire bui--fijn;
zen, f. pl. haarbuisjes, buisjes van den kleinst
mogelijlwn diameter; — capillaire vaten, pl. haar
vaten, die het midden houden tusschen-vaten,
de slagaderen en aderen, uiterst fijne bloedvaatjes met dunne, doorzichtige wanden, die
tot de voeding en afscheiding dienen; gezamenlijk maken zij het capillair-stelsel, het haar
uit; — capillariteit, f. nw.lat. Phys.-vatsel
de natuur der haarbuisjes, haarvormigheid;
vermogen dier buisjes om de vloeistoffen op te
trekken, haarbuiskracht, aantrekking op haar
afstand, of die van twee platen, welke-buizen
slechts de doorsnede van een haarbuisje van
elkander verwijderd zijn; — capillaire stroop (fr.
sirop de capillaire) vrouwenhaarstroop, bereid
uit het sap van het vrouwenhaar (Capillus V enéris), een varenkruid ; — capillarotátor, m.
toestel om voorwerpen onder; het mikroskoop
rond te draaien; deze worden daartoe in een
capillairbuisje gebracht; — capillàtie (spr. t=ts)
f. (lat. capillatio) Chir. haarbreuk, haarspleet,
nauwelijks merkbare splijting van de hersenpan; — eapilleus, adj. (later lat. capillósus, a,
um) harig, sterk behaard.
Capilotáde, f. fr. (sp. capirotada, it. capirota)
opstoofsel van reeds gekookt en fijn gesneden
vleesch, eene soort van r a g o u t.
Capiróte, f. wilde kanarievogel op de Canarische eilanden.
Capfstrum, n. lat. halster of halfter, een chirurgisch verband; 11 fed. kinnebakskramp; —
capistreeren (lat. capistràre) halsteren, vastbinden; — tapistràtie (spr. tie=tsie) f. nw. lat. z. v.
a. phimosis.
capita, z. caput.

capitaal, capiteel enz., z. k a p i t a a l enz. ; —
capitaliter, adv. ter dood, met den dood, b. v.

capitaliter gestraft, met den dood
gestraft, ter dood gebracht.
Capitain, m. (fr. capitaine, it. capitáno, mid.
lat. capitanéus, van 't lat. caput, hoofd), z.
kap it e i n; — capitaine d'armes, m. (spr.
-darm ' ) wapenkapitein, opziener van een tuighuis; — eapitanerie, f. fr. kapiteins chap ; — capitána, f. it. en sp. voornaamste schip eener vloot,
admiraalsschip; — capitanëa villa, f. mid. lat. aan
landgoed, hoofdgoed; — eapitánia, f. sp.-zienljk
stadhouderschap; — capitáno, m. it. z. v. a,
c a p i t a i n; inz. ook rol van een grootsprekerzwetser op het ital. tooneel; — cápoedan, cápudan, m. turk., z. v. a. c a p i t a i n; — capoedan
pasja, m. opperadmiraal der turksche zeemacht.
Capitátie (spr. tie = tsie) f. lat. (capitatio, v.
caput, hoofd) hoofdschatting, hoofdelijke omslag, aanslag, waarnaar ieder huisvader of elke
huismoeder volgens het getal der personen in
het gezin eene zekere belasting, hoofdgeld,
moet betalen; bij de nieuwere belastingstelsels
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komt dit hoofdgeld, eenigszins gewijzigd, onder
den naam van personeel voor.
capitáto, it. Kmt. aangekomen; afgeleverd; —
eapiteeren (ital. capitáre) aankomen. Capitel, capitello, z. ond. k a p i taal.
capitis diminutio, z. ond. d i m i n u e e r e n.
Capito, m. lat. (v. caput, hoofd) dikhoofd,
dikkop; pannelikker, schuimlooper.
Capitollum of afgekort eapitool, k a p i t o o I,
n. lat. weleer voorname burg of sterkte en Jupiters tempel te Rome; thans c a m p i d o 'g1 i o, een prachtig raadhuis : ook in andere steden, b.v. het huis der afgevaardigden in Washington; — c a p i t o 1 i u m, wordt spottenderwijs
ook gebruikt voor breinkas, hoofd; — eapitoiinisch, adj. tot het kapitool behoorende of aldaar
voorhanden; — Capitolinus en Capitolina, bij
eerste van Jupiter, wegens zijnen -name,d
tempel, de tweede van Venus, wegens haar
standbeeld op het kapitool.
Capiton, m. fr. grove zijde, opgevulde zitting
V. een stoel; — eapitonneeren, meubels en wanden opvullen.
Capitoul, m. fr. (spr. —toet) vroegere naam van_
een rechter of schepen te Toulouse.
Capittel, n. (van het later en mid. lat. capiti -lum, verklw. van caput, hoofd; ital. capitolo, sp.
capitulo, fr. chapitre) hoofdstuk enz., z. verder
op k a p i t t e l; — capituláris, m. (mid. lat.
capitularrus) dom- of stichtsheer, canonicus,,
die het recht heeft een kapittel bij te wonen; —
capitulárlseh, adj. kapittelmatig; — capitularlén,.
pl. (mid. lat. eapitularáa) wetten en verordeningen der frankische koningen; ordonnantiën,
kapittels- of hoofdstuksgewijs opgesteld over
burgerlijke en kerkelijke zaken; — eapituleeren.
(mid. lat. capitulàre, eig. iets naar kapittels,.
hoofdstukken of hoofdpunten indeelen), een
verdrag aangaan, een vergelijk treffen; omtrent
de overgave eener plaats handelen, voorwaarden
maken, aan een vergelijk werken, zich op verdrag
overgeven; ook : zich tot vrijwilligen langeren
krijgsdienst verplichten; — capitulánt, m. die
zitting en stem heeft in een kapittel, kapittelheer; die wegens de overgave eener plaats
onderhandelt, krijgsonderhandelaar; ook: een
soldaat, die zich tot vrijwilligen langeren krijgsdienst verplicht; — eapitulantenstelsel, n. stelsel
volgens hetwelk gepensionneerde (inz. mindere) militairen rijksbetrekkingen krijgen; —
capitulàtie (spr. tie=tsie) f. vergelijk, verdrag,
eene uit verscheidene punten bestaande overeenkomst tusschen de belegeraars en de bezet
plaats, wegens hare overgave, ver -tinger
onderpalingen; in het ge--dragsvowen,
meene leven : verzoeningsmiddelen om eene toenadering te weeg te brengen; ook: contract,
waardoor een soldaat zich vrijwillig tot langeren
krijgsdienst verplicht; — keizer 1 ij k e c ap i t u 1 a t i e heeten in de geschiedenis van
Duitschland de voorwaarden, die de keurvorsten aan hem, die tot keizer gekozen zou worden, stelden, en die hij teekende, alvorens erkend
te worden, kiesverdrag; — capitulatie-termijn .
m. termijn eener dading of overeenkomst.
-
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i capriciëus, adj. (fr. capricieux) eigenzinnig, grillig, vol luimen, stijfhoofdig, koppig; - capriecio, it. (spr. kaprz-isjio) Muz. naar willekeur in
de melodie; - caprieelo, n. luimig, willekeurig
schijnend kunstwerk, hetzij dicht -, muziek-,
schilderstuk enz.; vgl. f a n t a z i e; - a capricvan fijne boomwol, die niet gesponnen kan cio, Muz. naar believen, naar willekeur; - caworden, van een struik uit 0. Indië, Siam en pricctello, it. (spr. kapri-tsjétto) kleine, korte
Java (Bombax pentandra of Eriodendron an- fantazie; - capriccioso, ital. (spr. -tsjozo) Muz.
luimig.
f ractuosum).
Caprieórnus, m. lat. (v. caper, bok, en cornu,
Capón, m. fr. (v. 't lat. capo, kapoen) oude
scheldnaam, dien men den Joden gaf, hui- hoorn) steenbok; Astron. het 10de teeken van
chelaar, inz. een bedrieglijk speler; - eaponnee- den dierenriem, waarin zich de zon bevindt, als
ren fr. (caponner, oorspr. eenen haan kapoenen voor de bewoners der noordelijke gewesten der
of snijden) valsch spelen, met het spel bedriegen; aarde met den kortsten dag de winter begint;
- eaponnière, f. fr. Mil. half onderaardsche be- - circulusc apricorni, steenbokskeerkring; - eadekte gang in de loopgraven eener vesting; ook prificeeren, lat. (van capri f icus, wilde vijgeschietkuil, gegraven diepte in de droge gracht boom) wilde vijgeboomen kunstmatig door
eener vesting, uit welke fuseliers gedekt galwespen bevruchten, de rijpwording van de
vrucht van den tammen vijgeboom bevorderen
vuren.
Caporal, m. fr. (van 't lat. caput, hoofd) door insecten, uitgebroeid in die van den wilden
k o r p o r a a 1, z. aldaar; - le petit caporal (spr. vijgeboom (eene levantsche kunstgreep); -p'tí-) kleine korporaal: de naam, waarmede eaprifleàtie (spr. t=ls), f. kunstmatige bevruchde Franschen, sedert den slag bij Lodi, onder ting van den wilden vijgeboom door galwespen;
- eaprifollum, n. nw. lat. (van caper, en /otium,
elkander Napoleon I aanduidden.
eapóres g a a n, gemeenzaam voor te gronde blad) geitenblad, kamperfoelie, hoe langer hoe
gaan, verderven (van 't rabbijnsch-hebr. kappó- liever; - eaprifoliaeéén, f. pl. kamperfoelieachreth, zoenoffer, verzoening, v. 't hebr. kdphar, tige planten; - eapríénzuur, n. (v. 't lat. caprinus,
ontzondigen (Lev., 16) daar op den Verzoen- tot geiten behoorende, v. tapra, geit, naar zijn
dag menig Jood zijne zonden aan eenen niet- reuk dus geheeten) vluchtig vetzuur, verwant
Jood wilde opleggen met de woorden: „Wees gij hieraan zijn capron- en eapsylzuur; - eaprimulmijne kappóreth of mijn zoenoffer, d. i. sterf gij gus, m. lat. N. H. geitenmelker, nachtzwaluw; voor mij tot mijne ontzondiging en verzoening eaprióle, f. it. (caprióla, fr. cabriole) bokkesprong,
met God, zoo werd dit allengs tot een vloek en luchtsprong van een danser of van een paard.
capsa, f. lat. kist, kast, doos, verklw. capsula, f.
van een algemeen gebruik).
Capót, m. (fr. spr. kapó; v. 't mid. lat. capa. kistje, doosje, in de Kath. kerk ter bewaring
mantelachtig kleed) regenmantel met eene kap van de Eucharistie; Bot. droog, doorgaans uit
ter bedekking van het hoofd; - capót, adj. fr. vele deelera gevormd omkleedsel, dat de zaden
(it. cappotto), k a p ó t, in het kaartspel, b. v. van zekere planten omvat, hulsel, zaaddoos,
in het piketten: c a p o t m a k e n, alle slagen vlies, schil; - capsulair, adj. nw. lat. wat overhalen; c a p o t z ij n, niet éen trek maken; - eenkomst heeft met zulk een plantenhulsel of
in de gemeenzame taal ook (z. ond. caput) voor daartoe behoort, zaaddoosachtig; - capsule, f.
gebroken, aan stukken; ook voor beschaamd, kapje van lood op flesschen; busje om genees.
verslagen, ontsteld; krachteloos; dood; - capote, middelen in te sluiten en in te nemen; - eapsuf. vrouwenregenmantel, mantelkraag of over- litis of eapsitis, Med. ontsteking van het oog
kleed; kapje; soldatenjas; ook diep in het gelat. spaansche of-lensvi;capum,.w
zicht staande dameshoed; - capote anglaise (spr. Cayenne-peper (zoo geheeten, omdat zij in een
-anglèz'), z. c o n d o m; - capotteeren, nw. hulsel begrepen is).
lat. doodmaken, nederhouwen, onthoofden.
Captain, m. eng. (spr. képtin) kapitein; vgl.
Capotáge, f. fr. (spr. - ta -zj') Mar. kunst om e a p i t a i n.
den weg, den afstand te meten, dien een schip
Captatie (spr. tie = tsie) f. lat. (captatio, van
captáre, vangen) zoeken, bejagen van eenig ding
in zeker tijdsverloop op zee aflegt.
Capotásto, m. it. (oorspr. kam, van capo, of oogmerk, inz. door sluw berekende middelen; hoofd, en tastare, betasten) kam der violen, enz. caplatio benevolentiae, lat. bede om een toegevend
gehoor bij den aanvang eener rede; verzoek om
Capote, 'z. ond. c a p o t.
Capovilla, m. ital. burgemeester, hoofd eener eene gunstige beoordeeling in het voorbericht
van een boek, enz. ; ook gunstbejag, zoete
gemeente in Dalmatië.
bakken; - tapdo verbórum, vatten of-brodjes
Lappa of c a p a, f. mid. lat. mantelachtig
monnikskleed met wijde mouwen, vaak ook vangen door woorden; woordverstrikking; met eene karpoets voorzien.
captatórisch, adj. (lat. captatorius, a, um) misleidend, berekend om iemand te vangen, b. v.
Caprajo, m. ital. geitenhoeder.
Caprice, f. (eig. m.) fr. (spr. kapríés; it. ca- eene captatorische bepaling in een testament,
priccio, van 't lat. caper, bok; eig. (wonderlijke) door welke men een tegendienst van den bebokkesprong) eigenzinnigheid, gril, luim, stijf- voordeelde wil uitlokken.
hoofdigheid, hardnekkigheid; rare inval; Capteur, m. fr. (v. 't oudfr. capter, vangen,
Caplan, z. cap elan.

Capo, m. ital. hoofd; - capo-bándo, hoofd
der bende, rooverhoofdman; - capo violin, eer
-ste
viool; - capo d'opera, meesterstuk.
Capoe, of liever kapok, f. (maleisch kapok,
javaansch kapuk, zijdeachtige boomwol) soort
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wegnemen, lat. captáre) Mar. wegnemer van een
schip of eene lading, vrijbuiter, kaper.
eaptief, adj., fr. (captif) gevangen, vastgehouden; – ballon captif, luchtballon, die aan een
kabel vastligt.
captio, f., pl. captlën, lat. (captio, van capére,
vangen) Log. verkeerde, valsche sluitredenen,
verstrikkingen; – captie (spr. t=ts) f. (lat. captio) verstrikking, tegenstribbeling; c a p t i e
m a k e n, tegenstribbelen, aanmerkingen maken, uitvluchten, geschil zoeken; – captiéus,
adj. (lat. captiósus, a, um) sluw, verstrikkend,
arglistig, voor allerlei uitlegging vatbaar; –
captiositeit, f. nw. lat. arglistigheid.
eaptiveeren, nw. lat. (captivàre, fr. captiver, v.
't lat. captious, a, um, gevangen) gevangen nemen, in hechtenis houden; oneig. de gunst winnen of verwerven, door kunst of list iemand
aan zich boeien; – captivátie (spr. tie=tsie)
f. gevangenneming, vangen; – captiviteit, f.
lat. (captivitas) gevangenschap, hechtenis.
Captuur, f. lat. (captura, van capére, vangen,
vatten), vangst, buit; ook wegnemen van verboden waren; inhechtenis-nemen van eenen
schuldenaar op last van zijnen schuldeischer; –
captus, m. lat. vatbaarheid, verstandsbekwaamheid; – ad captum, naar de bevattingskracht,
verstaanbaar; – ultra captum, boven de vatbaarheid, onverstaanbaar.
Capuce, capuchón (spr. –s jón) m. fr. (it. cappuccio, sp. capucho, mid. lat. caputium of capucium, van capa, tappa, mantel, monnikskleed)
kap, kraag- of mantelkap; karpuits-, kapoets of
karpoetsmuts; – Capueiáten, m. pl. secte van
Wiclefieten uit de 14de eeuw, die voor het sacrament het hoofd niet ontblootten en vandaar
hunnen naam kregen; – Capueijnen, m. pl.
kapmonniken, franciskaner monniken, die den
strengsten ordesregel onder deze hebben en
groote spitse kappen (capuchons) dragen; hunne
orde werd in 1525 door Mateo de Bosso ingesteld en in 1528 door paus Paulus III bevestigd;
ook zekere soort van erwten; – capucináde,
f. fr. capucijnerpreek, slechte belachlijke rede
monnikengewauwel; capucijnerstreek.-voering,
Capudan, z. c a p i t a i n e.
caput, n. (geuit. tapnis, pl. capita) lat. hoofd;
spreekw.: caput melanchólicum est diàboli bálnéu7n, een droefgeestig hoofd is des duivels
bad; – capita jugata, pl. verbonden hoofden, twee
koppen op munten, hetzij c. adversa, met naar
elkander toegekeerde, of c. aversa, met van
elkaar afgewende gezichten; – a capite (usque) ad
calcem, van 't hoofd tot de voeten, van top tot
teen; – ex capite, uit het hoofd, uit het geheugen;
Jur. ter oorzake van, wegens, b. v. ex capite
adulterii, debiti, heriditàtis, enz., ter oorzake
van echtbreuk, schuld, erfenis, enz. ; – ex quocunque capite, uit welken grond of oorzaak 't
ook zij, om iedere reden; – in capita, naar de
hoofden of naar 't getal der personen gerekend;
in tegenstelling met in stirpes (naar de stammen
of familiën gerekend, ten opzichte van de werd eeling eener erfenis) ; – per capita, naar de hoofd en of personen; – quot capita, tot sensus, zooveel
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hoofden, zooveel zinnen (d. i. meeningen, gevoelens); – caput mortuum, doodekop; Chem. wat
bij het destilleeren op den bodem overblijft en
waaruit geen vluchtige zelfstandigheid meer kan
getrokken worden, z. v. a. r e s i d u u m (z. a.);
voorheen ook ieder dood overblijfsel; vandaar
c a p ó t, als adjectief, en capotteeren, z. ond.
e a p o t.
Caque, f. fr. (spr. kaak', oudd. kaggi, deensch
en zw. kagge, eng. cag, keg, vaatje, inz. tot inpakking van visch) haringtonnetje; kruittonnetje; talk- of orgelkuip; – la caque sent toujours
le hareng (sprw.), de ton riekt altijd naar de
haring, d. i. de eerste indrukken worden nooit
uitgewischt.
Caquet, m. fr. (spr. kakè) gesnap, gewauwel,
gekakel; – eaqueteeren (fr. caqueter) praten,
snappen, babbelen, kakelen, snateren; – eaqueteur, m. snapper, babbelaar; – eaquetoire, f.
(spr. toár') praatstoel.
Car, m. eng. (spr. kaar) kar, licht rijtuig.
Cara, ital. het vrouwelijk van c a r o (z. ald.),
ook van c a r u s; – cara mia, (ital.) mijn lieve.
Caráac, sp., caraque, fr., of k ar a k, k r aa k,
z. het laatste woord.
Carabánzes, m. pl. (sp. garbánzo, pl. garbánzos,
bask. garbanzua, eig. droog koren, van garau,
koren, en anzua, droog) sissers, sissererwten,
duitsche koffie, grauwe erwten, inz. in Spanje,
Portugal enz. als spijs gebruikelijk.
Carabás, m. fr. (sp. karabá') gemeenzaam
woord voor een groot en oud rijtuig, verbasterd
vanch arab anc(z.ald.);–mar kie sv an
C a r a b a s, iemand, die door de blinde fortuin
groote rijkdommen heeft verworven en zich
daarop veel laat voorstaan, ontleend aan het
sprookje van de Gelaarsche Kat- van Perrault.
Carabassáde, f. sp. confituur, afgeleid van
sp. calabaza = kalebas.
Carabinieri, pl. ital. in Italië z. v. a. g e n d ar
m e s (z. ald.), vgl. k a r a b ij n enz.
Caraeal, z. k a r a k a 1.
Caracara, f. valk in Z. Amerika.
earaeho, interj. sp. (spr. karátsjo) als uitroep:
sapperloot, vervloekt 1
Cáraeo, m. soort van dames-spencer, nu niet
meer in de mode.
schelpslak,,
Caraeóle,
f. fr. (van 't sp. caracol,
wasch.
van iberischen oorsprong) rondwen-'
ar
snelle wending of zwenking van eenen
ruiter, omdraaien van een paard in heele of
halve kringen; – earacoleeren fr. (caracoles) het
paard in vollen ren vlugge wendingen doen
maken.
Caraeóli, n. metaalmengsel der Indianen in
Amerika, halfgoud.
Caracten, pl., z. v. a. karaktermaskers; – Carvers, z. Caraiten.
Caraeal, n. gegolfd (niet gekruld) astrakanbont.
f a, sp. Barra f a, van 't
Caráfe, f. fr. (it. caraffa,
arab. garafa,
a, scheppen, opscheppen) k a r a f,
kleine flesch, tafelfiesch, kristalflesch; in Napels vochtmaat voor wijn en olie = /ga barile =
0,727 liter; – caraffine, f. ital. ( cars f f ira, verklw.)
-
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klein tafeffleschje, azijn- of oliefleschje; — caraffón, m. kleine karaf ('/,, flesch); koelbak, groot
glazen koelvat, om de drinkglazen koel te houden.
Carag of caradsch, z. c h a r a d s e h.
Caragana, z. karagana.
Caragheen, z. carragheen.
Caragate, n. plantaardig paardenhaar van de
tillandria usneoides in Zuid-amerika, ook caraguata.
Carágoli, m. pl. it. (v. caragolo, sp. caracol,
schelpslak; vgl. c a r a c o 1 e) kleine eetbare
schelpdieren in de Adriatische zee, welker weerschijnende schelpen in Venetië als damessieraad
dienen.
moeten, Carvers, m. pl. secte onder de
Joden, vaak portugeesche Joden genaamd, in
tegenstelling met deRabbinieten; zij houden zich stipt aan den tekst en de letter der
schriften en verwerpen de r a b b i n i s c h e
uitleggingen, de kabbala en den talmud.
caramba, interj. sp. uitroep van bezwering,
van verwondering, enz.
Carambóle, f. fr. roode bal op het biljart;
spel met een rooden en twee witte ballen; —
carambolína, f. (gewoonlijk verkort: c a r o11 n e) gele bal op het biljart; ook een biljartspel,
dat met 5 ballen gespeeld wordt; — carambokeren, meer dan eenen bal met den bal, waar,mede men speelt, raken; fig. tegen iemand of
iets stooten; — earambolage (spr. lá-zj') f. treffen
van meer dan enen bal met den gespeelden.
Caramél, f. fr. (sp. caramelo, v. 't mid. lat.
cannamellis, cannamella, suikerriet, suiker, van
't lat. canna, riet, en mei, genic. mellis, honig
of van calaméllus, verkleinwoord van cálamus,
riet) half gebrande en geharde suiker, bruine
suikerkandij, gerstesuiker; ook: bruine gelei uit
rund- en kalfsvleesch; — caramelisátie (spr. —zatsie) f. bewerking, die de suiker tot c a r a m e l
maakt.
Caranna, f. sp. soort van geurig hars in Z.
Amerika.
Caraque, z. kraak.
Caravélle, fr., of k a r v e e 1, f. (sp. caravela,
carabela, verklw. v. caraba, groot vaartuig, van
lat.-gr. carabus, zeekrab en boot, ook arabisch
kórzb, bark) snelzeilend schip in Spanje en Por
klein, voor de haringvangst dienend vaar -tugal;
Frankrijk; in Turkije een klein oorlogs--tuign
schip.
Carbiden, pl. n. koolstofverbindingen.
Carbolzuur of phenylhydraat, n. Chem. uit
teer afgescheiden, aan creosoot verwante stof,
die in zuiveren toestand een wit kristallijn
poeder, overigens eene bruine vloeistof
vormt en inz. tot vernietiging van smetstoffen
gebezigd wordt; — carbolgaas of earbolmull, n.
Chir. zekere verbandstof, bestaande uit ongebleekt gewoon katoengaas met toevoeging van
hars, paraffine en kristallijn carbolzuur, gebruikt bij de antiseptische behandeling van
wonden; — carbolinéum, n. bederfwerend middel uit koolteer bereid (voor hout enz.); — c.
Avenarius heet zoo naar den uitvinder.

CARCASSE.

Carboon, n. (lat. carbo, de kool) koolstof;
vooral ook een soort donkergrauw, amorf diamant uit Brazilië, karbonado. ; — carboleins, f.
(van 't lat. carbo, kool, en oléum, olie) door
Weschniakov te Petersburg uitgevonden ver
voor stoommachines enz., be--warmingstof
staande in tot poeder gebracht houts- of steenkool, welke, met eene of andere olie vermengd,
tot eene vaste massa samengeperst wordt; —
carbonáde, f. (fr. carbonnade), verkeerdelijk c a rm e n it d e, op kolen geroost vleesch, aan dunne
schijven gesneden; — earbonádo, zie c a r b o o n;
— Carbondro, m. it. (eig. kolenbrander) pl. Carbonar, uitgebreid geheim politiek genootschap,
tegenover dat der c a 1 d e r a r i staande, inz.
van 1810-1820 in het koninkrijk Napels, welks
bedoeling was, alle ital. staten in een bondgenootschap als vrijstaat te vereenigen; de Carbonari hebben, evenals de Vrijmetselaars, symbolische teekenen, doch overigens niets met deze
gemeen; ook eene eigen manier van het bostonspel te spelen; - carbonári, m. wijde en lange
mansmantel zonder mouwen; — earbonarísme,
n. gevoelens en grondstellingen der Carbonari,
dikwijls voor j a c o b i n i s m e gebruikt, omdat
men den Carbonari dezelfde oogmerken toeschreef als den voormaligen J a c o b ij n e n in
Frankrijk; — earbonáten, n. pl. Chem. koolzure
of koolstofzure zouten, zouten, gevormd. door
koolstofzuur en eene basis; — carbonas magjnésicus, magnésia; — C. nátricus, soda; — c. plumbicus, loodwit; — carbonétti, m. pl. it. (eig. kleine
kolen) soort van zwartachtige koralen te Livorno ;
— carbonéum of carbonïeum, n. nw. lat. koolstof,
eene grondstof, nu eens zuiver, gelijk in het dia
grafiet, dan weder met andere stoffen-mante
vereenigd; — carbonieus, adj. nw. lat. koolzuurhoudend, koolzuur; — carbonisch of earboneus,
adj. koolachtig, koolstoffig; — carboniseeren (spr.
s=z) of carbonesceeren, verkolen, tot kool brengen; — carbonisatie (spr.—za-isie), f. verkoling; —
carbureéren, het leiden van gas door koolstoffer
om meer lichtkracht te krijgen; het verdampen
en vermengen met lucht van de vloeistof (bijv.
benzine) der motoren; — carburateur, m. toestel
aan een motor, waarin de benzine of petroleum
gecarbureerd wordt; vergasser; — carboríndum,
n. verbinding van koolstof met silicium, voor
slijpsteenen zeer geschikt wegens de hardheid.
Carbónkel of karbonkel, m. (v. 't lat. carbunculus, kleine kool) robijn van zeer schoone donkerroode, sterk schitterende kleur; N. H. soort
van kolibrie; Med. kwaadaardige, ontstoken
zweer, negenoog; — carbunculatie, f. (spr. t= is)
brand in de knoppen der planten.
Careán, m. fr. (v. 't mid. lat. carcanum, eelt. amor. kerchen, kelchen, halsband) halsijzer voor
misdadigers, kaak; — carean of earcanet, m.
vroeger eene soort van vrouwenhalssieraad,
halsketen met diamanten.
Careásse, f. fr. (it. carcasse, v. 't lat. taro,
vleesch, en capsa, kist, doos, enz., omdat het
als de doos of koffer van 't lichaam is) ontvleesde,
maar nog samenhangende beenderen van een
dood dier, het geraamte van een dierlijk lichaam;
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ook romp van een schip, van een hoen; met laken hoed of purperhoed der kardinalen, het
zijde omwonden koperdraad, het geraamte (van teeken der kardinaalswaardigheid.
karton, gummi) van een magneet, k a r k a s;
Cardobenedictenkruid of b e n e d i c t e n zekere vrouwelijke hoofdtooi; langwerpige bom k r u i d (uit het lat. carduus benedictus, d. i.
vol handgranaten, brandkogel; oneig. zeer ti gezegende distel, Centaurea benedicta, L.) kruid
! van de gezegende distel in Z. Europa, dat zeer
mager mensch, fam. vel en beenen.
Careavéllo, m. zoete witte port. wijn, naar 't j bitter is en eene oplossende kracht heeft, met
gelijke. dorp in de prov. Estremadura ge- samengestelde, pijpsgewijze, saffraankleurige
bloemen is bezet, terwijl de bloemkelk met de
noemd.
Gareel-lamp, f. lamp, waarin de olie door een nabijgelegen bladeren door een spinnewebbig
uurwerk opgepompt wordt, moderateurlamp; weefsel vereenigd is; – cardóne, f. (it. cardone,
– eareél was ook de lichteenheid voor de olie- fr. cardon, spr. cardo, eig. groote distel) sp.
lampen, n. 1.. bij het verbranden van 42 Gr. gewas, tuinvrucht, op de artisjok gelijkende.
Cardoleum, n. barb. -lat. (v. (ana)cardium en
olie in één uur (naar den uitvinder Carcel te
olëum) olieachtig bestanddeel van de olifantsParijs, 1800).
Career, m. lat. (vandaar ons k e r k e r) ge- luizen (z. a n a c a r d i e- b o o m), waaraan
vangenis; – carcere duro, m. it. (spr. kártsjere deze haar blaartrekkende eigenschappen te dan doera, woordelijk: harde kerker) stelsel van ken hebben.
Care, f. (spr. kère), eng. zorg; – care of N.N.,
strenge opsluiting in de oostenrijksche kerkers,
gepaard met afzondering, boeien en slecht voed- door de zorg van, per adres van N.N.
careeren lat. (carére) gebrek lijden, niets
sel, dat vaak den dood ten gevolge heeft; –
eareerarius, m. gevangenbewaarder, kerker- krijgen, vasten, buikstraf lijden; – earéna, f.
meester, cipier; – carceraticum, n. nw. lat. geld ' op de saksische openbare scholen onthouding
voor sluiten en ontsluiten; – careeràtie (spr. t= van het middagmaal als straf voor een leerling;
Is), f. inkerkering; – carcereeren, inkerkeren, – earéntie (spr. t=ts) f. ontbering, strafvasten; –
gevangen zetten.
carentie-jaar, n. ontberingsjaar, waarin aan een
provenier of ambtenaar zijn inkomen onthouCarcharias, z. k a r c h a r i a s.
Carehèra, f. ital. (spr. –kee-ra) lederen gor- den wordt; – caret, het ontbreekt, mangelt; teeken,waardoor iets ontbrekends wordt aangeduid.
del der Corsicanen voor de patronen.
Carême, m. fr. of mid.lat. caréna, f. (van 't lat.
Careiniet, z. k a r c i n i e t.
Carelofo, m. ital. (spr. kartsji--) artisjok (z. quadragesima, d. i. veertigdaagsche vasten, it.
quarésima; sp. quaresma, proveng. caresma, mid.
ald.).
lat. carisma) vastentijd, vasten (van AschCardiaca, eardialgie, carcinoom, z. k a r–.
cardinaal, k a r d i n a a 1, lat. (cardinalis, e, woensdag tot Paschen).
van caro, duim of har, waar eene deur op draait,
caresseeren, fr. (caresser; it. carezzare, dat een
spits, hoofdpunt) als adject.: voornaamste, eer- lat. caritiare doet onderstellen, v. taros, lief)
ste in zijne soort, b. v. het c a r d i n a 1 e liefkoozen, streelen, troetelen, minnekoozen,
p u n t, hoofdpunt, het gewichtigste bij eene vleien; – caressánt, adj. liefkoozend, vleiend,
zaak; – c a r d i n ale deugden, hoofddeugden (de streelend, enz. ; – carésse, f. (mid. lat. caritia)
4 heidensche, volgens Cicero: wijsheid, gematigd- liefkoozing, vleierij; gevlei, gestreel, gekoos.
caret, z. ond. c a r e e r e n, en het volgende.
heid, gerechtigheid en sterkte; de 3 christelijke:
geloof, hoop en liefde); – c a r d i n al e g e t a 1Carétte of carétsehildpad, f. (fr. caret, nw. lat.
1 e n, hoofd- of grondgetallen; – c a r d i n a 1 e caretta) soort van zeeschildpad, van welker
w i n d e n, hoofdwinden, n.l. noorden-, oosten-, schaal men kammen, enz. maakt, en naar welke
zuiden- en westenwind; als subst.: 1) hoofd- het fijnste en schoonste schildpad den naam van
priester, een titel der voornaamste geestelijken c a r é t of c a r é t t e draagt (Chelonica imbrina den paus in de R. Kath. kerk, een der 70 tata).
Carex, f. Bot. rietgras.
geestelijke vorsten, die stem in 't conclave hebben bij de verkiezing van een paus en uit welker
Cargo, m., ook carga, f. sp., of eargatson, f. fr.
midden de nieuwe paus wordt gekozen; 2) drank (spr. kargèzo^i, v. 't sp. cargár— fr. charger, it.
uit witten wijn, oranjeappelen en suiker; 3) eene carícare, carcare, beladen, op- of inladen; mid.
appelsoort, z. c a 1 v i 11 e; 4) kardinaalvogel, lat. carricàre, van 't lat. carrus, wagen) scheepseen schoone vogel met uiterst welluidend ge- lading, vracht, verkoopgoederen; ook lijst daarzang van het geslacht der kernbijters; 5) soort van, de factuur der lading; – carga, f. in Spanje
schelpdier (Conus cardinalis); – cardinal tamer- wijnmaat = 51,5 tot 63 liters; korenmaat alléngo, it. kardinaalkamerling of schatmeester, die daar en in de Levant, bijna = 273 liters; –
de pauselijke inkomsten beheert of in de apos- carga- of cargo-gewicht, n. last, dien men op
tolische kamer voorzit; – cardináles nomindti, Benen ezel, een muildier of paard kan pakken;
pl. tot de pauselijke waardigheid voorgedragen in Spanje last van ongeveer 150 kilo; – eargakardinalen; – cardináles papabiles, pl. nw. lat. 1 door, ook cargo, m. scheepsbevrachter, scheepstot paus verkiesbare kardinalen; – cardinalaat, makelaar, opziener over de koopwaren, koopn. kardinaalswaardigheid; – cardinaal-bloem, man op een koopvaardijschip, die den verkoop
f. purperbloem, een prachtig, veel jaren durend der geladen goederen op de plaats hunner begewas met eene donker vuurroode bloem (Lobe- stemming bezorgt en den eigenaars rekening
ha cardinalis); – cardinaaishoed, m. roode, schar- daarvan moet afleggen. Gaan twee zulke opzie-

CARGO.

Zie ook K.
— 199 —

vers met het schip mede, zoo heet de eerste
s u p e r - c a r g o, opperkoopman, en de tweede
o n d e r - c a r g o, onderkoopman.
Cariben, z. K ara 1 b e n.
Cariatíden, z. karyatiden.
Carlea, f. ital. (d. i. last, fr. charge) voormalig
groot gewicht; ook inhoudsmaat op eenige
plaatsen in Italië (te Venetië 4 centenaars =
120,492 kilo; te Milaan maat voor haver =
164,5 liter, enz.).
carlca, f., pl. cariicae, lat. (soil. ficus, vijg) oor
vijgen (uit het landschap C a r i a-spr.caihe
in Klein-Azië) in 't algemeen: gedroogde vijgen;
– carieoiden, pl. lat.-gr. vijgesteenen, vijgvormige versteeningen.
Caríea, m. meloenboom in Brazilië.
Caricatuur, f. dikwijls, maar minder goed,
earrieatuur (ital. caricatüra, v. caricare, beladen,
overladen, overdrijven, fr. charger; vgl. ca r g o)
in de beeldende en fraaie kunsten : overlading
en overdrijving der voorstelling, doorgaans met
het doel den lachlust op te wekken, overdrijvingsbeeld; -prent, -karakter, soort van aan
trekken in-schouwlijkeatr,dmgov
schrille kleuren afbeeldsels vertoont, welker gelijkenis met de origineelen terstond erkend
wordt; – caricaturist, m. vervaardiger van zulke
caricaturen, spotprentmaker; – carikeeren,
overladen, overdrijven; – cárieo, m. it. ladingsgewicht, naar hetwelk in Italië de lastdieren
beladen worden; in Venetië vroeger handels
i c a (le art.); – earriceeren,-gewicht,z.ar
Kmt. met wissels zeer lastig vallen; – carieatóre, m. bevrachter; in Italië ook iemand, die
goederen ontlaadt en bezorgt.
Cariës, of eariósis f. lat. Med. beeneter, waaronder in een wijderen zin zoowel de beenzweer,
als de beénversterving verstaan wordt; – eariëus,
adj. (lat. cariósus, a, um) aangestoken (van
beenderen en tanden).
Carillon of carrillon, n. fr. (spr. karil jo
mid. lat. carillonzus, oorspr. uit vier klokken bestaande, als ware 't van een lat. woord quadrilio,
quatrinio, v. quatuor, vier) klokkenspel; daar
gezet muziekstuk; zeker pijpwerk in 't-vor
orgel, dat klokjes nabootst; mis-schel in de
Kath. kerk; klank van glazen bij het aanstooten; – carillonneur, m. klokkenspeler.
Carina, f. lat. scheepskiel, schip; ook in de
Bot. = kiel.
Carinthijn, n. en m. (van Carinthia, naar
welk land W e r n e r dit kiezelgeslacht benoemd
heeft) hoornblende, straalsteen.
Cariole, z. e a r r i o 1 e.
Carita, f. ital. liefde, teederheid; – con carita,
met teederheid.
Caritas, f. lat., caritá, it. (van 't lat. carus, lief)
de liefde, inz. christelijke liefde tot den naaste;
geliefd voorwerp der nieuwere kunst, waarin
zij als eene liefdevolle moeder, die kinderen
verzorgt en liefkoost, wordt voorgesteld; – canitatief, adj. nw. lat. milddadig, menschlievend.
Carl enz., z. Karel enz.; – Carlino, m. it.
(v. Carlo, Karel) eig. Karelstuk: in het voor
koninkrijk Napels kleine zilvermunt =-malig
;

CARNET.,

19 centen; in Sardinië voormalige goudmunt =
25 1 i r e of 23 gl. 43 centen; – Carlisten, m. pl.
in Frankrijk: aanhangers van den voorm. koning Karel X; in Spanje : aanhangers van don
Carlos; – earlisme, n. hunne politieke gevoelens;
– Carls d'or, m. duitsch-fr., of e n k e 1 e p i s t o o 1, f. brunswijksche goudmunt van 5 thaler,
ongeveer = 9 gulden.
Carlet, zie carrelet.
Carlsoniet, n. ontploffingsmiddel, geheeten
naar den noorschen uitvinder Carlson, veel
minder gevaarlijk dan nitro-glycerine en toch
even krachtig.
Carmagnole, f. fr. (spr. karinanjóle) voor de
vrijheid dwepend volkslied met dans begeleid,
tijdens de eerste fr. revolutie (zoo geheeten
naar de C a r m a g n o l e n of Savoyaards in
Parijs, die hoofdzakelijk uit de stad C a r m a gn o 1 a in Piëmont komen).
Carmelieten, z. Karmelieten.
Carmen, n. lat. (v. s. verwant met sanskr.
rasman, loflied) tooverspreuk, gedicht, inz. gelegenheidsvers, b. v. bruilofts- of lijkdicht; pl.
carmina, gedichten; – carmen seculáre, eeuwzang;
jubelzang; – Carménta of Carméntis, f. Myth.
oud-romeinsche voorspellende en genezende godin; – carmentalla, m. pl. haar gewijd feest in
Januari.
Carmenade, misvorming v. c a r b o n a d e,
z. aid.
carminatief, adj. nw. lat. (van carmindre,
eig. kaarden, vervolgens zuiveren, v. carmen,
kaarde, v. carére, kaarden) Med. windbrekend,
windverdrijvend; als subst. n. middel tegen
winden, windbrekend middel; afgetrokken brandewijn.
Carmozgn, (it. carmesino, crenzisino, fr. eramoisi) hoogrood, z. k e r m e s.
Carn, z. cairn.
carnaal, adj. (later lat. carndlis, e; v. 't lat.
caro, genit. carnis, vleesch) vleeschelijk, lijfelijk;
– earnaliteit, f. (carnalitas) vleeschelijkheid; –
carnage, f. fr. (spr. karn-zj') bloedbad, slachting, moorddadig gevecht; – earnalíst of earnaliet, m. barb. lat. vleeschelijk gezinde, iemand
aan vleeschelijke lusten overgeven; – earnátie
(spr. t=ts) f. Pict. voorstelling van het menschenvleesch door het coloriet, vleeschschilderen; – carneool of s a r d u s s teen, m. Min.
kostbaar halfdoorzichtig, vleeschkleurig of
bloedrood edelgesteente, variëteit van chalcedon
(fr. oorsaline).

Carnalliet, n. (naar den mijnopzichter von
Carnall) uit chloorkalium, chloormagnesium en
water bestaand mineraal in de zoutbedding bij
Stassfurt, als kalibemestingzout zeer gezocht,
bevat 9,9 % zuivere kali.
Carnauba-was of cerea -was, f. wasachtige
massa op de bladeren van den braziliaanschen
era, die
palmboom Corypha of Copernicia cerifera,
bij de kaarsenfabricatie gebruikt wordt.
Carnét, n. fr. (spr. - nè; samengetr. uit het
roman. -lat. quaternettum, verklw. v. 't lat. quaternum, vgl. c a h i e r) koopmansboek, koop
dat men bij zich voert tot het-mansreibok,
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houden van aantoekeningen, tot dag- en schuld

Caroline, vr. naam, z. ond. K a r e l; – caroline, f.
-regist. zweedsche zilvermunt, oude caroline of 2 markCárneval, n. (van het it. carnevale, d. i. eig. stuk = 75 ct., de latere = 68 ct. ; z. ook ond.
vleesch vaarwel!; volgens anderen v. lat. car- c a r a m b o l e; – Carolíngen, m. pl. naam der
nis levamen, V. caro, vleesch, en levare, weg koningen van Frankrijk uit het 2de stamhuis,
vastenavond, vroolijke wintertijd van-nem) beginnende met Pepijn den Korte in 750 (naar
Driekoningen (6 Jan.) tot de vasten (Asch- wiens zoon Carolus magnus, Karel den Groote,
woensdag), inz. de 10 laatste dagen van die het genoemd is) en eindigende met Lodewijk V
tijdruimte met de daarbij behoorende vasten in 987. Het heeft 14 koningen opgeleverd.
maskeraden, grappen, enz. 't-avondsreug,
Caronade, z. e a r r o n a d e.
schitterendst gehouden te Rome; – carnoCarosse, z. carrosse, ond. carrière.
valino, m. it. na-carneval te Florence, dat slechts
Carótte, f. fr. (van 't lat. caróia) gele wortel
nog een dag (Aschwoensdag) aan de vasten of gemeene peen (Dances carota); Kmt. ontribde
onttrekt.
tabaksbladeren in peen- of langwerpigen eivorm
Carnies, z. eorniehe.
op elkander gerold tot het maken van snuif
tabak kerven; ook knie--tabk;–eron,
Carnlfex, m. lat. (v. caro, gehit. tarns, vleesch,
en f acére, maken) scherprechter, meester van zong spelen.
den scherpen zwaarde, beul; – earniíieeeren
Caroube, m. fr. (spr. karoeb') St.-Jansbrood,
(lat. carpi f icdre, ter dood brengen) kwellen, vrucht van den St. Jansbroodboom (fr. caroupijnigen, martelen; ook in vleesch veranderen; –' bier, spr. karoebjé).
earnificàfie (spr. l=ts) f. Med. vleeschachtig
Caroussel, z. ond. carrière.
weekworden der beenderen; ook vleeschwording,
carpe diem, (lat.) geniet van het tegenwoorovergang tot of verandering in vleesch, b. v. dige (devies van den egoist en den zorgelooze).
van de longen; – carnivlíra, n. p1. lat. vleeschearpeeren, lat. (carpére, eig. plukken, uittreketende dieren; – earnivóriseh, adj. vleeschetend; ken) berispen, laken, iets beter willen weten.
– carneus, adj. (lat. carnósus, a, um) vleezig, inz.
Carpéf, n. eng. (spr. káarpet; mid. lat. car peta,
van fijnere weefsels, die door ziekte in Bene carpita, soort van ruig doek, v. lat. carpére,
dichtere massa zijn veranderd; van planten- plukken), k a r p é t, los vloerkleed, overvloerdeden: vast, dik en sappig; – earnositeit (spr. kleed, voetkleed; pl. carpets, in Engeland ver
s=a) f. nw. lat. vleezigheid; Med. vleezig gezwel.
wollen stof tot vloerkleeden; – ear--vardige
Caro, lat. (gen. tarns) vleesch; – caro luxu- pet-hag, eng. n. reistasch, eigenl. zak, tasch gerians, wild vleesch; vgl. c a r n a a 1, enz.
maakt van tapijtstof; – carpet-baggers, pl. eng.
caro, adj. ital. dierbaar, lief; ook als subst. am., politieke avonturiers die van het N. naar
caro mio, mijn waarde (z. c a r a, c a r u s); ook het Z. van Amerika trekken; – earpette. f. fr.
als hondennaam gebruikelijk.
grof, gestreept pakdoek.
Caro, m. ital. voormalige wijnmaat van onCarpinus, m. Bot. plantensoort, waartoe de
geveer 1047 liter, vgl. c a r r o.
hagebeuk (C. belula) behoort.
Caron, f. port. ananasachtige plant (Bromelia
Carpoeratiánen, m. pl. (spr. t = ts) volgelingen
vcariegata), welks vezels tot touw en netten die- van Carpocrátes in 't jaar 120, die de
nen in Brazilië.
godheid van J. Chr. en de schepping der wereld
Caróeha, beter e o r o z a, z. ald.
door God ontkenden.
Carógne, f. fr. (spr. karónj' ; it. carogna, proCarptor, m. lat. bij de Romeinen: slaaf, die
venc. caronha, mid. lat. caronia, v. 't lat. caro, de spijzen voorsneed.
gehit. tarns, vleesch) aas; als laag scheldwoord
Carpus, m. nw. lat. (van 't gr. karpós) voorvoor eene ondeugende, boosaardige, slechte hand, handwortel, vuistgewricht.
vrouw, oude heks, liederlijke, deern enz.
Carráea, sp., z. ond. k r a a k.
Carole, f. (it. en mid. lat. carola, oudfr. carole,
Carrageen of caragheen, n. Bot. iersch parelals van een lat. chorulus, chorüla, verklw. van mos, iersch mos der apothekers (Fucus muscus)
chorus, koordans, rondedans) weleer rondedans, in drogen staat, waarvan het slijmige aftreksel
reidans, waarbij door den voordanser een liedje voor borstaandoeningen wordt gebruikt.
werd gezongen, welks refrein door allen werd
Carrágo, f. got-.lat., wagenhaag, wagenburg.
herhaald; – carol (spr. kerrol) eng. n. lied,
Carrarisch marmer, z. m a r m e r.
vertelling.
Carré, n. fr. (ontst. uit quarré, van 't lat. quaCarolus, m. mid. lat. en nw. lat. voor K a r e 1 dràtum) vierkant, z. q u a d r a a t; als adj.:
(z. ald.); ook eng. gouden munt onder Karel I vierhoekig, met vierkanten geteekend, dobbel
en Karel II, gelijk aan eene guinje; – carolus
carré- machine, f. mechaniek toestel-stenig;–
m. daalder met de beeltenis van Karel-daler, om rechte guillocheeringen te maken; – carreau,
den Groote, te Aken geslagen (zip zijn vrij zeld- n. (spr. karO; oudfr. carrel, quarrel, v. mid. lat.
zaam); – earolien, caroljjn, ook fr. charles d'or, quadrellus, verklw. v. quadrum, vierkant) ruit,
m. fr. (spr. slarl'dor) goudmunt in Beieren, schuin vierkant op de speelkaarten, ruiten; –
Darmstadt, Hohenzollern, Wurttemberg = carrelage, f. 't bevloeren met vierkante tegels; –
ruim 12 gulden; – carolina, f. lijfstraffelijke wet- carreleeren, fr. (carreler) met vierkante tegels
geving of verordening voor het halsrecht van bevloeren; – earrelét, f. fr. vierkante vijl; vierKarel V (volledige naam Conslilutio crimi- kante liniaal; vierkante tegel.
nalis carolina, vandaar afgekort C. C. C.); –
Carrefour, m. fr. (spr. –bar; provenc. carre-
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f orc, van 't later lat. quadri f ureum, vier gaffels carte, f. fr. kaart; spijslijst in logementen, aan

vormende) kruis- of scheidweg; hoek van eene open tafels; ook vertering voor den maaltijd; —
carte de direction (spr. direksjoh) of carte direcstraat.
Carrèta, f. (ital. carrelta, fr. charrette, v. lat. trice, richtingskaart bij metingen; — carte de
carrus, ons kar) kleine koets, slecht, ellendig , partie, Kmt. schriftelijk bevrachtings-verdrag
rijtuig; — earretière, m. ital., carretèro, sp. karre- tusschen den schipper en den koopman, ook
man, voerman.
c h e r t e-p a r t ij, z. ald. ;— carteggeeren, (spr.
Carreur, m. fr. keurig gekleede dief, die inz. kartedzjeeren) it. (carteggiare) doorbladeren;
brieven wisselen; — cartabél, n. ital. (s)cartabel-lo,
edelgesteenten steelt.
carrezzare, ital. (fr. caresser) vleien, liefkoo- schrijfboek; boekje, brochure, kattebelletje; —
zen; Muz. de tonen zachtjes aangeven en ver- cartkl, n. fr. (van carte, eig. een beschreven .pabinden; — carrezzándo, carrezzevole, Muz. vleiend, pier) vergelijk, verdrag, inz. wegens de uitwisseling of het wederzijdsch losgeld van krijgsgezachtjes aangegeven en verbonden.
vangenen in oorlogstijd, of ook van deserteurs,
Carrieatuur, z. c a r i c a t u u r.
Carrick, m. eng. rijrok met veel kragen of misdadigers, enz. in vredestijd; schriftelijke uitmantels (naar de stad C a r r i c k in Ierland). daging tot een tweegevecht met vaststelling
Carrière, f. fr. (it. carriéra, van 't lat. carrus, der strijdbepalingen; ook: aangeplakt geschrift
wagen) eig. renbaan voor wagens; loopbaan, (it. cartello) b.v. theateraffiche, paskwil, enz.;
renbaan; levensloop, -weg, -wandel; ambts- of verbond van fabrikanten, trust in Duitschland;
postbediening; volle ren van een paard; ook — eartélsehip, n. oorlogschip, dat de gevangenen
steengroeve (maar dan afgeleid van 't mid. lat. in heeft, die door twee oorlogvoerende mogendquadraría, van quadrátus, vierkant, omdat de heden tegen elkander worden uitgewisseld; —
steenen uit de groeven vaak vierkant zijn); carteeren, in een omtrek of teekening brengen, in
— iemand eene s c h o o n e carrière kaart bren gen ;—earteering,f. omtrekken, plano p e n e n, iemand de gelegenheid geven om teekening; — cartelle, f. fr. perkament om nooten
zijne bekwaamheden te doen uitkomen, om for- op te schrijven; — eartellone, m. groot aanplaktuin te maken; — zijne carrière e i n d i - biljet van een schouwburg, dat kennis geeft van
g e n, sterven; — en (pleine) carrière (spr. an—), in de op te voeren opera's.
vollen ren, met lossen teugel; — carrière-attaque,
Cartesianen, (spr. s=z), m. pl. leerlingen en
f. Mil. ruiterstorm, stormaanval der ruiterij ; — aanhangers van den franschen wijsgeer D e searrióle, f. licht overdekt rijtuig met twee wie- cartes of C a r t e s i ii s (gest. 1650); — earlen; — earro, m. it. (= lat. carrus; pl. earn) eig. tesianisme, n. wijsgeerige school, welker hoofd
wagen, kar; inhoudsmaat voor droge en natte D e s c a r t e s was, en die in de ingeschapen
waren in sommige deelen van Italië; zij is als denkbeelden bronnen van kennis ziet, welke
vochtmaat het tienvoud der b r e n t a (z. ald.), die der gewaarwording te boven gaan; — eartesials voormalige graanmaat te Napels = 2000 li- aansehe of cartésisehe duiveltjes of duikerlues
ter; ook wijnmaat van verschillenden inhoud, (naar denzelfden wijsgeer dus geheeten) kleine
ongeveer 1000 liter; — earroeeio, m. ital. (spr. glazen mannetjes of popjes, van binnen hol,
karrótsjo) wagen met houten wielen, die in de met eene zeer kleine opening, doorgaans in de
middeleeuwen de banier der ital. steden droeg; gedaante van duiveltjes, ook wel engeltjes of
— earrósse, f. (fr. le carrosse; it. carrozza, f.) andere figuren, die wegens hare lichtheid drijvei
pracht- of staatsiekoets, een pracht- of pronk- in een vat met water, dat met Bene blaas is
wagen; — earroussel of caroussel, n. (spr. —roes—; dicht gemaakt, en die, naar gelang men op de
it. carosello) soort van tournooi, bestaande ge- blaas den^vinger drukt of hem wegneemt, zinken
woonlijk in ringsteken, doeltreffen enz., waarbij of boven komen.
men tevens zijne vaardigheid en bedrevenheid
Carthámus, m. nw. lat. (van 't arab qurtum,
in het rijden aan den dag legt; de plaats daartoe; qirtim, nw. hebr. qarthamil saffloers, eene planook ringrijden op ronddraaiende houten paar- tensoort, waartoe de verfdistel of de zoogenaamden of in bakken, de zoogenaamde mallemolen, de wilde saffraan (Carthámus tinctoriius, fr.
een bekend kinderkermisvermaak.
carthame) behoort, welks bloemkroon het
Carronáden, f. pl. Mil. zwarte, doorgaans s a f f1 o e r s (z. ald.) geven; — earthamine, f.
ijzeren stukken geschut met korten loop, die uit het saffloers verkregen roode verfstof,
men vooral in de boven-batterij op schepen ge- saffloersrood.
bruikte; zoo genaamd naar de ijzersmelterijen
Cartilágo, f. lat. (pl. cartzlagines) kraakbeen; —
te C a r r o n in Schotland, waar zij het eerst eartilagineus, adj. (lat. cartilaginosus, a, urn)
gegoten werden.
kraakbeenig.
Cartisáne (spr. s=z), f. fr. (v. carte, it. eerfa,
Carrosse, carroussel, z. onder c a r r i è r e.
Carruca, f. lat. soort prachtige reiswagen bij z. ald.) garen, zijde-, goud- of zilverdraad op
de latere Romeinen.
uitgesneden kaartenblad gewonden tot borduurCart, eng. kar, soort rijtuig; z. d o g - c a r t, i werk, kantwerk, enz. ; — carton, n. fr. (spr.
d o n k e y c a r t.
karton; it. carton) bordpapier, zwaar en sterk
carta, f. ital. (van 't lat. charta, papier) k a a r t kaartpapier; mutsen- of lintendoos van zoodanig
(z. ald.); — carta biánca, it. of c. blanca, fr carte papier vervaardigd; Arch. uitgesneden blad
blanche, z. v. a. b 1 a n q u e t; — carta rigáta, pa- bordpapier of blik om profiels te trekken; Piet.
troonpapier; geruit papier; gestreept papier; — teekeningen in het groot op papier, naar welke
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de schilder zijn fresco maakt of die den tapijt- easaquin, n. (spr. kazaken) korte overjas, huisij n c a s a q u e of
werkers tot modellen dienen; modelteekening jas; i e m a nd o
op sterk papier, schets voor eene schilderij c a s a q u i n g e v e n of k om e n, hem afrosTyp. overgedrukt blad van een gedrukt boek, sen; inz. vorm van gemakkelijke vrouwenoverter vervanging van een gebrekkig blad, een ver- kleederen (a la casaquin).
beterblad; roi de carton, fr. schijnkoning; Casatelle (spr. s=z), f. it. soort van kleine kaearton-píerre (spr. -pjèr'), zeer hard carton, zen.
Casavie, m barg. brief, bankbiljet.
door G r o i u s te Berlijn uitgevonden, waarCascade, f. fr. (sp. cascada, it. cascáta, v.
mede men sieraden aanbrengt; cartonneeren,
(fr. cartonner) in bordpapier binden., een lichten cascáre, vallen) waterval, water, dat van rots tot
band om een boek maken; cartonnage, f. (spr. rots valt, dus een waterval, die uit onderscheiden
nd-zj'), bordpapierwerk, kunstvoorwerpen van kleine vallen bestaat, er zijn ook kunstcascabordpapier; eartonnerie, f. kunst, ook werk- den, E 1 t a n d e m s c h a k e 1 i n g, z. a.
plaats van den bordpapiermaker; cartonnier, i eascadéllen f. (fr. cascatelle) kleine waterval;
m. (spr. —nje) bordpapiermaker; bordpapier- eascadeere, (als ware 't van een fr. werkwoord
handelaar; eartonnière, f. portefeuille voor cascader), Benen waterval vormen; bij tooneelcartons; cartouche, f. fr. (spr. kartoesj') (it. 1 spelers komische bijvoegsels bij zijn rol maken;
cartuccia, f. en caríoccio, m., van carta, papier)
caseadeur, m. fr. tooneelspeler, die bij zijn rol
randversiering, sierlijke lijst of zoom; loofwerk improviseert; grappenmaker.
of bijsieraden van beeld- of schilderwerk: ellipCascalho, m. port. (spr. kaskáljo, grof zand,
tische figuren met hiëroglyphen gevuld op oud- ;steengruis) inBrazilië: diluviale kiezellaag,
egyptische gedenkteekens; schietpatroon of waarin gewoonlijk de diamanten gevonden
kruitrol; kleine patroontasch; ook kardoes, bus worden.
van bordpapier, hout of blik, met het kruit, dat
Cascáne, f. fr. Mil. walkelder, bedekte gang
tot eene lading vereischt wordt, bus voor kar- om de vijandelijke werken te ontdekken, luistergang, luisterput.
te en (z. k a r t e t s).
Cascara sagráda, f. sp. heilige bast, rhamCartouche, m. (spr. —toesj') afgerichte gauwdief, doortrapte spitsboef, naar den beruchten nusbastaftreksel als afvoerend middel in geC a r t o u c h e, die in 1721 te Parijs werd ter bruik.
dood gebracht.
Casearille, f. fr. (spr. —ríélj' sp. cascarilla, d. i.
cartridge eig. dunne bast, verklw. van cascara, schaal,
Cartridge, eng. kardoes, patroon
kodak, platte kodak, die in elkaar geschoven bast) Pharm. wit grijze of groenachtige boomkan worden.
schors uit Peru en de beide Indiën, van bitteren
Cartuceio, m. it. (spr. tóétsjo) romeinsche specerijachtigen smaak en liefelijken reuk, als
maat voor vloeistoffen, omtrent
1 deciliter. maagversterkend middel aangewend; easeaCarínkel, f. lat. (caruncula, verklw. van taro, rilline, f. eigenaardige bittere stof van den cavleesch; eig. stukje vleesch) Chir. vleeschuit- carille-bast; casearille-olie, f. aetherische olie
wasje, wratachtig lichaampje op verscheidene uit dien bast.
lichaamsdeelen, b. v. de t r a a n c a r u n k e 1,
Casco, m. sp. eig. schedel, scherf; Mar. romp
opeenhooping van smeerkliertjes in den binnen- van het schip; ook wat tot de uitrutsing van een
sten ooghoek.
schip behoort; in het omberspel: koopen der
noodige kaarten, wanneer de speler, de beide
Carus, z. k a r o s.
carus, adj lat. lief, dierbaar (verg. c a r o zwarte azen hebbende, zich op een bloot toeval
en c a r a); in de superlatief b. v. bij het aan- verlaat en daardoor niet zelden bête wordt; z.
spreken (vocatief): caríssime, mijn liefste etc. o b s c u r i t é; ook naar het solo zweemend
Carvi, m. it. en sp. (arab. karwija, van 't gr. kaartspel onder 3 personen; easchino, n. (spr.
karen,_ lat. carëum) Bot. karwij of kerwij, eene kaskíno) wijziging van het c a s c o door koopen
tweejarige zuid-europeesche plant, waarvan het van onderen af, terwijl bij het c a s c o boven
zaad maagsterkend, worm- en windverdrijvend van den stok of t a 1 o n af gekocht wordt;
werkt, veldkomijn (Carum carví).
casco-assurántie (spr. t=ts), f. Kmt. verzekering
der lading met het schip daarbij.
Carjophylli, lat. pl. kruidnagelen.
Cas, f. (spr. ka) geval; cas f ortuit (spr. -tori),
Case, f. fr. (spr. ka'z) ruit op het schaakbord;
onvoorzien toeval; en cas, in geval b.v. en cas negerhut.
de mort (spr. an -ka -de-mor), in geval van overCaseine, f. (v. 't lat. caséus, kaas) Chem. kaaslijden; le cas pose of pose le cas, gesteld het ge- stof in de dierlijke melk, ook in eidooier.
Casél of lat. casnla, f. (eig. hutje) met een
val dat.
z. e n t o u t cas.
Casa, (spr. s=z), f. lat. hut, huisje, inz. land- kruis geteekend priestergewaad of opperkleed
huis; in de middeleeuwen een klooster; it. en sp der R. Kath. priesters bij het opdragen van het
huis casa santa, it. heilige huisje van Maria te misoffer.
Loretto; casále, (spr. s=z) n. it. gehucht;
Casemat, z. k a e m a t.
dorpje.
Caserillos, pl. sp. (spr. —rieljo's) soort van
witgaren, met de hand geweven linnen.
Casamatta, z. k a e m a t.
Caserne, enz., z. k a e r n e, enz.
caserneCasaque, f. fr. (spr. kaza-k' sp. casaca, it.
casacca, lang jak; v. casa, huis) korte reis- of ment, n. fr. (spr. kazern'mán), z. k a e r n e erijrok met wijde mouwen; soldatenmantel;
r i n g; easernier, m. fr. (spr. kazernjé) die het
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noodige tot de kazerneering levert, de kazerne- I quassàre, schudden, schokken, breken) vernietigen, voor ongeldig verklaren, b. v. een testaleverancier.
caa fortuit, n. fr. (spr. ka f ortuni) z. v a. casus I ment; uit een post of eene bediening zetten, aff ortuitus, z. ond. c a s u s.
zetten; breken; — casse, gebroken; — gecasseerd,
Cash, eng. cassa, baar of gereed old, ook: adj. afgezet, ongeldig verklaard; door eene
met gereed geld (betalen).
ongeregelde levenswijs uitgeput; — eassátie
(spr. t=ts), f. lat. ambts- of dienstontzegging,
Casimir, z. Kazimir en kasj mir.
Casinha, f. port. (spr. kazienja) r ,et stroo afdanking, afzetting; ook uitdelging of verniebedekt huisje.
tiging, b. v. van eene schuldbekentenis; — h o f
Casino, n. (spr. s=z; van casa, huis) iig. huis- v a n c a s s a t i e, n. hooger gerechtshof, dat
je; landhuis, buitengoedje, z. v. a. villa; de bevoegdheid heeft, de vonnissen van andere
speel- en gezelschapshuis te Florence, raarin de gerechtshoven op te heffen en te vernietigen; —
adel bijeenkomt; adel- of jonkervei eeniging, cassatieprocés, n. rechtshandeling over de ontplaats, waar men tegen eene jaarlijf sche bij- zetting van eenen beambte; — cassatóriseh, adj.
drage in geld vergadert om te lezen, 1 3 praten, Jur. opheffend, vernietigend, van de verplichte spelen, enz. ; gesloten gezelschap, aar men ting ontbindend; — cassátus, m. lat. iemand, die
bijeenkomt om de genoegens van dei omgang van zijnen post, van zijn ambt ontzet is, een
en het spel te smaken; ook, in het [gemeen: ontzette, afgezette; — cassatio, lat. en cassazione,
societeit, koffiehuis; kaartspel, dat tusschen ital. Muz. ontslag, afdanking, slotnummer van
vier, ook drie personen gespeeld word ;; — casi- een groot muziekstuk of van eene soirée; ook:
nisi, m. (spr. s=z) lid van een casino, d. i. van avondmuziek, serenade.
een besloten gezelschap.
Casse-noisette, f. fr. (spr. —noazet') noten
Casleu, n. naam der 3de maand var het bur-krae.
gerlijke, het 9de van het godsdienstig jaar der
Casserólle, of beter casserole, f. fr., doorJoden (k i e s 1 e v), overeenkomende met een gaans k a s t r o 1, (v. 't oudfr. casse, it. cazza,
deel van November en December.
pan met een steel, schepnap, van 't lat. capsa,
casque d'or, f. fr., vrouw met goudbl )nd haar. kist, kast, mid. lat. cassea, cassia, als ware het
Casquen, m. pl. afstammelingen van Mu- van een verklw. casseola met ingeschoven r,
latten.
provinc. fr. ook castrole) komvormig keukenCasquet, n. (spr. kaskél; fr case uelle, it. gereedschap, stoofpan zonder voet met een
caschetto, van 't fr. casque, it. casco, telm, van steel; lepel om glas te schuimen in de glasbla't sp. casco, hersenpan, schedel; si armhoed, zerijen; ook: ambtelijk verklikker.
helm) helm, stormhoed, verdedigingsw Lpen voor
Casses, pl. oostindische zeer fijne katoenen
nooia en naas zegen saoeinouwen; OOK per.
weersets.
Lassa, f. it. of k a s s a (van 't lat. capsa, kast,
Casse -tete, m. fr. (spr. kastêt' .v. casser, brekist, fr. caisse, z. ald.) plaats,, waar geld bewaard ken en fête, hoofd) stok met zwaren knop, doodwordt; daar bewaard geld zelf; geldvoorraad, slager; ook: zware, koppige wijn en lastig werk,
geld; z. verder k a s; in cassa, in gereed -geld hoofdbrekend vraagstuk.
voorhanden; per cassa b e t a 1 e n, in of met
Cassetin, m. fr. (spr. -tèn) kistje om rozijnen te
gereed geld betalen; — cassabrouillon, cassa verzenden van 17 tot 18 pond; koker van vuurstrazze, hulpboek tot het dadelijk opteekenen vaste klei om aardewerk of porselein in te branvan ontvangst en uitgaaf, om die later in het den.
kasboek over te brengen; — cassa-conto, z.
Cassétte, f. fr. (ital. cassella, verklw. v. cassa,
k a s b o e k; — eassa-deficit, eases- manco, n. te z. afd.) kistje, koffertje, inz. geldkistje; bijzon kort komend gereed geld bij het revideeren der dere schat van den koning; Arch. ingediepte
kas en kasboeken, het k a s - d e f e c t; cassa vakken in gewelfde zolderingen; -- cassetteeten,
de següro, f. sp. (spr. —goero), verzekerings- met zulke vakken voorzien, vak- of doosvorinrichting tegen zeegevaren.
mig versieren; — cassettóne, m. it. eig. ladekas;
CassMe, f. fr. (v. 't lat. cassus, a, um, ledig, Arch. uit steeds kleiner wordende vierkanten
nietig) noodleugen, onwaarheid uit scherts; bij bestaande indieping, inz. aan zoldergewelven.
liet spel beteekent het: met slechte kaarten de
Cassétto, m. it. venetiaansche kopermunt, 2
medespelers overbieden, een bluf maken.
soldistuk bijna = 1 cent.
tlassandrino, komische figuur in het ital.
Cassettóne, z. ond. c a s s e t t e.
blijspel (een twistzoekende, knorrige, gierige,
Cassis, f. lat. (gr. kassla) plantengeslacht (de
grijsaard, met eene nicht of pupil, Bartolo).
cassiaceën), meestal struiken en boonren; daarCassáris, fr. eassards, m. pl. bonte katoenen toe behoort de laurierkaneel of kassieboom op
oostindische zakdoeken, neusdoeken.
de kust van Malabar met den cassia-ba st, chiCassatie, cassatoriseh, eassatrt , z. ond. c a s- neesche kaneelbast (Cassia cinnamonéa), die niet
s e e r e n.
zoo aromatisch, maar ook niet zoo duur is als de
ware kaneel; — cassia fistula, westindische pijp
Cassava, z. m a n i o k.
Casse-eou, m. fr. (spr. —koe) waaghals; halswier vruchtpeulen een bruin moes bevat--casi,
brekende plaats.
ten, dat inz. in Italië als zacht afvoerend middel
easseeren, (later lat. en it. cassdre, sp. casar, (pulpa cassiae) gebruikt wordt; — cassia sennae,
fr. rasser, v. 't lat. cassus, a, um, ledig, nietig, egyptische sennastruik (levert de bekende sennevergeefsch, tevens onder den invloed van 't lat. of senebladeren); — eassia-olie, f. door natte dis1

;
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tillatie van den bast der kaneelkassia verkregen
Castifiefitie, eastifieeeren, z. ond. c a s t iaetherische olie.
t e i t.
tassieo, m. ital. oliegewicht in Messina =12 1/2
eastigeeren, lat. (castigáre) tuchtigen, k a srottod.
t ij d e n; - castigat ridendo mores (lat.), zij (n.l.
tassidieten, m. pl. (v. 't lat. cassis, helm) ver de komedie of het blijspel) verbetert de zeden
-stend.kihor al lachende; reinigen, wegnemen van aanstoote4 assfne, f. fr. Paraguay-thee, theecassia.
lijke plaatsen en woorden uit een boek; - e imeinet, n.. fr. (spr. -nè) wollen stof.
gatie (spr. tie = tsie), f. tuchtiging, k a s t ij Cassinoíde of eassinische kromme lijn, f. Math. d i n g; - castigai o patéma, vaderlijke kastijding;
kromme lijn van den 4den graad, waardoor - eastigatbriseh, adj. (lat. castigatorius, a, um),
C a s s i n i de beweging der aarde om de zon tuchtigend, op de wijze eener tuchtiging.
nauwkeuriger meende te verklaren, dan dit door
Castimonia, f. lat. zuiverheid, reinheid,
de ellips van Kepler geschiedde.
kuischheid.
Cassiopea, f. gr. Myth. moeder van AndromeCastiteit, f. lat. (castitas, v. cactus, a, um,
da; Astr. schoonti groep van 5 in den Melkweg kuisch, vroom, enz.), kuischheid, ingetogenheid,
liggende sterren aan den noordelijken hemel. reinheid van zeden; - castitas violáta, geschonCas airy, m. maïsbrandewijn.
den, bevlekte kuischheid; - eastifieeeren, (later
Cassis, m. fr. (spr. -si-) aalbessenlikeur.
lat. casti f icáre) reinigen, kuisch maken; - eastiCassock, m. (spr. késsok, v. 't fr. casaque) sluit- fieàtie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. reiniging.
rok lijfrok der engelsche geestelijken; ook rui
Castle, n. eng. (spr. kess'l) kasteel, verg.
-termanl. easte1.
Castor, m. 'gr. bever, z. kastor; - eastetassolétte, f. fr. (verklw. van cassole, it. cazzuola, rookpan, kolenpan, v. casse, cazza, z. réum, (gr. kastorion) n. Pharm. bevergeit; in den
C a s s e r o 11 e) reukvat, wierookvat; reuk
handel komt het voor als samengedrukte blaastafelstel voor peper, azijn en olie.
-dosje, jes, die nabij de teeldeelen van den gewonen
Gasconade, f. fr. (port. cassonada, van casson, bever gevonden worden, de grootte hebben van
groote kist, omdat de Portugeezen ze : daarin een hoenderei en met kleine vliezen doorweven
gaar Europa brachten) meel of keukensuiker, zijn. Het siberische, dat het beste is, heeft eene
ruwe suiker, poedersuiker, suiker, die slechts donkere leverkleur, een bedwelmenden reuk en
eenmaal geraffineerd is, z. v. a. m o s c o v a d e, bitteren smaak en is in zenuwziekten een zeer
z. aid.
werkzaam geneesmiddel; - eastoríne, f. fr. soort
cast, adj. eng. (spr. kest) gegoten; - cast-iron van lichte, zijdeachtige wollen stof; ook Chem.
(spr. -aim), gegoten ijzer; - cast-steal (spr. bijzonder en nog weinig bekend bestanddeel
-stiel) gegoten staal, gietstaal.
door B e z i o uit het castoréum verkregen.
Caste, f. sp. geslacht, afkomst, slag, soort.
Castórolie, f. (eng. castor-oil, van cast, uitwerCastagnétten, pl. (spr. kastanjétten; fr. castag- pen, braken) braakolie, in Engeland en Rusland
netjes, van 't sp. castañetas, van castana, kas = ricinusolie (z. aid.).
wegens de gelijkvormigheid met twee-tanje,
Castes, m. jaarlijksche uit- en invoertol, dien
halve kastanjes) spaansche handklappers, klap- de Europeanen in Japan moeten betalen.
houten, duimkleppers, danskleppers bij tooneelCastrametátie (spr. tie = tsie), f. (van 't lat.
dansen.
castra meiare, eene legerplaats uitmeten of afCastanea, f. lat. z. kastanje.
steken) legeringskunst, kunst om een leger af te
Castél, n. oudfr. (hoogd. c a s t é 11, van 't lat. steken.
castellum, verklw. van castrum, z.. aid.) k a seastreeren, lat. (castráre) ontmannen, lubben,
t e e 1, burg, vesting; Mar. verdek aan het voor- de teeldeelen wegsnijden; oneig. verminken; en achterdeel van het schip, voordek, achterdek; gecastreerde uitgave van een boek = editie,
- eastellaán, m. (lat. castelldnus, burgbewoner, waarin de aanstoot gevende plaatsen weggelaten
mid. lat. bevelhebber van een vorstelijken burg) zijn; - castraat, m. (lat. castrátus) ontmande, geburgvoogd, slotbewaarder, k a s t e 1 e i n; in de snedene; inz. sopraanzanger in Italië, omdat
middeleeuwen poolsch groot-senateur, burg- dezen, ondanks het verbod van paus Clemens
graaf; - castellanij, f. burgvoogdij, slotbewaar- XIV, doorgaans als kinderen reeds tot c a s t r aderschap ; - castellátie (spr. tie = tsie) verb ou- t e n gemaakt worden; ook kuischheidswachter
wing van een huis tot een versterkt slot.
in het Oosten; - eastrátie (spr. tie=tsie), castreeCastellánes, f. pl. groene pruimensoort in Z. ring, f. ontmanning, wegneming der teeldeelen
Frankrijk.
bij menschen en dieren, inz. van het mannelijk
Castelláno, m. (spr. kasteljaáno; eig. Castiliër, geslacht, eene uitvinding der Oosterlingen, die
Spanjaard) spaansche goudmunt = 5 gl. 84 ets; zulke gesnedenen tot bewakers der vrouwen
als gewicht 1/bo mark gouds.
gebruiken en hen eunuchoi, e u n u c h e n, d.i.
Castes, m. pl. sp. (van caste, soort, slag, stam, bedbewakers noemen; ook in de godsdiensteig. iets reins, zuivers, onvermengds, v. 't lat. dweperij heeft de castratie eene groote rol gecastus, a, um, rein, kuisch) Zuid-Amerikanen uit 1 speeld.
gemengd bloed; - Castiezen (van castizo, d. i.
castrum, n. lat. vesting, burg, vaste stad (pl.
eig. van echte afkomst, van echt ras, inboorling) castra, legerplaats) in de middeleeuwen : adellijke
m. pl. afstammelingen van Mestiezen (z. stamzetel, familieslot, inz. castrum nobile, burgaid.); Portugeezen te Goa geboren.
zetel der „besloten" edellieden; - cas~ do-
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l4ris n. treurtooneel; smartenleger; toestel van lat. (fr. casuel) toevallig, bij toeval, bij gelegen,
een k a t a f a l k (z. ald.) ter eere van vorstelijke held, onzeker; - easualïa, n. pl. toevalhghedentoevallige, bij gelegenheid voorkomende ambtspersonen (= chapelle ardente).
j verrichtingen; - easualísme, n. nw. lat. stelsel
Cast-steel, z. cast.
of de leer van een bloot toeval als oorsprong en
eastus, adj. lat. kuisch, verg. a g n u s.
casu, easuëel, easulstiek, enz., z. ond. e a s u s; regeling van alle dingen; wie dit aanneemt heet
casualist; - casualiteit, f. toevalligheid; - ca-- casusris, z. k a z u. a r i s.
Casuéla, f. sp. gerecht, dat men voor een on- sualUer, adv. toevalligerwijze; bij voorkomende
voorzien geval gemakkelijk en snel kan klaar gelegenheid; - casuist, m. (fr. casuiste) godgehoen met aardappelen en-maken;iz.Chl: leerde, wiens studie ten doel heeft, de gewetensbijbehoorend toevoegsel van spaansche peper. zaken (casus conscientiae) op te lossen, d. i. te
beslissen of een daad goed of kwaad zij ; ook kenCasula, z. easel.
Casus, m. lat., pl. casus, geval, voorval, toe- ner van merkwaardige rechtszaken; - easuistiek,
val, omstandigheid; Gram. verschillende be- f. leer of kunst om gewetensvragen op te lossen,
trekking, waarin een naamwoord voorkomt; de inz. zulke vragen, waarbij botsing van plichten
uitgangsverandering, de verbuiging, naamval, 't plaats heeft, de gewetensleer, door Kant gegeval; deze casus zijn: nominativus, noemd de d i a 1 e k t i e k van het geweten; ook
de eerste naamval, noemer, onderwerp; g e n i de kennis van merkwaardige rechtsgedingen; in
i v u s, tweede naamval, teler, bezitter, afhan--t verachtelijken zin leer der kunstgrepen, sluwe
kelijk geval; d a t i v u s, derde naamval, gever, ^ vonden.
doelgeval; a c c u s a t i v u s, vierde naamval,
Casuarínen, pl. plantengeslacht niet zonder
-linge
vormen in 0. Azië, Ned. Indië enz.
voorwerp, klager; v o c a t i v u s, vijfde geval,
roeper, aanspreker, en a b 1 a t i v u s, zesde
Cat., afk. V. Marcus Catesby (gent. 1750).
naamval, nemer (in de nederl. spraakkunst wordt
Catabolum, n. lat. stal voor trekdieren (bij de
de vijfde naamval thans tot den eersten ge- rom. keizers).
bracht, terwijl de zesde steeds door een voorzetCataeómbe, z. k a t a k o m b e.
el met den vierden naamval wordt vervangen);
Catafálco, z. katafalk.
behalve deze naamvallen hebben andere talen
Catalogus, z. kata1ogus.
b.v.hetSanskritnogeeninstrumenta1is
Catalpa, f. Bot. soort trompetboom (Biyi►nonia
en 1ocalis of locatief z.ald.;hetFinsch catalpa).
nog een c a r i t i v u s voor : zonder .... ; Catamitus, m. lat. (verbasterd uit G a n y m ecasus recti, m. pl. onafhankelijke naamvallen d e s, z. ald.) = p a t h i c u s, schandjongen.
(nominativus en vocativus); -casus
Catánia, m. voortreffelijke siciliaansche wijn,
obliqui, pl. eig. scheeve, d. i. afhankelijke naam- naar de stad C a t a n i a benoemd.
vallen: genitivus, accusativus en in
Cataracta, f. lat. staar, z. ka tar a k t.
't lat. ablativus; - per rasurn obliquum,
Catástrum, z. kadaster.
oneig. op scheeve wijze, langs kromme of slinkCatcher, m. eng. (spr. kétsjer) grijper, vatter,
sche wegen; - casus belli, oorlogsgeval, grond of vanger.
aanleiding tot een oorlog; - casus conscientiae, geCatehup, m. eng. (spr. kétsjup) pikante saus
wetenszaak; - c. dabilis, gegeven of aangenomen van paddestoelen enz. (ook k e t c h u p).
,

geval; - C. fatá lis, noodlottig, treurig geval; - c.
f oedeeris, geval, dat een bond (tot gemeenschap

Catechismus, m. z. k a t e e h i s m u s.
Catechu (spr. -sjoe) z. k a t e c h u en a r e c a.

handelen) betreft, bondsgeval; - c. f or--pelijk
catènaa, f. lat. keten, ketting, pl. caténae; íuitus of improvisus, onvoorzien of niet voor- catëYrrae patrum of c. ecclesiae, pl. verzamelingen
uit te zien geval; - C. inevitabilis, onvermijdelijk van bijbelverklaringen uit de schriften der kerkgeval; - C. insolitus, ongewoon geval; - C. in vaders ; - catena di trillo, ital. Muz. trillerketen,

terminis, juist het zelfde geval, eene gelijke
ervaring van iets ; - C. menus, louter toeval, iets,
waartoe men geenerlei aanleiding heeft gegeven,
waaraan men geene schuld heeft; - c. mixtus,
gedeeltelijk te wijten of toe te schrijven geval;
- C. necessitdtis, noodzakelijk geval, geval van
nood; - c. pro amico, geval, waarbij de vriend
aanmerking komt; - c. protiae,-schapin
voorval, dat men enkel aan de Voorzienigheid
kan toeschrijven; - c. rarior, zeldzaam geval; c. reservátus, geval van voorbehouding; - c.
solitus, gewoon geval; - c. tragicus, treurig voorval; - casu, casu quo, bij geval, toevallig; -_ casu
subslráto, in het onderhavig geval; - in casu, Jur.
in geval, enz. ; -in hoc casu, in ons geval; -in praesénti casu, in het tegenwoordig geval; in casum,
in geval, bijaldien; - in casum casus, eig. in geval
van 't geval, d. i. bij het plaatsgrijpen van zekere
vooruit geziene omstandigheden; - easuëel, adj.

volgreeks van trillers; - catenaccio, m. geketende
boeteling die op goeden Vrijdag in de processie
op Corsica Jezus voorstelt met een keten aan
den voet en een kruis op de schouders; - eatenaria, f. Math. kettinglijn, kromme lijn, zooals
die door een aan beide zijden opgehangen ketting door zijn eigen gewicht gevormd wordt; eatenftriseh, mij. (lat. catenarius, a, um) ketensgewij ze ; - eateneeren, (lat. entendre) samenketenen, aaneenschakelen; - catenàtie (spr. tie=
tsie), f. (lat. catenatio) aaneenschakeling; - eatenipora, pl. lat. kettingkoralen; - catenula, f. lat.
kettinkje.
cateeren, fr. (catir, oudfr. quatir, v. coactare,
samenpersen) doek persen, aan eene stof den
persglans geven; - eatissage, f. fr. (spr. -azye)
cateeren.
catgut, eng. (spr. két-) Chir. met olie geprepareerde darmsnaar van kattendarmen om bloed-
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bank kan beroepen; - c. civïlis, burgerlijke zaak;

vaten te onderbinden (bij Listers antiseptische
methode).
cats, m., z. k a t. 2)
Catinat, n. fr. (spr. -na) gewerkte stof uit ka
linnengaren.
-toen
Catinga, f. sp. uitwaseming; ook: boom in
Guyana, die noten draagt en een welriekende
olie geeft; - eatinga-ree, n. klein hert in Guyana

- C. criminalis, lijfstraffelijke zaak; - c. cogntta,

onderzochte zaak, ook: na het onderzoek der
zaak; - c. connéxa, samenhangende, niet te scheiden zaak; - c. debéndi, grond der schuldvordering, oorzaak, waaruit iemand iets schuldig is
geworden; - c. denegatae justiliae, aanklacht
wegens geweigerde rechtspleging; - c. divergi,
zaak van echtscheiding; - c. ecclesiastics, geestelijke of kerkelijke zaak; - c. e ffiiciiens, werkende
oorzaak; - c. exhereditionis, oorzaak, waarom
iemand onterfd is; - causa /alla non nocet, valache oorzaak schaadt niet, d. i. rechterlijke handeling, ofschoon ook uit eene verkeerde beweegreden volbracht, blijft nochtans geldig en ver
behalve dan, wanneer er eene wezen -binde,
dwaling wordt aangetoond; - c. f euddlis,-lijke
leenzaak; - c. f inàlis, eindoorzaak; -c. f ormá lis,
vormelijke oorzaak; - c. impulsiva, beweeggrond,
drijfveer; - C. incognita, niet onderzochte zaak,
zonder onderzoek; - c. inconnéxa, onsamenhangende, scheidbare zaak; - c. justa, rechtmatige
oorzaak; - c. justa litigándi, rechtmatige reden
tot een rechtsgeding, tot procesvoegen; - c.
legitima, rechtmatige en wettelijke oorzaak; - c.
lucrativa, voordeelige, winstgevende zaak; - c.
matrimoniàlis, echt- of huwelijkszaak; - c.
minuta, onbeduidende rechtszaak; - c. morbi,
ziekteoorzaak; - C. mortis, oorzaak van den dood;
causa peténdi, -grond van aanklacht; - pia causa,
vroom, weldadig doel, vrome stichting; - ad pias
causas of ad pios usus, tot vrome stichtingen of
tot milde bedoelingen; b. v. kerken en scholen
iets geven of vermaken; - causa praegnans, dringende oorzaak; - c. praejudiciális, voorloopig uit
te maken zaak, die op de beslissing der hoofd
invloed heeft; - c. praeparatoria, voorberei--zak
dende zaak, die de hoofdzaak moet voorafgaan; e. prima,'grondoorzaak ;-c.probabilis,bewijsbare,
geloofelijke oorzaak; - c. protractae justitiae, aan
wegens vertraagde rechtspleging; - c. pro--klacht
xima, naaste oorzaak; - c. pupilláris, zaak van
eenen onmondige of wees; -c. remóta, verwijderde
oorzaak; - c. seculáris, wereldlijke zaak; - c. separáta, bijzondere, van andere dingen onafhankelijke zaak; - C. sine qua non, grondoorzaak; e. suftien, toereikende grond; - causae, pl.
oorzaken; rechtszaken, geschillen; - causae majóres of praepolléntes, gewichtigste, zwaarst wegende oorzaken of gronden; - causae summariae,
pl. rechtszaken, die zonder wijdloopigheid of in
het kort zijn af te doen; - causárum patrànus,
pleitbezorger; - causes célèbres, f. pl. fr. (spr.
kooz' celèbr'), beroemde rechtszaken, pleidooien;
- causaal, lat. (causalis) oorzakelijk, redengevend; - causaalverband, m. verband door
oorzaak en gevolg, waardoor de verbonden dingen een schakel van oorzaken en gevolgen vormen; - causaliteit, f. nw. lat. oorzakelijkheid,
oorzaak of aanleiding tot eene zaak, de wijze van
werking eener oorzaak, verband, waardoor de
eene der verbonden zaken de oorzaak van andere

(Cervus simplicicornis).
Latino, m. ital. (lat. calinus) bekken; - santo
catino, in Genua bewaarde heilige schaal die voor

den G r a a 1 (z. aid.) gehouden wordt, voor smaragd uitgegeven schoon glasvloed of vloeispaat.
Catiole, f. fr. soort van muts in Bretagne.
Min, m. eng. (spr. kétlin) mes bij amputatiën om tusschen beenderen te snijden.
t tto, m. lat. streng zedenrechter (naar den
naam van twee mannen uit het oude Rome om
hunne strenge zeden beroemd); - catoniseeren
(spr. s=z) den Cato of den zedenmeester spelen,
streng recht doen, gestreng beoordeelen.
Catogan, z. c a d o g a n.
Cátre, m. sp. veldbed; bedgestel met daarover
gespannen zeildoek (in Venezuela).
Caueheniar, m. fr. (spr. ko-sjemár; van 't
oudfr. cauquemare, van 't oudfr. caucher, provenc. cauquer, it. calcare, treden, drukken, persen, en liet duitsche mar in nachtmar, eng. nightmare, ons n a c h t m e r r i e) nachtmerrie, gevoel van verstikking, dat iemand gedurende
den slaap overkomt en hem, na het doorstaan
van een onbeschrijfelijke benauwdheid, doet ontwaken.
Cauehois, m. fr. (spr. koschoá) soort v. groote
duif, kapduif (naar Caux in Normandië aldus
genoemd).
Caucus, n., eng.-am. verkiezingsvergadering;
voorloopige bespreking.
Cauda, f. lat. staart (verg. c o d a), sleep der
priesterkap; - eaudatarius, m. sleepdrager.
caudex, m. lat. boomstam; tronk, boomstomp; - eaudielfórm, adj. nw. lat. tronkvormig.
Caudillo, m. sp. (spr. -ieljo) hoofd, aanvoerder.
eaudiniseh, adj. op de samnitische stad Caudium betrekking hebbende; inz. de caudinische
bergpassen (Furcae of Furculae caudinae) als
plaats eener smadelijke nederlaag der Romeinen
door de Samnieten; dikwijls in het algemeen
gebruikt.
caulis, m. lat. stengel van kruidachtige planten; - eaulescént. adj. nw. lat. stengelvormend,
stengelig; - caulifórm, adj. stengelvormig, sten
-gelachti.
Caulker, (spr. kanker) m., eng. koker, iemand,
die scheepswandplaten dichtslaat.
Caupo, m. lat. waard, herbergier; - caupona,
f. herberg, kroeg.
causa of caussa, f. lat. oorzaak, reden, bron,
oorsprong, grond, aanleiding of gegeven gelegenheid; ook zaak, handeling, rechtshandeling; - in
causa, Jur. in de rechtszaak; - cum omni causa,
met allen aanhang of toebehooren; - de gravi
causa, uit gewichtigen grond, wegens eene ge- is; - eausàtie (spr. t = t s), f. lat. (causatio) voorwichtige oorzaak; - causa appellabilis, rechts wenden eener oorzaak, verontschuldiging; welke men zich op eene hooger recht--zak,in causatief adj. (later lat. causatives, a, um), be^-
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werkend, veroorzakend; - causativum, n., pl.
Cava, f. ital. groeve; kelder, mijn enz. ; - cave
eausativa, z. v. a. f a c t i t i v a, z. ald. ; - eau- di piétre, steengroeve.
sátor, m. veroorzaker, aanleider; - eauseeren (fr.
Caváda, f. zot gebaar, malle streek.
causer) veroorzaken, aanleiding geven, praten ;
Cavage, f. fr. (spr. kawá-zj'; v cave, kelder,
causerie, f. (spr. ko-z'rie), fr. (v. causer = v. 't lat. cavëa, hol) in-den-kelder-leggen van

kouten, praten, gemeenzaam spreken) gekout, ! eene waar, keldering, kelderen; arbeidsloon
gepraat, gekeuvel, gesnap, kout, keuvelarij; - voor het kelderen; kelderhuur.
causeur, m. (spr. ko-zéür) prater, keuvelaar; Cavagnóle, n. fr. (spr. kawanjóól'; van 't it.
eauseuse, f. (spr. ko-zeuz') praatster, snapster; cavagna, korf; v. a. van 't it. cavajola, tafellaken,
ook gemakkelijke leuningstoel of sofa, een praat- servet) voormalig hazard- of kansspel, dat veel
stoelvr twee personen.
op het b i r i b i (z. aid.) gelijkt.
causes célèbres, z. ond. causa.
Cavál of c a b a 1, m. (van 't lat. eabfim, sp.
Causeway, eng. (spr. koz'wee) opgehoogde, be- cabállo, it. cavállo, = f. cheval, paard) ridder in
strate weg, trottoir en derg..
het tarokspel; - cavaláto, m. it. munt van ruim
caute, lat. (adv. v. caucus, a, um, v. caváre, 45 ct. ; - cavalcáde, f. prachtige optocht te
z. e a v e e r e n) voorzichtig, behoedzaam; si , paard, staatsierit, schitterende ruitertocht; sta non caste, caute tarnen, zoo al niet kuisch, dan tige ommegang, bij welken een voornaam pertoch voorzichtig (verg. Shakespeare, Othello, soon wordt rondgereden; ook: gezelschap rui3, 3); - cautéla, f. lat. Jur. behoedzaamheid, voor- ters; - cavalerie, f. fr. ruiterij; voorheen ridders
zichtigheidsregel, beperking, voorbehoud; - en riddertrein; in het tarokspel: rij van de
eautelaire jurisprudéntie, f. dat gedeelte der zoogen. 4 prenten in dezelfde kleur; - eavalerist,
practische rechtsgeleerdheid, dat voorzich- m. ruiter, soldaat te paard; - cavalier, m. fr.
tigheidsmaatregelen ter verhoeding van moge- (spr. kawa -1 j é; it. cavaliére, mid. lat. caballarius)
like schade leert; - eauteleus, adj. nwlat. ruiter, ridder, edelman, heer; in Engeland: par(f r. cauteleux), voorzichtig, sluw, geslepen, arg- tijnaam voor de aanhangers van Karel I of
listig.
royalisten in tegenst. met de rondkoppen of
Cauterisatie, eauteriseeren, cauterium, z. ond. puriteinen; in 't schaakspel: paard; soort van
k a u s i S.
fransch postpapier; Mil. voorverschansing, walCautie (spr. t=ts), f. lat. cautio (van cavére, kant, kat, een buitenwerk; aan leien en metalen
z. c a v e e r e n) borg, borgtocht, waarborg, daken : rondgebogen blikplaten, waarmede de
borgstelling, zekerheid, verzekering, pand, pand- vorsten bedekt worden om het binnendringen
geld, onderpand, goedspreken, verantwoordelijk van 't water te beletten; - cavalière servènte, it.,
blijven voor zich zelven of voor anderen; - cautio eig. dienende ridder; begeleider der vrouwen,
de damno in f éeto, zekerheid wegens de te vreezen, plaatsvervanger van den man, vgl. c i c i s b e o;
maar nog niet voorgevallen schade; -c. de evictió- - eavalièrement, fr. (spr. ka -waljèr'mán) ridderne zekerheid ten opzichte der borgstelling van den lijk; hoffelijk, sierlijk, los en vrij, ongedwongen,
overgedragen eigendom, waarborging tegen het fier, inz. op jonkerachtige wijze over gebruiken
mogelijk betwisten eener zaak van den kant . en de regels van fatsoen heenstappende en dus:
eens derden - c. de judic-%o sisti, verzekering van vluchtig, lichtzinnig; te snel beslissend of beten allen tijde op verlangen voor het gerecht te palend; vrijpostig, onbetamelijk, ruw; - eavalverschijnen ; - c. de lite prosequénda, verzekering léro, m. (spr. kawaljèro, thans caballero geschrewegens de voortzetting van een rechtsgeding; ven) in Spanje edelman van de laagste klasse; - C. de non amplius in?uriándo vel of f endéndo, ver- eavallétta (minder goed caballelta), f. it. eig. krezekering van een andenr iet meer te beleedigen; kel; Muz. aangenaam huppelend thema in de
- extrajudiciàlis, buitengerechtelijk gegeven ver- aria of cavatina der ital. opera's; - eavallétto,
zekering of waarborg; - c. fcdejussoria, borgtocht- m. it. eig. paardje; houten paard voor 't voltiverzekering of waarborg van eenen borg; - c. geeren; houten ezel of bok als strafwerktuig; in
indemnilaiis, borgtocht voor schadeloosstelling; 't algemeen een gestel inz. ezel der schilders; - ea- C. judicátum solvi, verzekering van zich aan de valquet, n. fr. (spr. kawalkè) ruitermarsch, tromuitspraken of vonnissen te willen onderwerpen; petstuk, dat bij het binnenrukken der ruiterij in
- C. judiciális, gerechtelijk gegeven waarborg of eene stad wordt geblazen.
borgtocht; - c. juratoria, verzekering onder eede;
Cavállo, m. kleinste napolitaansche munt;
- C. pignoratilia, zekerheidsmaatregelen wegens 10 c a v a 11 i doen een gran o, en 100 g r a n i
pand; - c. pro expensis et reconventióne, borgtocht een nieuwen d u c a t o van 10 car 1 i n i, die
of zekerheid voor kosten en verzet; - c. rati, rali- omtrent = 2 gulden is.
habiiiánis of de rato, zekerheid wegens de goedCavalót, m. fr. (spr. kawaló) oudfransche kopekeuring van den volmachtgever; - c. reális, goe- ren munt, die onder Lodewijk XII werd geslagen
derenverzekering; - c. usu f ructuaria, zekerheids- en de waarde van 2 1 /, centime had; Mil. voormaatregelen van den kant van den vruchtbruiker malig walmusket, dubbelhaak, k a v a 1 o t.
tot de behoorlijke uitlevering van het voorwerp
Cavaluco, m. soort van groote makreel (Scornvan vruchtgebruik; - cautioneeren (spr. t=ts), ber colias).
nw. lat. (fr. cautionner) borg blijven, zich tot borg
Caváta of cavdte, f. it. (v. cavare, uithalen, uitstellen.
nemen, v. 't lat. caváre, uithollen, v. cavus, hol)
Cay., bij zoölogische benamingen afk. voor Muz. klein gezang, op de aria gelijkende; Kmt.
Filippo Cavolini (gest. 1810).
waarde van een wissel naar den koers; omzetting
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an een wissel tegen gereed geld; - cavatina of in Zuid-Amerika); - Cayenne- ziekte, op Cayenne
eavatine, f. kort zangstukje zonder de bij de inheemsche ziekte, die op de roode uitslagaria gewone herhaling of versieringen. ziekte der Arabieren gelijkt.
Caváte, f. (v. 't lat. caves, hol, cavàre, uithol- Cazadór, m. sp. (van cazár = fr. chasser, jalen) gewelf; insteekkamertje; Arch. gewelfde gen; vergel. chasse) jager, scherpschutter.
orderbouw van eene hoogliggende kerk; - cavàCazius-cement, n. klei uit het IJ, die gebrand
tie, f. (spr. 1=ts; lat.cavatio) uitholling; uitgra- en gemalen is, als plaatsvervanger van het tras,
ving van een kelder. toen dat niet uit Duitschland (Eifel) te verkrijgen
Cavecon of cavesson, m. fr. (spr. kaw'son, it. was.
cavezzène, van cavézza, halster; en dit van 't lat.
Ceanóthus (amerikaansche), m. gr. (keánóthos,
tapra, hoofd, gelijk 't lat. capistrum, z. ald.) ; distelsoort) taschbloem, theestruik van Newneusnijper, neuspranger, ijzeren halve ring, dien Yersey in N. Amerika.
men den jongen paarden op den neus zet om
Ceeropia, f. lat. mieren- of trompetboom, een
westindische boom met groote bladeren, een
hen te temmen en af te richten.
Càvea, f. lat. holte ; besloten ruimte ; kooi, sieraad onzer broeikassen.
inz. ruimte voor de toeschouwers in een theater.
cedeeren, lat. (eedere) afstaan, overlaten, wijcaveeren, lat. (cavere, zich wachten, beveiligen, ken, zwichten, inz. van een recht afstanddoen,
enz.) borgblijver, goedspreken, borgtocht stellen, z. bonis c e d e e r e n; - cede malori, geef den
voor iets aansprakelijk zijn; Kmt. w i s s e l s grootere, den hooger geplaatste toe 1 wijk voor
e a v e e r e n, wissels tot geld maken of aan den den machtige; - cedant arma togae, de wapenen
man brengen, verhandelen; in het schermen: (d. i. de militaire macht) moeten onderdoen voor
Benen stoot benedenwaarts, langs het lijf af- de toga (d. i. de burgerlijke overheid); - cédére
keeren, z. v. a. pareeren; zich cavee- tempóribus semper sapiéntis est hábUum, wijken
r e n, tegen iets waken, op zijne hoede zijn, zich voor de omstandihgeden is altijd beschouwd als
in acht nemen; - cave ne cadas, lat. pas op dat ge 't werk van den wijze (een woord van Cicero);
niet valt! - caveant consoles 1 (verkeerd gebruikt - cedént, m. (lat. cédens) overlatei, afstanddoevoor videant c.) laten de- consuls waken 1 (formule, ner, b.v. van Bene schuld aan eenen andere; -redo
waarbij de r. om. senaat in gevaarlijke oogenblik- nulli, ik wijk voor geen andere (n.l. in schoonken de consuls met dictatoriale macht be- heid), de naam van eene der schoonste kegelkleedde) ; in 't algemeen : pas op, neem u in acht! slakken, de parel-kegelslak, pareladmiraal.
Cedel, c e ê 1, f. lijstje, briefje, naamlijst, z.
- cavént, m. (lat. cávens) borg, goedspreker.
e e d u 1 a.
Cavelin, fr. (spr. -lek), z. k a v e 1 i n g.
Cavérne, f. fr. v. lat. caverna (v. cavus, a, um)
Cedent, z. ond. e e d e e r e n.
Ceder, bij zoölogische namen afk. voor Cehol, holte, spelonk; kelder; -- caverneus, adj. (lat.
Lavernósus, a, um) vol holen, vol gaten; c a v e r- derhjelm (russ. entomoloog).
neuze respiratie, f. Med. ademhaling
Ceder, m. (lat. eedrus, gr. kédros) boom van
met een geluid als kwame die uit een hol.
het pijnboomen-geslacht in Azië; de eigenlijke
Cavésco, m. sp. graanmaat; ook gewicht van ceder, ceder van den Libanon(Pinus
eedrus) bereikt eene hoogte van 30 meters en
2 1 /2 centenaar.
Cavezzo, m. lengtemaat in eenige streken van heeft roodachtig, zeer hard hout; de cede rh a r s is welriekend en bederfwerend, en werd
Italië, ongeveer = 2 meter.
bij de Ouden tot lijkbalseming gebezigd; de c eCavia, z. s C a v i a.
d e r o 1 i e dient tot medisch gebruik. Men noemt
Caviaar, z. k a v i a a r.
cavilleeren, lat. (cavillárt) iemand bespotten, ook zoo: den levensboom (Thuja occtalis);
-foor den gek houden, beethebben; spitsvondige verscheiden soorten jeneverboom, b. v. Junidrogredenen gebruiken; - eavillátie (spr. t=ts), perus virginiana, welks hout gebruikt wordt
f. bespotting; betrappen, vangen door sluwe voor potlooden; ook den met den mahonieboom
vragen; spitsvondigheid, ophisterij ; - cavilleus, verwanten Cedrèla odorata, bekend als materiaal
adj. spitsvondig, sluw.
voor sigarenkistjes.
Caviteit, f. nw. lat. (v. 't lat. cavus, a, um, hol)
Cedille, f. fr. (spr. sediélj' ; uit het sp. cedilla,
holte, holligheid, inz. in het menschelijke li d. i. eig. kleine c, in het fransch gekomen) klein
drie caviteiten: hoofd-,-cha,m;de haakje onder de fransche c (q), hetwelk beteej
borst- en buikholte.
kent, dat men de c voor a, o en u als eene s en
Cavour, m. (spr. -voer) lange, zwarte toscaan- niet als k moet uitspreken.
sche sigaar (naar den beroemden ital. staatsman,
eédola, f. it. (spr. tsje-; vgl. c e d u 1 a) schuld
gast. 1861).
kredietbrief van de bank- en leen -bekntisof
Cawney, m. eng. (spr. kant) indische landmaat
te Rome, evenals onze banknoten in-inrchtg
= 24 mannies.
plaats van gereed geld gangbaar.
Caxa, f. sp. (spr. kacha) holte, ruimte, vat,
redo nulli, z. ond. c e d e e r e n.
kas, kassa.
Celraat, m. it. (cedráto) soort van groote, krui
Cayenne, f. (spr. kajènn') bij zeker whistspel
zeer welriekende citroen, welks bast met-dige,
de beste kleur; halfzijden gestreepte zomerstof, suiker wordt ingemaakt, de muskuscitroen; ook
die men in Frankrijk vervaardigt; - Cayenne- de boom, die hem draagt.
peper,• f. sterke, bijtende kruiderij uit het rijpe
Cedric, f. lat. vederhars; -c. terrestris, bergteer;
zaad van Capsicum baccatum (naar C a y e n n e - eedrium, n. lat. door teerkokerij uit het ceder,
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hout enz. bereid teerwater; — eedrire$, n. lat.
(v. rete, net) uit de brandolie van het cedrium
verkregen stof, welks kristallen zich netsgewijs
plaatsen.
Cedro-boom, m. (nw. lat. cedréla odordta; sp. cedro, ceder) geurige ceder, een hooge boom in N.
en Z. Amerika, met een welriekend, bitter en
zeer zacht hout, z. ond. c e d e r.
Cédula, f. sp. (z. V. a. lat. schedula, z. scheda)
c e d e 1, c e ê 1, briefje, lijstje, bewijs; koninklijke gunstbrief, aanstelling; in 't algemeen
oorkonde; inz. voormaals een spaansche ver
om op de spaansche bezittingen-gunisbref
in Amerika handel te drijven.
Ceinture, fr. (spr. sèn'tuur' ; v. ceindre = lat.
ringere, omgorden) gordel, lendeband; ook lijst,
krans, insluiting; — ceintuurbaan f., spoor- of
trambaan rondom eene stad.
Cel, z. e e 11 a; afkorting van lat. celéritas,
snelheid, de dynamische eenheid van snelheid.
Céladon, m. fr. (sp. Seladón; uit den roman
A s t r é e vas. d' U r f é) verliefd herder, smachtend minnaar; ook groenachtig blauw of blauwachtig groen, zeegroen, s e 1 a d o n z. a. (zoo geheeten naar de zeegroene kleeding der herders
in de fransche herderspelen der 17de eeuw); ook
de naam van een nachtvlinder.
Celaster, m. gr. (kélastros; lat. celastrus scan, klouterende celaster) struik in N. Amerika
met zeer buigzame en lange stengels, die ieder
nabijstaand gewas zoodanig omwinden, dat het
daardoor ten laatste moet sterven, de boommoorder.
Celatie, z. ond. celeeren.
Celatone, m. it. (spr. isj é—) groote helm, stormhoed.
Cele, f. gr. (kélé, gezwel), breuk, zie hele.
célèbre, fr. (van 't lat. celeer) beroemd, ver
ook onder c a u s a; — eelebreeren,-mard;z.
lat. (celebràre) vieren, plechtig gedenken; feestelijk prijzen; — celebránt, m. lat., eig. vierend,
feestvierder; mislezer; — celebratie (spr. t=ts) en
eelebreering, f. viering; — eelebriteit, f. (lat. eelebritas) feestelijkheid; vermaardheid, beroemd
beroemde naam; beroemd persoon.
-heid;
celgieren, lat. (celare) verbergen, verhelen, ver
lat. ver--heimljkn;—at(spr.=),fnw
heling, verberging.
Celemíne, f. spaansche inhoudsmaat voor
droge waren = 5,696 liter (12 c e 1 e m i n e s
doen een f e n e g a).
celere, celeremente, ital. Muz. snel, schielijk,
vlug.
eelereeren, lat. (celerare) verhaasten, versnel
snellen, ijlen; — eeleriière, f. fr. (van 't lat.-len;
ester, snel, en f erre, dragen) snelwagen, een middel tot spoedig vervoer in Frankrijk, op de wijze
der eng. stage-coaches; — eeleripede, z. v e 1 o c ip e d e; — celeriteit, f. lat. (celeritas) gezwindheid,
snelheid, vaart, zie ook cel; — celeriméter, m.
snelheidsmeter, tachymeter.
Celerf, z. s e l l e r y.
celeste, ital. en fr. Muz. hemelsch; als subst.
lang aanhoudende zachte tonen, door de pianoen fortepedalen gelijktijdig op een piano-fortel
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gebruikt, voortgebracht; ook opzettelijk daartoe
ingericht pedaal.
Celestinus, mansn. (van 't lat. teler, snel),
snelle, vlugge; f. Celestina; v. a. van het lat.
coelestis, hemelsch, z. C ce 1 e s t i n u s.
Celibaat, z. ond. c ae 1 e b s.
Cella, verklw. cellola, f. lat., eel, bergplaats,
kamertje, kloostervertrekje; bijencel; — cellola,
pl. Bot. het elementaire orgaan, waaruit het
organisch lichaam is opgebouwd; zooveel als
elemen t; — cellariën, n. pl. celkoralen; — cel
lat. romeinsche slaaf, die de sleutels-larius,m.
van de provisiekamer en den kelder droeg; —
eellepóren, pl. lat.-gr. zaadkoralen; — celleporieten, m. pl. doorboorde koraalversteeningen;
— cellieten, m. pl. celbewoners, celbroeders en
celzusters, geestelijken, die voor de zieken zorgen; — celluleus, cellulair, adj. Anat. en Bot.
uit cellen bestaande, celvormig, in cellen afgedeeld; — cellulaire pathologie, f. richting der algemeene pathologie of ziektenleer, welke het
ontstaan en het wezen der ziekten tracht terug
te brengen op de werkzaamheid der kleinste,
voor het gewapende oog nog als geheel herkenbare deeltjes van het organisme, de zoogen. cel
stelsel, volgens 't-len;—cuairst,.
welk de gevangenen in afzonderlijke cellen of
vertrekken alleen opgesloten worden; zulk eens
gevangenis heet dan cellulaire gevangenis. In Frankrijk heeft het cellulaire
r ij t u i g, dat in vakken verdeeld is, zoodat do
veroordeelden gedurende hun vervoer geen verkeer met elkander kunnen houden, sedert 1837
de vroegere keten der galeislaven (chain des
f orcats) vervangen; — eelluloide, f. uit eene ver
kamfer bestaande-bindgvatrocelusn
stof, waarvan men vele voorwerpen vervaar digt; — cellulose, f. Chem. stof, waaruit de cel
organische wezens bestaan; celachtig-wander
gedeelte van de houtvezel, inz. de door koken in
sodaloog onder hoogen druk tot papierstof ver
vezels der naaidboomen; — eellulose--werkt
hezanitra1 t, n., nitrocellulose, schietkatoen.
Cello, f. it. (spr. tsj ello) afgekort voor v i o1 o n c e 11 o (z. aid.); — cellist, m., z. v. a. v i o1once11ist.
eellula, cellulair, eelluleus, enz., z. ond. c e 11 a.
Cèlo, m. bulgaarsch dorp.
Celosia, f. Bot. plantensoort; — celosia cristata,
hanekam.
Celotomie, z. k e l o t o m i e.
Celsiteit, f. nw. lat. (van 't lat. celsius, a, um
hoog, verheven) hoogte, verhevenheid, hoogheid.
Celsius, naam van een zweedsch geleerde
Anders Celsius (1701-1744), van wien de eentesimale indeeling der thermometerschaal afkomstig is; een graad Celsius (afk. C.) is het
honderdste deel van den afstand tusschen vriespunt (0 ) en kookpunt (100°).
Celten of K e f t e n, een indo-germaanschen
volksstam, in de Oudheid verspreid in W. Europa,
inz. in Gallië, Spanje en Brittannie, reeds vroeg
grootendeels door de Romeinen onder 't juk gebracht, later door de germaansche volkeren on14
0
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derworpen en met deze vermengd. Slechts wei
overblijfsels van dezen volksstam hebben-nige
hunne eigen taal tot heden bewaard: zoodanige
celtische talen zijn: het Gaelisch in
Hoogschotland, het I e r s c h in Ierland, het
W a 11 i s e h in Wallis (Wales) en het B r et o n s e h in de fransche landstreek Bretagne.
Cémbalo, m. it. (spr. tsjémbalo), z. c i m b a a l;
vroeger ook het klavier.
Cemént, n. (it. cemento, fr. ciment; van 't lat.
caementum, steenslag, van wedre, houwen) bindmiddel, metselkalk, mortel, tras; - eementeeren (fr. eimenter) vereenigen, door metselkalk
verbinden; ook gloeien, branden, louteren; eementàtie (spr. tie=tsie), f. of het eementeeren,
gloeien van een lichaam in gesloten vaten tusschen een ander tot poeder. gebracht lichaam
(cementeerpoeder), dat door middel
van het vuur zekere veranderingen in het middel
moet te weeg brengen; - eeméntkoper, n. koper
uit cementwater ontstaat (z. la--nedrslag,i
ger);-eementstaal,;n. brandstaal, blazenstaal, dat
men verkrijgt door staafijzer sterk te verhitten
in een mengsel van kool, roet, asch en keuken
kiezelloog, een invele berg--zout;eménwar,.
werken zich vormende oplossing van kopervitriool, waaruit het zich door metallisch ijzer
als cementkoper nederslaat.
féna, coena, f. lat. avondmaal ; - eenaeulum,
coenaculum, lat. n. cenakel n. Avondmaal
(des Heeren); voorstelling daarvan b. v. de
schilderij van Leonardo da Vinci; ook eetzaal
(in een klooster). Le cénacle, fr. vereeniging
van romantische schrijvers (Ch. Nodier, E.
en A. Deschamps, Sainte-Beuve, A. de Vigny
en V. Hugo).
Cenacho, m. sp.. (spr. senátsjo) draagkorf.
Cenangie, z. k e n a n g ie; - eenehrieten, z.
kenehrieten.
eendré, fr. (spr. sandré; van cendre = lat.
cinis, gent. tinris, asch) aschgrauw, aschkleurig; blond; - eendrillón, f. (spr. sandrieljón; ital.
cener.éntola) asschepoester uit het bekende volks
verwaarloosd, voor de laagste diensten-sprokje;
gebruikt meisje; - cendres bleues, pl. fr. (spr.
sd1dr'bleu') mineraalblauw, bremerblauw, een
mengsel van kalk, zwavelzure kalk en tweede
koper-oxydehydraat, dat veel bij het schilderen
wordt gebezigd.
Cenobiet, eenobitiseh, eenobium, eigenl. k o en o b i e t, enz., z. ald.; - eenosis, z. k e n o s i s.
Cenotapbïum, n. (gr. kenotáphion, van kenós,
ledig, en táphos, graf) ledig graf, grafteeken,
praalgraf, tombe, opgericht ter eere van eersen
elders begravene (bij de Ouden veel in gebruik),
ook tumulus honorarius genoemd.
Cenaaal, z. s e n s a a l; - eenserie, z. courtage, ond. courtier.
eenseeren, lat. (censére) beoordeelen, aan een
oordeelkundig onderzoek onderwerpen, waar
berispen; - censor, m. bij de oude Ro--dern;
meinen regeeringspersoon, met de handhaving
der goede zeden en openbare orde belast; beoordeelaar,inz.van boeken,een boekenrichter, boek
kerk of staat aangesteld toe--beschouwr;d
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ziener op de litteratuur, die het recht heeft som
plaatsen te veranderen; - eeneureeren, fr.-mige
(censurer) berispen, wraken, afkeuren, nadeelig
beoordeelen; in den ban doen, uit de kerkelijke
gemeenschap sluiten; - censuur, f. (lat. censura)
monstering, beoordeeling, onderzoek, boekbeschouwing, boekengericht of de door kerk of staat
verordende onderzoeking .en beoordeeling van
nieuwe geschriften en de daaruit voortvloeiende
bewilliging of weigering van de openbare uitgave
door de drukpers (vgl. imprimàlur); - censer
ecclesiastica, Jur. kerkstraf, kerkelijke boete; eensurabel, adj. (fr. censurable) aan onderzoek,
beoordeeling, enz. onderworpen; berispenswaardig, bestrafbaar, wraakbaar, verwerpelijk; weleer ook: cijnsbaar, schatplichtig; - census, m.
schatting, telling des volks bij de Romeinen;
schatting van het vermogen der burgers,. volgens
welke alle burgers in zes klassen en deze weder
in centuriën verdeeld waren; daaruit volgende
belasting, opbrengst, c ij n s; thans: maatstaf
naar den belastingaanslag om de staatsburger
(kiesrecht) uit te oefenen; ook de heden -rechtn
bepaalde tijden plaats hebbende-dagsche,op
volkstelling; - census annuus, jaarlijksche belasting; - C. areárum, grondbelasting; - c. cmigratiónis, belasting op het landverhuizen; - c. promobzlis, belasting die, niet ten bepaalden dage betaald
zijnde, met iederen verzuimden dag vermeerdert; - censita bona, n. pl. cijnsbare, met cijns belaste goederen; - eensitus, m. cijnsbare of schatplichtige, hij, die belasting moet betalen; - een
lat. censudlis, e) tot het belasting-sual(ter
belastbaar, cijnsbaar; - een -stelbhornd;
m. pl. cijnsplichtigen, belastingschuldi--suàle,
gen; - eensueeren, nw. lat. belasten, eene belasting opleggen.
Cent, 1) (van 't lat. centum), honderd; woord,
dat de verhouding van de winst tot het kapitaal
uitdrukt, b.v. 5 per cent of 5 % d. i. '/20 van het
kapitaal; koperen munt, het honderdste van
den nederlandschen gulden; ook honderdste
gedeelte van den dollar in Amerika (= 2 1 2 ned.
cent) en op de Ionische eilanden: - cent jours, 1
fr. s r. san zjoer) de honderd dagen van len*
20sten Maart tot. den 2881 en Juni 1815, gedurende
welke Napoleon na zijne terugkomst van Elba
in Frankrijk regeerde; - céntenaar, m. (van 't
lat. (centenanus, a, um, honderd bevattend) een
gewicht van 100 pond; - eentenarium, n. lat. (fr.
centenacre) honderdjarig feest (van het bestaan
van iets, van iemands geboorte, enz.); - eentenarias, m. lat. honderdjarige; - eentèsbna, f. (of
centesima pars) 100ste deel, inz. bij interestberekeningen; - eentesimaal (spr. s=z), adj. in honderd deelen verdeeld; - eentesimaalrekening, f.
nw. lat.-ned. rekening naar honderdste deelen; eentesimeeren, lat. (centesimare, van centesimus,
a, um, de honderdste) den honderdsten man uitnemen, afzonderen; - eentesimatie (spr. tie=
Isie), f. nw. lat. uitneming van den honderdsten
man, inz. ter bestraffing, ter terechtstelling; eentésimo, m. it. (spr. tsjentéz --) kleine pasmunt
in 't koninkrijk Italië = 1/lá lira = „ongeveer 1
cent; - eenti..., voorvoegsel voor maat-eenheden
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om het 1 /1» deel aan te wijzen;'- eentiáre, f. 1/loo
are, z. a r e; - eéntieeps, lat. (v. caput, hoofd)
honderdhoofdig; - eentifolle, f. lat. (Centi f olia
rosa) honderdbladerige roos; - eentifoliseh, adj.
honderdbladerig; - eentigraad, m. graad van den
honderddeeligen thermometer (z. C e 1 s i u s); eentigrádiseh, adj. nw. lat. honderdgradig; centigram, n. (fr. centigramme) gramme,
z. g r a m m e; - centiliter, '/ liter of 1/ 00 ned.
kan, z. 1 i t e r; - eentimánen, m. pl. lat. (centimá nt) Myth. honderdhandige reuzen, gelijk
Briareus, Gyges, enz. ; - eentime (spr. salitíèm'),
z. f r a n c; - centimeter, m. (fr. centimètre) 1 /1.
meter, z. m e t e r; - centimeter-gram-secondesysteem, El. Phys.'t uitdrukken van alle eenheden
in centimeters, grammen en seconden; afk. C.
G. S. systeem; - centimeter-gram-seconde-eenheld, El. de eenheid in C. G. S. systeem; afk.
C. G. S. eenheid; - centipédiseh, adj. nw. lat.
honderdvoetig; - eentistëre, fr., z. ond. s t è r e;
- eentweight, n. eng. (spr. séntuweel) centenaar, z.
V. a. hunderdweight.
Cent, 2) of z e n t (spr. tsent, hoogd. van 't
mid. lat. tentdm, dat als overzetting van 't oudd.
huntari, angels. en eng. hundred, oorspr. landsgedeelte of district van 100 hoeven of dorpen
beteekent) bij de oude Germanen district, rechts
lijfstraffelijk rechtsgebied onder eene ge--gebid,
meenschappelijke overheid staande; - eentgericht, - overheid van zulk een district, lijfstraffelijk gerecht, bloedban; - cent graaí, opperrechter
van een tentgericht; - eentheer, n. bezitter van
een goed, waaraan 'lijfstraffelijk recht is verbonden.
Centaurus, m. gr. (eig. kentauros, d. i. df stier
iemand die oorspr. te paard op de stie--doer,
renjacht ging, df enkel stieraandrijver, herder te
paard, van kentein, steken, prikkelen, inz. om
aan te drijven, ook nedersteken, en tauros, stier)
Myth. paardmensch, een der fabelachtige monsters, half mensch en half paard, gesproten uit
C e n t a u r u s, zoon van Ixion, dien deze teelde
bij de wolk, in welke hij waande Juno te omhelzen; ook een sterrenbeeld aan den zuidelijken
hemel, dat door eene figuur, half mensch half
paard, _wordt afgebeeld; - eentaurèa, f. lat.
(gr. kentauris, of kentauria, ook kentaurion) duizendguldenkruid, eene geneeskrachtige plant,
van welke de c e n t a u r u s Chiron zich bediende om zich te genezen van de wond, die hem
door een der pijlen van Hercules was toegebracht; - centaurea cyánus, blauwe korenbloem;
- C. benedicta, cardobenedictenkruid.
Centenaar, eentenarius, zie onder c e n t 1).
Centerboard, m eng. jacht met kielzwaard.
Centerboor, f lat -ned (van centrum, z. ald.)
boor, die groote regelmatige gaten maakt en snel
in het plankenhout doordringt; - centerhoek, m.
Math. middelpuntshoek, ontstaande door uit het
middelpunt van een regelmatigen veelhoek lijnen
naar de uiteinden van eene zijner zijden te trekken
centesimaal, eentesimeeren, centesimo, z. ond.
c e n t 1); - eentgerieht, eentgraaf, z. ond. c e n t
2); - eentieeps, centifolie, enz., z. ond. c e n t 1)
-
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Cento, m. lat. (pl. centànes, gr. kentroon, fr. een
lapwerk,) arlekijnspak, inz. een mengelmoes-ton,
van verzen, uit den samenhang genomen, waarin
zij bij de dichters te vinden zijn, en tot een nieuw
samenhangend geheel gemaakt; lappendekenvers ; in 't algemeen: geschrift samengesteld uit
brokstukken, citaten van zeker werk of uit meer
werken van verschillende schrijvers. Zoo be--der
staan er levens van Jezus in citaten ontleend aan
Homerus en aan Euripides. Ausonius is, waar
het cento's geldt, bekend; Muz. een muziekstuk,
bestaande uit gedeelten van verschillende opera's; ook wel p a s t i c c i o (spr. paslietsjo). of
p a s t i c h e, fr (spr. pastiesj') geheeten; - een
(fr. centoniser, it. centonizzare) Muz.-toniser,
eene opera of oratorium uit de compositën van
onderscheiden componisten samenstellen.
Centre, m. fr. (spr. san-tr' ; van 't lat. centrum)
middelpunt, centrum (in de Kamer enz.); - c. de
conversion, c. d'action, draaipunt; - c. de gravitation, aantrekkingspunt; - c. de gravité, zwaartepunt;- c. d'equilibre, evenwichtspunt; -c. de rotation, omwentelingspunt; c. - d'oscillation, slingerpunt.
Centrum, n. lat. (gr. kéntron, eig. spits, stekel)
middelpunt, b.v. van een cirkel, van een li
midden; oneig. plaats,-cham,vernigsput
waar iemand behoort, zich als te huis, in zijn
schik bevindt; Mil. middengedeelte van een slagvaardig leger, in tegenoverst. van de beide vleugels; in parlementen: middelpartij, gematigden,
die het midden van de halfronde zaal plegen in
te nemen; - centrum gravitàtis, Phys. zwaartepunt; - C. oscillations, slingerpunt; - centraal,
adj. (lat. centràlis, e) middelpuntig, hetgeen tot
het middelpunt van eenig ding behoort, of het
uitmaakt, zich daarin bevindt, daarheen gericht
is, enz. ; een centrale stoot is zulk een, welks
richtingslijn door de zwaartepunten van de bewogen lichamen gaat; - elektrische centrale, f.
inrichting, waar door shunt- of compounddynamo's elektrische stroom wordt voortgebracht
tot kracht- of lichtvoortbrenging; - centraal
een middelpunt uitgaand bestuur;-bestur,n.va
- centraal-beweging, f. kringvormige beweging of
de kromme baan van een bewegend lichaam om
een zeker punt, waardoor het wordt aangetrokken, b.v. de beweging der maan om de aarde; centraalbureau, n. (spr. -buró) hoofdkantoor; centraal-eclips, f. ringvormige zonsverduistering;
- centraal-comité, n. hoofdcommissie; - eenfraai-krachten, • tweederlei krachten of wetten,
aan welke de bewegende lichamen bij hunne
centraal-beweging gehoorzamen en waardoor zij
in hunne baan worden gehouden; deze zijn de
centripetale kracht, middelpuntzoekende, naar
het middelpunt strevende kracht, en de centrifugale kracht, middelpuntschuwende kracht, die,
waardoor een lichaam zich van het middelpunt
zijner cirkelbaan poogt te verwijderen; - een
werktuig, waardoor de een-tralmchine,f.
beweging in een kring aanschouwelijk-tral
wordt voorgesteld; - centraal-organen, m. pl.
hoofd-levenswerktuigen, b.v. het hart, de longen
enz. ; - centraal-plateau, n. (spr. -to) hoogvlakte
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in het binnenland van een land; - centraal- centrobáriscly adj. gr. het zwaartepunt betref.
positie, f. (spr. -zi-tsie) Mil. midden- of hoofdstel- fend; - centrobarische methode, f.berekening van
ling; - centraal-prolktie, z. p r o j e c t i e; - I vlakken of lichamen met gebruikmaking van
centraal-punt, n. middelpunt; - centraal-school, den weg, door het zwaartepunt bij eene draaiing
f. kring-, of hoofdschool, die in het midden om een as afgelegd; - centroskopie, f. gr. bevan het district ligt, waarvoor zij bestemd is; - schouwing der zwaartekracht.
centum, lat. honderd (z. c e n t 1); - centumcentraal- station, n. spoorwegstation, vanwaar
als middel- en aansluitingspunt de verschillende vir, m. honderdman, een der centumvh^i, hontreinen in verschillende richtingen vertrekken; - derdmannen of 105 (later 180) rechters in 't oude
centrale vergadering of centrale congregatie, f.lat. Rome, die de geschillen der burgers over eigenhoofdvergadering, eigenl. middelpuntsvergade- dom, erfenis, schuld enz. beslechtten; - centumring, d. i. zulk eene, in welke zich de werkzaam- viraat, n. gerecht der honderdmannen, waardigheden van andere vergaderingen als in een mid- heid van c e n t u m v ir; - eenti neulus, n. lat.
delpunt vereenigen; - centraal-vuur, Phys. reeds (verg. c e n t o) uit (bonte) lappen samengenaaid
bij de Ouden onderstelde middelpunts- of kernvuur van den aardbol, in hetwelk men weleer
den oorsprong der vulkanen en soortgelijke verschijnselen dacht te vinden; thans de warmte,
die aan het binnenste des aardbols eigen schijnt
te zijn en van de verwarming door de zon geheel
onafhankelijk is.; – centraal-zon, f. volgens de
veronderstelling der sterrenkundigen het gemeenschappelijk middel- en zwaartepunt der
wereld van de vaste sterren, dat binnen de

kleed; – eentuplum, n. nw. lat. 't honderdvoud,
honderdvoudige; – centupleeren, eerhonderdvoudigen, met honderd vermenigvuldigen; –
centurie, f. lat. (aria) aantal van honderd;
inz. krijgsschaar van 100 man, oudrom. legerafdeeling (compagnie), het óde deel der cohorte
en het 100ste deel van het legioen; ook afdeeling
der rom. burgers, waarnaar bij volksvergaderingen gestemd werd; – de m a a g d e n b u r gs c h e c e n t u r i ë n, naar eeuwen ingedeelde

P 1 e j a d e n (z. ald.) schijnt te liggen; - centraalzenuwstelsel, n., zenuwen, hersenen en ruggemerg, die het middelpunt vormen, van waaruit
vertakkingen, periphere zenuwen z.a., door 't

kerkelijke geschiedenis, op kosten der evangelische vorsten ondernomen en door F 1 a c ï u s
in 1552 begonnen; - eenturlo, m. lat. hoofdman,

bevelvoerder over 100 man of eene centurie bij
lichaam gaan; – eentrallseeren (spr. s=z), (fr. de oude Romeinen.
centraliser) in een middelpunt vereenigen, samenCépa, lat. (ook Allium cepa), fr. cèpe (spr.
trekken, het vereenigen van 't gezag, van al de sèpe) m. eetbare paddestoel.
staatsmachten in de handen van de regeering; –
Cephalaea, of k e p h a 1 w a, f. gr. (van kephaeentralisátie (spr. - za-tsie), f. (fr. centralisation) lë, hoofd) Med. aanhoudende hevige hoofdpijn; –

vereeniging, samentrekking, vereenvoudiging, eephalágra, n. hoofdjicht; cephalalgie, f. hoofd–

vereeniging van de macht der regeering in een
middelpunt, in een hoofdstad enz.; strenge eenheid van den staat bij zeer beperkte vrijheid; –
centraliteit, f. middelpuntseenheid, middelpuntsvereeniging; – centralist, m. voorstander van
het centralisatie-stelsel; – centreeren, middelpunt zoeken, vinden, aanwijzen; glas naar het
middelpunt bewerken of slijpen, d. i. zoodanig,
dat het middelpunt der opening van het objectief glas ook dat der grootste dikte van het glas
is; – centrifuge of centrifugaal-maehine, f. toestel om verschillende stoffen (suiker, wol, waschgoed, melk) te drogen of te reinigen en te ontvetten door de centrifugaalkracht; – eentrilugaal, adj. nw. lat. (v. f ugére, vlieden) middelpuntvliedend, er naar strevend. zich van het
middelpunt te verwijderen; – centrifugaal-

pijn, hoofdwee; – eephalálgiseh, adj. aan hoofdpijn onderhevig; tot hoofdpijn behoorende; –
eephalmmatoom, n. (vgl. h ae m a t o o m) bloedgezwel van den schedel bij pasgeboren kinderen;
– eephalantlea, n. pl. hoofdzuiverende middelen;
– eephal ea, pl. hoofdversterkende middelen; –
cephalitis, hoofd- of hersenontsteking; – cephalodesmfon, n. hoofdverband; – eephalogenésis,
f. hoofdvorming; – eephalologie, f. hoofdleer,
hersenleer; – eephaloloxie, f. scheeve hals,
scheefhoofdigheid; – eéphalometer, m. hoofdmeter, een werktuig om het hoofd van pasgeboren kinderen te meten; – eephaloph5ma, n. uitwendig hoofdgezwel; –eephalopoda, m.N.H. koppootigen, eene orde der weekdieren; – eephaloponie, f. aanhoudend gevoel van zwaarte in het
hoofd; – cephalopyósis, f. ettergezwel in het

kracht, z. boven; - centrifuglalpomp, f. slinger- hoofd; - cephalotomie, f. opening van het hoofd
pomp; - centrifugéeren door de centrifugaal- of het bekkeneel; - eephalotribe of eephalotrïpkracht bewerken; - centrifugaal-regulator, m. tor, m. tangvormig werktuig tot samendrukking
toestel aan de stoommachine, welke door matige
stoominstrooming den regelmatigen gang der
machine verzekert; – centripetaal, adj. nw. lat.
(v. petére, op iets afgaan) middelpuntzoekend,
naar het centrum strevend; – centripetaalkracht,
z. boven; – centrisch, adj. z. v. a. c e n t r a a 1;
– eentrobarikay f. gr. regel in de werktuigkunde
om den inhoud van een vlak of lichaam, dat door
omwenteling van eene lijn of eene figuur ontstaat, door het zwaartepunt der bewegende lijn
of figuur te vinden; leer van het zwaartepunt; –

van het hoofd der doode lichaamsvrucht bij
moeilijke geboorten, welke cephalotripsie heet.
Cépheus, m. naam van een fabelachtigen kofling van Ethiopië, vader van Andromeda;
Astron. een ruitvormige groep van 4 sterren,
dicht bij den Noordpool.
Cer., (Chem.) verkorting van c e r e r i u in of
c e r i u m, z. ald.
Ceraat, n., z. c e r a t u m.
Ceraine, f. nw. lat. onverzeepbaar gedeelte van
c e r i n e (z. ald.).
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Ceramographie, z. keramographie; ceraphyllet enz., z. keraphylliet.
Cerasine, (spr. s=z), f. nw. lat. (v. 't lat.
cerásus, kerseboom) stof, in de gom der kerseen pruimeboomen vervat.
Cerást, m. gr. (kerástës) hoornslang; - cerastium, n. Bot. hoornbloem.
Ceratiasis, ceratitis, eeratocele enz., z. k e r a t-.
Ceràtum of eeraat, n. lat. (van Gera, was) Med.
waszalf, waspleister; - eeràtie (spr. í=ls), f.
nw. lat. (van 't lat. cerare, met was overtrekken)
overtrekking met was, wasbedekking; ook ver
wasachtige stof door oplossing-anderig
of smelting.
Ceraunia, ceraunometer enz., z. k e r a u n-.
Cerbérus, m. lat., of gr. k e r b é r o s. Myth.
helhond, een hond met drie koppen, die den
ingang van den T a r t a r u s bewaakte, z. ond.
P 1 u t o; ook onvriendelijk portier; Astron.
noordelijk sterrenbeeld naast de Hand van
Hercules.
cercar delta nota, ital. Muz. zoeken van den
toon door voor- of naneming.
Cerearitén, pl. (v. gr. kérkos, staart) staart
een soort infusiediertjes, die zich door-diertjs,
snelle bewegingen doen kennen.
Cerele, m. fr. (van 't lat. circilus) kring, gezelschapskring, sociëteit; voorste kring in
schouwburgen, parquet; - eerele international
(spr. Miernasianaal), sociëteitsgebouw voor alle
volken op de Parijsche wereldtentoonstelling.
Cereápen of k e r k ó e n, m. pl. gr. (kérkóppes, van kérkos, staart) N. H. gestaarte apen;
in de grieksche myth. plaagzieke en boosaardige kabouters, die den wandelaar allerlei poetsen speelden; ook: sluwe, arglistige, teugellooze
menschen; - eereoplthèken, m. pl. gr. lang
-starige
apen, meerkatten.
Oerdaken, z. t s j e r t a k e n.
Cerdonísten, m. pl. ketters der 2de eeuw,
aanhangers van C e r d o, die een goed en kwaad
beginsel als oorzaak van alle dingen leerde.
Cerèa of eerla, f. nw. lat. (gr. kenion, v. kèrós,
was) soort van hoofdzeer (f a v u s z. a.), welks
kleine zweren niet ongelijk zijn aan honigraat.
cereaal, eerealién, z. ond. C e r e s.
Cerébrum, n. lat. hersenen; - eerebéllum, n.
kleine hersenen, die onder en achter de groote
liggen; - eerebraal, adj. wat de hersenen betreft;
- eerebraalafiectie, f. aandoening of ziekte der
hersenen; - cerebraal-systeem, n. dat gedeelte
van het zenuwstelsel, hetwelk de hersenen en
de van haar uitgaande zenuwen bevat; - eerëbrospinaalmeningltis epidémica, f. lat. epidemische nekkramp, ontstaan uit ontsteking van
de persen- en ruggemergvliezen. - eerebrospinaal-systeem, n. stelsel der hersen- en ruggemergszenuwen; - eerebrine, f. hersenvet, eene
phosphorachtige vetsoort in de hersenen; eerebrieten, pl. op hersenen gelijkende versteeningen eener koraalsoort; - cerebrósis, f. hersenontsteking met razernij, hersenwoede.
Cërefolium, n. lat. (gr. chaerephyllon, fr. eer /Buil) Bot. kervel.
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Ceremónie, f. lat. (caerimonia; fr. cérémonie)
in het algemeen een gebruik; plichtpleging, gewoonte, gebruik van hoffelijkheid, wellevend heid; hof- of kerkgebruik; plechtigheid; - eeremoniéel, n. vooraf bepaald en geregeld gebruik
bij plechtigheden en feesten; het .gebruikelijke,
door gewoonte of landsgebruik gevorderde bij
deze of gene gelegenheid; - ceremoniemeester, m.
persoon, die met het regelen der ceremoniën is
belast, die aan eenen feestelijken maaltijd den
gang der plichtplegingen, de toasten enz. regelt;
- ceremoniéus, adj. (fr. céréieux) plechtig,
feestelijk, wellevend, inz. vol plichtplegingen,
lastig beleefd, stijf, vormelijk; - eeremoniarius,
m. priester, die de kerkelijke ceremoniën leidt;
bij ridderorden de persoon die de orde daarin
bewaart.
Cererlum of eereer, minder juist cerium of
ceer, n. nw. lat. (naar de planeet C e r e s genoemd) Min. enkelvoudig metaal, van choco
kleur, in 1801 door Hisinger en Ber--ladbruine
zelius in Zweden ontdekt; - cereriet, n., eerinsteen, m. of eeriet, n. metallische delfstof, die
e e r e r i u m bevat; - eeriumoxyde, n. Chem.
uit ceriumnilraát bereid bestanddeel der gloeikousjes.
Ceres, lat. of D e m ë t e r, gr. f. Myth. godin
van den landbouw en der veldvruchten, dochter
van Saturnus en Rhea; ook naam der eerst ontdekte van de asteroiden, n.l. op 1 Januari 1801
door Piazzi te Palermo tusschen Mars en Jupiter;
-Ceres en Baeehus, Poët. koren en wijn;-eereaal,
adj. (lat. cereàlis, e), wat Ceres, den graanbouw of
het graan betreft; -eereálién,n. pl. feesten ter eere
van Ceres, Ceresfeesten, door de oude Rom. van
9-18 April gevierd; ook halmvruchten of zulke
planten, die holle, met geledingen voorziene
stengels schieten, lange en smalle bladeren heb
vezelige wortels voorzien zijn en melige-ben,mt
zaden dragen, alzoo tarwe, spelt, rogge, gerst,
haver, mais en gierst; door sommigen wordt er

ten onrechte ook de boekweit toe gerekend.
Ceresine, f. (v. 't lat Gera, was) door chemische
behandeling aan bijenwas gelijk gemaakt o z o keriet (z. aid.).
Cerevisla (spr. s=z), f. lat. (een oorspr. cel
gallisch woord) bier; kruidenbier, waarin-tisch
bloedzuiverende kruiden zijn getrokken; - cerevisiàrum jus, brouwrecht.
Ceria, z. c e r e a.
Ceriet, z. ond. c e r e r i u m.
Cerine, f. groenhars, een bijzondere stof, die
men in het was der bijen heeft gevonden; eerinine, f. op was gelijkend bestanddeel der
bruinkolen.
Cerinsteen, cerium, z. onder c e r e r i u m.
Cerinthiers, m. pl. secte van scheurmakers
der eerste eeuw, naar eenen C e r i n t h u s genoemd, die leerde, dat Christus bij zijne tweede
komst aan zijn volk vleeschelijke geneugten zou
schenken.
Cérise, f. fr. kers; adj. kersrood.
Cerium, z. eererium.
eerneeren, (fr. cerner, - v. 't lat. circinare, cirkelrond maken, circinus, passer) waarnemen,
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-gadeslaan; insluiten, omringen, inz. eene stad,
vesting enz.
Cernulatlo, f. nw. lat. moeilijk hoesten; —
eernuleeren, het hoofd ter aarde buigen.
. Cerocensuàlen, m. pl. nw. lat. (v. Gera, was,
en census, cijns) zulke personen, die voor gebruik
van landerijen of andere voorrechten eene jaar
belasting in was aan het altaar eener-lijksche
kerk moesten opbrengen; — cerographie, f. z.
k e r o g r .a p h i e; — ceroleine, f. fr. (van 't lat.
eera, was) vette, zeer weeke en zeer smeltbare
stof, aan 't- witte was ontleend, door het in
sterken wijngeest te laten koken; — cerelith, m.
lat.- gr. wassteen, eene soort van speksteen; —
eeromantie, z. k e r o m a n t i e;— eeromél, m.
uw. lat. zalf uit gesmolten was en honig; — ceroplastiek, f. z. k e r o p l a s t i e k; — cerosine
(spr. s=z), f. barb. -lat. wasachtige brandstof
uit het grijsgroene stof, dat men op den bast van
vele soorten van suikerriet vindt; — cerotine, f.
in kokenden alkohol onoplosbaar bestanddeel der
bijenwas; — eerox lon, n. gr. (d. i. washout) de
hoogste palmsoort op de Andes (ook Irartea andicola geheeten), welks stam een wasachtige
massa uitzweet; vandaar: eeroxyllne, f. Chem.
palmboomhars, een uit het palmwas verkregen
kleurloos, kristallinisch hars.
Cerro, sp. (spr. tjerro) hoogte, berghoogte.
eerteeren, lat. (certáre) strijden, wedijveren;
eertämen, n. strijd, kamp, wedstrijd; — eertátie
(spr. tie = tsie), f. (lat. certatio) wedstrijd.
Certepartie, z. chertepartij.
certifieeeren, nw. lat. (eerti f icdre, fr. certifier,
van 't lat. certus, a, um, gewis, en f acére, maken)
gewis of zeker maken, verzekeren, bevestigen,
getuigen, een getuigschrift geven; - certificaat,
n. getuigenis, getuigschrift; — eerti f icat d'origine,
fr. (spr. serti f ikd dorizjién') bewijs of getuigenis
van oorsprong, afkomst, inz. voor koopwaren; —
spoed-eerti f icaat, n. advies van een geneesheer
om onmiddellijk Indië te verlaten; — certificatie
(spr. tie = tsie), f. bevestigen, verzekeren, voor
waarheid verklaren ; verzekering, waarverklaring; — certifieàtor, nw. lat., of certifieateur, fr.
m. die eene borgtocht, een geschrift enz. bevestigt, verzekert, die zich borg stelt van eenen
borg, achterborg; — eertioreeren (spr. ti=tsí),
later lat. (certiordre, van eerhor, zekerder, compar. van certus) verzekeren, vergewissen; — eer
ti en tie=tsie), f. Jur. inlichting-tloraie(sp.
omtrent zekere rechtsverhoudingen, welke naar
het voorschrift der rechten somtijds moet gegeven worden aan dezulken, bij wie men
bekendheid daarmede niet -onderstellen mag.
Certósa mozaiek, f. houtwerk met ingelegd
ivoor, uit Noord-Italië.
geruis, n. (fr. céruse, lat. cerussa) loodwit,
spaansch wit; blanketsel; — cerussa Jovis, tinasch; — c. nativa of ecrussiet, n. natuurlijk kool
-zurlodxye,wit
looderts, loodspaat.
Cerümen, n. nw. lat. (v. Gera, was) oorwas,
oorsmeer, oorsmout; — eerumineus, adj. oor
-smer
bevattende, oorsmoutachtig.
Cerussa, z. ond. Geruis.
cvantésk, eeivántiseh, adj. Litt. dat naar
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den stijl, de manier van C e r v a n t e s, schrijver van Don Quichote, zweemt.
Cervelaatworst, f. (fr. cervelas, it. cervelláta, van
cervéllo, lat. cerebellum, verklw. van cerebrum,
hersenen) eig. hersenworst; ook andere ongekookte vleeschworst; — eervelaat- marmer, n.
donkerrood marmer met vele grijze en witte
aderen.
eervicaal, adj. lat. (van cervix, f. nek) den nek
betreffende.
Cervus, m. lat. hert; — córnu cérvi, hertshoorn;
— cervicapra, f. lat. hertegeit, een soort van
antilope; — cervinus, adj. lat. op herten betrekking hebbende; hertachtig enz.
cesseeren, lat. (cessdre) ophouden, wegblijven,
wegvallen, een einde nemen; — cessat, het houdt
op, valt weg; — cessánte causa cessaí e f f éctus, met
de oorzaak houdt ook de werking, de uitwerking
op; ook wel als tegenstelling: duránte causa,
drat etectus, bij het voortduren der oorzaak,
duurt ook de uitwerking voort; — cessàtie (spr.
t = ts), f. (lat. cessatio) dralen, talmen, vertragen,
stilstaan, ophouden.
cessibel, barb. lat. (van 't lat. cedére, z. c e d e e r e n, fr. cessíble) dat afgestaan kan worden, vervreemdbaar, voor afstand vatbaar; —
eessibiliteit, f. vervreemdbaarheid, geschiktheid,
bevoegdheid tot afstanddoening; — cessie, f. lat.
(cessio) afstand, overdracht, overlating van eens
zaak of eenrecht aan een ander; — cessio bommm,
overgave, afstand van zijne goederen of have
aan de schuldeischers; — cessio nominis, naamsafstand; Jur. afstand eener schuldvordering; —
cessie-acte, f. oorkonde, waardoor aan een ander
een recht wordt afgestaan; — cessionarlus, lat.,
of cessionair, m. (fr. cessionnaire) aan- of overnemer, hij, wien door iemand eene zaak, eenig
recht enz. wordt afgestaan; vgl. c e d e n t; —
cessus, m. lat. hij, tegen wien iets wordt afgestaan, die dus betalen moet.
c'est d dire, fr. (spr. sèt a diér') dat is te zeggen,
dat wil zeggen, dat is, dat beduidt.
eest la guerre, zoo gaat het nu eenmaal in
den oorlog.
c'est tout comme chez resus, fr. (spr. sè toe komen'
sjé nee) dat is juist zooals bij ons ; wij zijn in hetzelfde geval.
Cestus, m. lat. (v. cwdere, houwen, hakken,
slaan) strijdhandschoen, zware handschoen der
romeinsche vuistvechters; ook vrouwengordel,
inz. die van Venus (van 't gr. kestós, eig. gestikt);
— eestoidisch, adj. riemvormig, lint- of bandvormig; — eestóde, f. lintworm als darmparasiet.
Cesuur, z. cwsuur.
Cetacéa of eetacéén, n. pl. nw. lat. (v. 't lat.
Cetus, gr. kètos, walvisch) groote in het water
levende zoogdieren, walvischsoorten; — ectalam, n. walschot, sperma -Ceti; — eeteen,
n. Chem. olieachtige vloeistof, door distillatie
van aethol met watervrij phosphorzuur verkregen; — eetroe, f. vetstof, die de basis van het
walschot uitmaakt; — eetine-zuur, n. palmitinezuur; — eetographie, cetologie, f. beschrijving
der walvischsoorten; — eetyl, n. vettige zelfstandigheid, vroeger a e t h o 1.
-
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chacun a son gout, fr. (spr. s jahain a son goe)
ieder naar zijn smaak of welgevallen; - ~n le
sien(spr.sjakuiv' le si ),ieder het zijne; -chaeun
pour soi et Dieu pour toes (spr. sjakuiia poer soa
ee dieu poer toe), ieder voor zich zelf en God
voor allen.
Chadoui, m. put met hefboom in Tunis en
Egpyte
Chaerophrosyne, f. gr. (van chairein, verblijden, en aphrosynè, verstandeloosheid) krank
waarbij de lijder vroolijk en opge--zinghed,
ruimd is.
Chafeieten, pl. aanhangers der leer van den
imam Chafei (een van de 4 orthodoxe secten van
den islam).
Chagrin, 1) of chagrain, n. fr. (spr. sjagrèn; it.
zigríno, van het turk. sagri, paarderug, daar het
leder van den rug der dieren wordt genomen)
s a g r ij n, eene soort van ruw, als met korrels
bezet, gelooid leder, doorgaans van muilezels
of ezelsvel bereid, sagrijnleder, zeekattevel ;
vischhuid, inz. haaievel; ook daarop gelijkende
stof, sagrijntaf, gekeperd taf ; - chagrin in Vallière,
tabaksbruin sagrijnleer; - chagraineeren, leder
tot sagrijn maken, het leder korrelen of groeven.
Chagrin, 2) n. fr. (spr. sjagre1; v. chagrin, ruw,
korrelig leer; ruwe vischhuid, die men tot afwrijven en vijlen gebruikt; vandaar oneig. voor:
knagende kommer; anderen denken aan 't arab.
sjakrain, ongelukkig) verdriet, kommer, droefheid, leed; - ehagrineeren, (spr. sjagr-) bedroeven, verdrieten, kwellen, ergeren, krenken; ehagrinánt, adj. krenkend, bedroevend, ver
woestijn.
-drietgnz.
Chabiage, m. fr. (spr. sja-blá-zj') 't loodsen
Chahi, chahee, m. kleine perzische munt
stroomopwaarts door bruggen.
Chablis, m. fr. (spr. sjabli) wijn uit Chablis, = 15 ct.
Chahut, m. fr. (spr. sjahu) zedelooze, uitgelaeen plaats in Frankrijk; ook zekere mousseeten dans, die door den c a n c a n (z. ald.) verrende wijnsoort.
Chablón, m. (spr. sjabl&h; hoogd. schablone, vangen werd, lawaai; bullefuif; het hooreen van
schabon, vervormd uit het fr. éehantillon, staal, een professor door studenten.
Chaff, m. fr. (spr. sjé) wijnkelder of gewelfd
monster, model, vormplank, der stukgieters, v.
eschanleler, aan stukken snijden, v. chant, cant, pakhuis (gelijkvloers, inz. te Bordeaux).
Chaine, f. fr. (spr. sjen'; V. 't lat. catëna) keten,
hoek, stuk), vormbord, b. v. der klokkengieters;
bouwmodel, schildermodel enz.; vgl. m o d e 1. ketting; keten in de danskunst, kettingdans;
voortloopende rij van uitgezette posten, aan
chabnam, n. indisch neteldoek.
werklieden enz.
-gestld
Chabraque, f. fr. (spr. sjabrak' ; v. het turksch
Chair, =f. fr. (spr. sjèr) vleesch; - chair a canon,
tsjaprak) een sierlijk paardedek, s c h a b r a k.
Chaeara, f. sp. (spr. tsja-) klein landgoed (in kanonnenvleesch, soldaat.
Chair, m. eng. (spr. is jeer) stoel; - rocking
Chili etc.); - ehacarero, m., chacarera, f. boeren,
chair, schommelstoel; - chairman, m. eng. (spr.
kleine grondeigenaars, tuinlieden.
'eeg
Chaeart, n. fr. (spr. sjakdr) soort van geruit is7
) voorzitter in eene vergaderin g ^v.
chair, stoel).
indisch katoen.
Chaise, f. fr. (spr. sjèz') eig. stoel, zetel; halfChaeham, m. hebr. wijze (verg. c h o c h e m)
koets, licht rijtuig met twee wielen, Bene s j a i a
titel van rabbijnen.
Chachóll, m. russ. scheldnaam voor steppen- of s j e e s; - chaise 4 porteurs, draagstoel; chaise a roulettes, rolstoel; - chaise-canne, stokbewoners.
stoel, draagbare stoel in den vorm van een
Ckacoli, m. biscaysche wijn.
Chaconne, fr. (spr. sjakonn') of it. eiaeeóna, wandelstok; - chaise longue (spr. - long'), soort
sp. ehaeóna (spr. tsjakona) Muz. symphonic, van sofa of leuningstoel; - chaise percée, nachtwaarop men verzen maakt, doorgaans meteen stoel voor natuurlijke behoeften, stilletje.
Chá jim, hebr. leven.
referein; voor den dans gezet stuk in $/4 maat,
Chako, sjako, z. ezako.
met matige beweging en duidelijk sprekenden
Chalánd, m. fr. (spr. sjaldn; nederl. k a 1 a n t,
tact.
chaos, f., pl. ehacraa, sp. (spr. tsja-) boeren k 1 a n t; oorspr. en eig. soort van vaartuig tot
landwoningen in Z. Amerika.
-huten, vervoer van waren, waarmede men voorts den
ce~, a, um, lat. de of het overige, andere; -

cetki, ae, pl. de overigen'; - cetéra, n. pl de overige
(zaken), het overige; - cetera désunt, lat. het overige ontbreekt; -et cetera, afgek. etc., en het overige,
en zoo voort; - ceteris pari&us, al het overige gelijk gesteld, of onder overigens gelijke omstandig
- cetérum censéo, „overigens ben ik van-hedn;
meening", zoo besloot met het slot: Carthaginerm
esse delendam, dat Carthago moet verwoest worden, Cato de Oudere iedere rede in den. senaat;
vandaar dat ceterum censeo beteekent Bene eerste
enlaatste grondstelling,waarop men onverbiddelijk terugkomt.
eetfine, cetographie, enz., z. ond. c e t a c e a.
Cetra, f. lat. halfrond schildje, met leer, doorgaans olifantsleer, overtrokken; - eetràtus, met
zulk een schild gewapend.
Cetrarine, f. bittere stof van de ijslandsche
mos (Cetraria islandica).
Cetylalkohol, m. Chem. uit walschot verkregen eigenaardig vast lichaam.
Ceurawath, secte van B a n i a n e n in BritschIndië, die, in het geloof aan de zielsverhuizing,
ook niet het kleinste insect dooden.
Ceylaniet, in. en n. Miner. zwarte steen, eene
verscheidenheid van s p i n e 1.
Chabasiet, n. aan den z e o 1 i t h (z. ald.) ver
weinig verschoven rhomboëders kris--want,i
talliseerend mineraal.
Charon, in. fr. (spr. sjabéii) fabelachtige bastaard van den bok en het schaap.
Chabir, m. arab. karavaangids door de
•

1

,
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kooper, die de waren afhaalde, vergeleek: mid.
lat. chelcandium, mid. gr. chelándion) hij, die gewoonlijk bij denzelfden koopman koopt; - ehalandise, f. (spr. sjat.Mdiéz') k 1 a n d í z i e,
nering, ruime afzetting van waren, welbeklantheid.
Chalásis, f. gr. (v. chalán, loslaten, ontspan
verslapping der zachte deelen, b. v.-ne)Md.
van de borsten; - ehalastika, n. pl. verslappende,
ontspannende middelen; - chalástiseh, adj. ver
-slapend.
Chalàza, f., of ehalazium, n. gr. (v. chaladza,
hagel, hagelkorrel) klein, rond gezwel aan het
ooglid; - ehalazw, f. pl. lat. hagelsnoeren, witachtige vezels of koordjes over het dooiervlies
van het ei, welker samenlooping men hanetree
noemt; Bot. inwendige kern (amygdála) van
een zaadkorrel; - ehalazósis, f. vorming van
zulk een gezwel; - ehalazophalkes, m. pl. priesters bij de Ouden, aangesteld om door offeranden
den hagelslag en de onweders te voorkomen.
Chalcedoon, m. gr. soort van troebele, doorgaans gewolkte, halfdoorzichtige topaas, zoo
genoemd naar het landschap C h a 1 c e d o n i ë
m Klein-Azië, waar hij vroeger menigvuldig
werd gevonden, de nevel- of melksteen, kwarts
(vgl. o n y x) melk-agt;ehldónyx,m.
afwisselend bruine, witte en grijze-stenm
strepen.
Chaleldieum, n. lat. zaal, aan de smalle zijde
eener basiliek bijgebouwd.
Chakiet, m. en n. Min. zwavelkzuurkoper; een
edelgesteente.
Chaldeérs, pl. in de oudere bijbelboeken: Babyloniërs; in het boek Daniël priestergeslachten
van den babylonischen volksgod Bel, inz. als
waarzeggers, sterrenwichelaars enz. in de oudheid bekend; - ehaldee (u) ache taal, f. aan het hebreeuwsch verwante, sedert de babylonische bal
joden gesproken taal.
-lingschapdore
Cháldron, n. eng. (spr. ts+jadrun; van 't oudfr.
chauldron, nu chaudron, it. calderone, sp. calderon,
ketel, v. 't lat. caldarius, tot de warmte behoorende, v. calidus, warm; dus eig. een ketelvol)
of chalder (spr. tsjádur), n. kolenmaat van Enge
thans maat voor-landv12to3hecir;
droge waren in 't algemeen = 11,63157 hectoliter.
Chále, m. fr. (spr. sjaal') z. s h a w 1; - chàle
boiteux, sjaal die slechts aan een eind met palmen versierd is.
Chalef, m. slachtmes der joden.
Chalet, n. fr. (spr. stale') alpenhut, zwitsersch
huis.
Chaleur, fr. (spr. sja-) warmte, hitte, zoo in
eig. als oneig. zin; - ehaleureus, adj. heet, heet
van aard.
Chalif, z. khalif.
Chalitza, f. hebr. het uittrekken van een
schoen, als zinnebeeldige handeling, o.a. in
zake het leviraatshuwelijk (Deuteron. 25,9); ook
haliza geschreven.
Chalkos, m. gr. erts, metaal, inz. koper; oudgr.
munt, ongeveer 3/4 ct. (8 c h a 1 k o i deden 1
obolus,48 eendrachme), ook oudgr. ge-

—

wicht als onderdeel der drachme; - ehalkostriseh, N. H. met kpperkleurigen buik; - ehalkograaf, m. eig. meelschrijver; een plaatsnij=
der; - ehalkographie, f. plaatsrijkunst, graveerkunst in koper; - chalkográphiseh, adj. de plaatsnijkunst betreffende; - ehalkolith, m. Min. uranium-spaat, geoxydeerd uranium, z. u r a n iu m; - chalkoptér sch, adj. N. H. met koper
vleugelen; - ehalkop^giseh, adj. N. H.-kleurig
met koperkleurigen aars; - chalkotypie, f. koperdruk, de door Heims te Berlijn gedane uit
om eene teekening op eene koperen-vindg,
plaat door eene chemische verrichting in een
verheven werk te veranderen, waarvan de drukpers een willekeurig getal afdrukken kan maken;
- ehalkozylographie, f. nabootsing der aquatintamanier in staalgravure door eene soort ver
-bindgvachlkoexyrpi.
Challa, f. hebr. deeg, vandaar de naam der
bekende broodjes bij de Joden in gebruik:
galletje.
Challenge, eng. (spr. lsjelléndzj') uitdaging.
Chaimleten, m. pl. Min. paddesteenen van
oogvormige gedaante.
Chalon, n. fr. (spr. sjatón) wollen stof tot voering (vermoedelijk naar C h á 1 o n s in Frankrijk genoemd).
Chaloupe, f. fr. z. s 1 o e p.
Chalumeau, m. fr. (spr. sjalumó) schalmei
(z. aid.).
Chaly, n. fr. (spr. sjalí) fijne wollen stof voor
kleederen, ook met ingeweven zijde voor vesten;
oorspr. te Angola uit geitenhaar vervaardigde
stof.
Chalybographie, f. gr. (van 't gr. en lat. cis
staal) staveerkunst, kunst om in staal te
graveeren;- ehalybsónans, n. nw.lat. (van chalybs
en sonore, klinken) door D i e z uitgevonden
nieuw speeltuig uit staal en glasstaven.
Chamáde, f. fr. (spr. s ja ' ' ', port. chamada,
it. chiamata, v. 't port. chamar, it. chiamare,
los. clamáre, roepen, alzoo eig. roep of geschreeuw der overgave) Mil. teeken van de
trompet of de trommel (of de witte vanen), dat
eene belegerde stad wil onderhandelen; vandaar
de c h a m a d e s 1 a a n, den overgaafmarsch
slaan; nu meer gebruikt voor marktgeschreeuw
van een kwakzalver.
Chamwléon, z. k a m e 1 e o n; - chamceleon
minerale, lat. oude naam voor mangaanzure
kali.
Chamare, ehamárre, fr. (spr. sja-; sp. camarra
= s a m a a r) met passement omzette poolsche
rok; - ehamarreeren (spr. sja-; fr. chamamrer)
beleggen, bezetten, met galons omzetten, b.v.
kleederen; - ehamarrí re, f. omzetsel, omboord
-selmt
gouden of zilveren passementen.
Chambellan, fr. (spr. sjanbellán; mid.-lat cambellanus, camberlanus, v. 't lat. camera, fr. chambre) of chamberlain, eng. (spr. Isjeemberlin) m.
kamerheer.
Chamber, f. eng. (spr. tsjeember) kamer;
- chamber of horrors, gruwelkamer; - chambercloak, m. (niet in het eng. bestaand woord, ver
uit het Turksch, waar het regenman--moedlijk
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tel zou beteekenen ; een veel beter spelling is
sjamberloek. Vgl. j a m e r 1 o n k) wijde, lange
huisjas, doorgaans van gebloemde stof.
Chamberland bougies, buizen van onverglaasd
porselein ter steriliseering van water (in filters).
Chambertin, m. fr. (spr. sjaiibertin) goede
fransche roode wijn, zoo genoemd naar een dorp
in Opper-Bourgondië.
Chambre, f. fr. (spr. sjánbr' ; van 't lat. camera,
z. ald.) kamer, vertrek; - chambre ardente (spr.
-arddhf) eig. heete, gloeiende kamer; de naam
van twee voormalige rechtbanken in Frankrijk,
waarvan de eene over zaken van ketterij, de
andere over misdaden van vergiftiging vonnis
sprak, en wier vergaderzaal geheel met zwart
behangen en alleen door toortsen verlicht was;
- chambre garnie, tot verhuren ingerichte, met
huisraad voorziene of gemeubeleerde kamer; chambre introuvable (spr. -èntrouvábl'), niet te
vinden kamer, spotnaam van de in 1815 na de
tweede restauratie saamgeroepen kamer der afgevaardigden in Frankrijk; - chambre syndicale,
vakvereeniging der fransche werklieden (sedert
1868); - chambránle, fr. m., houten of steenen
lijst om deuren enz. ; - ehambrée, f. zaal in een
kazerne; - ehambrière, f. fr. (spr. sjánbri-er')
eig. kamermeisje; africhtings- of dresseerzweep
in de rijschool; - chambreeren (fr. chambrer),
kamergenooten zijn, bijeenwonen.
Chameleon, z. kameleon.
Chamiet, m. (van 't lat. chama, gr. chémé,
kammossel met twee geopende schalen, v. het
gr. cháó, ik ben of sta open) versteende schelp,
die in haren natuurlijken toestand reuzenschelp
heet.
Chamis, z. h a r a r.
Chamois, adj. (spr. chamoá; le chamois, de
gems of klipgeit; it. camoscio, sp. gamuza; v.
't oudd. game, gems, k a m o e s) gemskleurig,
naar de izabelkleur zweemende, bleekgeel; chamoiseeren (spr. s=z) tot zeemleder, kamuisof kamoesleder looien; - chamolseur, m. looier
of bereider van zeemleer.
Chamor, m. hebr. (pl. chamorim) ezel.
Chamótrte, f. (spr. sjamótt' ; v. chame, mossel,
wegens de schelpvorm der daarbij gebruikte
porseleinen potten) tot poeder gebrachte massa,
bereid uit de aarden potten, waarin het porselein
gebakken is, waarvan men c h a m o t-s t e eII e n vormt en brandt, die, met leem vermetseld, den sterksten hittegraad uithouden.
champ, m. fr. (spr. sjah; van 't lat. campus)
veld; - champ de bataille, m. fr. (spr. sjah d'batálj') kampplaats, slagveld; - champ de f édératïon
(spr. -ra-sjón) verbondsveld; - champ de Mars,
Marsveld te Parijs; - champs Elysées (spr. sjah
zélizé) Elyseesche velden (zie onder E 1 y s i u m); ook een wijk van Parijs.
Champagne-wijn, champagne, m.(spr.sjanpánje-)bekende wijnsoort uit het vroegere landschap
Champagne in Frankrijk, inz. en in 't algemeen schuimende (mousseerende) wijn met
gebonden koolzuur; - fine champagne, beste
soort brandewijn of cognac; - champagne-bier,
schuimende, meer op wijn dan op bier gelijkende
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drank uit water, melissuiker, citroenolie ; ook:
gemberbier en dgl.
Champfleurisme, n. fr. letterkundige school,
waarvan C h a m p f l e u r y het hoofd is,
realisme.
Champignon, m. fr. (spr. sjanpi-n jó1a; v.
champ, veld; ital. champignuoio) kampernoelje,
een eetbare zwam, veld- of aardzwam, hoerenzwam, paddenstoel, duivelsbrood (Agaricus casapestre); ook kop of neus aan de brandende pit
eener lamp ; oneig. iemand, die snel en onverwacht fortuin maakt.
Champión, m. fr. (spr. sjaspión; midd. lat.
campio, v. 't lat. campus, veld) k a m p i o e n,
kampvechter, voorvechter eener zaak, inz. ridderlijk beschermer van een weerlooze.
Chámporeau, m. fr. (spr. sjanprró) koffie met
melk en rum of absint.
Chamsin, ook Kamsin, m. (v. 't arab. chwc 2sin, vijftig, omdat hij inz. gedurende de 50 dagen
van 't einde der maand April tot aan 't begin der
overstroomingen van den Nijl in Juni waait) in
Egypte uit de woestijn komende heete wind.
Chamuleus, m. lat. soort oud italiaansche
wagen.
Chan, z. khan.
Chancaca, f. (spr. tsjan-) ruwe suiker (in
Peru).
Chancade, f. fr. (spr. sjankaad') zeker trom
bij de opeisching van eene belegerde-petsukj
plaats.
Chance, f. fr. (spr. sjans; eig. val, oudfr.
chéance, van choir; lat. cadëre, vallen. met betrekking tot het vallen der dobbelsteenen) soort
van dobbelspel; daarbij geworpen oogera; eon
waagspel, k a n s, mogelijkheid van gelukken
of mislukken; in pl. inz. goede vooruitzichten.
Chancelier, m. fr. (spr. sjaliseljé), ehaneellor,
m. eng. (spr. tsjénseler) k a n s e l i e r (z. ald.).
Chancery, f. eng. (spr. tejénseri) k a n s e1 a r ij (z. ald.); - Chancery of Court of chancery,
handelsgerechtshof.
Chancre, m. fr. (spr. s jankr' ; v. 't lat. cancer)
s j a n k e r, eig. kreeft; kankerachtige, om zich
vretende, venerische zweer of gezwel; - ehanereus, adj. met zulke gezwellen behebt, v e n er i s c h (z. ald.).
Chandales, pl. ind. Indiërs, die tot geen
kaste behooren, afkomstig uit het huwelijk van
een Soedra en eene Brahmanin.
Chandarma, n. ind. wit sandelhout.
Chandeleur, f. fr. (spr. sjah-) Marialichtmis,
Vrouwendag.
Chandelier, in. fr. (spr. s jandel j é) kandelaar.
ehangeeren (spr. sjanzj), fr. (changer, it.
cambiare, cangzare; van 't lat. cambire, mid.
lat. cambzáre; vgl. c a m b i o) veranderen, ver
ook veranderd worden,-wiseln,vrtuch;
verschieten (van kleuren); - change, m. fr.
(spr. sjanzj) ruil, ruiling, verwisseling, tuisching;
afwisseling, verandering; wisselhandel, wissel
conto, n. fr.-it. rekening, op-bank;chge
welke de boekhandelaars verruilde werken opteekenen; - changeant, fr. (spr. sjanzjás) veranderlijk; weerschijnend (van stoffen) ; ver-
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schietend (van kleuren); - ehangeant, m. - chapeau d'honneur, iemand als eerebegeleider;
zekere taf, die van verschillendeleur schijnt, - chapeau bas, adv. (spr. -bá) met den hoed af,
omdat de inslag en ketting van onderscheidene
kleuren zijn genomen, weerschijndoek; ook*een
schoone vlinder; - ehangement, n. fr. (spr.
sja^'tzj'mán) verandering, afwisseling; -changement de voiture, overstappen (op treinen).
Chanka, f. arab. mohamedaansch klooster.
Chanoine, m. fr. •(spr. sjanoán'), z. v. a. i
canonicus (z. ald.); f. chanoinesse.
Chanson, f. fr. (spr. s?a-hson; v. 't lat. cantio)
gezang, lied; inz. wereldsch lied, volkslied; chansons, f. pl. oneig. laffe praat, beuzelingen;
- chansonnétte, f. liedje of deuntje; - thansonnier, m. (spr. -n é') liedjesdichter, liederzanger; - chansonnière, f. (spr. -njièr') liedjes
(fr. chansonner); in-zangers;cho
liedjes bezingen; - chant, m. (spr. sjáii) gezang,
zang; -chant guerrier,krij gslied ; - chant patriotique,
vaderlandslied, volkslied; -chant religieux, goestelijk lied; -chant sur le livre, fr., -cantus super
Wm, lat. Muz. zingen van een koraal, waarbij
slechts de melodiestem opgegeven is, en de
andere drie stemmen onder het zingen moeten
worden gevonden, in welke kunst sommige
kerkzangers het zeer ver gebracht hadden; ehantage, n. bedrieglijke voorspiegeling, zwendelarij om iets af te persen of uit te vorschen;
inz. bedreiging om . iemand te belasteren of te
éompromitteeren, indien men niet zekere som
gelds betaalt; - chanteeler, m. heldere zanger,
naam van den haan in het dierdicht (Reinsert
de- Vos); naam van E. Rostand's tooneelstuk,
waarvan de spelers dieren zijn; -chantecler-mode,
de versiering van kleeding- en modeartikelen met
hanenfiguren; - ehanterélle, f. (spr. sja t-) Muz.
eerste of dunste snaar van een speeltuig en die
den fijnsten toon geeft, zangsnaar, quint; anteur, m. (spr. sjah-) zanger; geldafperser,
zie chantage; = chanteuse, f. zangeres.
ts
ehantourneeren, fr. (spr. tom) uitsnijden naar een model, uitwerken, uithollen.
den
Chanoeka, f. hebr. feest der tempelwijding (bij
de Joden).
Chaos, m. gr. eig. ledige ruimte, afgrond (vgl.
c h a s m a);1 bij de oude dichterlijke wijsgeeren: oorspronkelijke stof der wereld, die men
zich als een geheel ruwe, vormlooze en ongeordende massa dacht, eer de scheppende almacht
aan de stof hare tegenwoordige gedaante gaf;
warrel- of mengelklomp, baaierd; in 't algemeen:
verwarring, wanorde, warboel; - ehaótiseh, adj.
woest, verward, ongeordend, vermengd; - ehaomantle (spr. t=ts), f. waarzeggerij uit de lucht
en weerverschijnselen.
Chaparro, m. sp. (spr. fs ja-) steeneik.
Chapeau, m. fr. (spr. sjapó), pl. chapeaux (spr.
sjapoos; mid. lat. capellus, van 't fr. shape,
provenc. en sp. capa, it. en mid.lat. cappa,
mantel met eene kap, die men over 't hoofd
sloeg, V. 't lat. capére, vangen, omvatten; vgl.
het nederl. k a p) hoed; volgens de mode der
vorige eeuw : man, manspersoon, heer, inz. als
geleider en beschermer eener dame (in deze beteekenis zegt men thans in 't fr.: cavalier;)
,-

met den hoed onder den arm; - chapeau-bonnet
(spr. -bonnè) mutshoed, hoofddeksel dat voor
muts en hoed tegelijk dienst doet, hoedje om
even uit te loopen; - ehapeau ehinois (spr.
-sjinoa) halvemaan (bij militaire muziek) ; chapeau elaque, m. hooge zijden hoed, die kan
worden ingedrukt; g i b u s z. a. ; - ehapeaurouge
(spr. -roeszj') kardinaalshoed; - ehapelet, m.
fr. (spr. sjap'lé; van 't oudfr. chapel, krans, als
hoofdsieraad) de rozenkrans, paternoster ; chapelgorris, m. pl. sp. (spr. tsjapelgórries), eig.
roodhoeden, roodmutsen (van het baskisch
chapela, hoed, en gorria, rood) lichtgewapende,
onregelmatige baskische troepen, aanhangers
der Christinos in Spanje (1833); - ehapellerie,
f. fr. hoedenwinkel; - chaperon, m. (spr. sjap'
rá1) hoofddeksel, kap (hoofddeksel der Franschen in de middeleeuwen); begeleider van dames, in 't bijz. bejaarde, stemmige vrouw, die het
opzicht houdt over jonge meisjes of vrouwen, eerbewaakster; - Chaperon rouge, Roodkapje (in
't volkssprookje); - chaperonneeren, dames begeleiden en beschermen; vgl. c h a p o a u.
Chapel, f. eng. (spr. Isjéppel) kapel; inz.
roomsche kerk.
chapelle ardente, f. fr. (spr. sjapell' ardánt') eig.
vurige, brandende kapel, verlichte toestel, hetzij
in eene kerk of kapel, hetzij in een huisvertrek,
rondom een ten toon gesteld lijk, z. v. a. castrum
doloris.

Chapetón, m., pl. ehapetónes, sp. (spr. is japetónes, waarsch. van 't midlat. capikrre, aankomen, it. voleindigen, n.l. de reis, aankomen, v.
't lat. caput, hoofd, einde) nieuw aangekomen
europeesche kolonisten in 't voormalig spaansch
Amerika (ter onderscheiding van de c r e o l e n,
die in Amerika zelve geboren zijn).
Chapítre, n. fr. (spr. sjapietr' ; van 't lat.
capitulum) k a p i t t e 1, hoofdstuk, hoofddeel,
boek- of schriftafdeeling, punt, voorwerp, stof
van een gesprek; vergaderplaats der domheeren;
- chapitreeren, fr., kapittelen, z. ald.
Chaplin, m. eng. (spr. tsjéplin) groote kolen
-wagen.
Chapon, m. fr. (spr. sjapoh) kapoen; - chaponneeren, kapoenen (hanen), lubben of snijden.
ehaptaliseeren (spr. s=z), zuren most door
toevoeging van gemalen marmer en suiker ontzuren (naar de methode van den fr. chemicus
Chaptal, gest. 1832).
Chapter, n. eng. (spr. tsj épter) kapittel (vgl.
chap tire).
Char, kar, 1) hoogd. (oudd. chara, rouw,
klacht) in samenstellingen, b. v. ehárwoche,
treurweek, stille week, week voor Paschen; ehárfreitag, rouwvrijdag, Goede Vrijdag, vrij
voor Paschen; - 2) fr. m. (spr. s jdr' ; v.-dag
't lat. carrus) wagen; wijnmaat in fransch
Zwitserland = ongeveer 600 liter; - char-abane, m. fr. (spr. s jar a bán) open wagen met
zitbanken langs de zijden; op de fransche
en belgische spoorwegen: wagen van de 2de
-
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. character indelebilis, z. c h a r a k t e r. - Charade, f. fr. (spr. sjar ' ' ') lettergrepen- of
syllabenraadsel, waarbij een meer-lettergrepig
woord in zijne enkele lettergrepen ontbonden en
ieder van de dus gevormde woorden bedektelijk
omschreven wordt.
Charadrius, m. lat. N.H. regenvogel, pluvier.
Charádseh, m. turk. (van 't arab. charàdsch,
opbrengst, inkomen, staatsinkomen, belasting,
v.. charadsja, uitgaan, uitkomen, uitvoeren, invorderen) hoofdgeld; in 't algemeen belasting,
opbrengst, waaraan Christenen en Joden in
Turkije onderworpen zijn; - charádsjis, m. pl.
ontvangers van dat hoofdgeld; - eharádsjibasji, m. pl. opzieners over die hoofdgelden en
rechters in de daarover ontstaande moeilijk
-hedn.
Charakter, enz., z. k a r a k t e r; -character
indelebïlis, lat., in de R. Kath. kerk: onuitdelgbare - . eigenschap, onuitwischbaar merk, dat
iemand verkrijgt door 't ontvangen van een
sacrament, b. v. van de priesterwijding.
eharasehó, interj. russ. goed 1
Charavári, m. pl. hongaarsch (spr. sjarawári)
overbroek, wijde lange broek der Hongaren, inz.
rijbroek.
Charbóndsehi, m. turk. muildierdrijver.
•Charbon, m. fr. (spr. sjarbM-, van 't lat.
carbo) kool, houtskool; bloedzweer, pestbuil;
-charban de terre, steenkool; - eharbon-ehande^e, m. (spr. -s jandéll'), z. v. a. e a n d 1 eC. o a 1.
Cháreanas, m. zijden stof uit Britsch-Indië.
Charcuterie, f. fr. (spr. sjdrl) handel in
vleeschwaren, spek- en worsthandel, spekslagerij ; - ehareutier, m. (spr.- sjarkut j é) vleeschen worsthandelaar, spekslager.
. Chardóns, m. pl. fr. (spr. sf ardoh; eig, discelen;
van 't lat. carduus; vgl. c a r d o n e) ijzeren
punten op hekken, muren en dgl.
Charfreitag, z. ond. char 1).
Charge, f. fr. (spr. sjarzj' ; eig. lading of vracht
van een wagen; z. c a r g o) 1) last, vracht; vandaar: u charge z ij n, tot last zijn, lastig, bezwaarlijk vallen; oneig. eerepost, ambt, bediening; 2) aanval der troepen in den strijd;
ook teeken tot den aanval; de lading van een
schietgeweer; 3) overdrijving in kunstvoorstellingen (c a r i c a t u u r) ;- charge-paard, Mil.
dienstpaard, inz. tot gebruik der officieren; ehargeeren (spr. sjarzj-; fr. charger) belasten,
beladen, bezwaren; opdragen, b. v. eene taak
of werk, opleggen overladen, overdrijven, vgl.
c a r i c a t u u r, b. v. eene schilderij; g ee h a r g e e r d e rol, rol, die er op berekend is
om door overdrijving bij de voorstelling te werken; ook een schietgeweer laden en daarmede
vuren; aanvallen, inzonderheid van de ruiterij ;
- chargé d'affaires, m. (spr. s jarz j é da f èr') zaak
plaatsvervanger van een ge--gelastid,nz.
wonen gezant aan een hof; - ehargeering, f.
lastgeving, opdracht; lading.
Chariage, f. (spr. sjaría-zj' ; v. charier, charrier,
op een wagen vervoeren, v. char, lat. carrus,
wagen) vrachtloon, vracht, vervoerprijs.
-

-

;
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chdris, f. gr. bevalligheid, liefelijkheid; gunst
pl. Chariten (gr. Chárites) of Charttinnen;-bewijs;
Myth. bevalligheden, z. v. a. G r a t i ë n, z,
ald. ; - charientísme, - n. gr. verzachte uitdrukking voor iets leelijks; eene kiesche scherts; charisma, n., pl. charismata, geschenk, genadegave; gave; - eharisterlum, n. (gr. charistèrio,
toegenegenheid, geschenk) milde gave of belasting, die de bisschoppen in dringenden nood
van de kerken, enz. heffen; . - eharistie, z.
eucharistie; - eharistikon, of -eharistïcum, n. tegengeschenk, wedervergelding.
Charitas, f. z. e aritas ; - charité, - f. fr.
(spr. sjarité) mildheid, weldadigheid; verzorging,
verpleging van zieken; naam van een zieken
te Berlijn en elders, een hospitaal; --gasthui
soeurs de la charite, barmhartige zusters, ziekenverpleegsters; - charitable. adj. (spr. sf cam)
liefderijk, milddadig, weldoend, zachtmoedig; charitatief of charitativum, n. nw. lat. noodbij drage.
Chariten of charitinnen, zie onder c h a r i s.
Charity, f. eng. (spr. is jerrití) liefdadigheid;
gift, aalmoes; vrome stichting (b. v. armenhuis,
enz.); - charity-school, n. (spr. -skoel) liefdadige
school, armenschool, kostelooze school.
Charivari, n. fr. (spr. sf ariwári; oudfr. earlbarz,
chalivari, calivaly, chalivali, provenc. caravel,
mid.lat. charivarium, charavaritum, charavaria,
charavallium, chalvaricum, chalvaritum) spotmuziek, ketelmuziek, geraas van ketels, potten,
pannen enz., dat soms gemaakt wordt voor de
deur van bejaarde lieden, die hertrouwen; voorts
ieder geschreeuw, getier, gejoel, waarmede de
volkshoop zijne afkeuring van hetgeen er voor
te kennen geeft, standje; slechte, oorver--valt
scheurende muziek, kattenmuziek; ook als titel
van satirieke tijdschriften; nog in het kaartspel:
de vier vrouwen in éene hand; allerlei kleine
voorwerpen als sieraad aan horlogekettingen
gehangen. - Ook wel z. v. a. c h a r a v a r i (z.
ald.); - eharivariseeren (spr. s=z) iemand door
geschreeuw, enz. hoonen.
Charlatan, m. fr. (spr. sjarlatán; sp. charlaIa►n,
it. ciarlatano, van charlar, ciarlano, zwetsen)
zwetser, snoever, pocher, snorker, praalhans,
windbuil, grootspreker, opsnijder, inz. kwakzalver, die zonder grondige kennis der genees
zich door grootspraak in aanzien zoekt-kunde
te brengen; - charlatanerie, f. of eharlatanisme,
n. kwakzalverij, grootspraak, snoeverij, snorkerij,' enz.
Charlemagne, fr. (spr. sjarl'maánj' ; van het
lat. C a r ó l u s m a g n u s) Karel de Groote,
koning-keizer van het Frankische rijk; van hem
schijnt de bij vele spelen gebruikelijke zegswijze.
ontleend: Charlemagne maken, wanneer een speler, die aan de winnende hand is,
het spel ontijdig staakt.
Charles, fr. (spr. sjarl') mansn., z. v. a. K ar e 1 (z. ald.); - Charles d'or, z. Carolien;
- Charlotte, vr.naam, z. v. a. C a r o l i n a (z.
ond. K a r e 1); ook meelspijs van appelen en
geroost brood, nauwkeuriger: c h a r l o t t e
de pommes; - charlotte russe,
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charlotte van geklutsten room, omlegd met
kleine beschuitjes.
Charlière, f. fr. (spr. sjarlièr') met waterstof
gevulde luchtballon (waterstofgas is onge--gas
veer 15maal lichter dan de dampkringslucht),
zoo geheeten naar den natuurkundige C h a rles (onderscheiden van den M o n t g o l f i è r e).
Charlotte, z. ond. Charles.
Charmande, m. turk. muilezeldrijver.
Charme, m. fr. (spr. sjarm' ; van 't lat. carmen, lied; tooverformulier) wonderbaarlijke uit
bijgeloof aan tooverkunst of-werking,dht
invloed van booze geesten toeschrijft, toovermiddel, tooverij, betoovering; al wat zeer behaagt, gevoelig treft, bekoorlijkheid, aanvallig
innemendheid, verrukking; - eharmeeren-heid,
(fr. charmer), innemen, bekoren, verliefd maken,
verrukken, betooveren; - charmant, adj. bekoorlijk, allerliefst, schoon, aanvallig, innemend,
betooverend; als : subst. minnaar; - charmante,
f. geliefde, liefste, minnares.
Charmille, f, fr. (spr. sjarmi él j' ; v. charme,
pagebeuk, provincial charne; van 't lat. carpinus) heg van haltebeuken.
Charnico, m. zoete spaansche wijn.
CharniEère, f. fr. (spr. sjarnièr', bij ons gewoon
uitgesproken en geschreven s c h a r n i e r;-lijk
V. a. van 't lat. cardinaria, afgeleid v. cardo,
genit. cardinis, duim van een deurhengsel) lid,
vereeniging of ineenvatting van twee stukken
of deelen van eene doos, kist enz. door middel
van eene spil, waarop zij draaien.
Cháron, m. gr. Myth. veerman of schipper
der onderwereld, die de schimmen der gestorvenen over den S t y x en A c h e r o n bracht,
tegen betaling van een o b ó 1 u s, dien de
Ouden daarom hunnen dooden in den mond
staken; - eháronsboot, f. fig. dood, overgang
tot een ander leven.
Charp., bij entomologische namen afkort. voor
Tout von Charpentier (gest. 1847).
Charple, f. fr. (spr. s?arpie, mid. lat. carpia,
van 't lat. carpére, plukken, afpluizen) pluksel,
uitgerafeld om op zieke lichaamsdeelen te leggen, wiek.
Charqué of t a s a j o, n. licht gezouten rund
dat men te Buenos-Ayres in de zon-vlesch,
droogt en vervolgens in vrij aanzienlijke hoeveelheden naar de Amerik. koloniën der keer
verzendt, waar het den Negers tot-kringslade
voedsel dient.
Charre, n. eng. (spr. tsjar) 30 gegoten blokken
lood (als gewicht).
Charta, f. lat. (gr. charles, m.) eig. papier;
charta sinapizáta, (lat.) mosterdpapier; blad,
schrift; oorkonde, handveste; fr. charte, f. (spr.
s fart') eng. charter, n. (spr. tsjárter) in 't algemeen ieder geschrift, dat in de staatsarchieven
wordt bewaard; tegenwoordig verstaat men er
meer bepaaldelijk de grondwet of constitutie
door, de wetten, waardoor de rechten van volk en
vorst worden geregeld; - charta non erubéseit, lat,
papier bloost niet (over een leugen); - per charham, lat. door of volgens papier, d. i. volgens een
schriftelijk bewijs, volgens testament, b. v. iets
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bezitten; - charta magna of magna tharía, f. lat.
(magna, groot) eng. great charter (spr. greet tsrjárIer), groots oorkonde, welke de grondwet der engelsche staatsinrichting bevat en in 1215 door
koning J a n z o n d e r 1 a n d isgegeven; - charte

constitutionelle, f. fr. (spr. sjart' kouistitutionéll')

oorkonde der fransche staatsinrichting van 1814
en 1830; - eharte-partle, fr. (spr. s?art'-), z.
chertepartij; - ehartiatieum, n. nw. lat..
papiergeld; ook zegelpapier; - Chartisten, m. pl.
in Engeland de volkspartij sedert 1817, die door
een nieuwe volks-grondwet de engelsche staatsregeling geheel en al wil veranderd hebben; in
Portugal de aanhangers der constitutie, door
dom Pedro in 1826 gegeven; - chartisme, n.
grondstellingen en het streven der genoemde eng.
partij ; - ehartietgemmen, pl. gemmen-afdrukken
door persing op wit papier; - ehartograaf, m.
teekenaar van geographische kaarten; - chartographie, f. kunst van het kaartteekenen; ehartographeeren, een kaart ontwerpen, teekenen; - ehartographiseh, op de chartographie betrekking .hebbende; - ehartomantle (spr.
tie = tsie), f. gr. kaartleggen, waarzeggen uit de
speelkaarten; - chartophylax, m. gr. oorkondenbewaarder, archivaris van den patriarch te Constantinopel; - ehartulariën, f. pl. (mid. lat. chartular a, van chartula, verklw. v. charta) verzameling van afschriften van oorkonden.
Charter, n. eng., z. onder c h a r t a; - charteren (spr. sjartéren; v. eng. charter, een voorrecht verleenen, enz.) een schip (met bemanning)
huren of ter uitsluitende bevrachting overnemen; - chartered company, (spr. sjatered kdmpenie), eng. maatschappij, die voorrechten van
de regeering gekregen heeft.
Chartreux, m. of chartreuse, f. fr. (spr. s jár-)
eig. karthuizer, karthuizerin; fransche likeur,
vroeger door de monniken van het karthuizerklooster ten n. van Grenoble bereid.
Chartsehéwna, f. russ. (spr. sch = is j) gaar
-keun.
Charwoche, enz., z. onder c h a r (le art.).
Charybdis, z. Scylla.
Chasen, m. (hebr. chasan, chassan) voorbidder
in de synagogen.
Chasidaeërs, ehassidim, m. pl. hebr. vromen,
joodsche secce, die sterk verspreid is in russ. Polen, Moldavië, Walachije en in eenige streken
van Galicië en Hongarije, gesticht door Israël uit
Podolië, bijgenaamd B a a 1 s c h e m, d. i. de
wonderdadige; zij houdt zich aan den Talmud,
hecht weinig waarde aan het Oude Testament en
zoekt door een deugdzaam leven, bidden en kabbalistisch nadenken over God en zijne geboden
de bron des lichts naderbij te komen; - ehasidisme, n. in uitgebr. zin : verwaarloozen van oor
-spronkelijgfmurenkgbi.
Chasma, n. gr. (van chainein, gapen) klove,
afgrond; Med. wijd geopende, opgespalkte mond;
- chasme, m. en ehasmodíe, f. geeuwen, diepe
inademing met wijd geopenden mond, waardoor
de trage bloedsomloop in de longen versneld
wordt; - ehasmódisch, adj. geeuwend, tot geeuwen geneigd.
,
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Chasse, f. fr. (spr. sjass' ; provenc. cassa, sp.
«casa, it. caccia) jacht; vlucht; speelruimte bij het
kaatsen; Muz. klein jachtstuk; - a la chasse, bil jartspel met 15 ballen; - chasse morte, verkeerde,
mislukte slag in het kaatsen; oneig. verloren
moeite; - ehasse-ehien, m. (spr. -sjen) kerkeknecht, hondenslager; - ehasseeren (spr. sjas-)
wegjagen, voortjagen; in de danskunst eene
c o l o n n e op- en neerdansen; - ehassé, m.
<spr. s jassé) zijpas, waarmede de dansfiguur
wordt uitgevoerd; Chasse-neige, f. fr. sneeuw
(voor aan een locomotief); - ehasse--woprlime
partle, f. (spr. sjaspartí) verdeelingsverdrag over
de buit onder zeeroovers ; - chasseur, m. (spr.
sj-) jager; liefhebber van de jacht; - chasseur a
.cheval (spr. sj'wal) jager te paard, rijdende jager;
- chasseur d'Afrique, afrikaansche jager, lichte
cavalerist in 't fr. leger.
ehasseeren, chasseur, zie onder c h a s s e.
Chasséki, of voluit Chassehi sultana, I. turk.
(chásseki sultán, van chá sseh, eigendom, huis des
vorsten, van 't arab. cháss, eigenl. den vorst behoorende) eerste sultane, moeder van den kroonprins.
Chasselas, m. fr. (spr. sjass'lá) soort van zeer
zoete druif; - ehasselas blanc, (spr. -bláiï) peterseliewijn (hoogd. gutedel, spr. geel-).
Chasse-marée, m. fr. (spr. sjass'-; v. chasser,
jagen, en marée, zeevisch) vischvervoerder, ventjager, de man, die met spoed de versche zeevisch
naar de stad rijdt; ook kar, vischkar, waarmede
dit geschiedt; zeevischkaar; ook klein overdekt
vrachtschip met twee masten.
Chassepot of ehassepot- geweer, n. (spr. sjaspó-)
naar den uitvinder, den Franschman Chassepot,
genoemd.
Chassidim, z. Chasidaeërs.
Chassin, m. fr. (spr. sjásen) windkast in orgels.
Chassinét, n. doorzichtig raam met opschrift
bij illuminatiën.
Chassis, m. fr. (spr. sjassi; van 't lat. capsa,
kast, kist; fr. chdsse, reliquiën-kastje; invatting),
inleg-, inschuifraam voor de platen in het photographietoestel, raam, rand, lijst; vensterscherm
van een kopergraveur; raam van den onderbouw van een automobiel.
Chate, f. russ. boerenhuis.
Chateau, n. fr. (spr. s jató; oudfr. chastel, van
't lat. castellum, z. c a s t e 1) kasteel, slot, burg; ehí teaux en Espagne, pl. (spr. s jatózannesp, d j' )
eig. spaansche kasteelen, d. i. luchtkasteelen; Chiteuu-Lafitte, -la-Rose, -la-Tour, -Margaux,
m. fr. (spr. lafiet,
iet, larooz', latoer, margó) fijne soort
ten van bordeaux-wijn, naar gelijknamige kasteelen of plaatsen zoo geheeten; - Chateau-Premaux (spr. -premó) soort van bourgognewijn;
- ehatelain, m. fr. (spr. sjat'leii) burgvoogd,
kastellaan, kastelein; - ehatelaine,
f. eig. burgvoogdes; lint, band of ketting, door de
dames om het lijf gedragen en waaraan sleutels,
reukfleschjes en dgl. hangen; - ehátelet, n. fr.
(spr. sjai'lè; eig. klein kasteel) voormalig gerechtshof te Parijs; ook gevangenis aldaar; gechateleerd, adj. in de wapenkunde: met torens bezet.
-
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Chateaubriand, m. fr. (spr. sjatobrián) kleine,
fijne filetbiefstuk.
Chatíb, m. arab. mohamedaansche kansel
-redna.
Chatkos, m. oudgrieksche munt, ongeveer—
1 cent.
Chatouille, f. (spr. sjatóélje; fr. vorm gegeven
aan 't hoogd. schatulle, mid. lat. scatula, it. scatola, hoogd. schachtel, doos) eig. kistje met vakken ter bewaring van geld, kostbaarheden, gewichtige papieren, enz.; bijzondere kas of goederen van eenen vorst, waarover hij vrij beschikken kan en waaraan de Staat geen deel
heeft (onderscheiden van de domein-, kroon- of
erfgoederen).
Chatouilleur, (spr. sjatoeljeur), m. in de fr.
schouwburgen, personen, die hun buren allerlei
kleine diensten moeten bewijzen.
chatouilleux, adj. fr. (spr. sjatoeljéu; v. chatouiller, kittelen, als ware 't lat. catulliare, v.
catulire, en dit van catus, kat, omdat dit dier
hoogst gevoelig voor kittelen is) kittelig; netelig,
bedenkelijk, gevaarlijk.
Chat-sjerif of ehatti-s jerif, z. h a t s j e r i f.
Chatterton-compound, n. eng. (spr. tjet-) Chatterton-compositie, dik vloeibaar of taai mengsel
van gutta-percha, teer en hars.
Cháttery, n. eng. (spr. tsjétt'rie) katoenen of
linnen stoffen (een plat woord).
Chaudeau, m. fr. (spr. s jodó; oudfr. chandel,
als van een mid. lat. calidellum, verklw. v. eauidum, warm) warme eierwijn, warme drank, bereid uit wijn, eidooiers, specerijen, enz. ; kandeel; - ehaudepísse, f. fr. (spr. sjo-d'píéss') druiper, slijmvloed van de pisbuis.
Chaud-froid, m. fr. warm-koud; warm gemaakte schotel, die koud gegeten wordt.
Chauffeurs, m. pl. fr. (spr. sjo- f éías; v. chauffer
f er
verhitten, heet maken) roovers en moordenaars
in Frankrijk, op het einde der vorige en in 't begin van deze eeuw, zoo geheeten omdat zij de
personen, die zij overvielen, door hen de voetzolen te branden, poogden te dwingen tot openbaring van de plaats, waar zij hun geld of kost
geborgen hadden; voetschroeiers; be--barhedn
stuurder en onderhouder van een automobiel; ehauflerette, f. of ehauffe-pieds, m. (spr. sjó f'pj é)
stoof, voetenwarmflesch.
Chauiuière, f. fr. (spr. sjomièr; v. chaume, dak
lat. calamus) stroohut; lande -stro,halmv.
-lijkehutn
een park enz.
Chaussëe, f. fr. (spr. sjo -sé'; provenc. caussada,
sp. calzáda, mid. lat. calceata, calciata, via calciata
eig. met kalk gemetselde weg, v. 't mid. lat.
calceare, calciare, met kalk opmetselen, v. 't lat.
calx, gerit. calcis, kalk) verhoogde straat, dijk,
kade of hooge weg, straatweg, steenweg, kunststraat; damweg, dijk; - chaussée beplanting
bezetten van lanen, straten enz. met boomera,
vooral iepen en linden, die zeer oud kunnen
worden.
ehausseeren (spr. cho-s-, fr. chausser, v. chausse, ital. calza, voet- en beenbekleeding, v. 't lat.
calcéus, schoen, halve laars, en dit v. calx, hiel) 1)
schoeien, met kousen en schoenen bekleeden; 2)
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Benen weg in eene kunststraat veràuderen, hem
met zand of puin ophoogen en aan de zijden met
slooten voorzien, bestraten, plaveien;- chaussóns,
pl. (spr. cho-són) lichte schoenen van zeer zacht
leder om te dansen of te schermen; ook viltschoenen, vilten sokken; ook soort van appel
schoeisel, voet- of been--tarjes;huá,f.
bekleedsel.
Chauve-souris, f. fr. (spr. sjo-v'soeri; d. i. kale
naakte muis) vleermuis; iron. nachtloopster,
straathoer; maskerkleed, zwarte domino met
overgeslagen kap.
Chauvin, m. fr. (spr. sjo-wén) kaalkop (lat.
ea1Mnus, v. calves, kaal), naam van een ouden
pochenden soldaat uit het eerste keizerrijk in
Scribe's Soldat laboureur; verg. B r a m a r b a s,
T h r a s o; vandaar: oud-soldaat van Napoleon
I, die vervuld was van eene grenzenlooze bewondering voor Napoleon en van een blinden en
fanatieken ijver voor al wat op den grooten keizer betrekking had; ook algemeen: grootspreker,
praalhans, pocher, snoever, ijzervreter; - chanvinisme, n. ziekelijke politieke richting in Frankrijk, welke den krijgsroem van het eerste keizerrijk tot elken prijs zou willen herstellen; bij "uitbr.
gezindheid van iemand die verstokt franschgezind is, in de groote voortreffelijkheid der Franschen gelooft en zijn land ten koste der andere
landen groot wil maken; in het algemeen: blinde
ingenomenheid met een persoon of zaak, iedere
sociale geestdrift,
politieke ofg
die niet o wel
p
op
overwogen gronden, maar alleen op gevoel en
hartstocht berust; - chauvinisten, pl. aanhangers dier richting; - chauvinistisch, daartoe behoorende ; - ehauvineeren, tot oorlog aanzetten
en daartoe de volkshartstochten opzweepen.
Chavass, m. arab. beschermer, gewapend geleider op reis.
Chaveri, m. openlijke verkoopplaats, groote
winkelzaal in 0. Indië.
Chavonis, m. soort van indisch mousselien.
Chayáver, ook chaváyer, m. plant, die in vele
streken van Br. Indië in het wild groeit en inz. op
de kust van Coromandel wordt aangekweekt;
de wortel dier plant is voor de Indiërs wat de
meekrap voor ons is, n.l. de roode verfstof bij
uitnemendheid, en levert het zoogenaamde i ndisch rood.
Che, m. harp, een speeltuig der Chineezen, met
25 snaren voorzien.
Chebel, m. oude lengtemaat in Egypte, Judea
en andere deden van Azië, ongeveer = 3 meter,
groote oostersche vadem.
Cheehia, f. roode zouavenmuts; ook van de
spahi's in Algiers.
Greek, f. eng. (spr. tsjék) kassiersaanwijzing,
kassiersbriefje; order aan den kassier om te betalen; ook geruit weefsel.
Cheder, f. hebr. (eig. kamer) klein-kinderschool.
Cheer, eng. (spr. tsjier) luid vreugdegeroep,
jubel, hoezeegeroep.
Cheese, f. eng. (spr. tsjies) kaas.
Chef, m. fr. (spr. sjè /;; v. 't lat. caput, hoofd)
weleer hoofd van 't lichaam; aanvoerder, bevel-
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hebber, opperste, hoofdaanvoerder; - generaal
en ehéf (spr. - aya • sjè f), opperbevelhebber; ehef-d'attaque, m. Muz. aanvoerder, hoofd van
't koor; - chef-d'orehestre, m. Muz. orkestmeester, orkestdirecteur; - chef-d'oeuvre, n. (spr. sjè
deuwr') • meesterstuk, kunststuk, voornaamste
werk; - chef-d'escádre, m. aanvoerder van eene
afdeeling oorlogschepen, schout-bij-nacht;- ehefpresident, eerste voorzitter, opperpresident.
Cheilalgie, f. gr. (van cheilos, n. de lip) Med.
pijn aan de lippen; - eheilinus, m. N. H. de lipvisch; - eheilitis, f. lipontsteking; - eheilokáee,
f. lipkwaal, inz. z. v. a. eheiloneus, m. lipgezwel;
- eheilokareinósua, n. kanker aan de lippen; eheiloph na, n. uitwas aan de lippen; - ehelloplastiek, f. lipvorming, lipvormkunst; - ehellorrhagie, f. bloeding uit de lippen.
Cheiránthus, m. gr. (van their, f. hand, en
ánthos, n. bloem; eig. handbloem) Bot. violier,
violierplant, eerre tuin- en potbloem ; - ehefriàter, m. (van id rós, arts) wondheelex, chirurgijn; - eheirfsma, n. hetgeen de wondheeler met
de handen aan eenig beschadigd deel doet; chelrográphum, z. c h i r o r g a p h u m; - ehelroskopie, z. v. a. ehiromantie; - eheirosophie, z. v. a. c h i r o n o m i e; - eheirotherïutn,
z. e h i r o t h e r i u m; - eheirotonie, f. afstemming door uitstrekking of opheffing der handen.
Chekao, m. Min. chineesch spaat, dienende
tot de vervaardiging van het porselein.
Clieki, eenheid der gewichten in Turkije voor
goud en zilver = 0,318935 kilo.
Chelerythrine, f. (v. 't gr. chelido' ion en er yt
rhós, rook) organische plantenbase, ontdekt in
den wortel en de onrijpe vruchten van de stinkende gouwe (Chelidonium majus).
Chelidónium, n. gr. (chelidónion, v. chelidon,
f. zwaluw) Bot. zwaluwwortel, goudwortel,
scheikruid, stinkende gouwe, oogenklaar; - ehelidonzne, f. schelkruidstof, een alkaloide in die
plant vervat; - ehelidonius, m. - zwaluwenwind,
een luwe wind bij den aanvang der lente; - ehelidoniet, m. zwaluwsteen, een witte of roode
steen, dien men soms in de maag der zwaluwen
vindt; - ehelidoxanthlne, f. Chem. geel kleurend
beginsel zonder stikstof, uit den wortel, de bladeren en de bloemen van 't schelkruid.
eheliferiseh, adj. gr. lat. (v. chelé, 't gespletene,
schaar, en f erre, dragen) van scharen of tangen
voorzien; - ehelifórm, adj. gr. lat. schaarvormig.
Chelinque (fr. chelin of chalingue) platboomd vaartuig, indische boot op de kust 'van
Coromandel.
Chelles, f. pl.(spr. sjèlles) geruit indisch katoen.
Chelys, f. gr. 1) schildpad; 2) haar gewelfd
deksel en de (volgens de gr. mythe door Mercurius daarvan vervaardigde) lier; 3) borstkas; ehelilne, f. en ehelydros, m. gr. zeeschildpad; ehelonieten, m. pl. schildpadversteeningen; ook:
schildpadsteenen, naar men wil, steenen uit de
maag der schildpadden; - ehelonietiseh, adj.
schildpadachtig; - ehelonophágen, m. pl. schildpadeters in .Ethiopië.
Chem., bij zoölogische benamingenafk. voor
J. N. Chemnitz (gest. 1800).
-
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Chèmé of ehèma, f. oudgr. vochtmaat, onder
kleine; de laatste deed 2-scheidngrot
cochleariën, de andere 4.
Chémiè, ehimié of beter ehymie, f (gr. ch4 neía,
ehp eu , v. chymos, vloeistof, sap, v. chyó, chéo,
ik giet, laat vloeien, omdat de chemie het eerst
ondernam, sappen ter genezing van kwalen uit
de planten te trekken, en deze ook wel vaak te
vermengen of het hangt samen met den naam
van Egypte (chemia) (d. i. de zware (grond),
vgl. alchemie); leer van de eigenschappen en de
natuur der stof, meng- en scheikunde, weten
wetten en oorzaken der menging-schapvnde
en scheiding en van de verschijnselen, die zich
daarbij- voordoen, doorgaans eenvoudig s c h. e ik u n d e geheeten; - ehemieus, ehemíst, m.
scheikundige; - chemisch, adj. wat tot de scheikunde betrekking heeft, scheikundig; - ehemisme, n. gezamenlijke natuurverhoudingen en natuurverschijnsels; vermogen (b. v. van het licht)
om chemische werkingen te veroorzaken; ehemlatrie, f. uitoefening der geneeskunst naar
chemische grondslagen, onderscheiden van i#at r o chemie; - ehemiàter, m. arts, die volgens
zulke gronden genezingen zoekt te bewerken; ehemiealla, n. pl. chemische toebereidingen; ehemigraphie, ook zineographie, f. reproductie
van teekeningen enz. op zinkplaten door deze
te etsen. (uitvind. v. Eberhard); - ehemigrapheeren, langs chemischen weg teekeningen, beelden, arabesken enz. voortbrengen (b. V. chemigraphisch gekleurd. papier); - ehemiluminiseéntie, f. lichten bij zekere scheikundige processen,
ook lichtgeven door levende dieren; - ehemitáxls,
f. ehemitropisme, n. beweging der levende cel
door chemische prikkeling; - ehemotaetiseh, door
chemische prikkeling bewegend; - ehemitherapie,
f. chemotherapie, f. Med. geneeswijze door middelen, die scheikundig op de ziektekiemen
inwerken. Prof. Ehrlich is een der groote mannen op dit gebied; . - ehemitypie, f. verandering van gegraveerde of geëtste metaalplaten door chemische middelen in verheven druk
volgens de uitvinding van den Deen-platen,
Piil.
chemin, m. fr. (spr. sj'mén; proven. cámin,
it. ca mmino, mid. lat. caminus, van eelt. oor
wallis. caman, weg, cam, schrede, tred,-sprong;
came, sanskr. gam, gaan, verwant met k o m e n)
weg, straat, gang; - ehemin couvert, m. fr. (spr.
koewèr) Mil. bedekte weg of gang; - ehemin de
Ier, spoorweg; ook handkoffertje; - ehemineeren
(fr. d finer) op een weg voortgaan, wandelen;
Mil. kromme gangen of marschen maken, zigzaggen; - eheminement, n. (spr. s?'mi-n'mán) zigzaggen; gang der loopgraaf, die eenebelegerde
vesting nadert.
chemisch, z. ond. c h e m i e.
Chemise, f. fr. (spr. sj'miés'; mid. lat. camisia,
z. ald.) hemd; vrouwenslaaprok, hemdkleed;
Fortif. zodenbedekking eener borstwering; ehemioétte, (spr. s=z), f. halfhemd, voor- of
kraaghemdje; kort vestje; - ehemisét- speld, f.
borst-, doekspeld.
Chemist, ehemitypie, z. ond. c h e m i e.

CHERUB.

Chem Isis, f. gr. Med. hevige ontsteking van
het bindvlies van het oog.
Chemshn, pl. arab. (van c, vijf) vijf gebeden, die de Mohammedanen dagelijks moeten
bidden.
Chenal, m. fr. (spr. sj'nál, van 't lat. candlis,
kanaal, eng. channel) nauw vaarwater tusschen
klippen, zandbanken enz. ; kil.
Chenlea, f. inhoudsmaat voor droge waren in
Perzië = 1,3151 liter.
Cheníee of ehenix, f. oudgrieksche inhoudsmaat voor granen, iets meer doende dan een
liter ; vier c o t y 1 e n deden eene chenix, 48
chenices een m e d i m n e.
Chenille, f. fr. (spr. sj'níélj'; eig. rups, van 't
lat. canicula, hondje, wegens de gelijkvormigheid van vele rupsekoppen met hondekoppen)
boordsel van fluweelzijde, rupsvormig snoer of
koord als boordsel, ook wel ehenillette (spr.
sj'nilielt)"geheeten; ook soort van vrouwenoverrok.
Chenna, f. arab. a 1 k a n n a (z. ald.).
Chenopodlum,1n. gr. (van chén, gans, en poes,
gent. podos, voet) Bot. ganzevoet, eene plantensoort uit de 5de klasse, 2de orde van het stelsel
van Linnaeus.
Cheque, z. check.
cher, fr. (spr. sjèr, f. chère; v. 't lat. carus) lief,
waard; kostbaar, duur; - mon cher, mijn waarde;
- mac chère, mijne lieve;- cher ami, waarde vriend;
- chéri, geliefd, hartelijk bemind.
Cherassi, m. perzische goudmunt, ook c h eV e s i genoemd : die van Sjach-Imam = 2 gl. 50
ct. the van Abut, Faiz = 7 gl. 33,5 ets., die van
Koelikan = 18 gl. 25 ct.
Charbáli, eherbáesi, beste-soort van perzische
zijde.
cherche, fr. (spr. sj ersj ; van chercher, zoeken)
zoek op! (toeroep aan honden); - cherchez la
femme, (spr. sjersjee la jam), zoek de vrouw 1 (als
de eigenlijke oorzaak).
chéri, z. ond. cher.
Chereonnée, f. fr. (spr. sjerle-) indische- stof,
half zijde, half katoen.
Cherem, "• m. hebr. ban, banvloek (verg.
a n a t h e m a).
Cherlesker, m. turksche luitenant-generaal.
Chersonésue, f. gr. (van cherros, vastland en
nësos, eiland) schiereiland, b.v. Ch. Tazr,
taurisch schiereiland, de Krim.
Chértepartjj,f. (fr. certepartie, ontstaan uit
charte-partie, mid. lat. charta partita of divisa)
Mar. vrachtcontract, scheepsvrachtbrief, acte
van overeenkomst, opgemaakt tusschen den
vervrachter en er, de bevrachters, en waarin. ver
worden : de naam en grootte van het schip,-meld
de naam van schipper, vervrachter en inlader,
de plaats en tijd tot lossing bepaald, of het schip
geheelofgedeeltelijk
edeelteli'k vervracht wordt, eindelijk
de bedongen schadeloosstelling ter -zake van
vertraging.
Chérub, m., pl. eherubím, hebr. oorspr. naam
van een gevleugeld wonderdier met een menschengelaat, dat door het hebraisme dikwijls in
verband met Jehovah en vooral als drager van
-
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zijnen wagentroon wordt voorgesteld, wellicht
verwant met het gr. gryps, griffioen, grijpvogel;
ook cherubijn, m. in de oude joodsche oorkonde
een hemelgeest van den tweeden rang na de
S e r a p h i m; vuur- of vlambode, de kunst stelt
de cherubim voor als gevleugelde kinderhoofden;
thans meestal = engel.
Cherusken, m. pl. germaansche volksstam,
die in het noorden van Duitschland was ver
-spreid.
Cheryl, m. fr. Bot. suikerwortel, eene voed
geneeskrachtige plant.
-zamen
Chesnegar-aga, m. turk. voorproever der spijzen aan het turksche- hof.
Chester -kaas, f. eng.-nederl. (spr. tsjes-) voor
kaassoort in Engeland, zoo geheeten-treflijk
naar de stad C h e s t e r, die daarin inz. handel
drijft.
Chestnut, f. eng. (spr. tjésnut) kastanje.
Chetib, n. hebr. (spr. ch'tib) tekstleeswijze in
den hebreeuwschen bijbel; eig. 't geschrevene (v.
kdta'b, schrijven).
ehétif, adj. (spr. sjelie f), fr. (proven. caitiu, it.
cattivo, slecht, ellendig, van 't lat. captives, gevangen, en daardoor ongelukkig, ellendig, beklagenswaard enz.) gering, ellendig, onbeduidend, armzalig.
chelo f uor, commoto dentro, ital. kalm van bui
binnen vol beweging.
-ten,va
Chetubim, hebr. z. v. a. h a g i o g r a ph a
(z. ald.).
Chev., bij zoölogische namen afk. voor Chevrolat, entomoloog te Parijs. (gest. 1884)
Cheval, m. fr. (spr. sj'wál; van 't lat. caballus; vgl. c a v a 1) paard; - cheval de balaille
(spr. -batálj'), eig. strijdpaard; iemands lieve
lijfstukje, stokpaardje; - à-lingsoderwp,
cheval, te paard; Mil. aan beide zijden, b. v. t cheval eener rivier, d. i. aan beide oevers daarvan;
- ehevalerie, f. (spr. sj'wal'rie) ridderschap;
graad en waardigheid van ridder; - ehevalerésk,
adj. (fr. chevaleresque) ridderlijk, den ridder of
de ridderschap eigen; - chevalet, m. (spr. sj'walè;
verg. cavalleilo) pijnbank voor de vroegere martelaars der kerk; strafezel voor soldaten; schildersezel; kam aan snarenspe,eltuigen; - chevalier, m. (spr. sj'wa-ljé) ridder; paard in het
schaakspel; - chevalier sans peur et sans reproche,
ridder zonder vrees of blaam (eeretitel van
verscheiden ridders der middeleeuwen, b. v.
Bertrand du Guesclin, Louis de Trémouille,
Bayard enz.); - chevalier d'honneur (spr.
-donéíur), eereridder; begeleider van een vorst
of eene vorstin; - chevalier d'industrie (spr.
-déh-dustri), geluksridder, geluk- of fortuinzoeker, een rondreizend, geslepen bedrieger; chevalier d'or, m. fransche louis d'or met een
maltezerkruis; - chevau-léger, f. (spr. sj'wo
lezjé) licht ruiter; - chevau-légers, m. pl. lichte
ruiters, lichte ruiterij, lichtgewapend paardenvolk.
Chevecier, m. fr.(spr. sjew'sjé) in de Kath. kerk
opperste domheer, die het kerkornaat bewaart
en voor de waskaarsen zorgt.
Chevelure, (spr. sjew'luur'; it. capellatura,
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mid. lat. capillatura, van 't lat. capillus) hoofd
lokken; ook stralen of haar eener komeet.-har,
Chevémethode, f. (eigenl. Galin-Paris-Chevé
methode) in de muziekleer het gebruiken van
cijfers in plaats v. het notenschrift op den balk.
Chevet, n. fr. (spr. sj'wè; mid.lat. capitium,
van 't lat. caput, hoofd) hoofdkussen; Mil. blok,
onderlaag, waarop de broek of de staart van
een stuk geschut rust, stelhout, stelblok.
Chevesi, z. c h e r a s s i.
Chevilles, pl. fr. (spr. sjeviel j') Muz. schroeven
voor de snaren op een viool, gitaar enz.
Cheviot, n. eng. (spr. ta?-) bergschaap der
Schotten; van de wol dier schapen gemaakte stof.
Chèvre, f. fr. (spr. sjèw'r) geit; - pail de chèvre
(spr. pool-), stof uit kamwollen inslag en katoenen schering, waarin thans ook wol of zijde
gewerkt wordt; - chevreau, n. fr. (spr. sjevro)
geitenbokje; geitenleer.
Chèvrefeuille, f. fr. (spr. sjèw'r f eulj') z. v. a.
caprifolium.
Chevron, m., pl. chevrons, fr. (spr. sj'wrón;
provenc, ccrbrion, cabiron, eig. bok, waarop
iets rust, v. 't lat. caper, geitebok, bok) dak
-sparen;Mil.odchgsteknvar
op den mouw der onderofficieren; Bias. keper
op het wapenschild (hoogd. sparre); ook:
levantijnsch geitenhaar en stof daaruit.
Chevrotin, n. fr. (spr. sj'wrotin) leer van
jonge reebokken; - chevroteeren, (fr. chevroter)
1) ongeduldig worden, bokkesprongen maken;
2) in 't zingen: blaten, bij het trillermaken
een geluid geven als van een bok.
Chewra, f. hebr. genootschap, vereeniging
voor goede werken.
chez soi, fr. (spr. sje'-soá) thuis; eigen haard.
Cheyne-Stokes' phaenomeen, n. bij lijders
aan hartziekten: ademhaling waarbij na een
stilstand der adembeweging het ademen in
langzaam langere trekken toeneemt om dan
weer een oogenblik geheel stil te staan.
Chiaje, bij zoölogische namen bet. Steffano
della Chiaje (geb. 1794, gst. 1860 te Napels).
Chiamàta, f. ital. (spr. ksjar, v. chiamare, lat. clamare, roep) geroep : 1) terugroepen
in den schouwburg, als teeken van den bijval
van 't publiek; 2) schrift- of drukteeken, dat
naar andere plaatsen verwijst; 3) bij 't schermen: geveinsde blootgeving, om de tegenpartij
te verlokken.
Chianti, m. it. (spr. kiánti) toskaansche wijn.
chiára voce, ital. (spr. kiarawjj') Muz. met
heldere stem.
Chiarezza, f. ital. (spr. kiaredza) Muz. helderheid der stem.
ehiaroseuro, m. ital. (spr. kiaroskóéro) z.
clair-obscur.
Chiásma, n. gr. teeken of de figuur van een
grieksche x (chi geheeten) of van een latijnsche
X; Med. vezeldoorkruising, inz. der zenuwen;
- ehiásme, n. merken met een x of kruis van
plaatsen, die voor onecht gehouden worden.
Chidstolith, m. gr. (v. ch adzein, met een X
teekenen, iets kruiswijze leggen, wegens de
overeenkomst der kristaldwarssnede met een x)
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een variëteit van andalusiet, eene tot de s' '- bergplaats voor vodden, lappen, kleinigheden;
stuk huisraad met laden, hooge ladetafel.
caten behoorend mineraal.
Chiffre, n. fr. (spr. s jie f r') c ij f e r, z. ald.;
Chiátto, m. ital. (spr. kj—) kleine, platte boot.
— en chifjre, in cijferschrift; — ehifreeren, (fr.
Chiboïuque, turksch, z. t s j i b o e k e.
Chic, m. fr. (spr. sjiek) Pict. gemakkelijke chi f/rer) c ij f e r e n; met vooraf bepaalde
vlugge en krachtige behandeling van het pen- geheime teekens voorzien of zich daarmede uit
cijferaar, geheim -dru-ken;—chif,m.
seel; in 't algemeen: geschiktheid, slag, kneep;
ook: smaak, sierlijkheid, netheid. Ook als
adj. en adv. net, smaakvol, sierlijk, naar delaatste mode.
Chica, f. fr. (spr. sjiká) of sp. chic/ia (spr.
sjí-ls?a; uit de taal van Haïti) een z.amerikaansche gegiste drank uit mais of andere vruchten; zekere negerdans; amerikaansche verf
kleurstof uit de bladeren van de-plant;rode
Bignonia chica v. Z.Amerika.
Chicáne, f. fr. (spr. sjikáán; van 't sp. chico,
catalonisch chic, klein, gering, van weinig
waarde; vandaar het fr. chiche, karig enz.;
van 't lat. ciccus, ital. cica, kleinigheid; dus
oorspr. nietigheid, voddenkramerij) rechtsverdraaiing, pleitstreek, arglistige kunstgreep om
Bene zaak in rechten lastig te maken of onder
een verkeerd gezichtspunt te plaatsen; haar
vitterij ; — chicanes, f. pl. looze-kloverij,
streken, bedriegerijen; — chicaneeren, zonder
gegronde reden voor het recht betrekken,
pleitstreken, rechtsverdraaiingen gebruiken;
haarklooven, vitten, bedillen; iemand verdriet
aandoen, het hem lastig maken, hem om den
tuin leiden, beethebben; — chicanerie, f. looze
en bedriegelijke streken in rechtszaken, haar
chicaneur, m. pleitzieke, een-kloverij;—
pleit- of twistzuchtig mensch; rechtsverdraaier;
haarkloover, bediller; — chicaneurig, adj. (in
de volkstaal s i k k e n e u r i g) vitziek, over
kleinigheden vallende, kieskeurig.
Chicar, hebr. talent goud = 50,000 gl. ; een
talent zilver = 4125 gl.
Chicárd, m. zwierig heer; rijk gekleed persoon.
Chieha, z. chica.

Chieharron, m. sp. (spr. tsjitsjaron) in vet
gesmoord varkensvleesch.
Chico, ehigo, z. c h i q u e.
Chieorée, f. fr. (spr. s jíkoré) z. c h i c h o r e i.
Chief, m. eng. (spr. tsjie f) hoofd, c h e f (z.
ald.); — lord chief justice, voorzitter van het
oppergerechtshof.
Chien, m. fr. (spr. sjiM; v. 't lat. canis) hond;
— ehien eouchant (spr. koesján), staande hond;
— thigh courant (spr. koerán), hazewindhond;
— eentra chien et loup (lat. inter canem el lupum),
in de schemering, tusschen licht en donker.
Chiesa, f. it. (spr. ki-éza) kerk; — stale Bella
chiesa, kerkelijke staat.
chiesa libéra in libéro státo, vrije Kerk in een
vrijen Staat, woorden van Cavour (1861).
ehi$oneeren (spr. sji f onéren), (fr. chiffonner,
V. chiffon, lap, vod) kreuken, frommelen, ver
wanorde brengen, b. v. het toilet;-fomaien,
verontrusten, plagen; onbetamelijk aantasten
(eene vrouw); — chiffon, n. zachte wollen stof, die
niet kreukt; ook vodje, nesterij; — chiffonier,
m. (spr. s f i f onj é) voddenraper, lompenzamelaar;
— £hiffonuière, f. (spr. sji f onjèr') voddenraapster:
KRAMERS-Z0NDERYAN.

schriftmaker.

Chignon, m. fr. (spr. sji-njón; z. v. a. chat-ion
du col, ring, wervelbeen van den hals, d. i. nek,
van chain, oudfr. chaïne = lat. catena, keten)
nek; opgestreken nekhaar der vrouwen, nekvlecht, nekhaarbundel; haardracht waarbij het
haar in een bundel op den nek ligt.
Chila, m. inhoudsmaat, dezelfde als de c a b.
Chilare of k i 1 a r e= 1000 ares, z. a r e.
Chilat, n. crab. eerekleed, dat de sultan aan
hooge ambtenaren na 't verleenen van gewichtige diensten of na 't ontvangen van goede tij
-dingetschk
geeft.
Childebert of H i 1 d e b e r t, oudd. mansn.:
in den strijd uitblinkend; — Childerich of
H i 1 d e r i c h, m. vorst in den strijd.
Chile, m. sp. (spr. tsj—) indiaansche peper.
,Chiler-basja, m. opperschenker van den
sultan.
Chiliáde, f. gr. (chiliás, gehit. chiliados, van
chilioi, duizend) verzameling of getal van
duizend, duizendtal, inz. duizendtal jaren; —
chiliárch, m. overste of bevelhebber over 1000
man bij de Grieken; — ehiliásme, n. leer van een
toekomstig duizendjarig rijk van Christus op
aarde, of de verwachting van Christus op
aarde in zichtbare gestalte en heerschappij,
duizend jaren vóór het einde der wereld; volgens K a n t: geloof aan den vooruitgang
der menschen tot het vérafliggend doel van
zedelijke volkomenheid; — chiliást, m. vriend,
aanhanger of verdediger der leer van het duizendjarig rijk; — chiliogoon, n. duizendhoek; —
chiliómbe, f. offer van duizend dieren.
Chilisalpeter, f. natriumnitraat, natronsal-

peter, salpeterzure soda, vooral aan den westelijken voet van de Andes aangetroffen, bekende
kunstmeststof; : 15 1/2 % stikstof bevattend,
bij verkorting Chili genoemd.
Chiloef, m. hebr. (van chálaph, wisselen, ruilen) wisselbrief bij de Joden.
Chilopháag, m. lippenbijter; iemand, die aan
zijn lippen plukt.
Chílperich of Hilperich, oudd. mansn. helper,
bijstandbieder.
Chim, n. chineesch vogelnest (als gerecht)
Chimaera, f. gr. (chimaira; eig. geit) Myth.
fabelachtig geducht monster met den kop van
een leeuw, het lijf van eene geit en den staart
van een draak, dat vuur en vlammen uitwierp
en door Bellerophon gedood werd; overdrachtelijk noemt men chimaera of fr. chimère (spr.
sjimèr) een geheel ongegronde veronderstelling,
hersenschim, ongerijmd verdichtsel, inbeelding,
droomerij, gril; — chimérisch of chimeriek, adj.
^ ingebeeld, grillig, ongerijmd, gedrochtelijk; —
chimaera monstrosa, f. (zeekat) een zeevisch.
Chimbador, m. port. en sp. (spr. dsj-) in
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Chili: lieden die reizigers op groote, in het
zwemmen goed afgerichte paarden over diepe
wateren geleiden.
Chime, n. eng. (spr. tsjaim) klokkenspel.
Chimie, z. chemie.
Chimney, n. eng. (spr. tsjímní) schoorsteen;
- chimneysweeper, (spr. -swie-) schoorsteenveger.
Chfmon, m. gr. (cheimon) eig. winter; Med.
hevige koortskoude.
Chimpanzé, z. barris.
China 1) (eig. Isjina uit te spreken, de indische vervorming van den naam der oude dynastie Ts'in) groot land en keizerrijk in 0. Azië;
- china-clay, f. porseleinaarde, kaoline; - china
gras n., chineesche hennep; - chinaware f. (spr.
sjinawere) eng. chineesch porselein; - Chinees,
inboorling van dit land; - chineesch, adj. uit
China afstammend, afkomstig of daartoe behoorende; - chineesche schimmen, kinderspel,
waarbij men achter een doorschijnend voorwerp uitgeknipte figuren vertoont.
China 2) of chinabast, z. k i n a, enz.
Chínampas, pl. (spr. ch=tsj) drijvende tuinen
in Mexico.
Chinazilver, n. galvanisch verzilverd argentaan of nieuwzilver.
Chincha, f. sp. (spr. tsjientsja) het z.-amer.
stinkdier, voskonijntje; - chinche, f. sp. (spr.
tsjientsje; lat. cimex) wandluis; - chinchilla,
f. (spr. tsjients jiel ja; verklw. v. chincha) peruviaansch stinkdier, rat- of molachtig dier in Z.Amerika en het daarvan vervaardigde zeer
zachte, witgrijze bontwerk.
Chinchóra, m. sp. (spr. dsjindsjora) kleine,
netvormige uit plantenvezels gevlochten hangmatten in Z.-Amerika.
chineeren (spr. sji-), fr. (chiner; van China,
alsof men zeide: gelijk de Chineezen doen)
Manuf. aan de kettingdraden verschillende kleuren geven en ze zoodanig schikken, dat men
in de stof eene teekening bespeurt;met vlammen weven, bewerken; - g e c h i n e e r d e
s t o f f e n, gevlamde, met figuren geweven
goederen.
Chinees, enz. z. ond. C h i n a 1).
Chines, pl. bij de Chineezen pyramidale torens
met een afgodsbeeld daarop.
Chinine, f. quinine, z. a.
Chino, m. sp. (spr. tsjíno) eig. Chinees ; af
een Neger en eene Indiaansche in-komelingva
Amerika, z. v. a. Zambo.
chinols, adj. fr. (spr. sji-noá) chineesch; coi f fure a la chinoise, chineesche haardracht met
naar achteren gekamd haar ; - chinoiseries,
f. pl. sieraden, snuisterijen enz. uit China of in
chineeschen smaak.
Chint, indische katoenen stof.
Chiocádar, m. turk. de kleederdrager, een
slaaf, die den sultan steeds een geheel stel kleedingstukken achterna draagt.
Chiocócca, f. nw.lat. (van 't gr. chión, sneeuw,
en kókkos, bezie, bes, wegens de schitterende
witheid der beziën van dezen struik) Bot.
sneeuwbezie uit Nieuw-Zeeland, bij ons in
broeikasten gekweekt.
1
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Chionánthus, n. gr. (v. chión, sneeuw, en
ánthos, bloem) Bot. sneeuwboom, sneeuwbloem, soort van jasmijnplant, een pronkgewas.
Chiosk, z. k i o s k.
Chiostro, n. it. (spr. kjostro = lat. claustrum)
klooster, inz. kruisgang.
Chiourme, f. fr. (spr. sjoérm') gezamenlijke
galeislaven, galeiboeven in een bagno; ook de
roeibank van een galei.
chipeeren of chippeeren, fr. (spr. sji-) leder
op de deensche wijze toebereiden of looien; chippage, f. fr. (spr. -pa-zj') toebereiding der
huiden op deensche wijze.
Chipoer, m. dag van vergiffenis bij de heden
-dagsche
Joden.
Chipolin, m. fr. (spr. sjipolen; v. 't it. cipollino,
als uien gestreepte marmersoort, v. cipolla ui),
gevernist schilderwerk in olieverf, waardoor
het hout een porseleinachtig aanzien krijgt.
Chips (spr. sjips) pl. eng. splinters van dia
-mantse.
Chique, f. fr. (spr. sjiek', waarsch. van 't
catalonisch chic, sp. chico, klein) ook chico,
chogo, t s j i e k, N. H. zandvloo, zeer klein,
lastig insect, rood wormpje in Midden-Amerika,
dat ' zijne eitjes onder de nagels van 's menschen
teenen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan; het draagt nog de namen van
nigua, ton en attoen; - chique,
ook balletje tabak om te kauwen, pruimpje;
knikker; zijde van onvolkomen, slechte cocons
of tonnetjes ; - z. ook c h i c.
Chiquét, m. fr. (spr. sjikel; v. 't sp. chico, klein,
gering van waarde) slechte soort van zijden stof;
- chiquíto, m. sp. (spr. tsjikíto; eig. zee r
k 1 e i n, v. chico, klein) koningin-sigaar, soort

van zeer dunne sigaren voor dames.
Chiragón, m. gr. (van cheir, hand) handvoerder, middel tot de leiding der hand bij het
schrijven der blinden; - chiragra, n., eig. f.
Med. handjicht, handeuvel; - chirapsie, f. aanraken met de handen ; - chiarthrocáce, f. slepende (chronische) ontsteking van het handgewricht met eene daarop volgende verwoesting
daarvan door beenbederf.
Chirbet, arab. dorp.
Chiriater, z. c h e i r i a t er.
Chirieten, m. pl. fr. (v. cheir, hand) op menschenhanden gelijkende beeld- of dropsteenen.
Chirimoya, f. sp. (spr. tsjirimója; van 't peruv.
chiri, koud, en moehoe, zaadkorrel) eig. koud
zaad, zeer kostelijke amer. vrucht (Annànc
squamósa).

Chirisis, f. en chirísme, n. gr. (van cheiridzein, handhaven, en dit v. cheir, hand) Mede
behandeling of bewerking met de hand; vandaar
z. v. a. magnetiseeren.
Chiroëlektromagnetisme, n. (gr. cheir, hand)
elektrische strooming, opgewekt door het handopleggen.
Chirogrammatomantie f. (spr. tie=tsie; van
cheir, hand) kunst der handschriftverklaring r
kunst of leer om het karakter, neigingen, eigenschappen en bekwaamheden der menschen uit
hun handschrift op te maken; - chirographie,
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f. gr. kunst om figuren op de hand te teekenen;
— chirográphum, n. handschrift; ook z. v. a,
chirographaria cautio, z. lager; — ehirographáriseh, adj. handschriftelijk, wat op een handschrift berust; — chirographaria actio, f. lat. Jur.
rechtsvordering op handschrift; — eh. cautio,
schriftelijke schuldbekentenis, belofte bij handschrift; — eh. pecunia, op handschrift geleend
geld, niet door pand verzekerde leening; —
chirographarius creditor, Jur. iemand wiens
recht enkel op een handschrift gegrond is, in
tegenst. met den hypothecarius; — chir. debitor,
schuldenaar op handschrift; — chirologie, f. gr.
handenspraak, vingerspraak, of kunst om met
de handen of vingers zijne gedachten uit te
drukken; — chiroloog, n. iemand, die met de
vingers spreekt; — chiromanie, f. zelfbevlekking,
z. V. a. masturbatie, manustuprat i e, o n a n i e; — chirománt, m. gr. handkijker, handwaarzegger; — chiromantie f. (spr. t=ts,
kunst om uit de hand en hare lijnen waar te
zeggen), handwaarzeggerij ; — chírometer, m.
handmeter, handmaat; werktuig om de handen der aankomende accoucheurs te meten en
te versmallen.
Chironium, n. gr. Med. kwaadaardige, moeilijk te genezen zweer, naar men wil zoo genoemd
omdat zij slechts te heelen is door een C h i r o n
(in de gr. Myth. de naam van een der Centauren, die door zijn bekwaamheid in de genees
unde uitmuntte); — chironia, f. plantensoort,-ku
naar C h i r o n benoemd, meestal uitlandsche
pronkgewassen.
Chironomie, f. gr. (v. their, hand) leer der
handbeweging, aanleiding tot een behoorlijk
bewegen der handen bij het redevoeren; —
ehiroplást, m. handvormer, handleider, een
door L o g i e r uitgevonden middel tot de
behoorlijke houding der vingers bij het klavierspelen; — chiroplastiek, f. handvormkunst,
kunst om uit weeke stoffen, als was, klei, enz.,
beeldwerk te vormen; — ehiroptéra, n. pl. N. H.
genagelde zoogdieren met ledematen, die niet
gescheiden, maar door een vlies in de gedaante
van vleugels vereenigd zijn, waardoor zij in
staat worden gesteld om als de vogels te vliegen, gelijk de vledermuizen; vleugelhandigen;
— ehirorrheuma of chirrheuma, n. gr. rheumatisch of vloeiingachtig gezwel aan de hand; —
ehirospásmus, m. schrijfkramp; — chirothèke,
f. wapenhandschoen, verband, waarmede hand
en vingers worden omwonden; — ehirotherium,
n. handdier, dier der voorwereld, dat veel op
den kangeroe gelijkt; — ehirothesie, f. (spr.
s=z) genezing door 't opleggen der handen; —
ehirotonie, f. oplegging der handen bij de bevestiging van een leeraar in zijn eersten dienst;
— ehirotf pe, f. handdruk; — ehirárgus, chirurgijn,
m. (gr. cheirurgós, eig. handwerker, van their,
hand, en ergein, werken, waarvan érgon, werk)
hand- of wondarts, heelmeester, wondheeler;
— chirurgus jurátus, beëdigd wondarts; — chirurgaat, n. nw. lat. beroep van heelmeester; — chirurgie, f. eig. handwerk, handenarbeid; wond
handen uitgeoefende heelkunst;-helkunst,m
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— chirurgisch, adj. tot die kunst behoorende.
Chise, m., z. k i s e h.
Chitárra, f. it. (spr. ki-) gitaar.
Chitón, m. gr. onderkleed, lijfrok, zoowel
der mannen als der vrouwen, in 't algemeen:
kleed, deksel, hulsel, schaal; vandaar ehitine, f. Chem. (volgens Other) insectenweefsel,
een bijzondere stof in de vleugeldeksels der
kevers.
Chits, n. z. sits.
chi va piano va sano, ital. (spr. ki-wa-) wie
langzaam gaat, gaat zeker.
Chladnische proeven, Phys. proeven over de
a k u s t i e k (z. ald.), zoo geheeten naar den
grondlegger dier wetenschap C h 1 a d n i van
Wittenberg (gest. 1827).
Chlamys, f. gr. wijd overkleed, mantel der
mannen, inz. rijkleed.
Chliasma, n. gr. (v. chliainein, warmen) Med.
warm, weekmakend omslag.
Chloásma, n. gr. (van chloádzein, uitspruiten,
groenen) Med. huidvlek, loof- of levervlek,
inz. bij zwangere vrouwen.
Chlodwig, z. v. a. Lodewijk.
Chloë, f. gr. vr.naam; bevruchtend, bloeiend,
groenend, een bijnaam van C e r e s, omdat
het kiemend zaad haar werk was en onder hare
bescherming stond; ook de gewone naam der
herderinnen in herderdichten en romans.
Chloor, n. of f., (van 't gr. chlórós, groengeel) Chem. een zwaar gas, dat niet vrij
voorkomt, van geelachtig groene kleur en ver
reuk, dat zeer schadelijk op de adem--stikend
halingsorganen werkt, zich met waterstof tot
chloorwaterstof of het bekende zoutzuur, met
metalen tot zouten verbindt, bijna 2 1/ maal
zwaarder dan dampkringslucht, in 1810 door
Davy ontdekt; — chloorgoud, n. goudchloride,
waarmee in de photographie de beelden gekleurd worden; — chloorkalk, f. bleekkalk,
bleekpoeder, een tot bleeken en ontsmetten
dienende verbinding van onderchlorigzure kalk
en chloorcalcium, door inleiden van chloor in
kalkhydraat bereid; — chloorkalium, n., sylvine,
zoutzuur zout, kalibemestingszout met f 50 %
kali in de Stassfurtermijnen aanwezig; —
chloornatrium, n., keukenzout; — kaliumehloraat, n., chloorzure potasch; — chloorzwavel,
een verbinding van chloorgas met zwavel; —
chloorsodium, n. verbinding, uit 39,7 pct.
jodium en 60,3 chloor bestaande; — chloral(hydraat), n. Chem. olieachtige stof verkregen door
inwerking van chloor op alkohol, bekend slaapmiddel; ook een tegengift; — ehloràten, n. pl.
chloorzure zouten; — chlorètum hydrarg f ricum,
n., d. i. sublimaat; — chlorétum hydrargyrósum, d. i. calomel; — chlorétum natricum n.,
d. i. keukenzout; — chlorétum ammonicum, n.,
salmiak; — chloriden, pl. verbindingen van het
chloor met stoffen, die geene zuren zijn; —
Chlorínde, vr. naam (zooals de heldin in Tasso's
Jeruzalem verlost) bloeiend, groenend; —
Chlóris, f. gr. Myth. gemalin van Z e p h y r u s,
godin der bloemen, de F l o r a der Romeinen;
ook herderinnenaam; — ehloriet, n. Min. look-
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groene talksteen met korrelige breuk; – chloroform, f. ook formylchloride, n. gr. lat. uit
chloor en formyl bestaande olieachtige vloeistof
van wtherachtige reuk, als verdoovingsmiddel
bij chirurgische kunstbewerkingen in plaats
van den zwavelaether het eerst door den schotschen arts S i m p s o n in 1847 aangewend,
ook ehloor-oetheríde geheeten; – ehloroformeeren of ehloroformiseeren, door chloroform
doen inslapen; – chlórometer, chloormeter, m.
werktuig tot waarneming van het gehalte aan
werkzame (bleekende) chloor ' in chloorwater,
chloorkalk en andere bleekende chloorverbindingen; – ehloorphaan, n. groen vloeispaat;
– chlorophyl, n. groene kleurstof in de groene
plantendeelen, bladgroen; – chiorósis, f. Med.
bleekzucht, bleeke gelaatskleur uit teruggebleven maandelijksche zuivering, meisjesziekte,
zoogenaamde witte koorts; – ehloruur of fr.
chlorure, f. Chem. chloorverbinding, verbinding van het chloor met soda, tin, ijzer,
enz.
Chlothilde, z. K 1 o t h i 1 d e.
Choánen, pl. gr. (choánoi, sing. choanos) Med.
achterste of binnenste neusopeningen; – ehoanorrhagie, f. bloedvloeiing uit die openingen,
neusbloeding.
Choe, m. fr. (spr. sjok) stoot, schok, heftige zenuwschok (bij hevige verwondingen b.v.), slag,
aanval, aanloop, aangreep; inz. geweldig op elkander rennen van twee strijdende ruiterliniën; –
ehoqueeren (spr. sjokéeren; fr. choquer) stooten,
aanstooten, tegen elkander stooten, aanvallen;
aanstootelijk zijn, beleedigen, mishagen, tegen
de borst stuiten; – choquant, adj. (spr. sjokáii)
bevreemdend, aanstootelijk, beleedigend, in 't
oog loopend.
Chóehem, m. in plat-joodsche uitspraak in
plaats van c h a c h a m (z. ald.) wijze, wijsgeer enz.; ook: (in dieventaal) doortrapte, slimme guit.
Chocolade, f. (spr. ch=sj; sp. chocolate, uit het
mexicaansch, hetzij van cacauall, kakao, of van
xocoall, drank van mais, fr. chocolat, it. cioccolata) voedzaam deeg, uit vooraf gerooste en met
suiker, vanille, kardamom, kaneel, nagelen enz.
vermengde kakaoboonen bereid; ook drank
daarvan; ontbreken de gewoonlijk bijgevoegde
specerijen, dan heet zij g e z o n d h e i d s e h o c o 1 a d e; worden die specerijen door kina
of andere geneeskruiden vervangen, dan is het
medicinale chocolade, of door ijs
-landsch
mos, mos-chocolade.
Chodabénde, f. perzische munt van biljoen,
ongeveer = 15 cent.
Chodsja, m. turk. leeraar.
Cho iix, z. v. a. eheniee, ehenix.
Choiras of eheeras, f. gr., z. v. a. s c r o p h u1 i s (z. a.).
Choisi, fr. (spr. s joazí; soort van halfporselein,
naar de gelijknamige plaats C h o i s y (lat. Causíaeum) genoemd.
ehoisisseeren (spr. sjoasi-s–), fr. (choisir; provenc. causir, chausir, af van 't got. kiusan, oudd.
chiosan, kiezen, beproeven, Of liever van 't got.
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kaasjan, (be)proeven) kiezen, uitkiezen, uitzoeken, uitlezen.
Choker, n. eng. (spr. isjo-) halsdoek, das.
Cholaemie, f. het aanwezig zijn van galbestanddeelen in het bloed (bij geelzucht).
Cholásma, n. of cholósis, f. gr. (van chólos,
lam) verrekking, verlamming.
Cholecystitis, f. (v. chólos of chólë, gal) galblaas
(stil. ductus), m. ge--ontsekig;–chldóu
meenschappelijke galbuis, die ontstaat uit de
vereenignig van de gal- en galblaasbuis en in den
twaalfvingerigen darm uitkomt; – eholezne, f.
galstof; – eholekehysis, f. galuitstorting; – eholelíth, m. galsteen; – eholelithiásls, f. galsteenziekte; – cholelogie, f. galleer of leer van de gal; –
eholemesie, f. (spr. s=z) galbraken; – eholepoësis, f. galbereiding; – eholepyra, f. galkoorts;
– eholéra, f. of cholera morbus, of c. orientalis en
asiatica (gr. cholera, galzucht, galvloed) Med.
braakloop, braakkoliek, vroeger ook wel b o r t
of b o o r t genoemd, inz. aziatische braakloop,
die in Indië thuis behoort en met al zijne schrikbarende verschijnselen en verwoestende gevolgen in de jongste tijden meermalen Europa bezocht; – eholeríne, f. goedaardige soort van
cholera, die zich in den regel slechts als buikloop
voordoet; – eholerleus, m. galzuchtig, opvliegend, driftig mensch; ook iemand, die aan de
cholera lijdt; – eholériseh, adj. galzuchtig, heetbloedig, tot toorn geneigd, opvliegend; – eholérisch temperament, z. t e m p e r a m e n t; –
eholesterine, beter cholestearine, f. Chem. galvet,
eene niet verzeepbare vette stof uit de gal.
Choliámbus, m. gr. (van chólos, lam, en j a mb u s, z. ald.) Poet. voetmaat in de gr. en lat.
dichtkunst, de hinkende jambus of h i p p on a k t i s c h e maat (naar haren uitvinder
Hipp o n a x van Ephesus); ook skazon en
S k a z o n t i s c h vers geheeten, jambische
trimeter of zesvoetig jambisch vers van twee
sneden, doch welks laatste voet een trochmus of
spondeus in plaats van een jambus heeft
Cholo, m., pl. eholos, sp. (spr. isjólos) afstam
ook spaansch-melingvaZbos(z.ld);
sprekende Indianen, die onder de Europeanen
opgewassen zijn.
Chologdga, n. pl. gr. (van chólos, cholë, gal)
Med. galafvoerende middelen; – eholagdgiseh,
adj. galafvoerend; – eholas en choliz, f. gal- en
leverstreek.
Cholologie, f. (van chólos, gal) z. v. a. c h o 1 e 1 o g i e; – cholorrhagie, f. galvloed, galuitstorting; – cholorrhaea, f. voortdurende galuitstorting; – eholostearine of eholosteatine, f. galvet, eene bijzondere vetstof in de gal; z. v. a.
c h o 1 e s t e r, i n e; – eholosteatóma, m. galspekgezwel, een haard, langzaam aangroeiend
gezwel dicht onder de huid.
Cholóma, n. of eholósis, f. gr., z. c h o 1 a s m a.
Cholop, m. russ. knecht, lijfeigene.
Chómage, fr. f. werkeloosheid.
Chomer, m. oostersche inhoudsmaat = 13,74
hectoliter.
Chondrine, f.gr.(v. chóndros, m., korrel, kraak-
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been) Chem. kraakbeenlijm; geleistof uit kraak- lettergreep lang, de beide middelste kort zijn
' b. v. j u b e 1 g e z a n g; - chorobeen; - chondrocèle, f. kraakbeenige vleeschbreuk; - chondrogenésis, f. ziekelijke verande- wod', m. pl. chorowódy, russ. (spr. kharawód,
ring der zachte deden in eene kraakbeenachtige v. chor, koor, en wodit j, aanvoeren) russ.
zelfstandigheid, kraakbeenvormig; - chondrog- volksdans, door een koorleider of voorzanger
lássus, m. kraakbeenspier van het Longbeen; - geleid.
ehondrographie, f. kraakbeenbeschrijving; Choras, m. N. H. soort van baviaan op Ceylon
chondrokrásis, lijden der kraakbeenderen, als en in Afrika, ook m o r m o n of maskeraap gederde tijdperk van de oostersche melaatschheid; heeten, omdat zijn gezicht als met eene mom
—chondrologie, f. leer der kraakbeenderen, kraak- bedekt is.
beenleer; — chondromalacie, f. kraakbeenverChordad sal, m. bij de Parsen het hoogste
weeking; — ehondropharyngeus, m. kraakbeen- feest, Zoroasters geboortedag.
spier van het keelgat; — chondrbsis, f. kraakChordápsus, m. gr. (chórdapsos, van chordè,
beenvorming, verkraakbeening; — chondrosyn- darm, en háptein, vatten, vasthouden) Med.
désme, n. gewichtsverbinding door kraakbeen; drekbraken, darmjicht, door inschuiving of om- ehondrotomie, f. kraakbeenontleding of door- snoering der darmen ontstaande.
snijding.
Chorde, gr. (chordè) of corde, fr. corda, it. f.
Chonta, f. waspalmboom.
darmsnaar, snaar; touw der wipgalg, gewoon
Choor, z. k o o r.
strafmiddel der italiaansche politie; Math. koorChop, m. eng. (spr. Isjop) ribbetje, cótelet, inz. de, pees, rechte lijn, die twee punten van den
mutton-chop, schapecótelet.
omtrek des cirkels of de beide eindpunten van
Chophouse, n. eng. (spr. tsjóp-hous) soort van een boog vereenigt; -- chordae essentiales, wezenlijopenbare eetinrichtingen, ordinarissen, portie- ke snaren of tonen van eene toonsoort, te weten:
tafels enz. te Londen, die zeer druk bezocht wor- grondtoon, terts en quint; Med. in reepen gesneden.
den en tot koorden verwerkte schagendarmen,
Chopine, f. fr. (spr. sjopién' mid. lat. cupina, zie c a t g u t; — ehórdometer, m. koordemeter,
van 't lat. cupa) oude fr. wijnmaat, pint = werktuig ter meting van hoeken door bepaling
0,46561 liter, thans naam van 1 /2 liter.
hunner koorden bij gegeven straal; instrument
choquant, ehoqueeren, z. ond. c h o c.
om de dikte en sterkte der snaren te meten; —
Choquettes, f. pl. fr. (spr. sjo-kel') poppen of ehordomelodion, n. door K a u f m a n n te
spinsel van zieke zijdewormen.
Dresden uitgevonden snarenspeeltuig.
Choraal, z. ond. k o o r; — choraag, m. (gr. choChorèa, choregraphie, choreutiek, choreus,' z.
rágós of chorègós) aanvoerder der koren in 't oude ond. c h o r a a 1.
Athene, die bij feesten de kosten van de uitrusChórespicopi, pl. (v. gr. thora, land of chóros,
ting der koren of de opvoering van een tooneel- vlek, dorp, dus : landbisschoppen) geestelijke
stuk bestreed; reivoerder, voorzanger, voordan- opzieners der landelijke gemeenten (van de 4de
ser in het koor, z. v. a. k o r y p h ae u s; thora- tot de 9de eeuw).
liter, lat. koraalmatig, op de wijze van een koChorion, n. gr. (chórion — lat. corium) vel,
raal; — ehoraulen, m. pl. (gr. choraulès) fluitbla- leder; Med. vaatvlies of buitenste vlies, dat de
zers in het koor; zingende knapen in de voor- vrucht omhult; — choriódisch, adj. (gr. chorioïdes
malige stiftkerken; — choráleon, n. muziekinstru- of choriódes) lederachtig, vliezig; — chorioidéa of
ment gelijkend op een draaiorgel. (doch hori- ehorioíde, f. ader- of vaatvlies van het oog; —
zontaal); — choregie, f. (gr. chorègia) ambt der chorioldeitis, f. ontsteking van het vaatvlies
choragen: uitrusting en opvoering van een koor van het oog.
op eigen kosten; — choréa, f. lat. (gr. choreía)
Choripetálen, pl. Bot. bloemen met losbladedans, rei;— chorèa St. Viti, Vitus-dans, tarantula- rige bloemkroon of zonder bloemkroon.
dans, dansziekte, zekere zenuwziekte, welke
Chorist, z. ond. k o o r.
zich door algemeene stuiptrekkingen kenmerkt,
Chorizónten, m. pl. (gr. choridzontes, van chowaardoor de zeldzaamste lichaamsbewegingen rídzein, scheiden) grieksche kunstrechters over
ontstaan, die dikwijls veel overeenkomst met Homerus, die van meening waren, dat de Ilias en
dansen hebben, ook chorèa St. Joannis of St. de Odyssea verschillende schrijvers hebben en
Valentina en t a r a n t i s m e geheeten; — eho- alleen het eerste dichtstuk voor een werk van
regraphie of choreographie, f. gr. dansteekening, Homerus verklaarden.
dansbeschrijving, afbeelding of aanduiding der
Chorobátes, m. gr. (van thora, choros, landdansfiguren door teekens, gelijk dat voor de mu- streek, ruimte, grond, enz.) waterpasmeter in de
ziek met tonen, maten enz. geschiedt; kunst om gedaante eener T; — chorographie, f. plaatsbeballetten te componeeren; — choreomanie, f. schrijving, beschrijving, afbeelding van landdanswoede, ziekelijke, ontembare zucht tot dan- streken, landen op zichzelf; — c h o r o g r a sen, ook t a r a n t i s m e; — choretide, f. deel- p h i s e h e kaarten, kaarten van afzonderneemster aan het grieksche koor (in tooneelstuk- lijke landstreken, districten, departementen
ken); — choreutiek, f. danskunst; — chorus, m. enz.; — chorohydrographie, f. water-aardbeschrijz. V. a. t r o e h ee u s (z. ald.); — choriambus, m. ving; — chorolíthen, m. pl. landschapsteenen,
grieksche en latijnsche voetmaat, bestaande uit steenen met dendrietische teekeningen, die geeen t r o c h w u s en een j a m b u s, of vierlet- heele oorden voorstellen; — chorologie, f. gr.
tergrepige versvoet, waarin de eerste en laatste ; nieuwe benaming voor planten- en dierengeo(-

;

—

-)
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graphie; – chorometrie, f. meting en opneming
eener streek, veldmeetkunst.
Choromanie, f., z. v. a. c h o r e o m a n i e,
z. ond. c h o r a a 1.
Chose, f. fr. (spr. sjooz') zaak, ding; – chose
jugée, afgehandelde, besliste (rechts)zaak; –
ehoses, f. pl. fr. (spr. sjózes) zaken, dingen; –
choses maken, potsen, streken uitvoeren; –
ehoses-maker, m. potsenmaker, grappenmaker.
Chosjav, n. turk.-perz. (v. 't perz. chóscháb, eig.
goed water) drank voor zieken, uit rozijnen en
andere vruchten bereid.
Chótba, f. arab. gebed voor den oppersten beheerscher der geloovigen.
Chou, m. (spr. sjóe) zeer kleine chineesche
rekenmunt, het 1 /lo eener c a c h e, welke laatste
ongeveer met onzen halven cent overeenkomt;
fr. (spr. sjoe) kool.
Chouan, m. fr. (spr. sjoeán) levantsche karmijnzaden, groenachtige zaadkorrels van de
plant Trigonella f oenum graecum, die mede tot
bereiding van het karmijn gebezigd worden.
Chouans, m. pl. (spr. sjoeáns) naam van zekere
opstandelingen of aanhangers der koninklijke
partij in het westen van Frankrijk na den dood
van Lodewijk XVI; zij droegen dien naam naar
haren eersten aanvoerder, een smid, C h o u a n
geheeten, v. a. naar het bretonsch chouan,
chouant, samengetr. uit chathuant, nachtuil, als
schimpnaam der smokkelaars, daar hun eerste
stam uit smokkelaars en andere buiten de wet
levende personen bestond, of omdat zij, als dit
dier, voornamelijk bij nacht werkzaam waren;
V. a. bepaaldelijk naar de 4 broeders Cottereau,
beruchte smokkelaars, die als verzamelsein bij
hunne nachtelijke tochten 't geschreeuw van den
uil (chouette, in Bretagne chouan) hadden aangenomen, en die later, met andere zwervers vereenigd, op het denkbeeld kwamen om in naam
van Lodewijk XVIII oorlog te voeren.
Chou-king, z. s j o e - k i n g.
Chowder, n. eng. (spr. tsjouder) in NieuwEngeland gebruikelijke vischsoep, uitgevonden
door de visschers op de banken van New-Foundland.
Chrematologie, f. gr. (van chrémata, vermogen,
geld, pl. van chrema, zaak) financie-wetenschap;
- chrematonomie, f. leer van de aanwending des
rijkdoms, geldwetenschap; – chrematopaeïa, f.
leer van de verwerving van rijkdom, van het
geld verkrijgen.
Chrèsis, f. gr. (van chrèsthai, gebruiken, ten
nutte maken) gebruik, aanwending; bevoegdheid tot gebruiken.
Chresmologie, f. gr. (v. chresmOs, orakelspreuk)
waarzeggerij ; – chresmoloog, m. waarzegger,
voorspeller.
Chrestomathïe, f. gr. (v. chréstos, ë, ón, bruikbaar, goed, en mathein, leeren, alzoo eig. aanleering van het beste, wetenswaardigste) verzameling, keur, bloemlezing of een uittreksel der beste
stukken uit verscheiden schrijvers, meest om
eerre taal te leeren.
Chrie, chria, f. gr. (chreia, eig. in 't algemeen:
voorwerp der bezigheid, werk) Log. stelling,

CHRISTEN.

spreuk, opgave ter schriftelijke uitwerking of
uitbreiding; korte redevoering, schoolrede.
Chrisam, liever chrisma, n. gr. (van chríein,
overstrijken, zalven) wij-olie, zalf-olie, die in do
R. Kath. kerk bij den doop, het vormsel enz. gebruikt wordt; ook zalving; – chrisis, of nw. lat.
chrísmátie (spr. t=ts), f. zalving; – chrismàle,
n. witte doek, die weleer den gedoopte, gevormde
enz. na de zalving om het hoofd werd gebonden;
ook over het hoofd der gedoopten uitgebreid wit
kleed, c h r i s a m h e m d, we s t e r h e m d; –
chrismarium of chrismatarium, n. kruik met
zalfolie.
Christen, m., christin, f. belijder, belijderes van
den christelijken godsdienst van Christus, (gr.
Christós), d. i. eig. gezalfde (vgl. M e s s i a s),
in s menstelling door letterverzetting ook
kerst, b. v.kerstavond,kerstfeest,
kerstgeschenken enz., k e r s t é n e n
voor doopen, tot christen inwijden; – ante Chrislum of ante Chrislum nàtum, lat. vóor Christus'
geboorte; – christe, n. (eig. de vocativus van
Christus) tweede gedeelte eener roomsch katholieke mis; – Christiaan, mansn., iemand, die
Christus belijdt, christen; – christian-science,
(spr. kristiën sajens) f. eng. amer. de leer, dat
ziekten, als slechts in de verbeelding bestaande,
door bidden en door wilskracht te genezen zijn;
de stichtster der leer is mevr. Baker Eddy (1820–
1910); z. s c i e n t i s t; – Christina, Christiana, f.
vr. naam, christin; – christiand'or, m. deensche
goudmunt, ongeveer = 10 gld. ; – ehristiànen,
m. pl. leden eener secte, ontstaan in de Vereenigde Staten in het begin der 19de eeuw; – ehristianisme, n. christelijk geloof, de christelijke leer,
christendom; geheele omvang der godsdienstbegrippen, instellingen en levensvormen, die J.
C. aan de menschheid heeft bekend gemaakt; –
christlaniseeren (spr. s=z), tot een christen maken, tot het christendom bekeeren; – christianissimus, m. lat. allerchristelijkste, een pauselijke benaming van de voormalige koningen van
Frankrijk; – christianisatie, f. bekeering tot het
christendom; – christificatie, f. geheele vorming
der menschen tot volledige christelijkheid; –
christine, f. zilvermunt in Zweden = 12 ct. ; zie
ook C h r i s t i n a; – Christina, m. pl. sp. aanhangers der koningin C h r i s t i n a van Spanje
gedurende de minderjarigheid van hare dochter
I s a b e 11 a; – christmas, n. eng. (spr. krísmes)
kerstfeest; – christmasday (spr. -dée) kerstdag; –
christodjjnen, m. pl. naam, dien men aanvankelijk den Gereformeerden gaf, omdat zij gedurig
den naam van C h r i s t u s in den mond hadden; – Christoffel, mansn., verk. van Christophórus, christusdrager, iemand, die Christus draagt
(zooals men, volgens de legende, het eerst een
reusachtig grooten veerman in Palestina noemde
aan wien Christus in kindergestalte verscheen
en dien hij zich op de schouders door de rivier
liet dragen); oneig. die hem in 't hart draagt,
hem lief heeft; – aarvormig St. Christoffelskruid,
woudplant, die als zeer heilzaam tegen schurft
wordt geroemd; – Christofle- metaal, n. naar de
f el) te Parijs
fabrikant Christofle (spr. Kriestoffel)
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genoemde soort van a r g e n t a a n, ook a l f e- kregen; - chromium, chromlumerts, n. bij afkorn i d e (naar den uitvinder Alphen genoemd); - ting ook chroom, n. bijna loodgrijs, bros en zeer
ehristokratie (spr. tie = tsie), f. christelijke kerk hard metaal, door den franschen scheikundige
vgl. h i e r a r c h i e; - christola--herscapij; V a u q u e 1 i n in 1797 ontdekt en wegens het
trie, f. christelijke godsdienst; Christusvereering bij uitstek kleurend vermogen van al zijne
met achterstelling van de vereering van God; - verbindingen dus geheeten; het is vuurbestenChristolieten, m. pl. scheurmakers der Ede eeuw, dig, specifiek bijna 7 maal zwaarder dan water;
die de godheid van Christus afscheidden van de smaragd ontleent daaraan zijne schoone
zijne menschheid; - christologie, f. gr. Messias- groene, de robijn zijne roode kleur; het wordt
leer, Christusleer; - christophanie, f. verschijning gewoonlijk uit den chromium-ijzersteen gewonvan Christus ; - christophleet, n. zekere likeur nen, en vormt twee belangrijke zuurstofveruit pontak, wijngeest, kaneel en dgl. bereid; - bindingen; de eerste is het chromiumoxyde, dat
christosophie, f. christelijke wijsheid, wijsbegeer- uitstekende diensten doet in de porseleinfabriete van het christendom; - Christusdaalder, m. ken, bij het email-schilderen enz., de andere een
verschillende munten en medailles, waarop de purperkleurig zuur, welks zouten, chromaten,
geboorte van Christus is afgebeeld; - Christus chromiumzure zouten geheeten, de verscheidenridderorde, door Daniël I, koning-orde,f.milta ste en schoonste kleuren opleveren; - chroomvan Portugal, in 1381 opgericht, om den adel tot Ieder, n. met chroomzuur gelooid leder; zacht
den strijd tegen de Mooren aan te vuren; ook leder.
eene in 1205 door Albert, bisschop van Riga, geChronhyometer, gr. z. v. a. h y e t o s k o o p.
stichte orde ter verdediging van de nieuwe ChrisChroniek, f. gr. (eig. chroniká, pl. scil. biblia;
tenen; - christus-palmolie, f. oude naam voor van chronos, tijd) tijdboek, k r o n i e k, z. ald.; ricinusolie.
chronique scandaleuse, fr. (spr. kroníék' skandaChroma, n. gr. kleur, kleurmenging; Med. le z') schandkroniek, schandgeschiedenis, al de
huidkleur, uitzicht; - chroma duplex, Muz. ver in omloop zijnde kwade geruchten, de zoogetoon met eene halve noot; --hoginvade naamde kletspraatjes, lasterpraat, b. v. van eene
ehromaat, n. chroomzuur zout; - chromameter, stad, van een hof enz. ; - chroniqueur, m. fr.
m. Muz. werktuig om de piano-forte te stemmen; (spr. kro-) kroniekschrijver; berichtgever van
- chromatiek, f. kleurleer, leer van het ontstaan een dagblad voor stadsnieuwtjes; - chronisch,
en de verhoudingen der kleuren, een gedeelte der adj. gr. (chronikós, é, ón) langdurig, slepend, b. v.
optika; Pict. kunst der kleurmenging, licht en chronische z i e k t e n, langdurige ziekten,
schaduw; vgl. c o 1 o r i e t; - ehromátisch, adj. blijvende of van tijd tot tijd terugkeerende ziekkleurig, gekleurd, vgl. achromatisch; ten, in tegenstelling met a c u t e ; - chroniMuz. (naar ital. spraakgebruik) met halve schre- citeit, f. nw. lat. c h r o n i s c h karakter eener
den, of in verschillende op elkander volgende ziekte; - chroníst, m. tijdrekenaar, jaarboekhalve tonen op- of afgaande; c h r o m a t i - schrijver; - chronodistichon of chrónicum, n.
s e h e beweging, voortschrijding in halve tonen; tijddicht, tijdvers, een tweeregelig gedicht, in
chromatische toonschaal, volgreeks van 't welk de letters M. D. C. L. X. V. en I, als ro12 halve tonen; - chromatísme, n. kleuring, inz. meinsche talletters beschouwd, bij samenstelling
van lichaamsdeelen; - chromatologie, f. kleur- een jaartal uitmaken; - ehronográm(ma) of
leer, leer der kleuren, z. v. a. c h r o m. a t i e k; - chronostlehon, n. cijferletterschrift, jaartalvers,
ehromatopseudoblepsie, f. valsch- of verkeerd- getalvers of rijm, een of meer versregels, of wel
zien der kleuren als een gezichtsgebrek van vele eene korte, krachtige spreuk, waarin de rom. gemenschen; - ehromatotechniek of chromurgie, f. talletters bij samenstelling een jaartal geven; aanwending der scheikunde op de verfbereiding chronograaf, f. gr. tijdaangever, bestaande uit een
en ververij ; - chromatroop, m. kleurwisselaar. cylinder met papier omwonden, waarop een pen
een tot vermaak bestemd toestel, waarmede elke seconde een teeken zet; toestel om den vliegmen op eenen witten muur prachtige kleur tijd van projectielen te meten; nauwkeurig zak voortbrengt; - chromatypie, f. kleu--wiselng uurwerk;- chronographic, f. tijdbeschrijving, werendruk; - ehromogeén, adj. kleurstofafschei- tenschap om den tijd volgens een juisten maatstaf
dend; chromogene bacteriën; - chromolíth, n. aar- te bepalen en te verdeelen; - chronologie, f. tijddewerk, steengoed, vooral het Wedgewood; - rekenkunde, tijdleer, kennis van den juisten tijdchromolithographie, f. gekleurde steendruk.; - der gebeurentissen; - chronológisch, adj. tijdrechromolithographeeren, in kleursteendruk ver kenkundig, overeenkomstig de tijdrekening; kleuren -vardigen;homptai,1. chronológische geschiedenis, verhaal der gebeur
ook chrupsia,-photgraie;cms
strenge tijdsorde; - chronologische,ta--tenis
4 hrupsie (niet c r u p s i e), f. kleurenzien, wan- bellen, tijdtafels; - chronologische orde, tijdorde;
neer eenen zieke de voorwerpen niet in hunne - chronoloog of chronologist, m. tijdrekenkunwezenlijke kleuren verschijnen; - ehromoskoóp, dige, tijdvorscher, tij dberekenaar ; - chronometer
I. stereoskoop met een inrichting om drie volko- of chronoskoop, m. werktuig om den tijd nauw
men gelijke beelden van een voorwerp photogra_
te bepalen, een tijdmeter, zee-uurwerk,-keurig
pl isch op te nemen met rood, geel en blauw ge dat een geregelden gang houdt, onafhankelijk
kleurde platen, waardoor gekleurde positieven van den invloed van warmte, vocht enz., door
kunnen worden verkregen; - chromográm, n. George G r a h a m te Londen uitgevonden, bij
beeld, door middel van den chromoskoop ver- de Engelschen t i m e k e e p e r (spr. táímkie-
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per) geheeten; ook: Muz. een slingerwerktuig, zink, door Rau chenb ergen te Munchen

door D a v a u x uitgevonden, om nauwkeurig
de maat in de muziek af te meten, vgl. m e t r on o o m; - chronometrie, f. leer of leerboek der
(juiste) tijdmeting; - chrónometrisch, adj. tijdmetend; - chromophoor, m. toestel ter oogenblikkelijke telegrapheering van den tijd eereer
normaalklok naar de onderscheiden richtingen;
- chronophotographie, f. opname van levende
beelden.
Chroógenesie, f. (spr. s=z), gr. (van chrós,
ehroös, kleur) ontstaan der kleuren, kleurvoortbrenging; - chroógnosíe of ehroólogie, f. leer
van de kleuren der steensoorten en hare onder
-scheidng.
Chroom, z. chromium.
Chrotta, f. harp van de barden.
Chrupsie, zie chr o m op s i e, onder chroma.
Chrysalfde, f. gr. (chrysallis, gerit. chrysallidos,
van chrysós, goud) N. H. goudpop of goudkleurige dagvlinderpop, met een harde getande bedekking; - chrysamine-zuur, n. Chem. organisch
zuur, ontstaande bij inwerking van geconcentreerd zwavelzuur op aloë-hars; - chrysánth, f.,
ehrysanthémum, n. Bot. goudsbloem, ganzebloem, eene plant met meestal goudgele bloemen; - chryseen, n. goudkleurig poeder, het
laatste product der distillatie van steenkolen
uit goud en ivoor-ter;hyslpánic,adj.
gevormd; - ehrysiet, n. of m. goudsteen, toets
goudglit of lithargyrium; - chrysoberil,-sten;
chrysolith en chrysopràs, m. namen van goud
welker-stenofgudr lsten,
kleur tusschen- geel en groen zweeft, edelsteenen
van niet veel waarde; - chrysobálle, f. pauselijke
bul met gouden zegel; - chrysocóma, f. Bot.
goudhaar, eene soort van immortelle, een pronk
goudschrijver, goud -gewas;chryof,m.
gouden letters enz. schrijft of-schilder,
schildert; - chrysographie, f. goudschrijfkunst,
kunst om met goud te schrijven of letters te
vergulden; - chrysokólla of ehrysokól, n. (eig.
goudlijm) kopergroen, berggroen; - chrysokratie, f. (spr. t= ts) goudheerschappij, z. v. a.
plutokratie; - chrysoline, f. door de
Franschen uitgevonden middel ter bemesting,
dat men nog boven gips roemt, dewijl de daarmede bestrooide voederplanten niet schadelijk
voor de dieren worden; - chrysolfet, n., goudsteen, topaas ; - chrysologie, f. leer van den
staatsrijkdom; - chrysológisch, adj. zeer welsprekend; - chrysomanie, f. goudwoede, goudzucht, goudgierigheid, goudhonger, gouddorst;
- chrysomèle, f. N. H. gouden tor, goudkever,
goudhaantje ; vandaar : chrysomelienen, f. pl.
bladkevers, eene talrijke familie van torren; chrysomorphisch, adj. goudachtig, goudvormig;
- chrysoot, n. op goud gelijkend metaalmengsel;
- chrysophaanzuur, n. (naar de goudgele kleur
aldus genoemd), z. v. a. r h a b a r b e r i n e;
- chrysopeeie, f. gewaande kunst om goud te
maken, goudmakerij, vinden van den steen der
wijzen; - chrysopraas, m. door nikkeloxyde
appelgroen gekleurde chalcedoon; - chrysorine,
f. op goud gelijkend metaalmengsel uit koper en

uitgevonden; - chrysoplenlum, n. Bot. miltkruid, eene soort steenbreek; - chrysorrhamnine, f. schoone lichtgele verfstof, uit onrijpe
vruchten van de Rhamnus cathartics; - Chrysostómus, mansn. eig. goudmond, guldenmond;
welbespraakt, welsprekend (inz. bijnaam van
een der gr. kerkvaders, Johannes, bisschop van
Constantinopel in de 4de eeuw); - chrysotyl, n.
en m. vezelige serpentijn, serpentijn-asbest.
ehthonische goden, gr. (van chthán, aarde)
Myth. goden der onderwereld; ook landsgoden
of -helden; - chthonla, f. onderaardsche, bijnaam van D e m è t e r of Ceres; - ehthonios, m. onderaardsch, een bijnaam van verscheidene goden; - chthonisothérme, f. lijn over
de oppervlakte van den aardbol getrokken over
punten van gelijke inwendige aardwarmte (ook
i s o g e o t h e r m e); - ehtonographie, f., aardkorstbeschrijving.
Chubbslot, n. (spr. tsjub-) door den Engelschman Chubb uitgevonden zeer kunstig slot, soort
van combinatie-slot.
Chuchoterie, f. fr. (spr. sju-sjo-) gefluister.
Chulo, m. sp. (spr. tsjóello) stieraanhitser te
voet bij de stierengevechten in Spanje, z.
capeador.
Chupa, f. sp. (spr. isjoepa, v. 't arab. dsjoebbal,
katoenen onderkleed, v. dsjabba, uitsnijden) vest
met mouwen.
Chuppa, m. draaghemel, onder welken bij
de Joden de trouwplechtigheid voltrokken
wordt.
Church, f. eng. (spr. tsjurtsj) kerk, z. h i g h
church.
Churros, n. pl. (spr. tsjoerros; v. churra, grove
wol) schapen met grove, doorgaans zwarte wol,
in tegenstelling van m e r i n o s.
chutt fr. (spr. sjuut) stil, zwijg, st l ; - chuteeren, chut 1 roepen.
Chutney, n. eng. kruiderij van ingemaakte
vruchten in Engelsch-Indië.
Chylus, m. gr. (chylós), chijl, f. melksap,
vocht, dat, uit de spijzen bereid, gedurende de
spijsvertering door de melkvaten der darmen
wordt opgeslorpt; - chylifiehtie (spr. t=ts), gr.
lat., beter chylopoèsis of chylósis, f. gr. bereiding
van dat vocht uit de gebruikte voedingsmiddelen; chijlbereiding; - chyloklépsis, f. langzaam
verlies van chijl; - chylologie, f. leer van de chijl;
- chylophórisch, adj. chijlvoerend; - chylophthársis, bederf der chijl; - chylopoètisch, adj.
chijlbereidend, tot chijlmaking dienende; chyllorrhoea, f. Med. ziekelijke chijlvloeiing,
chijlvloed; - chylotbrax, m. uitstorting van chijl
in de borstholte; - chylurie, f. 't chijlwateren.
Chym, z. ehymus.
Chymie, z. chemie.
Chymus, m. gr. (ehymós, van chyó, ik maak
vloeibaar), chjjm, spijspap, brij in de maag, uit
de gebruikte spijzen bereid; - chymificátie, f. gr.
lat. omzetting van de voedingsmiddelen in chijm
of spijspap; - chymorrhoea, f. gr. uitvloeien der
spijspap uit de dunne darmen, in de buikholte;
- chymósis, f. zuivering der spijspap, als tweede
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spijsvertering. ; – ehymosine, n., lebferment,'dat
caseine in paracasefne en weiproteïne splitst.
Ciaceona, z. ond. chaconne.
Ciana, f. ital. (spr. tsji -) vrouw uit de laagste
volksklasse, uit het gemeen.
Cibar%n, n. pl. lat. (cibaria, van eibus, spijs)
spijskast; eetblaren, voedingsmiddelen.
Cibében, m. pl. (it. sing. zí7ií7ibo; van 't crab.
zabïb) naam van de beste en grootste ravijnen.
Ciborium, n. gr. (kibórion, oorspr. vruchthulsel
der egyptische boonen, vervolgens, wellicht om
de gelijkheid van uiterlijke gedaante, drinkbeker) drinkvat; in de R. Kath. kerk de ouwelkast
of het kastje, (pyxis) vaas, waarin de gewijde
hostiën bewaard worden.
Cibus, m. lat. spijs.
Cieàde, 1. lat. (cicada) N. H. op den krekel gelijkend insect, dat door wrijving der vleugels een
piependen toon voortbrengt (menigvuldig voor
Griekenland en Italië).
-komendi
Cicatrieantia, of vaak verkeerdelijk cacatrisantia, n. pl. lat. (van cicatricáre, litteekens
verwekken, van cicatrix, litteeken) middelen,
die de litteekenvorming, de sluiting der wonden
bevorderen; – eieatrieátle of eleatrisatie (spr.
–kálsie of zàtsie), f. sluiting, heeling eener
wond.
Cieer, m. lat. sissererwt, soort van eenigszins
spits toeloopende kleine erwten in het Oosten
en in Z.Europa.
Cieéro, f. soort van drukletter van 12 punten,
het midden houdende tusschen d e s s e n d ia a n en a u g u s t ij n, dus genoemd naar de
uitgave van Cicero's brieven te Rome in 1467,
die met zulke letter werd gedrukt, m e d i a an;
dubbel cicero, letter van 24 punten; –
eieeronlaanseh, adj. op de wijze van Cicero,
Cicero navolgend, sierlijk welsprekend; – ciceroniseeren, (spr. s=z) den stijl en de vormen van
Cicero nabootsen.
Cicerone, n. it. (spr. tsjítsjeróne) wegwijzer,
leidsman der vreemdelingen, die dezen de merk
plaats aanwijst en verklaart.-wardighen
Doorgaans leidt men deze benaming, wegens de
woordenrijkheid dezer gidsen, af van den beroemden rom. redenaar C i c e r o; doch anderen zien er slechts eene verbastering en versnelde uitspraak in van het ital. chiacchierone,
babbelaar, praatjesmaker; het zou dan eene
schertswijze benaming zijn, die mettertijd eene
edeler beteekenis heeft gekregen.
eiceroniaansch, enz., zie onder C i c e r o.
Cichorei, f. lat. (cichorium, gr. kichórium, it.
cieoria, cicórea) bekende plant en haar wortel
(Cichorium inlybus), inz. als surrogaat of plaatsvervangend middel van de koffie gebruikt, bij
verbastering doorgaans s u i k e r ij genoemd.
Cicisbéo, m. it. (spr. tsji-tjies-béo; van 't it.
sigisbeo, eig. fluisteraar) vrouwenbegeleider,
weleer de dagelijksche leidsman, dienstvaardige
gezelschaphouder en vertrouwde vriend eener
gehuwde vrouw van aanzien in Italië, alwaar
de goede toon verbood, dat de echtgenoot zelve
die betrekking vervulde (= cavaliere servente);
plaatsvervanger van_den man, bijnaam, huis-
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vriend en begunstigd minnaar; – eieisbeaat, n.
ambt van zulk een damesgeleider.
Ciconia, f. lat. ooievaar.
Cieüta, f. lat. Bot. gemeene scheerling, bekende giftplant cicuta virósa; – cieutine, f.
nw. lat. bijzondere stof in de scheerling.
Cievara, f. serv. (spr. sies–) versche kaas in
boter gebraden.
Cid, m. sp. (v. 't arab. sáïd, sajjïd, vgl. s i d i)
heer, vorst, inz. cid campeador, bijnaam van
den beroemden spaanschen krijgsheld der 11de
eeuw Don Rodrigo (of Ruy) Diaz, graaf van
Bivar.
Cidáris, f. perzische koningsmuts; joodsche
hoogepriestersmuts; arkadische dans.
Cider, m. (fr. cidre, it. cidro, mid.lat. cicéra,
van 't lat. sicéra, gr. sikera, bedwelmende drank;
oorspr. oostersch: hebr. schêdár, arab. sakar,
iedere bedwelmende drank) ooftwijn, appeldrank, appel- of perenmost; – cider-azijn, m.
ooft- of vruchtazijn.
ci-devant, fr. (spr. sidewán) voor dezen, eertijds, wijlen; als subst. in scherts: ci-devants,
m. pl. voormalige adellijke en vorstelijke personen in Frankrijk.
Cidli, vr.naam (waarsch. van arab. oorsprong,
vgl. c i d) heerscheres, vorstin.
Ciégo, m. sp. blindeman, inz. blinde zanger.
Ciéntos, m. pl. sp. (van cienlo, honderd) opbrengst van vier ten honderd van alle verkochte
voorwerpen, die nog boven en behalve de
a 1 c a b a 1 a (z. aldaar) betaald moet worden.
Cigárro, m., of gew. sigaar, f., pl. cigárros of
sigaren, sp. (eig. benaming eener tabakssoort op
het eiland Cuba) tabaksrolletje, dat men met
of zonder pijpje rookt; beste soorten levert
Havana; – cigarrera, f. sp. (fr. cigarière) sigarendraaister; – cigarrero, m. sigarenmaker; –
cigarrítos, m. pl. sp. of sigaretten, fr. papiersigaren, tabaksrolletjes in fijn rijststroopapier.
ci-git, fr. (spr. si-zji) hier ligt (begraven).
Cijfer, n. (it. ci f ra, ci f era, f. chic re, z. ald. ; v.
't arab. ca /r,
r, ci f r, ledig, nul, en vervolgens op
de negen andere getalmerken toegepast; vgl.
z e r o) getalmerk, talletter.
Cijns, m. (van 't lat. census, z. ald.) schatting
tol, opbrengst, belasting.
Cilia, n. pl. lat. ooghaartjes, wimpers; – ciliapincet (z. p i n c e t), f. lat.-fr. kleine wond
uittrekken van zieke oog--helrstango
haartjes; – ciliair, adj. nw.lat. met oogwimpers
voorzien; wat de ooghaartjes betreft; – ciliaire
zenuwen, e. arteriën enz., zenuwen, aders enz., die
naar het regenboogsvlies loopen; – ciliaire krans,
m. geplooide kring van het adervlies naar het regen boogsvlies, haarkrans; – ciliaire rand, m. buitenste rand van het regenboogsvlies.
Cilicium, n. lat. (gr. kilikion, eig. dekkleed van
e i 1 i c i s e h e geitenharen, naar 't landschap
Cilicia in Voor-Azië) ruw haren hemd, boetkleed,
boetgordel, ruw doek, dat de pelgrims op het
bloote lijf dragen bij wijze van boetedoening.
Cilinder, z. cylinder.
Cimbaal, z. c y m b a a 1.
Cimbren, K i m b r e n, m. pl., z. v. a. strijders
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kampvechters, een germaansche volksstam, die,
met de T e u t o n e n vereenigd, sedert het
jaar 113 v. Chr. op de Romeinen in vele veldslagen de overwinning behaalde, doch in 101
beslissend verslagen werden.
Cimeliën, n. pl. nw.lat. (cimelia, van 't gr.
keimelia, z. ald.) kleinoodiën; kerkschat; ook
de kostbaarste boeken eener bibliotheek; –
timeliáreh, m. kerkschatmeester.
Ciment, enz., z. c e m e n t.
Cimeterre, m. fr. kromme turksche sabel.
Cimetière, m. fr. (spr. sí-m'tjer') kerkhof.
Cimex, m. lat. weegluis ; – cimicidium, n.
barb. lat. middel om de weegluizen te dooden.
Cimier, m. fr. (spr. si-mj é) helmsieraad in
wapens, enz.
Cimmeriërs, m. pl. lat. (Cimmerii) of K i mm e r i ë r s, gr. (Kimmerioi), een, naar luid
der overlevering, aan 't noordelijkste einde van
Scythië in eeuwige duisternis wonend fabelachtig volk; vandaar: eimmérisch, adj. den Cimmeriërs eigen; bij dichters voor: duister, b. v.
eimmerisehe duisternis, dikke duisternis, stik donkerheid.
Cimoliet, m. of n. grauwwitte, deels roodachtige, weeke, taaie leemsoort, zoo genoemd
naar het eiland C i m o 1 i s, thans Kimoli
of Argentiera, een der Cycladische eilanden;
– cimólische aarde, f. vollersaarde, volaarde.
Cinaedus, m. gr. (kínaidos) schandjongen, bedrijver van onnatuurlijke zonde; – cinwdie, f.
die onnatuurlijke ontucht zelve; ook zelfbesmetting; – eineedisch, adj. door onzedelijke
aanraking der teeldeelen met de handen ver
(gr. kinaidologos)-orzakt;–cinedlógsh,j.
in woorden ontuchtig, ontuchtige redenen bevattend.
Cinara, f. gr. lat. artisjok.
Cinchóna, f. zuidamerikaansch plantengeslacht, welks soorten den echten k i n a b a s t
opleveren (zoo genoemd naar de gemalin van
den graaf C i n c h o n, onderkoning van Peru
in de 17de eeuw, die door 't gebruik van dien
bast van eene tusschenpoozende koorts bevrijd
werd en na haren terugkeer in Spanje veel tot
het bekendworden van den kinabast bijdroeg);
– einehonine, f. bijzonder alkaloïde in den kinabast.
Cineinnàtus-orde, f. ridderorde voor den
krijgsmansstand in de n.amerikaansche Unie,
die slechts kort heeft bestaan.
Cinetura, f. lat. (fr. ceinture) gordel.
Cinder, m., pl. einders, eng. (v. 't fr. cendre,
asch, = lat. einis, z. ald.) bluschkolen, gebluschte steenkolen, sintel(s).
cinefactie, z. ond. einis.
Cinéllen, f. pl. (spr. tsjinéllen; ital. cinélle)
bekkens van koper en ander metaal bij de turk
-sche
veldmuziek.
Cineraria, cinerátie, enz., zie onder c i n i s.
Cingaleezen, z. S i n g h a 1 e e z e n.
Cinglage, f. fr. (spr. senglá-zj') weg, dien een
schip in 24 uren aflegt; koers.
Cingnlum, n. lat. (van ringere, gorden, omgorden) -gordel; bruidsgordel; priestergordel; –
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cingulum pudicitiae, kuischheidsgordel, een band
dien de Ouden, naar men zegt, hun vrouwen om
het onderlijf plachten te winden, om daarmede
voor anderen den toegang tot haar schaamdeel af
te sluiten; ook een verband, waarvan men zich
bedient om jonge lieden voor 't onanisme te bewaren; – cingulum virginis, maagdengordel, gordel dien de grieksche en romeinsche meisjes ter
beveiliging van haren maagdom droegen, en die
door den echtgenoot in den bruidsnacht werd
losgeknoopt; de knoop, die dezen gordel samenhield, werd de knoop van Hercules
geheeten; – cingulum venéris, venusgordel, liefdegordel, gordel, dien Venus om de heupen droeg
en waaraan men 't vermogen toekende om liefde
in te boezemen en harten te veroveren; ook lijn
in de hand, van welke de oude C h i r o m a nt e n veel werk maakten; – einguliférisch, adj.
nw.lat. gordeldragend.
cínis, m. lat. (gehit. cinéris) asch; tins antimonii, spiesglansasch; tins plumbi, loodasch;
- cineres clavellati, z. v. a. p o t a s c h; – cineraria (van 't lat. cinerarius, a, um), tot asch behoorende) aschkruid, een pronkgewas; – cinerarium, n. aschkruik, urne, lijkbus, waarin de
Ouden de asch der verbrande lijken bewaarden;
– cinerarius, m. bediende bij de Romeinen, die
de vrouwen het haar krulde met een in de asch
heet gemaakt ijzer; – cineràtie (spr. t=ts) en
cinefáctie (spr. t=ts), f. nw.lat. verbranding tot
asch; – cineresceeren (later lat. cinerescére),
tot asch worden.
Cinna, f. lat. Bot. een soort der grassen (g r amineën).
Cinnáber, n. (lat. cinnabáris, f., gr. kinnábarti, n., fr. cinabre, eng. cinnabar) uit kwik
zwavel bestaand rood mineraal, zwa--zilvern
velkwik, zoowel als natuurlijk mineraal voorkomende, als ook kunstmatig bereid en in de
schilderkunst gebruikt.
Cinnamét of cinnamóm, n. (kinnámómon, lat.
cinnamàrnum, hebr. kinnamón) kaneel, eene
buitenlandsche specerij, die de oude Grieken
door de Pheeniciërs uit Arabië kregen; – tinnaml, n. Chem. vermoedelijk radicaal van de
kaneelolie.
cinq, fr. (spr. sènk; ital. Cinque, van 't lat.
quinque) vijf; – cinq minutes (spr. sen minuut'),
d. i. eig. 5 minuten : aan dobbelsteenen gesneden vleesch, dat met peper, ansjovis, uien, enz.
gekruid en op een heet vuur in 5 à 7 minuten
gekookt is; – cinq premiers, fr. (spr. sen pre-mjé)
in het omberspel: de 5 eerste slagen of- trekken
van den speler; – cinquecentisten, pl. ital. (spr.
c=tsj) de ital. schrijvers, schilders, enz. der 16de
eeuw, welke in het ital. eenvoudig cinquecento
(vijfhonderd) heet; Cinque Ports, pl. de vijf
havens, sedert Willem den Veroveraar de naam
van 5 tegenover Frankrijk liggende engelsche
havens met groote voorrechten (Dover, Sandwich, Romney, Hythe en Hastings) ; – lord
warden o/ the Cinque Ports, aan eng. staatslieden verleende titel en sinecure; – cinquille,
f. fr. (spr. senkíélj') of q u i n t i 11 e (spr.
kentíélj') soort van omberspel met 5 perso–

–

–
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nen, vijfspel; – cinquina, f. (spr. tsjienkwina,
van het ital. Cinque, vijf), z. v. a. q u i n t e r n e
in lotto- en tombola-spel; – cinq-six, m. (spr.
sènk-si) wijngeest of alkohol van 60 Gay-Lussac.
Cion of ciónis, f. gr. (kiàn, d. i. eig. zuil,
pilaar) huig, lel aan den ingang der keel; –
ciónis of cionitis, f. ontsteking van de huig; –
cionoptósis, f. zakking der huig; – ciotómus, m,
chirurgisch werktuig tot wegsnijding van de
vergroote huig.
Cipier, m. (van 't lat. cippus, stok, hout,
waarin de voeten der misdadigers werden gesloten) gevangenbewaarder, kerkermeester, stokmeester.
Cipipa-mul, n. in fr. Guyana soort van zetmeel uit de maniokwortel.
Cipo, m. port. l i a n e (z. ald.).
Cipollata, f. ital. (spr. tsli–) uienragout;
kletspraat.
Cipollien, m., it. cipollíno (spr. Isji–, eig.
jonge ui, van cipolla, ui) ital. marmer met
groote groene of blauwachtig grijze aderen, afkomstig van bijgemengd chloriet.
Cippus, m. lat. korte zuil, halve zuil bij de
Ouden, waarop men verschillende opschriften
plaatste; verheven lijksteen, gemaakt alsof hij
gebroken is; ook strafwerktuig, waarin de voeten der overtreders gesloten werden, de stok.
Cipres, z. c y p r e s.
Cira, f. slechte, onzuivere soort van macedonisch katoen.
Cirage, f. fr. (spr. sirá-zj' ; van cire, = lat.
cera, was) overtrekken met was, insmeren;
smeersel, schoensmeer; waskleur, schilderij met
eene naar was gelijkende gele kleur, in tegenst.
met grisaille.
circa, circiler, lat. ongeveer, omstreeks, bijna.
Cireassienne, f. fr. (spr. sierkassjèn'; waarschijnlijk naar C i r c a s s i ë, het land der
Tsjerkessen aan den Kaukasus, zoo geheeten,
ofschoon in Engeland het eerst vervaardigd)
fijn gekeperde wollen stof, halflaken.
Circator, m., pl. circatóres, mid.lat. (v.
eircáre, rondgaan), z. v. a. v i s i t a t o r; inz.
rondreizende kloosteropzichter, ook cireinatóren (v. circinare = circilare, circare, rondom
gaan, vgl. circinus).
Circe, f. lat. van 't gr. K i r k e, Myth. ver
dieren ver--mardetovs,inch
anderde (zie de Odyssea van Homerus); eene
verleidelijke boeleerster; ook eene asteroïde, in
1855 door Chacornac ontdekt.
circénsisch, z. ond. c i r c u s.
Cirelnus, m. lat. (gr. kírkinos) kring; passer;
Med. gordelroos; – circinaal, adj., en als adverb.
circinátim, nw.lat. slak- of lokvormig gebogen,
opgerold.
Cireinatoren, z. ond. c i r c a t o r.
circiter, z. c i r e a.
Circonstanee, f. fr. (spr. sierkonstans' ; lat.
circumstantia) omstandigheid, gelegenheid;– poésie de circonstance, gelegenheidsgedicht; – pièce
de circonstance, gelegenheidsstuk; – circonstances
allénuantes, Jur. verzachtende omstandigheden.
Circuit, eng. (spr. surk jit,) rondreis der eng.
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1 rechters om zitting te houden met de jury's;
1 rondvlucht.
Circultie (spr. t=ts), f. lat. (circuitio) rondom
gaan, omgaan; Log. omweg in het redeneeren,
de omschrijving eener zaak; – circuitus, m. omgang, kringloop; – circuitor of circitor, m. rondtrekker, marskramer enz. ; rondreizend opziener
inz. kerkelijk opziener.
Circulus, m. lat. (eig. een verklw. van circus,
z. ald.), cirkel, hiernaast ook cireéllus, cirkeltje,
kringetje, Geom. kromme lijn, die in zich zelve
wederkeert en overal denzelfden afstand van
een in hetzelfde platte vlak met haar gelegen
punt, het middelpunt, heeft; – cirkelvlak is het
door een cirkel ingesloten vlak;– ad circulum, eig.
aan den cirkel: om rond te gaan bij de leden of
deelnemers; – circilus horarius, m. uurcirkel; –
circulus in demonstrándo of probando, Log. cirkel, omweg in het verklaren of betoogen; eene
drogrede, waarbij men datgene, wat nog bewezen moet worden, als bewijzend deel opneemt
(ook wel genoemd circulus vitiósus, eig. gebrekkige cirkel, cirkelredeneering); – c.
major, Med. groote omloop des bloeds door het
lichaam; – C. minor, kleine bloedsomloop door
de longen; – c. tropicu scancri, kreeftskeerkring; –
c. trop. Capricorn, steenbokskeerkring;–c. vitiósus
z. boven bij C. demonstrándo; – circuleeren (lat.
circuláre) omloopen, rondgaan, zich in eenen
kring bewegen; in omloop zijn; Chem. herhaald
distilleeren, doordien de verdichte dampen
weder in den distilleerkolf teruggeleid worden;
– circuleerend medium = geld in omloop; –
circuleerkachel, f. waarin de rook en de warmte
door een pijp in allerlei kronkelingen gaat, alvorens in den schoorsteen te treden; – circulaire, f. fr. (nw. lat. circuláre, n) rondgaande
brief, hetzelfde bericht, aan ieder der belanghebbenden gezonden; – circulair, adj. (lat.
circuláris, e) kringvormig, kringsgewijs, rondgaand, rondloopend; – circulaire credietbrief,
m. credietbrief (z. ald.) gericht aan verschillende
op onderscheiden plaatsen wonende personen;
– circulair verband, n., Chir. chirurgisch kringvormig verband; – circulaire fortificatie (spr. tie
=tsie), f. Mil. ringversterking; – circulair vuur,
n. ring- of kringvuur; – circulaire snede, f. Chir.
kringsnede bij de amputatie; – circulair-zaag,
f. cirkelvormige stalen schijf met getand rad;
– circulariteit, f. nw.lat. kringvormigheid; –
circulátie (spr. t=ts), f. (lat. circulatio) kringloop, omloop, b. v. van het bloed, van het geld;
Chem. dikwijls hervatte overhaling; – circulatiebank, f. openbare bank, die, in stede van gereed
geld, omloopende banknoten uitgeeft; – circulatie- papieren, pl. kredietbriefjes en wissels, die
voor eenigen tijd het gereed geld moeten vervangen, zonder dat hunne betaling door een
zeker fonds wordt gedekt; – circulator, m. lat.
rondwandelaar, landlooper, kwakzalver.
circum, lat. voortzetsel, dat in vele samenstel
voorkomt; rondom, omheen, bijgelegen,-linge
aan alle zijden, omtrent; – circum circa, omtrent,.
bijna; – circumcellio, m. lat. (van cella, cel) eig.
naam eener soort dweepzieke monniken, die
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de cellen van anderen afliepen; in 't algemeen circumspectw) omzichtigheid, voorzichtigheid rondlooper, landlooper; — eireumeéntrisch, adj. behoedzaamheid, bedachtzaamheid, het rond,
nw. lat. (vgl. c e n t r u m) alomzij dig, van alle zien; — eircumstántie (spr. tie = tsie), f. (lat.
zijden het middelpunt omgevende; — cireum- circumstantia) omstandigheid, gesteldheid, geeísie, f. (spr. s=z), lat. (circumcisie) besnijding, schapenheid; — circumstantia facts, voorgevallen
besnijdenis; — circumeisiefeest, n. feest der besnij- omstandigheid; — circumstantue variant rem, omding, besnijdenis van Christus; — circumeisie- standigheden veranderen de zaak; — circumstijl, m. tijdrekening, waarbij men het jaar op den stantléel(spr. ti :=tsí), nw.lat. omstandig,
Circumcisiedag, d. i. 1 Januari, laat aanvangen breedvoerig beschrijvend; — eireumstantiée(in de Middeleeuwen was de aanvang des jaars ren, in al zijn bijzonderheden gewag maken; —
ook wel op andere dagen gesteld); — cireum- cireumvalleeren (lat. circumvallare), omwallen,
dfetie (spr. t=s), f. (lat. circumductio) mis omschansen, insluiten; — eircumvallatie (spr.
bedrog; — circumductus terminus, Jur.-leidng, t=is), f. nw.lat. insluiting, omwalling, omdoor beide partijen verschoven of niet afge- schansing, ook z. v. a. eireumvallatie-ljn,
wachte rechtsdag; — circumferéntie, f. (lat. schanslinie, omschansings- of omwallingslinie
circum f erentia) omvang, omtrek, z. p e r i p h e- van eene legerplaats; — cireumveniéeren, lat.
r i e; — eircumferéntor, m. barb. -lat. astrola- (circumvenire) omgaan, omringen; bedriegen,
bium, hoekmeter; — circumflex, m. (lat. cir- misleiden; — circumvéntie (spr. t=ts), f. (lat.
cum f lexus, scil. accentus, omgebogen, d. i. laag circumventio) misleiding, bedrog; — circumvérgemaakte toon) Gram. toonteeken eener ver- sic, f. (lat. circumversio) omdraaiing, omwenlengde lettergreep, verlengingsteeken, kapje ding; — circumvolutie (spr. t=ts), f. nw. lat.
(° of gr. "); oneig. houw, schram; — eircum- (van 't lat. circumvolvére, omwikkelen) omwinfluéntie, f. nw.lat. omvloeung; — circumgesta- ding; krulvormige draaiing om een middelpunt;
tie, f. (spr. —tsie) ronddragen, inz. der hostie in — circumvolutiën der hersenen, kronde monstrans; — cireumgyràtie, f. (vgl. gyrus) kelingen der hersenmassa aan 'de oppervlakte.
duizeling, draaiziekte; — circumincéssie, f.
Circus, m. lat. (= gr. kírkos) in 't algemeen
nw.lat.'t bestaan der drie goddelijke personen in kring, cirkel; inz. cirkelvormige schouwplaats,
elkander; — eireumjaeént, adj. (lat. circum-já- strijd- en renbaan; gebouw, dat tot schouweens) omliggend, rondomgelegen; — eircum- plaats voor ruiters- of rijkunsten dient, kunst
ligatuur, f. 1 omwikkeling; 2° z. v. a. p a r abij de oude Romeinen-rijdeschouwplat;
p h i m o s i s (z. ald.); — circumlocntie, f. (lat. groote, langwerpige ronde of ovale schouwcircumlocutio) eig. er omheen praten; wijd plaats (circus maximus) voor allerlei openbare
omschrijving eener zaak, in plaats van-lopige schouwspelen, circensische spelen geheeten; fr.
de eigenlijke, eenvoudige uitdrukking er van; cirque olympique (spr. sierk' oleiipiek'), paarz. v. a. p a r a p h r a s e; — circumlávie, f. denspel.
(lat. circumluvio) omgeving, of 't omgeven zijn
cireéren, met was boenen, b. v. een dansmet water; — eircummeridiaans- hoogte der vloer; — eireboëéth, n. middel om een leer gesterren, nw. lat. (vgl. m e r i d i a a n) hoogte, schikt te maken om er messen op glad te
die de sterren in de nabijheid van den meridiaan maken.
hebben; — circumnavigàbel, adj. nw.lat. omCirkel, z. ond. c i r c u 1 u s; — cirkelkánon,
vaarbaar, om te varen; — circumnavigàtie (spr. m. (lat. canon per tonos), Muz. canon, in welken
i=ts), f. omvaring; — circumnutátie, f. Bot. elke stem bij het herhalen van het thema telbeweging van een groeienden stengelknop; — kens een interval hooger begint, zoodat al de
circumpolaire sterren, nw.lat. (vgl. p o o 1 enz.) twaalf toonsoorten van dur of mol worden
sterren, die voor een bepaalde plaats nooit doorloopen.
ondergaan; — circumposítie (spr. ni-Isis), f.
Círometer,tn.wolmeter, werktuig om de sterkte
(later lat. circumpositio) rondomplaatsing, kring- der wol in hare afzonderlijke draden te meten
vormige plaatsing van een voorwerp; — cir- en daardoor hare deugdelijkheid in verhouding
eumpotátie (spr. tie=tsie), f. lat. (circumpota- tot hare fijnheid te beoordeelen.
rw) 't in-de-rondte-drinken, rondgaan van den cirque olympique, z. ond. c i r c u s.
beker; — circumscribeeren (lat. circumscribére),
cirrhochlórisch, gr. (van kírrhos, bleekgeel,
omschrijven, omgrenzen, bepalen, beperken, en chlórós, z. e h 1 o o r) grijs en groen; —
b. v. iemands macht; wijdloopig beschrijven of cirrhográphisch, bruinkleurend; — cirrhosis, f.
omschrijven; — circumseriptie (spr. t=s), f. Med. naam, door L a e n e c aan eene korrelomschrijving, beperking, insluiting binnen be- achtige ontaarding van eene roodachtige gele
paalde grenzen; omschrijving met woorden, kleur, aan de lever voorkomende, gegeven;
ronding der rede, volzinnenbouw; — circumserip- muskaatnootlever.
tie-bul, f. pauselijke bul ter regeling der aan
Cirrocumulus, m. vederachtige stapel- of
katholieke kerk in een land-gelnhdr hoopwolk (vgl. c i r r u s).
onder niet-katholieke regeering; — circumseripCirrus, m. lat. (pl. cirri) eig. haarlokken,
tief, adj. nw.lat. omschrijvend; — circumspi- haarbos; oneig. dunne, vlokkige wolk, vedereiëeren (lat. circumspicére), omzien, rondom wolk, die steeds zeer hoog in den dampkring
zien; — circumspect, ad. (lat. circumspectus, a, zweeft; ook ranken aan den wijngaard en andere
um) omzichtig, voorzichtig, behoedzaam, be- gewassen; — cirrágra, n. Med. poolsche vlecht,
dachtzaam; — circumspéctie (spr. t = s), f. (lat. ziekte der haren, die in Polen inheemsch is.
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Cirsákas, m. indische stof uit veel katoen en
weinig zijde.
Cirsus, m. gr. (kirsos) Med. verwijding der
aderen; – cirsicus, a, um, door eene aderspat
veroorzaakt; – cirsocéle, aderbreuk, aderspattige zwelling van de aderen der zaadstreng;
– elrsomphálus, m. aderspattig uitgezette navelader in de navelstreng; – cirsophthalmie, f.
geheele aderspattige uitzetting van den oogbol,
oogontsteking met aderverwijding; – cirsotomie, f. uitsnijding of afbinding der aderspatten.
cis, lat. aan deze zijde; het komt in verbinding met andere woorden voor, b. v. cisjuràanseh, aan deze zijde van 't Jura-gebergte;
eisleithanië, oostenrijksche landen aan deze
zijde der Leitha (grensrivier tusschen Oosten
Hongarije), de duitsche kroonlanden-rijken
van Oostenrijk; eisleithanisch, daartoe behoorende; eisrhenànisch of eisrhenaansch, aan deze
zijde des Rijns; eisalpinisch of eisalpíjnsch, aan
deze zijde der Alpen; eispadànisch, aan deze
zijde van den Po (bij de Romeinen natuurlijk
beide van het romeinsche standpunt af, dus
zuidelijk).
Cis, f. Muz. met een halven toon verhoogde C.
Cisallën, pl. (fr. cisailles, spr. sizálj', vergrootingswoord van ciseaux, schaar) afknipsel van
de muntstukken, afval van het geslagen geld
in de munt; muntafval; – ciseleeren (fr. ciseler,
van viseau, spr. sizO, beitel, oudfr. cisel, ital.
cesello, v. lat. caedere, snijden, cisorium, snij
graveerstift of den beitel sier-werktuig)md
bewerken, uitsteken, beitelen, uithouwen;-lijk
zilver drijven; uitsnijden (fluweel); ook: gegoten metalen voorwerpen kunstig afwerken,
opdat de vormnaden en andere ongelijkheden
verwijderd worden; – ciseleer-werk, n. gedreven
werk; – ciseleur, m. vervaardiger van gedreven werk.
Cisium, n. lat. bij de oude Romeinen: lichte,
tweewielige, onoverdekte, door muilezels getrokken reiswagen.
Cissa en citta, f. gr. (kissa, kitta) ziekelijke
eetlust van zwangere vrouwen.
Cissus, m. (gr. kissos, klimop) Bot. klimop,
een plantengeslacht, dat verscheiden geneeskrachtige soorten omvat en waartoe ook de
wilde wijngaard gerekend wordt; – cissieten,
m. pl. versteende klimopbladeren; – cissoide, f.
Math. door Diokles uitgevonden kromme lijn
van den derden graad, om hare gedaante dus
genoemd; hare vergelijking is x3 = ( a–x) y2
in welke a eene gegeven lijn voorstelt. r
Cista of eiste, f. lat. (vista, gr. kisté) kist, kast,
pronkkastje, inz. een rond kistje van gedreven
brons, dat men in Etruskische graven vindt;
ook een vierkant steenen of aarden aschkistje,
versierd met geschilderde of halfverheven figuren. Vgl. k y s t i s.
Cisterciénzen, m. pl. grauwrokken, witte
broeders, eene monnikenorde, gesticht in 1098
door den benedictijner abt Robert te C i t a ax
(spr. sito) of C i s t e r c i u m in Frankrijk;
daar noemden zij zich later B e r n a r d ij n e n,
naar B e r n a r d, abt van Clairveaux, door
,
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wiens ijver de orde tot hooger bloei geraakte.
Reeds vóór de hervorming geraakte zij in verval en ging later geheel te niet; – Cisterciénzerunnen, vrouwelijke orde, naar denzelfden regel
gesticht in 1120.
Cistérne, f. lat. (cistern, van cista, kist)
waterbak, waterkelder, regenput, inz. in het
Oosten; groote ketel (voor petroleum) op
spoorwagens.
Cistocele, liever cystoeele of kystocele, z. ald.
Cistophóren, m. pl. gr. (kistophóroi), eig.
kastdragers; Arch. vruchtkorfdragers.
Cistus, m. of eist-roos, (gr. kistos, kísthos, fr.
eiste) een talrijk plantengeslacht met roosvormige, schoone bloemen, in Italië en Spanje,
de veldroos.
Citaat, z. ond. c i t e e r e n.
Citadel, f. fr. (van 't ital. cittad élla, spr.
tsji-t–, eig. stadje, verklw. van cittd, stad) nabij
eene versterkte stad gebouwde kleinere vesting,
dienende om de stad te beschermen of ook in
toom te houden, een bijvesting, stadsvesting,
burcht; – citadín, m. stedeling; – citadine, f. fr.
soort van openbaar rijtuig met één paard, te
Parijs.
Citata, citatie, z. ond. c i t e e r e n.
Cité, f. fr. (van 't lat. civitas) stad, inz. oude
stad; burgerschap; – cité ouvrière, blok ,arbeiderswoningen.
citeeren, lat. (citdre) oproepen, dagvaarden;
voor 't gerecht roepen; ook eene plaats uit een
boek aanhalen, bijbrengen, zich daarop beroepen; eersen geest citeeren,hemlaten
verschijnen; – citaat, n., pl. citàta of citáten,
aanhalingen, aanwijzingen (van eene plaats
uit eenig geschrift); – citdto loco, op de aangehaalde plaats; – citatie (spr. tie = tsie), f. aan
aanhaling; Jur. dagvaarding, oproeping-voering,
om voor het gerecht te verschijnen; – citatio
dilatoria, verschuifbare dagvaarding, naar welke
iemand om verschuiving en uitstel van den termijn kan vragen; – c. edictális seu publica, openlijke dagvaarding door aanplakking aan openbare plaatsen, door de dagbladen enz. ; – e.
mediáta, middellijke dagv. ; – c. immediàta, onmiddellijke dagv. ; c. oràlis, verbdlis, mondelinge
dagv. ;– C. peremtoria, bepaalde, niet te verschuiven dagvaarding, die, in geval van niet-verschijning, het verlies der rechtszaak ten gevolge heeft; – c. reàlis, persondlis of actualis, dag
hechtenis; – c. scripta, schriftelijke-vardingmet
dagv. ; – C. simplex, eenvoudige, onbepaalde, d. i.
termijnlooze dagv.; – citàtor, m. dagvaarder; –
citàtus, m. gedaagde, voor het gerecht geroepene.
citerlor, lat. aan deze zijde, bijnaam van
landen, die aan deze zijde van een gebergte,
van eene rivier liggen, in tegenstelling met

ulterior.
Cithára, lat. (van 't gr. kithara), either of
citer, f. snarenspeeltiug der oude Grieken;
vandaar de nieuwere g i t a a r (z. a.); – citharezylon, n. vioolhout, een boom op Jamaica,
welks hout hoofdzakelijk voor muziekinstrumenten wordt gebruikt; – citharfst, m. citer- of
gitaarspeler; – eitharistika, f. gr. kunst van
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den citerspeler; bij de Ouden eene bijzondere, achtige, sterk- en welriekende vetstof van de
door Am p h jo n uitgevonden dichtsoort, inz. c i v e t k a t, in Z.Azië en N.Afrika.
tot begeleiding der citer; - cithareedus, m. citercivicus, a, um, lat. burgers betreffende; - cospeler en -zanger; - citharcediek, f. kunst van róna civica, burgerkroon; - guarda civica, ital.
den zang bij het citerspel.
burgerwacht, schutterij.
civis, m. (pl. cives) lat. burger; - civis acadecito 1 lat. (op brieven) met spoed, snel, gezwind; - citissime, allerspoedigst, met groote micus, akademie-burger, student; - civiel, adj.
(lat. civilis, e) 1) burgerlijk, b. v. c i v i e l e
haast.
Citoyen, m. fr. (spr. sitoajen : van cité, z. ald.) s t a n d, burgerlijke stand, d. i. kantoor,
burger, vrije burger van den franschen staat waar de registers der geboorten, huwelijken,
(tijdens de fr. revolutie de eenig geoorloofde sterfgevallen enz. gehouden worden; c i v i e l e
titel en het algemeen gebruikelijk woord om b o u w k u n s t, burgerlijke bouwkunst, d. i.
iemand aan te spreken, in plaats van m o n- die, welke naar de behoeften der burgerlijke
samenleving is berekend; c i v i e 1 r e c h t, burs i e u r); f. eitoyenne.
Citraat, n. lat. (van citrus, citroenboom) gerlijjk recht (lat. jus civile), dat bij de oude
citroenzuur zout; - citricum acidum, n. citroen Romeinen tegenover het recht der volken (jus
wijngeel bergkristal.
-zur;eitín,f. gentium) gesteld was; tegenwoordig staat het
citra consequentiam, lat. zonder gevolg, voor tegenover crimineel recht (strafrecht);
éenen keer, zonder toepassing op latere geval- civiele 1 ij st (eng. civil list, fr. lisle civile)
geldsom, die in vele staten tot onderhoud van
len van gelijken aard (fr. sans consequence).
den vorst en zijn huis bestemd is, in onder
Citrine, z. ond. c i t r a a t.
Citroen, m. (fr. citron, mid. lat. citro, van
eigenlijke staatsuitgaven;-scheidngva
't gr. kítron, lat. cítréum, scil. malum; citrus hofhoudingsbehoeften of -kosten; civiel e
medica, citroenboom) vrucht van den citroen- p a r t ij (fr. partie civile), eischer wegens private
boom (citrus limonum Risso, een der soorten schadeloosstelling in strafzaken; - 2) beleefd,
van het geslacht citrus); van de soort c. medica hoffelijk, welgemanierd; - 3) matig, billijk in
worden de gesuikerde schillen als s u k a d e tot prijs; - eivilegium, n. nw.lat. burgerbrief, bewijs
allerlei gebak bereid;- citroenhout, n. zeer vettig, van burgerschap; - civiliseeren (spr. s=z), fr.
licht brandbaar hout, in reuk en kleur op (civiliser) beschaven, verfijnen, welgemanierd
eenen citroen gelijkende, het komt echter niet maken, ontbolsteren; - civilisatie (spr. za -tsie),
van den citroenboom, maar van een anderen f. beschaving, verfijning, verzachting en ver
zeden; zij staat tegenover het-betringd
boom, die in Amerika, inz. op de Lewardseilanden groeit; - citroenkruid, n. soort melisse met ruwere, instinctmatige leven in den natuurstaat;
citroenachtigen geur (Melissa o fficinalis) ; - - civilist, m. burgerlijk ambtenaar; ook: docent
citroenmunt, f. soort van munt met sterken in 't burgerlijk recht aan universiteiten; en liefelijken geur (Mentha gentilis); - citronee- civilistisch, burgerrechtelijk, staatswetenschap ren, met citroensap doortrekken, bereiden; - pelijk; - civiliteit, f. lat. (civilitas) hoffelijkheid,
citronnél, f. fr. met citroensap gemengde drank, beleefdheid; - civiliter, adv. burgerlijk; civiliter
citroenbrandewijn; Bot. melissekruid.
mortuus, burgerlijk dood, d. i. voor dood beCitrouille, f. fr. (spr. sitróélj'; van 't nw. lat. schouwd, ofschoon nog in leven, levend-dood,
citreolus, verklw. v. citréum, citroen, wegens eer- en rechtloos; - civiloqulum, n. nw.lat. voorde citroengele kleur; vandaar it. citriuolo, lezen van de rechten en plichten der burgers,
augurk) kauwoerde, watermeloen, ook a n- dat b. v. te Lubeck viermalen 's jaars geg o e r i e (Cucumis citrullus).
schiedt; - civisch, adj. lat. (civicus, a, um) den
burger betreffende, burgerlijk; - civisme, n.
Citrum, n. afrikaansch cederhout.
nw.lat. burgerzin, burgerdeugd; gevoel van
citta, gr., z. c i s s a.
Città, f. ital. (spr. tslittá; v. 't lat. civitas; burger; - civiteit, f. (lat. civitas) burgerschap,
vgl. cite) stad; - cittadines, pl. (ital. sing. cit- burgerrecht; ook z. v. a. c i v i s m e.
tadina) burgeressen, burgervrouwen en burgerCiwa, sanskr. vriendelijk; met Brahma en
dochters.
Wisnu vormt hij het driegodendom; hoewel
City, f. eng. (spr. sítti, = fr. cite, z. ald.) stad vernieler der wereld, is hij de schenker van
inz. de oude stad van Londen; - citybag, f. goede gaven. De stier is zijn lieveling en rijdier.
ene.. leeren reistasch. handtasch (eizenl. tasch Zie Si w a.
om mee naar de city (dat gedeelte van Londen, I Cizozemci, pl. boh. vreemdelingen (niet
kooplui hun zaken doen) te nemen; - Czechen).
-warde
cityhall, f. stadhuis.
Clabaud, m. fr. (spr. kla-bó; vgl. fr. glapir,
Ciudád, f. sp. (spr. sjoe-; van 't lat. civitas) ! keffen, holl. klappen, middelhgd. kla fjen, praten,
stad, inz. stad van den eersten rang, die haar babbelen) keffer, zwetser; inz. soort jachthoneigen jurisdictie heeft, in tegenstelling met den met hangooren; - clabaudeeren (fr. clabander) keffen, blaffen, razen, kijven, geweld
y i 11
a.
Civet, m. fr. (spr. -vè) hazenragout, hazen- maken over kleinigheden; - clabaudage (spr.
-dá-zj') of clabouderie, f. kefferij, gekef, lastig,
peper.
Civet, n. (duitsch zibeth, it. zibetto, mid.gr. onnut getier; - clabaudeur, m. schreeuwer,
zapetion, nw.gr. zampeti, fr. civette, eng. civet, ophefmaker.
van 't perz. zabád, arab. zoebád, zabbád) witCladonia, f., pl. cladonlën, nw.lat. (v. 't gr.
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kladón, klados) Bot. spruitje, twijg, soort van
korstmos, waartoe het rendiermos (Cladonia
rangi f erina) behoort.
Claim, m. eng. (spr. kleem), eig. aanspraak,
eisch; iemand toekomend aandeel in een goudveld (in Californië), ook recht van voorkeur.
Blair, fr. adj. (spr. klèr) helder (tegenover /once,
donker); ook: profit tout clair (spr. pro -/i-toeklèr), zuivere winst.
Clairét, m. fr. (spr. klèrét; v. clair, k 1 a a r,
helder) lichte, bleekroode wijn, bleekerd; ook
zoete kruidenwijn; - claret, m. eng. (spr. klérret) engelsche naam voor rooden bordeaux-wijn,
en wel voor de fijnere soorten, die in flesschen
worden ingevoerd; - clairette, f. likeur van
brandewijn, suiker enz.; soort van schuimenden witten wijn; - clair audiánt(e), (spiritistisch)
helder hoorend; geestenstemmen hoorend; elair obscur, n. fr. (spr. klèr obskuur), eig. kelderdonker of klaarduister; bij schilders ver
verhouding van licht en schaduw of-deling,
bruin, ook chiaroscuro, it. (spr. kiaro skoero); clair-voyant, adj. (spr. klèrwoaján) helderziend,
scherpzichtig, als subst.: helderziend, d. i. in
de taal der magnetiseurs iemand die gezegd
wordt met geopende oogen en slapend beter te
zien dan andere, die wakker zijn met geopende
oogen, vgl. s o m n a m b u 1 e; - clair-voyance,
f. (spr. klerwoajáns') helderziendheid, klaarzien.
Clairv., bij zoölogische namen afkort. voor
J. de Clairville, entomoloog in de tweede helft
der vorige eeuw.
clam, lat. heimelijk, bedektelijk, ter sluik; clam, vi, aut precario, Jur. heimelijk, met geweld, of smeekenderwijs.
elamábel, nw.lat. (van clamáre) wederkoopbaar, terug te krijgen; - clamant, m. terug
bezorger van den terugkoop; - cla--koper;
màtor, m. lat. roeper, schreeuwer; - clamatórisch, adj. schreeuwend; uitroepend; - clamor,
m. geroep, geschreeuw; - clamor bellicus, krijgsgeroep, wapenkreet; - clamor violentiae, Jur.
noodgeschrei; - clameus, adj. (lat. clamósus, a,
um) luid schreeuwend, vol geschreeuw.
Clan, m. (spr. kien) schotsch en iersch, eig.
kinderen, afstammelingen, nakomelingschap;
stam, geslacht, inz. het voorm. vrijwillig leenverband tusschen eenen grondeigenaar (1 a i r d)
en zijne onderdanen in Hoogschotland; clanship, f. (spr. kien -sjip) stamgenootschap,
verbinding der stammen of geslachten onder
een aanvoerder; - clansman, m. stamgenoot,
die tot eenen clan behoort.
clandestien, adj. lat. (clandestinus, a. um;
van clam, z. ald.) heimelijk, geheim, volgens
de wetten verboden; - clandestina possessio,
heimelijk aangematigde bezitting; - clandestina
sponsalia, pl. heimelijke verloving of trouwbe1 te; - clandestinum conjugium of clandestinum
matrimonium, n. heimelijke echt; - clandestine, f. fr. Bot. moederkruid, eene plant met
gesloten, eenbladerige bloemen; - clandestiniteit, f. lat. geheimhouding, verborgen en
verboden handelwijze.
Clapot, m. fr. (spr. kla-pó; v. clapoter, klet-
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send aanslaan, b. v. der golven tegen een schip)
soort van waschmachine, uit 2 of 3 over elkander
liggende rollen bestaande.
Claque, f. fr. (spr. klàk') klap, slag met de
vlakke hand, handgeklap; troep gehuurde toejuichers (in een schouwburg); m. klaphoed;
ook overschoen; - claquebois, m. (spr. klàk'boá)
speeltuig van 12 tot 17 houten staven, die met
stokjes geslagen worden; - claqueur, m. gehuurd
toejuicher in schouwburgen enz.
Clara, Claartje, lat. (van clarus, a, um, helder,
klaar, enz.) vrouwenn.: helder, rein, ook beroemd; - clara voce, z. ond. c 1 a r u s.
Clara-orde of orde der Clarissen, nonnenorde,
in 1212 onder toezicht van den h. Franciscus
van Assises door de h. Clara gesticht; de orde
bestond tot op het einde der 18de eeuw.
Clarence, f. eng. (spr. kle- rees') schoen zonder
hak; ook zeker rijtuig.
Clarencieux, m. eng. (spr. kle-rensjóe) tweede
wapenkoning of -heraut (in Engeland).
Claret, m., z. c 1 a i r e t.
Clariën, z. ond. c 1 a r i u s.
clarificeeren, later lat. (clari f icáre) helder,
klaar maken, zuiveren; in 't licht stellen, bewijzen, ophelderen; - clarificàtie (spr. t=ts), f.
zuivering, klaring (eener vloeistof) ; Jur. opheldering, bewijs.
Clarigátie (spr. t= ts), f. lat. (clarigatio) bij
de oude Romeinen terugeisch van het geroofde
of de vordering van genoegdoening, welke
steeds de oorlogsverklaring, voorafging; in 't
algemeen openlijke bekendmaking, aankon
-dign,
uitroeping.
Clarino, m. ital., of claríne, f. (ital. clarino,
chiarino, van lat. clarus, helder, schel) schelklinkende trompet, koeschel; - clarinét of clarinette,
f. schelfluit, een bekend blaasspeeltuig, in 1690
te Neurenberg uitgevonden; - clarinettist, m.
schelfluitblazer.
Clarissa, vr. naam : schitterend, blinkend;
Clarissen (orde der), z. C 1 a r a o r d e.
claríssimus (superlatief van clarus), zeer beroemd.
Clariteit, z. ond. c 1 a r u s.
ClarIus, m. lat. (gr. Klários) bijnaam van
Apollo, naar de stad K 1 a r o s, in Ionië, waar
een tempel en orakel van Apollo was ; vandaar
Clariën, f. pl. in de oudere duitsche poezië (bij P.
Flemming) de Muzen of Zanggodinnen.
clarus, a, um, lat. helder, klaar; beroemd enz.;
- clara voce, met heldere stem, luid, duidelijk;
-clarum ingenium, n. heldere kop, uitstekend vernuft; - clariteit, f. (lat. claritas) klaarheid, helderheid, duidelijkheid; aanzien, beroemdheid.
Classe of k 1 a s s e, f. lat. (classis) orde, afdeeling, indeeling van personen of zaken, vak,
school; - klassenbelasting, f. (inkomsten) belasting, ten behoeve waarvan de inwoners in zekere
klassen verdeeld zijn, volgens welke de aanslag
verschillend is; - classificeeren, nw. lat. indeelen,
afdeelen, regelen, in klassen of vakken ordenen,
splitsen; - classificatie (spr. t=ts), f. verdeeling
in klassen; - classificator, m. verdeeler in klassen, classificeerder; - classiek, classisch, adj. (lat.
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classicus, a, um, eig. tot de eerste klasse behoorende) voortreffelijk, uitstekend, voorbeeldig in
zijne soort, hetgeen tot model kan dienen, waar
blijvend gezag toegekend wordt; - elassiel e-an
schrijvers of elassieken, algemeen goedgekeurde
schrijvers, hoofd- of modelschrijvers; - classieke
werken, hoofd- of modelschriften, vormingsboeken voor de teerenden;- classieke litteratuur, f. in
engeren zin de letterkunde der oude Grieken en
Romeinen; zoo ook classieke oudheid enz.; elassiciteit, f. b. v. van den stijl: klassiek aanzien,
't voorbeeldige, op de proef goed bevondene; -classicus, a, um, lat. classiek (z. boven); - elassis, f. lat. in de Ned. herv. kerk: zeker kerkelijk
gebied, gedeelte eener provincie (bestaande uit
eenige zoogenoemde ringen).
Classe-notes, m. fr. notitie-boek; - classevaleurs, m. portefeuille voor bankpapier en
effecten.
elaudeeren, lat. (claudére) sluiten, toemaken;
opsluiten;- claudalur, het worde gesloten;-claude
os, apéri oculos, sprw. den mond dicht, de oogen
open; zwijg en zie 1- Claudius, m. en Claudia, f.
mans- en vr. naam bij de Romeinen; - Claudine,
vr. naam: bedekt handelend, geheim; - clausa, f.
mid. lat. eng hol; monniken- of heremietenwoning, k 1 u i s; ook bergpas; berg-engte, die tot
verdediging is ingericht; - elausarius, m. mid.
lat. kluizenaar; - clausule (spr. s=z), f. (lat.
elausula) bepaling, beperking, beding, voorbehoud, punt van vergelijk; ook aanhang; Poët.
en Muz. sluitstuk, slot; slotval der onderscheiden
stemmen van een muziekstuk in het slotaccoord;
- clausula cassaloria, Jur. opheffings- of vernietigingsbepaling;- cl. codicilldris, bepaling, volgens
welke een testament, wanneer het niet als zoodanig kan gelden, toch nog als codicil van kracht

blijft; - cl. salvaloria, aan eene rechtszaak toegevoegd verzoek aan den rechter om het verkeerd
gestelde of gevraagde terecht te brengen; - sine
elausula, zonder voorbehoud; - clausuleeren,
nw lat. met alle ,noodige bepalingen, voorwaarden enz. voorzien; zich beveiligen, vrijwaren; elausuur, f. (clausura) innerlijke opsluiting,
kloosterdwang, verplichting der bewoners van
vele kloosters om in hunne cellen opgesloten te
blijven; verblijf in gesloten vertrekken; beslag,
haken, slot, waarmede ' men weleer de boeken
placht te sluiten; ook ezelsoor, vouw in een boek;
- elaustrum, n. oorspronkelijk: slot, grendel; afgesloten plaats; vandaar klooster.
Claudiceeren, (lat claudicáre) hinken; - elandieátie, f. (lat. claudicaffo) hinken, lamheid, kreupelheid; oneig. gebrekkigheid, onvolkomenheid.
Claudine, Claudius, elausa, clausule, clausuur,
z. ond. claudeeren.
Claveein, n. fr. (spr. -sen) klavier.
Clavis, f., pl. claves, lat. sleutel; Muz. toetsen,
klavieren der orgels (alsof men zeide s 1 e u t e 1,
omdat daardoor de windpijpen geopend en gesloten worden); ook notensleutel, teeken, dat
den toon der noten aanduidt; - philologisehe
elavis, sleutel tot taalkennis, woordenboek, inz.
tot opheldering van 't oude en nieuwe Testament of van een bijzonderen ouden schrijver, b.
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V. clavis Homerica, opheldering der woorden In
Homerus; - clavis Sti. Petri, eig. sleutel van den
heiligen Petrus, sleutels van binden en ontbinden,
kerkelijke macht; - clavicula, f. eig. sleuteltje
Med. sleutelbeen; - clavicula Salomànis, z. ond.
S a 1 o m o; - clavieulair, adj. nw. lat. 't sleutelbeen betreffende; - clavicularlus, m. kerkelijk
schatmeester; - claviatuur, f. nw. lat. geheel der
toetsen, het toetsenbord; - stralenclaviatuur, zie
ond. s t r a f e n; - clavier (fr. clavier, toetsenrij)
k 1 a v i e r, n. bekend speeltuig met metalen
snaren en eene claviatuur of een toetsenbord,
grondtypus van alle besnaarde c 1 a v i a t u u ri n s t r u m e n t e n, thans door het piano-forte
en de pianino schier geheel verdrongen; ook
toetsenbord, z. v. a. cl a v i a t u u r; - ClavierAuszug, hoogd. (spr. -tsoeg) klavieruittreksel,
voor klavier of piano gearrangeerde partij uit de
partituur eener opera, cantate enz. ; - clavier- of
orgel-harmoniika, z. c ce l e s t i n a; - claveein,
m. fr. (spr. klav'seii), clavichord, nw. lat. (vgl.
c h o r d e), clavicembalo, it. (spr. kla"tsjémbalo)
cembalo of clavecímbel (vgl. c i m b a a 1), alle
op het klavier gelijkende snarenspeeltuigen; claveolíne, f. door Carl Schmidt te Presburg uit
muziekinstrument, of liever eene ver--gevond
betering van Esschenbachs ^Elodic o n; - elavecín-royal, m. (spr. -roajál) speeltuig, waarbij houten hamertjes de tonen opgeven, terwijl door aangebrachte pedalen het geheele speeltuig als van toon kan veranderen; elavi-cylinder, m. door Dr. C h 1 a d n i uitgevonden soort van klavier met een zich draaienden
klankcylinder onder de snaren; - claviger (v.
clavis, sleutel en gerere, drager), sleuteldrager
(bijnaam van den god Janus); ook: concierge,
portier; - (v. clava, knots en gerere, dragen)
knotsdrager (bijnaam van Hercules).
clavus, m. lat. nagel, spijker; Med. clavus
oculi, spijkerkop in het oog, eene uitzakking van
het regenboogvlies door eene zweer van het
hoornvlies; in 't oude Rome eene purperstrook
op de tunica der senatoren en ridders, bij de
eersten breed: talus clavus; bij de laatsten smal:
angustus clavus; - claves pedis, likdoorn, eksteroog; - clavus hystericus, hysterische hoofdpijn,
welke zich tot een zeer klein gedeelte van het
hoofd bepaalt en een gevoel verwekt, alsof daar
een spijker werd ingedreven.
Clay, n. eng. (spr. klee) klei, leem.
Claymore, n. schotsche zwaarddans.
Clearance, f. eng. (spr. kliérens) bewijs der inklaring van koopmansgoed.
Clearing, f. eng. (spr. klie-) ontgonnen stuk
land; betaling en vereffening van vorderingen
door uitwisseling van vervallen wissels, liquidatie, ook clearance, vandaar clearing-house,
liquidatiekantoor, afrekeningshuis, kamer van
vereffening.
Cleavage, (spr. kleevedjz), n. eng. kloofsel,
soort van ruw diamant.
Clef, f. fr. (spr. kie') sleutel (z. c 1 a v i s).
Clemens, lat. adj. zachtaardig, goedertieren,
lankmoedig; - Clemens, lat. mansn.: goedertierend, zachtmoedig; - Clementine, vr. naam.:
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goedaardig, zachtzinnig, lankmoedig; – cleméndie (spr. i= ts), f. lat. (dementia) goedheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid van een vorst; -clementinen, elementijnen, (lat. clementine), dat
gedeelte van het corpus juris canonici (z. ald.),
dat de door paus Clemens V aangelegde en in
1313 openbaar gemaakte verzameling van besluiten bevat; - clementinisch, clementijnsch,
adj. op paus Clemens betrekking hebbende.
Clere, m. fr. (van 't lat. clericus, geestelijke)
k 1 e r k, geestelijke; schrijver, kantoorschrijver;
00k bediende der voormalige oostindische compagnie; - elergé, m. f. (spr. -zj e), eng. clergy (spr.
-dzj1), z. V. a. k 1 e r u s (z. ald.).
Cleriea, f. lat. t o n s u u r (z. ald.) der geestelijken.
Clerieaal, ciericaat, clericus, z. ond. k 1 e r u s.
Clermónt, m. fr. (spr. -mó') roode fransche
muskaatwijn uit het gelijknamige district in het
departement Puy-de-Dome.
Clerodendron, n. gr. (eig. priesterboom) eene
sierplant uit Japan, meer bekend onder den
naam Volkmannia.
Clethra, f. gr. Bot. plantengeslacht, fam. Eri-

-
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Cleveït, n. mineraal, geheeten naar den Zweed
Lieve (gest. 1905).
elicheeren (spr. kli-sj-) fr. (clicher), een vorm
of matrijs loodrecht, snel en met kracht in gesmolten en afgekoeld metaal doen vallen om er
den afdruk van te krijgen, afkloppen, afgieten,
afstampen, eene handelwijze, waarvan men zich
bedient om gemakkelijk metalen verdiepte vormen van verheven of verdiept gesneden werk te
verkrijgen, eene kunst, die thans bij de zoogenaamde geillustreerde werken eene zeer uitgebreide toepassing heeft gekregen, en ook vaak
wordt aangewend om vormen en namaaksels
van medailles, munten, lettersoorten enz. te ver
afdruk, langs dien weg-vardigen;clhé,.
verkregen, gietafdruk, inz. van houtsneevormen; negatief van een photografische opname; elieheermaehine, f. door P f n o r r in Darmstadt
uitgevonden werktuig, waarmede de letterspecie
door een valwerk in den vorm wordt geperst, en
waardoor de slag van de matrijs met steeds gelijkmatige kracht en loodrecht in het gunstigste
oogenblik kan verricht worden.
Cliént, m., pl. cliënten, lat. (clíens, pl. cliénies,
eig. hoorend, in plaats v. cluens, v. cluére, hooren,
gr. klein) beschermeling, hij, wiens zaak door
een pleitbezorger wordt gevoerd, die aan een
advocaat, procureur, notaris enz. de verdediging
en bewaring zijner rechten toevertrouwt, in tegenst. met den p a t r o o n; - cliéntéle, f. (lat.
.clientéla) bescherming door een pleitbezorger, bij
voorspraak in rechten;-stand,plbekig
verhouding van den berschermde tot den beschermer; - eliéntèle, f. fr. (spr. kliántèl') al de
cliënten van een advocaat, procureur, notaris
enz. ; ook de gezamenlijke klanten van een
koopman, handelsbetrekkingen.
Cliff, n. eng. klip.
Clima,z.k1ima;-climatis,z.k1ematis;
- climax, z. k 1 i m a x; - clincaillerie, z. q u in
,
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c a i 11 e r i e;- clinicum, clinisch enz., z. ond.
k 1 i n i s c h.
Clinopodium, n. gr. Bot. wild basilicum, onecht koningskruid.
Clinquant, m. fr. (spr. klénkán) klatergoud,
Lyonsch goud, een verguld of verzilverd koperen
plaatje, door het pletijzer gedund; gouddraad;
ook valsche glans, ijdele pronk, klinkklank.
Clipper, m. eng., z. k l i p p e r (s c h i p).
Clique, f. fr. (spr. kliek') samenheuling, rot,
pak, bende, spitsbroederschap, eene verbinding
van velen tot een slecht oogmerk; veelal: ver
nauw samenhangende medeleden,-bindgva
die zich van het groote geheel afzondert en de
belangen der kringgenooten bovenal in het oog
houden, die medeleden op allerlei wijzen, ook ten
koste der waarheid en door kuiperij voortrekken,
trachten voort te helpen enz.
Cliquot, m. (spr. -kó) soort van champagnewijn (naar de fabrikante Veuve Cliquot).
Cloacina, z. ond. c 1 o a q u e.
Cloak, m. eng. (spr. klook) mantel.
Cloaque, f. fr. (lat. cloaca) riool, moddergoot,
stinkkolk, verlaat, vuilniszijp; ook fig. morsige
plaats; vuil mensch; - cloaca maxima, groot riool
te Rome, een uit de eerste tijden van Rome (Tarquinius Priscus) dagteekenend onderaardsch
bouwwerk, dat het gezamenlijk vuil der stad
naar den Tiber leidt; - cloacina, f. godin van de
heimelijke gemakken, vuilnisgodin der oude
Romeinen.
Cloison, n. (eig. f.) fr. (spr. kloazón) beschot,
scheidswand eener kamer; - eloisonnage, f. (spr.
-a-zf) optrekken van scheidswanden; beschot; cloisonné, adj. door beschotten verdeeld, in vakken verdeeld, o. a. van émails gezegd.
Cloka, m. (spr. sjloka), ski., naam van het
metrum in het oudindische epos, n.l. dubbelvers, ieder van 16 lettergrepen.
Cloquette, f. fr. (spr. klokelt'; eig. klokje, z. v.
a. clochette) bij de fr. troubadours z. v. a. t a mb o e r ij n.
Closet, n. eng. (spr. kloz'it; oudfr. closet, ver
clos, omsluiting, omtuining; eig. partic.-klw.van
van clorre, sluiten, toe-, omsluiten — van clone,
sluiten, van 't lat. claudére, part. clausus, enz.)
afsluitingsmiddel, toom, mondslot; ook klein
afzonderlijk vertrek, kabinetje; heimelijk gemak, .sekreet; - cloture, f. fr. insluiting, omtuining (muur, heining, hek, gracht) ; slot, afsluiting
eener rekening; in het algemeen einde, slot,
sluiten; in parlementen: sluiting der debatten.
Cloth, n. eng. (spr. kloos') kleed; stof, laken.
Clou, m. fr. (spr. kloe) spijker; hoofddenkbeeld, attractie van een tooneelstuk of verh aal; clous de giro/le (spr. kloe-de-zjiró f l), kruidnagelen.
Clove, n. eng. (spr. kloon') verouderd wolgewicht = 3,175 kilo.
Clown, m. eng. (spr. kloon; v. s. samengetr. uit
colonus, landbouwer, boer) boerenkinkel, lummel; in Engeland hansworst, grappenmaker,
karakterrol van een snaakschen vent in de oudeng. schouwspelen en bij Shakespeare : potsenmaker; in nieuwere tijden: hansworst bij kunstrijders (in 't paardenspel).
16
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Clownisme, n. de draaiingen en bewegingen,
die hysterielijders maken.
Club, of k 1 u b, f. (eng. club; oorspr. duitsch,
verwant met kleven, of wel met klieven,
eng. to cleave, angels. cleo f an, splijten, deelen, alzoo oorspr.: kluft, deel, bijdrage) gezelschap,
van lieden, die op bepaalde tijden bijeenkomen
om over staatszaken te spreken; besloten gezelschap; societeit; politieke vereeniging; - clubhuis, n. plaats der bijeenkomst van zulk eene
club; - clubist, m. lid eener club.
Clunch, n. eng. kleisoort, die dient voor mortel
en ook voor bouwsteen in Engeland.
Cluniacensers, pl. nw. lat. tak der Benedictijnen-orde met strenger regel, in de 10de eeuw te
Clugny gesticht.
clypéus of clipéus, m. lat. rond schild, klein
schildvormig borstbeeld; N. H. soort van
schildvormigen zee -egel; - clypeóla, f. nw. lat.
Bot. schildkruid.
Clyssoire, f. fr. (spr. klisoá r') lavementspuit om
zich zelven een klysteer toe te dienen; in verbeterden vorm : clyssopompe, f. fr.
co-, lat. voorzetsel z. v. a. con z. ald.
coacerveeren, lat. (coacerváre; v. acervus, hoop,
stapel) ophoopen, opstapelen; - coacervàtie (spr.
i =ts), f. ophooping.
Coach, f. eng. (spr. kootsj) koets, rijtuig, diligence; - coacher, m. (spr. kootsjer), koetsier, eng.
repetitor, die examenkennis instampt.
Coáctie (spr. l=ts), f. lat. (coactio) dwang, gewelddadige aanranding; - coactio non est imputabilis, Jur. dwang is niet toerekenbaar;-coactief of
coactfvisch, adj. nw. lat. dwingend, gewelddadig.
Coadamieten, pl. verscheiden oorspronkelijke
menschensoorten, als gelijktijdig met Adam gedacht.
Coadjutor, m. nw. lat. (v. adjutor, helper; vgl.
a d j u v e e r e n) helper, ambtshulp; inz. ambtswaarnemer en vooruit bepaalde of bevestigde
opvolger van een bisschop of geestelijken vorst;
- coadjutoraat, n. ambt van den coadjutor.
coaduneeren, lat. (co-adunáre) weder vereenigen; - coadunàtie (spr. t=ts), f. - hereeniging.
eoxtanéus, adj. lat. gelijktijdig; als subst. tijdgenoot, schoolvriend, makker der jeugd.
cooeternél, adj. nw. lat. (van aelernus a, um,
eeuwig) mede -eeuwig, gelijk eeuwig; - cowternitelt, f. mede-eeuwigheid, gelijke eeuwige duur.
eowvus, adj. later lat., z. v. a. c o w t a n e u s.
coagmenteeren, lat. (coagmentdre) samenvoegen; - coagmentatie, f. (spr. tàtsie) samenvoeging.
coaguleeren, lat. (co-agulàre) stollen, stremmen, verdikken; - coaguleerende middelen, zulke
die het bloed en de wei tot stremming brengen,
stremmiddelen; - coagulábel, adj. stol- of strembaar; - coagulabiliteit, f. strembaarheid; - coagulátie (spr. t =ts), f. stolling, stremmen; - coagulum, 't geronnene; ook stremsel, leb.
Coalta, z. s a p a j o e.
Coaks, n. pl. eng. (spr. kooks) liever sing. cock
of coke (waarsch. van cook, koken, lat. coquére)
verkoolde of zoogenaamde ontzwavelde steenkolen, waaraan men zooveel mogelijk haar waterstof en zuurstof onttrokken heeft.
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Coal, f. eng. (spr. kool) kool, steenkool: - coal.
broker, makelaar in steenkolen; - coaly adj.
(spr. kooli), koolachtig, koolhoudend.
coalesceeren, lat. (coalescére) ook coaliseeren
(spr. s = z), fr. (coaliser) zich vereenigen, innig
verbinden, vergroeien, versmelten; - gecoaliseerden, m. pl. verbondenen, bondgenooten; coalescéntie, f. lat. vergroeiing, innige vereeniging; - coalftie (spr. t=ts), f. verbond, vereenigging, samenspanning, tegen een ander samenhoudende partij (meestal voor een oogenblikkelijk doel en tegenover een gemeenschappelijker
vijand); - coalitie-ministérie, n. uit verschillende
partijen samengesteld ministerie (b. v. uit liberalen en anti-revolutionnairen.
coapteeren, later lat. (co-aptáre) samenvoegen,
aanpassen; - coaptátie (spr. tie=tsie), f. aanpassing.
coarcteeren, lat. (co-arctáre; vgl. a r c t u s)
vernauwen, drukken, persen; - coarctàtie (spr.
tie = tsie), f. vernauwing, verenging.
coargueeren, lat. (coarguére; vgl. a r g u e er e n) overreden, wederleggen.
coarticulàtie, (spr. tie=tsie) f. nw. lat, z. v. a.
synarthrosis (z. ald.).
Coase, f. fr. (spr. ko-ááz', N. Amerikaansch
squashe, waaruit door B u f f o n die vorm is gemaakt) een op den bunsing gelijkend dier vang
het geslacht der civetdieren in Virginia enz.
Coassàtie of coaxatie (spr. t=ts), f. lat. (coassatio, co-axatio, van assis of axis, plank) eig.
beschieten niet houtwerk, bevloeren; Jur. samenstelling van twee van elkander gescheiden
stukken eener staatsregeling in den Theodosischen of Juliaanschen codex.
Coat, m. eng. (spr. koot) rok, jas; - coat of arms,,
geslachtswapen.
Coáti, n. (ook rackoeII, schupp)noord-ámerikaansche waschbeer, met een buitengewoon langen en beweeglijken snuit; ook z. amerik. bunsing.
Coating, eng. (spr. kóling; van coal, rok) dikke
langharige wolllen stof, duffel.
Cob, m. eng. meeuw.
Cob of plata, m. munt te Gibraltar, ter waarde
van 4 realen.
Cobáltum, n. nw. lat. z. k o b a 1 t.
Cobbler, m. eng. schoenlapper; amer. drank,.
bestaande uit wijn, suiker, citroen en ijs, inz.
sherry - cobbler.
Cobido of port. c o v a d o, m. (spr. cubito, van
't lat. cubitus, elleboog, el; vgl. c o d o) ellemaat-.
der Portugeezen voor oostindische stoffen =
3 palmos = 0,66 meter.
Cobler, z. Cobbler.
Cobra-Cabello, f. port., liever cobra de capello=
(van cobra = lat. colubra, slang, en capella, hoed,.
muts) hoedjesslang, brilslang, eene der vergiftigste en gevaarlijkste slangen in Indië, in Z.
Afrika bij verbastering k o p e r k a p e 1 geheeten.
Coca, f. honger- en dorstboom, een peruviaansch gewas, welks bessen men gedroogd als.
munt gebruikt, en welks bitterachtige en welriekende bladeren om hun opwekkend vermogen.
-
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gekauwd worden (Erythroxylon coca, L.); vgl.
k o k a.
Coeagna, it. (spr. kokánla) of coeagne, f. en
pays de co~, n. fr. (spr. péi de -; eig. koekland, van 't it. cucca, lekkers, provenc. fr. coque,
catalon. coca, koek, v. 't lat. coquére, koken,
omdat men zich de huizen als met koek gedekt
voorstelde) luilekkerland, in het hoogd. s c h 1 ar a f f e n 1 a n d; - cuccagna, it. (spr. koekán ja)
en mat de cocagne, fr. (spr. and -) klimmast, klouterboom, k o k a n j e m a s t, een gladde of met
vet bestreken mast, van boven behangen met
eetwaren en andere zaken, die bij openbare feesten aan het volk worden prijsgegeven; ook
volksfeest, waarbij wijn en eetwaren worden uitgedeeld; - cocagne, f. weede- of pastelkoekje.
Cocaine, f. hydrochlóras cocaini, bittere, kristallijne stof uit folia coca, als pijnstillend middel
in gebruik.
Coeárde, f. fr. (van coq, haan, wegens de gelijkvormigheid met een hanekam) hoedenstrik,
band, lint of roos van bepaalde kleur als veldof partijteeken of als leus eener natie: d e n a tionale cocarde.
Cocas, schaal der kokosnoot, die in Siam en
elders als maat wordt gebruikt.
Coceejaan, m. volgeling van Coccejus, den
vrijzinnigen hoogleeraar te Leiden (gest. 1669);
niet te verwarren met Cocksiaan z. a.
Coccum, n. lat. (v. 't gr. kókkos, bezie) schar
ziekteleer zijn-lakenbzi,.rms;de
eoceen kogelvormige splijtwieren of splijtzwammen (bacteriën), die ziekten veroorzaken, men
heeft staphylococcen (= trosvormige coccengroep), stre ptococcen(c. inkettingrij en), dip lococcen
(groepen van twee coccen), sarcinen (pakketvormige coccengroep); - coccinélla, f. (verg. c o c h e n i 11 e) N. H. onzen-Lieven-Heers-beestje,
zonnekever, zeker rood kevertje, waarvan men
verscheiden soorten telt, onder welke d e m e t
zeven punten geteekende coccinella
vroeger als geneesmiddel tegen tandpijn gold;
- eocculus, m. tot de lauriergewassen behoorend plantengeslacht in heete landen;- cocculi indici, kokkelskorrels, roodachtige steenvruchten
eener soort daarvan op de Molukken; - eocculine, f. bittere stof der kokkelskorrels, ook
p i k r o t o x i n e geheeten.
Coccyx, m. gr. (kókkyx, eig. koekoek) staartof stuitbeen; - coccygèiseh, adj. het stuitbeen
betreffende; - coccygbdynie, f. pijn in het stuit
-ben.
Cochenille, f. fr. (spr. kosjeníélj'; als kwame
't van een lat. woord coccinula, coccinélla, ver
lat. coccum, gr. kókkos, kern, bes,-klw.vanhet
inz. scharlakenbes) amerikaansche schildluis,
van welke eene scharlakenverf wordt gewonnen;
ook deze scharlakenkleur zelve (vgl. o p u n t i e)
- cochenilline, f. fr. naam. door John aan het
kleurende beginsel der cochenille gegeven, hetwelk tegenwoordig k a r m ij n genoemd wordt.
Cochlearia, f. nw. lat. (v. 't lat. cochlèar,
lepel) lepelblad; - c. officinalis, lepelblad; - c. armorica, mierikwortel, peperwortel; - eoehleátim,
lat. lepelsgewijze.

CODE.

Coehlieten, m. pl. gr. (v. kóchlos, kochlias, lat.
cochlea, slak) versteende slakken; - coehiofdisch, adj. nw. lat. slakvormig.
Coehon, m. fr. (spr. kosjón; oorspr. jong zwijn,
V. coche, zeug) zwijn, varken; fig. hoogst onzindelijk mensch; - cochon de laic (spr. kosjonde-lé), speenvarken; - cochon d'Inde, waterzwijn;
- cochonnerie, f. zwijnerij, walglijke morsigheid;
vuile taal.
Cochonnet, m. fr. (spr. kosjonnè) twaalfkantig
tolletje, dat de plaats van twee dobbelsteenen
vervangt; ook t o t o n geheeten.
Cock, m. eng. haan; - cockpit, hanengevecht
(eig. plaats voor het hanengevecht); - cocktail
(spr. -teel; eig. hanestaart) geliefkoosde amerikaansche drank, uit een half dozijn geestrijke
stoffen bestaande.
Cbcket, n. eng. tolbriefje, bewijs van uitvoer
in Engeland.
Cockney, m. eng. (spr. kókni; oud-eng.
cokenay, van cockeney, luilekkerland, vgl.
cocagna) vertroeteld kind, bedorven kindje;
londensche gaper, straatslijper; spotnaam voor
inboorlingen der city van Londen, het cockney
of cockney-dialect, gemeene londensche tongval en spreekmanier.
Cocksiaan, m. afgescheidene, geheeten naar
den predikant H. de Cock. (gest. 1842).
Cockswain, eng. (spr. koks'n) bootsstuurman.
Coco, m, drank der lage volksklasse te Parijs,
uit water en drop bereid.
Cocodès, m. fr. (spr. -dè; gevormd als mannelijk van c o c o t t e, z. ald.) minnaar eener
e o e o t t e, Parijsche lichtmis, modeheertje.
Cocon, n. fr. (spr. kokón; verkleinw. van coque,
eierdop; tonnetje eener rups; v. 't lat. concha,
schelp, slakkenhuis) popje of tonnetje van den
zijdeworm.
Cocotte, f. fr. (in de kindertaal = kippetje)
fatsoenlijke boeleerster, voorname lichtekooi.
Coctie en coctuur, f. lat. (coctio, coctüra, van
coquere, koken) zieden, koken, kokerij; spijsvertering; ook koking der ziektestof naar de grond
humoraal-pathologen; - coctum,-stelingdr
n. iets gekookts, afgekookte drank enz.
Coen, m. fr. (oudfr. z. v. a. coucou, koekoek,
van 't lat. cuculus, nu uitsluitend gezegd van
iemand, die eene ontrouwe vrouw heeft; en wel
omdat het mannetje van den koekoek er als
't ware door bedrogen wordt, dat het wijfje hare
eieren in het nest van andere vogels legt en ze
door deze laat uitbroeden), horendrager, iemand,
wiens vrouw de huwelijkstrouw schendt, haren
man horens opzet; - cocuage, f. korendragerschap.
Coda, f. it. (= lat. cauda) eig. staart; Muz.
aanhangsel, toevoegsel, slot van een muziekstuk.
Code, n. fr. (= lat. codex, z. ald.) wetboek,
verzameling van wetten en verordeningen; - code
civil (spr. kood'siwíél), burgerlijkwetboek; - c.
p énal, strafwetboek; - c. Napoléon, Napoleontische wetboek; woordenboek bij het telegraphisch verkeer in gebruik, ter vereenvoudiging
en verkorting van berichten; verdeeld in private
en publieke codes.

CODEBITOR.
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Codebitor, m. nw.lat. medeschuldenaar; eodecernént, m. medebeslisser (vgl. d e c e rU e n t); - codenuneiaat, m. medebeklaagde
(vgl. denunciëeren enz.).
Codeine, f. Chem. alkaloide, base van bet
opium, hydrochloras codeini.
Codex, m. lat. (oorspr. caudex, boomstam,
stengel, dan een uit houten schrijfbordjes en
bladeren samengesteld boek, in onderscheiding
van volumen, z. aid.) in het algemeen boek; inz.
wetboek, b. v. codex Theodosianus, Justiniánèus,
enz., nu gewoonlijk z. v. a. codex manuscriplus,
geschreven boek, oud handschrift; pl. codices,
of juister codices manuscrípti, lat. oude handschriften van classieke werken, vóor de uitvinding der boekdrukkunst vervaardigd; - codex
Alexandrinus, z. A l ex andrijnsche eod e x; - c. argentéus, zilveren handschrift, een oud
afschrift (bewaard te Kopenhagen) van eene gotische overzetting der vier evangelisten, door bisschop U u 1 f i 1 a s in de 4de eeuw vervaardigd; c. chartacéus, lat. papierhandschrift, handschriftelijk werk op papier; - c. diplomalicus, verzameling van oude oorkonden; - c. diplomalicus, eig.
reusachtig handschrift; duivelsbijbel, een zeer
groot folioboek in de koninklijke bibliotheek te
Stokhom, met een gekleurd afbeeldsel van den
duivel van achteren; - c. membranacéus, perkament-handschrift; - c. rescriplus, opnieuw beschreven blad, na uitdelging van het vroeger
daarop geschrevene, gr. palimpsest; - codicil, n.
(lat. codicíllus, m., verklw. van codex, alzoo eig.
klein handschrift, schriftelijk opstel) aanhangsel
of toevoegsel tot een testament, testamentsbijlage; ook niet in den testamentsvorm vervatte
laatste-wilsbeschikking; - codleillaire clausule, z.
clausula codicillaris, onder c 1 a u d e e r e n; codificàtie (spr. l=ts), f. nw.lat. wetboekvervaardiging, bijeenverzamelen der geschreven
wetten en het daaruit samenstellen van een wetboek voor een staat; - codllicator, m. vervaar
-digervan
een wetboek.
Codille, f. en n. fr. (spr. kodíélj' ; sp. codillo)
dubbele inzet of boete bij het omberspel, wanneer een der tegenspelers meer slagen haalt dan
de hoofdspelers.
Codiréctie (spr. t = ts), f. nw.lat. (vgl. d i r ig e e r e n) medebestuur;- codiréctor, m. medebestuurder;- codivísie (spr. s=z), f. nw.lat.(vgl. d iv i d e e r e n, enz.) mede- of bij-indeeling van een
en hetzelfde geheel uit een ander gezichtspunt.
Cod-liveroil, f. eng. levertraan van den kabeljauw.
Codo, m. sp., eig. elleboog (= fr. coude, van
't lat. cubitum) lengtemaat in Spanje, gemiddeld
= 0,66 meter.
Ca eum, n. lat. (van coecus, a, um blind)
blinde darm; - ccecaal, adj. nw.lat., daartoe
behoorend; - eaeciteit, f. (lat. ccecitas) blindheid;
- e cograaf, m. onderwijzer der schrijfkunst aan
blinden; - eu eographie, f. bijzondere schrijf
blinden.
-wijzedr
Coëducátie, f. gemeenschappelijke opvoeding
van jongens en meisjes; het schoolgaan van
jongens en meisjes in ééne school.

COËMTIE.

coeffeeren of eoi$eeren, fr. (spr. koaf-)
-) van

code, muts, kap, it. cufia, oud-hoogd. chuppha,

hoofdband) het hoofd in orde brengen, versieren;
het haar opmaken of kappen; - coiffeur, m.
kapper, haarkunstenaar; - coiffeuse, f. (spr.
-can') kapster, opmaakster van het haar; eoi$ure, f. hoofdsieraad, hoofdbedekking, kapsel, inz. der vrouw.
Coëfíiciént, m. nw.lat. (van efficére, bewerken)
eig. medewerker; Math. gegeven of standvastige
factor eener onbekende of veranderlijke grootheid; zoo zijn a, b, c, de coëfficiënten van ax, by,
cz; 4 is de coëff. van 4x 2 enz.; heeft eene grootheid geenen factor, dan kan men zich de eenheid als haren coëfficiënt denken; - coëffieiéntie
(spr. t - = is), f. medewerking.
Ceelebs, m. lat. (coelebs of caelebs) ongehuwd
persoon; - ccelibaat, ook caelibaat en celibaat, n.
(lat. caelibátus) ongehuwde staat, het echtelooze
leven, door paus G r e g o r i u s VII (Hilde
aan de r.-kath. geestelijkheid opnieuw-brand)
opgelegd; - célibataire, m. fr. oude vrijer, een
in den ongehuwden staat levend man.
Cwlestinus, Coelestina enz., z. op C e 1 e st i n u s; - Caelestina of Cwlestine, f. de c 1 avier- en orgelharmonika, een door
Zink in 1775 uitgevonden muziekinstrument,
dat 14 verschillende speeltuigen in zich vervat
en 3 klavieren heeft, waarvan het bovenste de
F r a n k 1 i n s c h e harmonika speelt, het
middelste een pianoforte en het onderste een
staartstuk zonder wippertje is; - Ceelestjjnen,
m. p1. monnikenorde, gesticht door Peter van
Murrone, die in 1294 onder den naam van
Coelestinus V paus werd.
ccelidcus, a, um, lat. (van gr. koilia, buikholte,
maag) wat tot de ingewanden betrekking heeft;
- eaeliacus, lat., of koiliákos, gr. m. maaglijder,
iemand van zwakke vertering; lijder aan buikloop; - eaeliàca, f. (ceelidca passio of cceliacus
morbus) witte buikloop; - eaelialgie, f. buikpijn,
buikwaterzucht, ook eene onderbuiksziekte in
het algemeen; - eaeliitis, f. buikontsteking; co 1iocéle, f. buikbreuk; - ceeliónens, m. hard
gezwel aan den buik;- caeliophth6 , f. buiktering;
- cwliophrma, n. week gezwel aan den buik; ceelyopyósis, f. ettering in het onderlijf; - c"orrhaea, f. buikloop, z. v. a. d i a r r h oe a.
Caelibaat, z. ond. c cu 1 e b s.
Caelicólen, m. pl. lat. (coelicolae, v. coelum,
hemel, en colére, bebouwen, bewonen) hemelbewoners, hemelburgers.
Caelison, n. (van 't lat. ccelum, hemel, en sonus,
klank) eig. hemelklank; soort van klavier van
vier octaven, dat bespeeld wordt door het aan
een dunnen houten horizontaal lig -strijkenva
staf, uigevonden door M a s 1 o w s k -gendi
te Posen.
Ceelóma, caelometrie, z. k o i 1 o m a enz.
Ccemetërium, n. (v. 't gr. koimétérion, van
koimàn, in slaap maken, passiv. inslapen) rustplaats, slaapplaats, hof des vredes, begraaf
-plats,
kerkhof.
Coëmtie (spr. t= s), f. lat. coemtio ; vgl. e m t i o) medekoop, gemeenschappelijke koop; ook
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Co$èa, f. Bot. koffieboom; - coffeine, z. ond.
oud-rom. vorm van het huwelijk aan te gaan, in
koffie.
een schijnbaren koop bestaande.
Coffila, arabisch gewicht, omtrent = 1,5
c:2na, f. lat. avondmaal, hoofdmaaltijd der
oude Romeinen; - cwna domini, avondmaal des wichtje of gram.
Coffre, m. fr., k o f f e r (provenr. en sp. co/re,
it. có f ano, kist, kast, koffer, van 't lat.-gr.
cophinus, korf) kist, reiskist; - coffre fort, m.
geldkist, brandkast; - coires, m. pl. Mil.
onbedekte, van boven open c a p o n n i è r e s
(z. aid.), die aangelegd worden tot dekking van
den overtocht van vestinggrachten, om zoodoende zoo lang mogelijk in veilige gemeenschap
met de buitenwerken te blijven; - coffer, eng.,
ook s m a k, engelsch werktuig ter vernieling
cenacólo).
Caenmsthèsis, f. gr. (van -koinós, gemeen en van schepen, springkist, vuurkist; - coffreeren,
aisthésis, z. ae s t h e s i s) algemeen gevoel, al- uithollen; opsluiten; - coflrage, f. (spr. ko f j^rá-z?')
uitholling en betimmering van mijnen of aardgemeene bevinding.
Coéndoe of cuándoe, soort van stekeldieren in groeven.
Cofia, f. sp. hoofddeksel, muts (b. v. in Cairo).
Guiana en Brazilië.
Cofidejussor, m. nw.lat. medeborg, ook wel
Coenobium, enz., z. k ce n o b i u m.
cogarant geheeten.
Ceenologie, z. koinologie.
Cofràdia, f. sp. broederschap (inz. godsCoépiskopus, m. lat. gr. medebisschop, z. v. a.
dienstige).
coadjutor.
cogeniaal, adj . nw.lat. (vgl. genie) vereoérceeren, lat. (co-ercére) in toom houden,
want naar den geest of het vernuft.
temmen, betoomen, aan banden leggen;
cogeeren, lat. (cogére) samenbrengen, verzacoëreeerende middelen, dwangmiddelen; - coër cfbel, adj. nw.lat. bedwingbaar, tembaar, melen, dwingen; - cogentia, f. dwingende kracht;
samendrukbaar en dien tengevolge vloeibaar te geweld; - cogént, adj. dwingend, werkzaam;
maken (van gassen); - coëreibiliteit, f. bedwing- gewichtig.
Cogida, f. sp. aanval (van den stierenbevechbaarheid, betoombaarheid, geschiktheid om
door drukking vloeibaar te worden (van gassen); ter) op den stier.
cogiteeren, lat. (cogitàre, samengetr. uit có- coërcftie (spr. t=ts), f. lat. (coercitlo) beperking,
bedwinging, dwang; - coércitief, adj. nw.lat. agitare, eig. in den geest iets heen en weer bebedwingend, een dwangrecht bevattende; - wegen) denken, overwegen; - cogito, ergo sum,
coëreitieve kracht, f. de kracht, die het magne- ik denk, alzoo ben ik (de philosophische hoofd
-stelingvaCruofDesct);-giábl,
tisch worden van een stof belemmert, maar het
eens verkregen magnetisme ook langer doet be- adj. (lat. cogitabilis, e) denkbaar; - cogitanten,
houden; zij is zeer groot bij staal, veel geringer m. pl. denkers, vrijdenkers, soort van godsdienstige secte, die alleen de resultaten van het denbij ijzer.
Coésséntie (spr. t=ts), coéssentialiteit, f. nw. ken erkennen; - cogitátie (spr. tie=tsie), f. (lat.
lat. (vgl. e s s e n t i e) gelijkwezenheid, ge- cogiíalio) nadenken; overweging, overdenking.
lijkheid des wezens in de drie goddelijke perCogmoria, f. zeer fijne indische moesselienen
sonen; - coéssentiëel, adj. gelijkwezig, van gelijk stof.
wezen.
Cognaat, m. (lat. cognátus, pl. cognati; lettercoëtanéus, z. c o e t a n ë u s; - coéterni- lijk medegeborene) in 't algemeen bloedverwant,
inz. aanverwant door vrouwelijke afstamming,
telt, z. cowterniteit.
Cactus, m. lat. verzameling, vereeniging, inz. d. i. met welke de verwantschap door een
van scholieren of toehoorders, menigte, hoop vrouwelijk persoon heeft plaats gehad (spelzijde),
vgl. a g n a t e n; - cognati ex baptismo, door den
volk.
Coeur, m. fr. (spr. keur; 't lat. cor) hart; hart- doop verwante personen (in het r. kath. kerkvormige figuur op de speelkaarten; -Coeurdelion, recht); verwantschap tusschen zulke personen
Leeuwenhart (bijnaam van koning Richard I heet cognatio spirituslis, geestelijke eerwantvan Engeland);- de bon coeur, van goeder harte, schap ; - cognati ex tray érso, zijverwanten ; van harte gaarne, vrijwillig;- Sacré coeur, „het cognátie (spr. t=ts), f. lat. (cognatio,) verwantheilige Hart", naam van weldadigheidsinstel- schap door vrouwelijke afstamming; in 't alg.
stam- of bloedverwantschap.
lingen.
Cognac, m. fr. (spr. konják) oorspr. voor
coëxisteeren, nw.lat. (vgl. e x i s t e e r e n)
tegelijk zijn of bestaan, mede aanwezig of voor
-wijn uit de stad Cognac;-treflijkBodaux
zijn in scheikundige verbindingen; --hande thans : elke zuivere fransche brandewijn of uit
coëxisténtie (spr. tie=tsie) f. mede-aanwezig-, wijn getrokken alkohol.
tegelijk-aanwezig- of voorhanden-zijn, medebecognatie, z. ond. c o g n a a t; - cognitie enz.,
z. ond. cognosceeren enz.
staan.
Cognomen, n. lat. bijnaam, toenaam; bij de
Coëxtensie, f. lat. evengroote uitgestrektheid;
- coëxtensief, adj. zich even ver uitstrekkend; Romeinen : familienaam, toenaam, welke nog
gelijk van s omvang.
^ bij den geslachtsnaam (nomen genlilicium) ge-

Heeren, heilig avond- of nachtmaal;- post ccenam
stabis, seu passus mille meàbis, lat. sprw. na den
maaltijd moet gij staan, of een duizend schreden
gaan;- C. cynica, armoedig, eenvoudig maal;- c.
nuptialis, bruiloftsmaal; - ccvnaculum, n. eetzaal,
spijsvertrek, inz. in de kloosters, z. v. a. r ef e c t o r i u m; ook laatste avondmaal van
Christus en de voorstelling daarvan op de beroemde schilderij van Leonardo da Vinci (it.

-
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voegd werd, zooals Cicero bij Tullius, Scipio bij
Cornelius; - cognomineeren, lat. (cognominare)
bijnaam, toenaam geven; - eognominátie (spr.
t= ts), f. aanduiding met een toenaam, bijnaam
-gevin.
cognosceeren, lat. (cognoscére) erkennen; gerechtelijk onderzoeken, in het verhoor nemen; cognitie, (spr. t =1s), f. (cognitio) kennisneming,
onderzoek; - cognitio causae, onderzoek, overweging vóor de gerechtelijke uitspraak; - c.
extraordinaria, buitengewoon gerechtelijk onderzoek; - cognitio intuita, Philos. aanschouwelijk kenvermogen;- c. symbolica, figuurlijk kenvermogen (z. f i g u u r 1 ij k ); - absque, causae
cognitiàne, zonder voorafgegaan onderzoek der
zaak; - cognitionaal, adj. (lat. cognitionális, e),
tot het gerechtelijk onderzoek behoorende; cognítionaliter, verhoorsgewijs, volgens verhoor;
- cognoscement, n., z. ond. c o n n a i s s a n c e.
Cogónho, m. port. soort van boom (Ilex para
-guayensi).

cohabiteeren, lat. (cohabitáre) samenwonen; cohabitánt, m. medebewoner, ook cohabitor; cohabitatie (spr. tie = tsie), f. samenwoning.
eohwreeren, lat. (cohaerére) samenhangen,
aaneenkleven, samenhouden; - cohwrent, adj.
(lat. cohaerens) samenhangend; - cohaeréntie
(spr. t=ls) of kracht van cohwsie, f. kracht van
samenhang, bindkracht; - cohwsie, f. (spr. s=z)
Phys. samenhang, kracht, waardoor de samenstellende deeltjes van de lichamen worden
aaneengehouden; oneig. ook samenhang eereer
rij van denkbeelden enz. (in den laatsten zin
zegt men echter liever c o n n e x i t e i t of
enkel n e x u s) ; - cohaesief, adj . samenhang
bewerkend of aan den dag leggend; - cohérer,
m. El. luchtledige, zeer gevoelige ontvanger,
waarin metaalvijlsel, op het ontvangstation, bij
draadlooze telegraphie.
cohères, of cohaeres, m. lat. (vgl. h e r e s)
een mede-erfgenaam (pl. coherèdes).
Cohi, m. inhoudsmaat in Siam voor granen
= 472 liters.
cohibeeren, lat. (cohíbère) terughouden, matigen, beperken; - cohibitie (spr. t=ts), f. terug
-houding.
Cohier, m. (verbastering van c a h i e r, z.
ald.) schattingslijst, schattingsboek.
Cohine of c o h y n e, f. Bot. amerikaansche
boom van 't kalabasgeslacht, waarvan de schors
tot het maken van vaatwerk wordt gebruikt.
cohobeeren, mid. lat. (cohobdre, fr. cohober)
Chem. herhaaldelijk distilleeren, hetgeen men
doet door op het overblijfsel opnieuw het overgehaalde vocht te gieten; - cohobátie (spr. t=ts),
f. herhaalde distillatie van vloeistoffen.
Cohórte, f. lat. (cohors) krijgsbende, schaar,
rot, bij de Romeinen het 10de deel van een legioen; ook lijfwacht, gevolg.
cohorteeren, lat. (cohorláre) vermanen, aansporen; - eohórtàtie (spr. tie=tsie), f. (lat.
cohortatïo) vermaning.
Cohóspes, m. later lat. (vgl. h o s p e s) een
medegast.
Cohras, pl. oostindische zakdoeken.

COL.

Cohf e, f. fr. (mid.lat. cohua, markthal, v.
't amor.-eelt. kochu, kochui, kocht) thans nog:
naam van het lokaal der staten-vergadering van
Yersey; gewoonlijk: razende, tierende, verward
door elkander schreeuwende menigte.
coifeeren, coiffeur, coiffure, z. c o ë f f e e r enn enz.
coin, m. fr. (spr. kó-an; proveng. tong, cunh,
it. conio, van 't lat. cuneus, wig, beitel) hoek;
stempel, muntstempel; stukje lood, dat aan do
stoffen wordt bevestigd.
coincideeren, nw.lat. (vgl. i n d i c e e r e n)
in elkander vallen, samentreffen, tegelijk aankomen; bij elkander passen, elkander dekken; coineidént, adj. ineenvallend; - coincidéntie
(spr. t=ts), f. samentreffen, samenvallen.
coindicans, nw.lat. (vgl. i n d i c e e r e n)
Med. mede-aanwijzend; - coindieantla (spr.
t=ts) n. pl. verschijnselen, die in overeenstemming met elkander de aanwending van het eens
of andere geneesmiddel aanwijzen; -eoindieàtie, f.
(spr. t=ts), mede- of bijaanwijzing.
colnspiceeren, nw.lat. (vgl. i n s p i c e e r e n)
mede-opzicht hebben, mede -toezicht houden;
- coinspéctor, m. mede-toeziener, mede-opzichter; - coinspectoraat, n. post van mede-toeziener.
coinvesteeren, nw.lat. (vgl. i n v e s t e e r e n)
medebeleenen; - coinvestiti, m. pl. medebeleenden; - coinvestitnur, f. medebeleening.
Colon, m. fr. (spr. kojón; van 't provenc. en
fr. coillon, it. coglione, bal- of klootzak, en dit
van 't lat. coleus, verwant met culéus, zak) gewoonlijk k o e j o n, nietswaardig mensch,
deugniet, rekel, schurk; lafaard; - colonneeren,
gew. k o e j o n n e e r e n, smadelijk behandelen, gemeen bejegenen; zonder reden, uit
moedwil plagen, lastigvallen, drillen; - colonnáden, f. pl. scheldwoorden; - eolonnerle, f.
gemeen, smadelijke bejegening, schelmen -,
boevenstreek.
Coir, n. stof van de vezel, die om de kokosnoot
zit, gebruikt voor matten, loopers, borstels;
vandaar: cocosmatten enz.
Coltie (spr. t=ts), f. lat. (coitio, van co-ire,
samengaan, zich vereenigen, paren) samenkomen, samenkomst; vereeniging, vermenging,
bijslaap; gew. coitus, m. bijslaap, vleeschelijke
vermenging, congréssus z. a. ;- coitus anticipátus,
te vroeg of vóor het huwelijk genoten bijslaap;
- coitus damnátus of illicitus, verboden, ongeoorloofde bijslaap, inz. tusschen bloedverwanten,
bloedschande (Jur. onechte kinderen e coitu
damrato, d. i. uit echtbreuk of bloedschande geborene);-coitum exercère, den bijslaap uitoefenen,
eene vrouw beslapen.
Cojóte, m. van 't spaansch-mexikaansch coyote, (inheemsch) amerikaansche prairiewolf, een
middelwezen tusschen vos, wolf en hond.
Coke, afgezwavelde steenkolen, zie c o a k s.
col-, lat. voorzetsel, z. con; - col, ital. voor
con il, met den of het, b.v. Muz. col sordino, met
den demper; f. colla, met de, b. v. colla destra of
sinistra, en and. te zoeken onder het tweede
woord.
Col, m. fr. (van 't lat. collum) eig. hals; strop-
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eias, gespdas; Geogr. bergpas, pas, smalle doorgang tusschen twee bergen, inzonderheid in de
W. Alpen en de fransche middelgebergte.
cola, z. ond. coleeren.
colaphiseeren (spr. s=z), fr. (colaphiser; v.
't gr. kólaphos, oorvijg) oorvijgen of muilperen
geven (afkomstig van een gebruik, dat in de
middeleeuwen te Toulouse bestond, om op
Paaschdag eiken Jood een slag om het hoofd te
geven, uit weerwraak voor dien, welken J. C. bij
den hoogepriester had ontvangen).
Colaseióne, it. (spr. kolask-), colachon, m. fr.
(spr. kolasj6h) Muz. ital. luit met zeer langen
steel.
Colatie, colatuur enz., z. onder c o 1 e e r e n.
Colbert, fr. f. (spr. kolber), gesloten korte
heerenjas.
col canto, ital. Muz. met zang.
Colehicum, n. lat. (nw.lat. colchicum autumnàle) herfsttijloos, eene giftplant; tolchitine,
Chem. daarin vervatte giftige zoutbasis.
Colcothàr, m. (colcóthar vitrióli, door Paracelsus ingevoerd woord, waarschijnlijk uit het
arab.) engelsch rood, rood ijzeroxyde, dat men
bij de bereiding van het zwavelzuur door distillatie van het ijzervitriool als overblijfsel behoudt, als schildersverf gebruikt.
cold, eng. (spr. koold) koud; - cold-Bream, n.
eng. (spr. koold-kriem), eig. koude room: in Engeland uitgevonden verkoelende witte zalf tegen
uitwendige ontsteking, enz. unguentum leniens
d. i. verzachtende zalf.
col de barbe, fr. baard onder de kin, timmermansbaard.
coleeren, lat. (coláre) doorzijgen; - cola, Med.
zijg door (op recepten); - colàtie (spr. t=ts) of
colatuur (afgekort col. of colat.), f. doorzijging,
fi treering; ook doorgezegen vloeistof; - colatorlum, zijgdoek, doorzijgdoek, f i 1 t r u m; colatorién van het menschelijk lichaam, organen,
door welke de uit te werpen stoffen bereid en uit
het lichaam afgevoerd worden.
Coleitis, coleoptera enz. z. k o 1 e ï t i s enz.
Colère, f. fr. (spr. kolèr' ; van 't gr. cholos,
gsrl, omdat de toorn inderdaad de gal aandoet,
en menschen van galachtig temperament zeer
prikkelbaar zijn) toorn, gramschap, oploopendheid; - coleriek, adj. (fr. colérique) haastig, oploopend; zie verder ond. c h o 1--.
coleriek, z. ond. c o 1 è r e.
Colèta, f. sp. haarbos, inz. die op den nek van
den torero afhangende, waaraan de mora bevestigd is.
Colibri, z. kolibrie.
Colica, colicodynie, colicoplegie, coliek, z. ond.
k o 1 o n.
Colifichet, m. fr. (spr. koli f isjè; van col, cou,
hals, en ficher, vastmaken, vaststeken; dus eig.
halstooi) allerlei voorwerpen van opschik, beuzelingen, snorrepijperij, sieraden van geringe
waarde, valsche sieraden (in tuin-, bouw- en
.redekunst).
Colisèum of colossèum, n. lat. (naar den te
Rome door Nero opgerichten kolossus zoo genoemd; vgl. k o 1 o s s u s), coliséo, it. te Rome
-

,

COLLATERAAL.

overblijfsel van het grootste amphitheater der
wereld, door keizer V e s p a s i á n u s gebouwd, die er 12000 gevangen Joden aan liet
werken; het was een wezenlijk amphitheater,
d. i. geheel ronde schouwplaats, met ruimte
voor 11000 aanschouwers, en is nu de indruk
ruïne van Rome (dum Colosseum-wekndst
stabit, Roma stabit; dum Roma stabil, muntlus
stabit, „zoolang het colosseum staat, zal Rome
staan, zoolang Rome staat, zal de wereld bestaan", spreuk van Beda in de 8e eeuw); in
lateren tijd de benaming van groote prachtgebouwen tot openbaar vermaak in groote steden.
colla, ital., vgl. c o 1.
Colla, f. lat. (gr. kolla) lijm; kleefstof, als
voornaamste voedingsstof in het meel; eolláge, f., blijven hangen van een ongehuwd
heer aan zijn maitresse; - collageen, n., lijmstof, het maakt deel uit van 't dierlijk bindweefsel.
collabeeren, lat. (collábi) invallen, samenvallen, b. v. van gezwellen; zinken, dalen, b. v.
van de krachten; - collabesceeren (lat. collabescére), waggelen, bouwvallig worden; - collabescént, adj. bouwvallig, zwak; - collabeseentie (spr. t=ts), f. nw.lat. bouwvalligheid; collápsus, m. nw.lat. zinken der krachten, inz.
bij den naderenden dood.
collaboreeren, lat. (collabordre; vgl. 1 a b or e e r e n) medebearbeiden, gemeenschappelijk
werken; - collaborator, m. mid.lat. medebewerker, helper; - collaboratuur, f. post van
medebearbeider, helper.
Collactanëus, m. lat. (v. lac, melk, genit.
lactis) melk- of zoogbroeder; - eollaetanéa, f.
melk- of zoogzuster.
colla destra, it., z. ond. dexter.
Collána, f. it. (collána, v. collo, hals) hals
-keting,
ordeketen.
colla parte, ital. Muz. met de hoofdstem mede
te gaan, zich daarnaar te richten.
Collapsus, z. ond. c o 11 a b e e r e n.
colla punta dell' arco, ital. Muz. met de punt
van den strijkstok.
coil' arco, it., z. ond. arc o.
Colláre, n. lat. (van collum, hals) halsband,
halskraag; inz. donkerkleurige halsband met
witte strooken of kant, een kenmerk van R.
Kath. geestelijken.
Collas-manier, f. door den Franschman A.
C o 11 a s in 1830 uitgevonden methode, om
door middel van een machine namaaksel van
verheven voorwerpen in kopergravure voort
te brengen.
collateraal, adj. nw.lat. (van con- en latus,
genit. latéris, zijde) hetgeen van ter zijde met
iets anders in verband staat, zijdelingsch, zij
plaatsing hebbende;-wartsch,enzij
- collateraal, n. recht van successie, belasting
op het aanvaarden van eene nalatenschap of
een legaat; - collaterale erfgenamen, ervende,
zijverwanten; - collaterale erfenis, coil. suecessie, f. erfenis, welke aan eenen zijverwant
van den gestorvene overgaat;- collaterale linie, f.
zijlinie, zijverwantschap; - eollaterale ver-
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wanten, collateralen of collateráles, zijverwanten, dezulken, die van broeders of zusters afstammen; zij staan tegenover de verwanten
in de rechte op- of afdalende linie, d. i. tegen
de ascendenten en descendenten;
- collaterale werken, bijwerken eereer vesting
in betrekking tot andere, die zóó zijn aangelegd,
dat zij elkander wederzijds kunnen verdedigen,
b. v. het r a v e 1 ij n ten opzichte der beide
bijliggende b a s t i o n s, en omgekeerd; collatereeren, een zekere wijze van boomera te
enten.
Collatie (spr. t = ts) 1) f. lat. (collatio, eig.
érre, bijeendragen, versamendragen van conférre,
gelijken, overdragen, verleenen enz.) vergelijking of het tegen elkander houden, inz. van
geschriften; ook z. v. a. fr. collation, (spr. kolasjón; mid.lat. collatio en con f ertum, van con/erne
dapes, d. i. spijzen opdragen) lichte of geringe
maaltijd, half- of tusschenmaal; licht avondeten, inz. maaltijd van koud vleesch, gebak en
andere ververschingen, in onderscheiding van
een gewoon warm maal; - ook z. v. a. collatuur, f. nw.lat. recht om eenen post, inz. eene
predikants- of onderwijzersplaats te begeven,
te doen bezetten; - collatiebroeders, broeders
des Gemeenen Leven; - collator, m. verleener
van of benoemer tot eenig ambt, inz. tot een
predik- of schoolambt; ook : vergelijker van
verschillende handschriften en dgl. ; - tollabo
bonorum, lat. Jur. inbreng van goederen, d. i.
de wetsbepaling, die de erfgenamen verplicht,
om de onder de levenden geschonken goederen
van den erflater bij de boedelscheiding in te
brengen; - collatio dólis, inbreng van huwelijks
(fr. collationner)-uitze;colanr,w.t
een afschrift met het oorspronkelijk stuk vergelijken; ook een ongebonden boek blad voor
blad doorloopen of overtellen, om te weten of
het kompleet is; in orde brengen; ververschingen gebruiken, een tusschenmaal nemen; collationeering, f. doorzien, nazien der boeken
bij boekbinders en boekhandelaars.
Collaudátie, f. lat. (tollaudatio) lofverheffing; eenstemmige, gemeenschappelijke lof
-tuing.
collé, adj. fr. (v. coller, lijmen, plakken; vgl.
tolla), eig. geplakt, gelijmd; in 't biljartspel:
dicht tegen den band liggend; - collé-bal, m.
onder den band liggende bal; - colléstoot, m.
handstoot, stoot van onder den band.
Collécte, f. lat. (collécta, van colligére, bijeen
inzameling van belastingen of schat -zameln)
g ^
g ingezameld
g ezameld ggeld;-tinge,ld'zam;
in de R. Kath. kerk: altaargebed, korte spreuk
of tekst, dien de geestelijke aan het altaar
afzingt of leest; ook verkoop der staatsloterij- collectanéa of colleetanéën, n. pl.
verzamelde aanmerkingen, berichten, gedachten uit boeken, leesvruchten; uittrekselboek; eolléctie (spr. t=s), f. (lat. collectio) verzameling,
aantal, menigte ; - eolleeteeren„ nw. lat. inzamelen, bijeenbrengen, ophalen voor de armen of noodlijdenden; - collectdnt, m. inzamelaar, inz. van gaven of aalmoezen; - colleetatie
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(spr. tie = isie), f. inzamelen, heffen van gelde
bijdragen; - collectatie-recht (lat. jus col--lijke
lectandí), inzamel-, heffingsrecht; bevoegdheid
om geld in te zamelen; - collectief, adj. (lat.
collectivus, a, um, als adv. collective)verzamelend,
vele dingen van eene soort samenvattend; gemeenschappelijk, in algemeen opzicht; - collectief-glas, n. vereenigingsglas, verzamelglas tot
versterking van een brandglas ; - collectieve
nota, f. gemeenschappelijk diplomatiek schrijven van verscheiden regeeringen; - collectief
vonnis, n. gezamenlijk vonnis over verscheiden
personen; - colléctim, lat. kort, samenvattend,
summarisch; - collection, fr. collezzione, f. ital.
Muz. verzameling van muziekstukken; - collectivum of collectief, n., z. n o m e n; collectivísme, n., socialistisch stelsel, een verzacht communisme, waarbij opheffing van den
eigendom alleen voor de middelen tot voortbrenging (grond en kapitalen) wordt geëischt; colléetor, m. Phys. elektriciteits- verzamelaar
aan de elektriseermachine, toestel om kleine
hoeveelheden elektriciteit te verzamelen en
gemakkelijker te kunnen aantoonen; vgl.
condensator; ook toestel om een elektrischen stroom vóór hij van richting verwisselt,
uit de ankerwinding in de uitwendige keten te
leiden; commutator is hiervoor de betere naam,
z. a. ; - collecteur, m. fr. verzamelaar; de door
het rijk aangestelde verkooper van staatsloterijbriefjes.
Colléga, m. lat. ambtgenoot, ambtsbroeder;
medearbeider, medeleeraar, medeonderwijzer;
- collegaschap, n. ambtgenootschap; - collegium,
lat., collegie of college (spr. -zj') n., pl. collegia,
gew. collegies of colleges, ieder tot een bepaald.

doel vereenigd gezelschap, ambtsgezelschap,
-vereeniging, -vergadering; vergaderplaats zelve; ook oneig. de lessen der professoren aan de
hoogescholen en athenaeën; in Frankrijk en
België collège, n. (spr. kollè-zj') openbare school,
hoogeschool, gymnasium (inz. gemeentelijke);
in Engeland college (spr. kollidzj') soort van
bijstichtingen der hoogescholen, waarvan der
studenten (fellows) met de leermeesters en r-genten (tutors) in afzonderlijke gebouwen bij,
elkander wonen; - collegium illustre, lat. hoogeschool voor jonge edellieden; - c. medicum,
raad der gezondheid, gezondheidsraad; - c. musicum, weleer : buitengewone orkestrepetitie
van reeds gekende stukken; - c. publicum, openbare voorlezing of les, die om niet door den
leeraar wordt gehouden;- c. privátum, bijzondere
les, die vroeger door de toehoorders betaald
werd;- c. privatissimum, les, die enkel voor éenen
of voor weinigen wordt gehouden;- c. sacrum (it.
sacro collegio), heilige vergadering, n.l. der
kardinalen te Rome; - financie-collegie, n. raadt
van beheer, lichaam, dat met het bestuur van
de staatshuishouding belast is ; - collegiaal,
of als adverb. collegialiter, nw.lat. ambtsbroederlijk, eenstemmig in bediening (leven, handelen enz.); in vergadering van al de ambtsbroeders; met hunne toestemming; - collegiaal-systeem, n. in het staatsbestuur: inrichting,
-

Zie ook K.
— 249 —

COLLEGA.

COLLODIITM.

volgens welke eene handeling"der regeering, een ten, plichten enz.; beklemdheid, verlegenheid,
openbaar bevel, besluit enz. niet van een enkel nood.
Collie, m. schotsche herdershond.
staatsambtenaar, maar ten minste van drie
Collier, n. fr. (spr. kol j é; lat. collare, z. ald.,
stemvoerende medeleden moet uitgaan (in tegenstelling met b u r e a u k r a t i e); in het van collum, fr. col, cou, hals) halsband, halssnoer,
kerkelijke recht: stelsel, dat de kerk, onafhan- halsketen.
colligeeren, lat. (colligére) zamelen, inzamekelijk van den staat, uit eene vereeniging van
vrije medeleden bestaat, die hunne aangelegen- len, verzamelen, gevolgtrekkingen maken; verheden door genootschapsbesluiten bepalen (in binden, binden; zich herstellen.
collimeeren, lat. (collimáre uit collineáre van
tegenst. met het t e r r i t o r i a a en e i sk o a a 1-s s t e e m); collegialiteit, f. ambt- col, cou samen en linea, lijn), een oogmerk
genootschap, ambtsbroederlijkheid; Collégi- hebben, bedoelen, zijn uitzicht op iets vestigen;
collimàtie of collimàtie-lijn (spr. t= ts), f.
anten, ook Rjjnsburgers, m. pl. gezelschap of
genootschap, na 1619 ten gevolge der mishan- Astron. gezichtslijn, rechte lijn, in welke het
delingen, waaraan de Remonstranten in Hol- oog met een instrument op een te meten voorland toen ten doel stonden, opgericht door de werp is gericht of viseert, b. v. bij de verrekijdrie gebroeders v a n d e r C o d d e te War- kers de lijn, die door het middelpunt der beide
mond, later verlegd naar R ij n s b u r g; de lenzen gaat, de zoogenaamde optische as van
vergaderingen, die ook elders op hun voetspoor den kijker, dewijl men in die as ziet en meet;
ontstonden, noemde men c o 11 e g i ë n, geene collimator, m. buis met spleet- aan 't eene en
bijzondere leerstellingen, maar liefde en ver- een lens aan 't andere uiteinde in den spekdraagzaamheid, vrij van allen sectegeest, was troskoop.
Collinear, n. Phot. objectief van anastigmahun kenmerk; tegen het einde der 18de eeuw
geraakte hun genootschap in verval; col- tische lenzen met groote lichtsterkte.
collinet, Muz. door zacht, nauwelijks voellegiaat, m. stiftslid, stichtsheer; ook n. het
stift zelf; collegiaat-kerk, f. onderstiftskerk; baar aanraken der snaar voortgebracht (vgl.
dom- of stichtskerk, die geenen bisschop, maar f 1 a g e o 1 e t).
enkel eenen proost of deken aan haar hoofd
Colliquátie en colliquescéntie (spr. t=ts), f.
heeft; eollegiatuur, f. op universiteiten ge- nw.lat. (van colliquescére, vervloeien, smelten)
bouw, waarin studeerenden onder opzicht van Med. samensmelting, versmelting, smelting,
leeraars bij elkander wonen, eerst te Parijs, vermindering der vaste deden met overvloedige
later ook op duitsche universiteiten opgericht; uitscheiding en verminderden samenhang der
medelid van een akademisch genootschap, dat vochten; colliquatiekoorts, f. rotkoorts; collide inkomsten van de aan de akademie behoo- quatief, adj. smeltend, samensmeltend, verrende gebouwen (c o 11 e g i a t u r e n) ge vloeiend;
colliquatief zweet, n. hevig, afniet.
mattend zweet; colliqueseént, adj. vervloeiend,
Collegatarius, m. lat. (vgl. 1 e g a t a r i u s, smeltend.
ond. 1 e g e e r e n 1), deelhebber aan een
Collisie, z. c o 11 i d e eren.
Collitigánt, m. nw.lat. (vgl. 1 i t i g e e r e n,
vermaking of testamentsbeschikking, medeenz.) medestrijder.
erfgenaam.
Collegia, colleg(i)e, collegianten enz., z. ond.
Collo, m., pl. colli, it. (v. 't lat. collum,
C o 11 e g a.
hals, midlat. bundel, die aan den hals werd
tres f aciunt collegium, lat. drie maken een Í gedragen; vgl. c o 1 o r t e e r e n) Kmt. kist
gezelschap, de derde man brengt de spraak vat, fust, stuk, baal koopwaren, b. v. ik heb 6
aan; vergl. Fred. 4 12.
colli (kisten, vaten balen) ontvangen.
col legno, z. 1 e g n o.
colloceeren, lat. (collocáre, vgl. locus, enz.)
Collenchym, n. een weefsel van cellen met stellen, plaats aanwijzen;
collocatie (spr.
dikke, waterrijke wanden.
t=ts), f. stelling, plaatsing; Jur. rangschikking
Collerétte, f. fr. (van col, cou lat. collum, der schuldeischers, vaststelling der orde,
hals) kleine doek of shawl, waarmede de vrou- waarin zij betaald zullen worden; collocatiewen zich soms den hals en de schouders be- vonnis, n. beslissing van de volgorde der
dekken; halskraagje;
collet, n. (spr. kolé, schuldeischers in het concours-proces.
it. collétto) rijbuis, ruitervest, rijwambuis, kolder;
Collocutie, z. ond. c o 11 o q u e e r e n.
iemand bij zijn c o 11 e t grijpen,
Collodium, n. nw.lat. (van 't gr. kollódes,
d. i. hem bij den kraag nemen, hem gevangen lijmachtig, kleverig, van kólla, lijm) stof, die
nemen; als adj.: collet monté, pedant, over- men verkrijgt door oplossing van schietkadreven deftig, ook streng.
toen in zwavel-tether of pyroxyline en tether
of alcohol en die als chirurgisch kleefmid Collesis, colletica, z. k o 11 e s i s, enz.
del, ook in de photographie wordt gebruikt;
Colli, z. c 0 11 o.
collideeren, lat. (collidére) op elkander stoocolloide, f. (v. kólla en eidos, soort) Med. in
ten, samentreffen, elkander ontmoeten, botsen; het lichaam ontstaand geleiachtig weefsel; ook
ook met elkander twisten, strijden, in aanra- ieder oplosbaar, maar niet kristalliseerbaar
king komen; collisie (spr. s=z), (lat. collisio) middel, zooals dextrine, siroop, eiwit en kaasop-elkander-stooten, botsing, het tegen-elkan- stof, lijm enz.
colloidaal-toestand, m. toeder-twisten of -druischen van krachten, wet- stand, die zich vertoont bij de katalyseerende
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(z. a.) werking van colloiden; - colloidale
oplossing, f. eene oplossing die zich van de
kristalloide oplossing onderscheidt doordat het
dierlijk membraan de colloiden kan scheiden.
colloqueeren, lat. (collóqui; van loqui, spreken) samenspraken, een mondgesprek houden,
afspreken; onderzoek doen; - colloquïum, n.
of eollocwtie (spr. t=ts), f. samenspraak, gesprek, inz. echter het onderzoek, waaraan de
protestantsche geestelijken vóór hunne bevordering bij wijze van gesprek met één of
meer leden hunner geestelijke overheid zich
moeten onderwerpen; - colloquium caritativum,
gesprek in der minne, verzoenings-onderhoud.
coil' ottava, ital. Muz. (bij verk. col 8va) met
het octaaf.
collucteeren, -lat. (colluctári) strijden, worstelen; - colluctàtie (spr. tie = tsie), f. strijd, kamp,
worsteling, doodstrijd; - colluctator, m. kampvechter, strijder.
eolludeeren, lat. (colludére, van ludére, spe
samenspelen; Jur. in geheime ver -len)ig.
zijn, onder ééne deken steken,-standhouig
zich met zijne partij ten nadeele van eenen derde
verstaan; - collusie (spr. s=z), f. (lat. collusio),
colludium, n. geheime, bedrieglijke verstand
doorgestoken kaart; - collusbrisch,-houding,
adj. heimelijk afgesproken, doorgestoken, geknoeid.
Collum, n. lat. hals.
collustreeren, lat. (collustràre) in het volle
licht stellen, van alle zijden toelichten, nauw
-keurig
beschouwen.
Collutorium, n. nw.lat. (v. colluére, uitspoelen, samenspoelen) Med. mondspoeling; - colluvies, f. of eollüvie, f. samenvloeien, inz. samenvloed van onreinheden; - colluvies gastrica,
Med. verontreiniging der spijswegen.
Collyben, enz., collyrium, z. k o 11-.
Colma, f. it. (v. volmare, overvloeien) springvloed in de Adriatische zee; - colmátie of colmatage, f. landverhooging, manier, volgens welke
men het met slib beladen water der rivieren op
eene vlakte inlaat, het door dijken afsluit en na
bezinking der aarddeelen weder aftapt, welke
bewerking herhaald wordt, totdat de grond
de tot bebouwing vereischte hoogte heeft gekregen; - colmateeren, een landstreek door
kunstmatige overstroomingen ophoogen.
Colmar of colmart, f. soort van groote, zeer
groene en duurzame peren.
Colmatage, z. C o 1 m a.
Colocásie (spr. s=z), f. (lat. colocasia, gr..
kolokasia) Bot. egyptische of grootbladerige
aronskelk, plantengesl., fam. Aroïdaea.
Colocynthine, f. nw.lat. in het merg der
kolokwint (z. ald.) voorkomende bittere stof.
Coloegli, m. zoon van een turksch soldaat
en een algerijnsche vrouw.
colombien of colombien- kleurig, z. ond.
e o 1 u m b a r i u m; - . colombíne, f. minnares
van harlekijn, eene staande rol of masker op
het ital. tooneel (het tot een eigennaam geworden columbina, duifje, waarmede harlekijn
zijn liefje doorgaans aanspreekt); ook duiven -
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drek, eene goede mest; nog : Bot. akelei, zekere
plant; El. isoleerende zelfstandigheid van gips
en bariet, die zich bevindt tusschen de twee
koolstaven van een Jablochkoff-kaars.
Colombier, n. fr. (spr. kolom-bj é) fransch papierformaat (60 x 80, grand c. 62 x 90 cM.
groot).
Colomne, f. (sp. colunarïo, it. colonnd to) zuildaalder, piaster in het voormalige sp. Amerika,
op welker eene zijde de k o l o m m e n of
zuilen van Hercules staan afgebeeld.
Colon, z. k o 1 o n; - colonaat, colonie enz.,
z. ond. colonus.
Colonne, f. fr. (provenc. en it. colonna =
lat. columma, vgl. k o 1 o m) eig. zuil, pilaar,
k o 1 o m; Mil. gedeelte van een optrekkend
leger, heirbende, lange strijdschaar; - colonne
coupée, fr. (spr. -koepé') dubbele of koppelschaar; - colonne pleine, gesloten of ineengedrongen schaar; - colonne-marsch, m. 't optrekken bij scharen of c o l o n n e n; colonne-wegen,
wegen, waarop men met alle soort van wapens
kan marcheeren; zij worden daar, waar de
eigenlijke weg niet deugt, over de velden aangelegd en door opgestoken stroowisschen (jalons) aangeduid; - colonnade, f. zuilenreeks
of -rij, op zuilen rustend gebouw; staan de zuilen in den voorgevel van een gebouw, dan
heeten zij p o r t i e k; staan zij er rondom,
dan noemt men die colonnade p e r i s t y 1 u m;
staan zij dubbel, p o 1 y s t y 1 u m; - colonato, m. it. 1° zuilenwerk. z. v. a. c o 1 o nn a d e; 2° zuildaalder, z. v. a. c o 1 o m n e; colonél, m. fr. (in plaats van c o 1 o n n e 1,
d. i. eig. aanvoerder eener c o 1 o n n e) k o1 o n e 1, hoofdofficier, die een regiment aanvoert; bij boekdrukkers: letter, die het midden
houdt tusschen nonparel en g a l j a r d; colonel-général (spr. -zjeneraál), bevelvoerend
generaal; - colonel-lieutenant (spr. -1jeut'náii),
z. V. a. overste luitenant, 1 u i t e n a n tk o 1 o n e 1, overste.
Colónus, m., pl. colóni, lat. veldbouwers,
land- of akkerlieden; inz. bewoner of bruiker
van een colonaat; - colonaat, n. lat. (colonátus,
m.) pachtgoed, bouwerij, die den heer jaarlijks
een cijns of een schatting heeft te betalen; colonat%um, n. nw.lat. dienst, dien de bruiker
verplicht is aan den grondeigenaar te bewijzen; - colbnie, f. lat. (voloma) planting, volkplanting, aanbouwing, plantstaat; in 't algemeen alle gezamenlijk uittrekkende menschen,
om zich buiten den eigen grond neder te zetten,
om 't even of de stam van dien nieuwen tak
een ganschen staat, een landschap of eene
enkele gemeente zij; ook bijenzwerm; -coloniaal, adj. nw.lat. wat eene volksplanting of
aanbouwing betreft, van haar afkomt enz.;
als subst.: in de koloniën dienend soldaat; coloniale handel, m. handel, die met volks
wordt gedreven; - eoloniale wa--plantige
ren, waren uit vreemde plantstaten, vooral
uit Indië, b. v. koffie, suiker, thee, indigo,
specerijen, rijst, katoen, verfhout enz. ; coloniseeren, (spr. s=z), eene volksplanting
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of colonie oprichten; – colonisàtie (spr. s = z),
f. heentrekken naar, nederzetten in aanbouwen van een ander oord; – colonist, m. aanbouwer, planter, burger van eene volkplanting.
Colophonium, z. k o 1 o p h–; – eoloquinth, z.
koloquinth.
cólor, m. lat. kleur; schijn, voorkomen, voor
colóre juris, onder schijn, voor -wendsl;–ub
recht; – coloreeren (lat. coloráre)-wendslva
kleuren, verven, met kleuren of verven dek
ook eenen schijn geven, verschoonen,-ken;
verontschuldigen, bemantelen, verbloemen; –
coloraménto, m. it. manier van plaatsing,
rangschikking van schilderijen enz. ; – colorátie (spr. t=ts), f. nw.lat. kleuring, verving;
kleurspeling, kleurwisseling; – coloratunr,f.
nw. lat. Muz. kunstige stemwending, stembuiging, een sprong of loop, slepen der tonen ter
versiering van het gezang; – coloriet, n. it.
(coloríto, fr. colons) kleurmenging, kunstig mengen der verven om voorwerpen in hunne natuurlijke kleur voor te stellen; natuurlijke,
frissche schoone kleur; ook schijn, voorkomen;
bij geschriften: wijze van voorstelling; – colorimeter, m. werktuig tot het meten der sterkte
eener kleur; – colorímetrie, f. meten der kleursterkte; Chem. bepaling der sterkte eener oplossing naar de kleur; – colóris, m. pl. halfturken, menschen, die uit de vermenging van
Turken met Negerinnen of Moorinnen zijn
geteeld; – colorist, m. (fr. coloriste) kleurgever,
verfbereider; een g o e d c o l o r i s t is een
schilder, die de kleuren zuiver en juist, op zich
zelf in eene schoone verhouding tot elkander
weet op te dragen.
Colorado-kever, m. (naar het noord-amerikaansche territorium Colorado genoemd) aardappelkever (Chrysomela decemlineata) een sedert 1825 in Amerika bekend geworden en in
1877 in Duitschland ingevoerde, de aardappels
sterk beschadigende bladkever.
Colos, colossus, z. k o 1 o s; – colosseum, z.
coliseum.
Colóstrum, n. lat. eerste moedermelk na de
bevalling, biest; – colostrátie, (spr. tie=tsie),
f. zogziekte ; – colostraat, m. en f. zogziek
kind.
Colour, f. eng. (spr. kol-lur) kleur; – coloured, gekleurd; coloured men, kleurlingen.
Colpack, z. k a 1 p a k.
Colpalgie, eolpitis, colpocele enz. z. k o 1 p–.
colporteeren, fr. (colporter, eig. waren aan
eden hals dragen, van col, hals, en porter, dragen;
vgl. c o 11 o) met eene marskraam rondloopen, waren langs de deuren venten, te koop
bieden; – colportage, f. (spr. tá-zj') marskramerij; verkoopen van boeken en brochures
aart de huizen; – colporteur, m. marskramer,
straatkoopman, pakdrager, die galanterieën,
geneesmiddelen, boeken, gravures enz. aan de
huizen te koop biedt; inz. verbreider van boeken en drukwerken, iemand die inteekenaren
-of abonnementen voor iets zoekt; aanwerven
van verzekeringen.
Coltelláten, m. pl. it. (van coltéllo, mes; van
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't lat. culter, verki. cultellus), eig. messteken;
scherpe zetten, vinnige aanmerkingen.
Colti of eoltis, n. fr. hoekkabinet, uitstek,
klein uitstekend vertrek aan het einde van een
gebouw; voorplecht op eene schuit, luizenplecht.
Colubrine, f. (mid. lat. en it. colubrina, eig.
adder, slang, fr. couleuvrine; van 't lat. coluber,
kleine slang) veldslang, slangstuk, zeer lang stuk
geschut uit de 15de en 16de eeuw.
Colum, n. lat. (vgl. c o 1 e e r e n) doorzijgvat,
f i 1 t r u m, inz. voor den altaarwijn in de R.
Kath. kerk.
Columbarium, n., pl. columbariën, lat. (van
columba, duif) duivenslag; ook: oud-romeinsch
grafgewelf, waarvan de inwendige bouw (met
vele kleine nissen voor de aschkruiken) doet denken aan een duivenslag; urnenhuis; – columbien
(lat. columbinus, a, um) of columbien-rood, adj.
duivenhalskleurig, uit donkerrood en blauw bestaande.
Columbátzer mug, f. voor heivee zeer schadelijk
tweevleugelig insect, inz. in Zevenbergen (Transsylvanië).
Columbella, f. (eig. duifje) soort purperslak.
columbien, z. ond. c o 1 u m b a r i u m; – columbine, z. ond. columbo- wortel.
Columbium, n. enkelvoudig metaal, ook t a ntalium geheeten, door Hatchet en Ekeb e r g in 1801 en 1802 ontdekt. Het werd gevonden in een stuk erts, dat uit Massachusetts, een
der staten van de n. amerikaansche Unie, werd
overgezonden. Vandaar de naam, dien het ontving ter eene van Christophórus C o 1 u m b u s.
Columbo-wortel, m. zeer specerijachtig riekende,
bitter smakende wortel van een op Ceylon, in de
omstreken der stad C o l o m b o groeiende plant
(Menispermum palmatum), die eene uitmuntende
artsenij is tegen het zuur, zwakke ingewanden
enz. ; – columbine, f. bittersmakend kristalliseerbaar plantenzout of alkaloïde uit dien wortel,
z. ook onder c o l o m b i e n.
Columbus, m. gr. N. H. duiker, een watervo
gel.
Columéllen, f. pl. lat. (columellae, sing. columella, verklw. van column) eig. pilaartjes, zuiltjes; rolronde versteeningen; – columelláres dentes, f. pl. hoektanden.
Columna, f. lat. zuil; Columnae Hérculis, zuilen van Hercules (de straat van Gibraltar);– c.
itineraria of miliaris, mijlzuil, mijlpaal;– c. vertebràlis, wervelkolom, ruggegraat.
Coluren, z. k o 1 u r e n.
corn–, lat. voorz., z. con.
Corn., bij natuurwetensch. namen afk. voor
Ph. Commerson (gest. 1773).
Coma, f. lat. hoofdhaar; – coma caesarea, Med.
poolsche vlecht (eene haarziekte); – coma Berenices, haar van Berenice, sterrengroep van 7
sterren van de 5de grootte; zie ook k o m a.
Comb, coom of coomb, n. (spr. koom, koem)
eng. korenmaat van 4 bushels of schepels =
145,395 liter.
combabiseeren, combabuseeren, (spr. s=z)
iron. zich zelf ontmannen, gelijk 0 o m b á b u s,
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een Syriër, deed, om zich bij den koning, wiens
gemalin S t r a t o n i c e hij begeleiden moest,
van alle verdenking te zuiveren; - combàbisch,
adj. ontmand, gesneden.
Combat, n. (eig. m.) fr. (spr. konbá) strijd,
kamp, gevecht, treffen; - combatteeren (fr. combattre), vechten, kampen, strijden; - combattán
ten, m. pl. (fr. combattants), strijders, kampvechters, weerbare mannen; - f acte de combattants, fr.
(spr. foot de kombattans) bij gebrek aan strijders.
combibeeren, lat. met elkander drinken; zwelgen; - comhiho, m. mededrinker, drinkebroer.
combineeren, lat. (combindre) eig. paarsgewijs
verbinden (van bini, twee aan twee, bis, tweemaal) vereenigen, samenstellen : g e c o m b i
leger (uit troepen van verschillende na--nerd
tiën) samengesteld leger; ook vergelijken en berekenen; - combinándo, door tegen elkander houden of vergelijking der rekening enz.; - combined
experience eng. (spr. kombained experiense), ondervindingstafel voor de levensverzekering, gebaseerd op sterfgevallen; - combingbel, adj. nw.
lat. (fr. combinable) vereenigbaar, te verbinden;
- combinàtor, m. verbinder, samenvoeger; lucht
aan blaasbalgen; - combinatie-verzamlpts
(spr. t=ts) en combineering, f. (mid. lat. combinatlo), eig. verbinding van twee dingen (bins);
in 't algemeen; verbinding van velerlei dingen,
voorstellingen, begrippen enz. ; koppeling, paring, vergelijking en berekening van verschillende dingen; vandaar ook: vermoeden; Math. ver
dingen uit vele gegevene,-bindgvae
zonder acht te slaan op hare opeenvolging of
orde; de verbonden dingen heeten e 1 e m e nt e n; - combination, f., met eng. uitspraak,
(kombineesjen) hemdbroek, d. i. hemd en broek
uit één stuk; ook bij het voetbalspel: het samenspel; - combinatievermogen, n. vermogen om te
verbinden en te vergelijken, de vaardigheid van
het verstand om door verbinding van verschillende waarnemingen en de daaruit getrokken
besluiten de waarheid te vinden; - combinatie
(ars combinaloria) wetenschap van de-ler,f.
wetten der samenstelling van gegeven dingen;
- combinatie-slot, n. kunstig slot, dat alleen geopend kan worden door bekend te zijn met het
in-verband-brengen van zekere beweeglijke deelen; - combinatie-toon, m. Phys. bij gelijktijdigen aanslag van twee tonen gehoorde (door interferentie gevormde) derde toon, ook d i f f er e n t i e -toon geheeten; - combinat irisch,
adj. samenhoudend, verbindend, saamvoegender- en vergelijkenderwijs.
Comble, m. fr. toppunt.
combleeren (spr. konbl-), fr. (combler, van 't
lat. cumuláre) opeenhoopen, vullen, overladen.
Combourg, n. (spr. -boer) grof henneplinnen
uit Bretagne (naar een vlek aldaar).
combureeren, lat. (comburére) verbranden, verbranding verwekken, ontsteken; - combustibel,
adj. nw. lat. brandbaar, wat zich laat verbranden, wat vuur kan vatten; - combustibiliën,
n. pl. brandbare stoffen, brandstoffen; - combustibiliteit, f. brandbaarheid, verbrandbaar
verbranding, 't verbranden,-heid;combüst.f
-
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ook brandschade; - combustio sponíanéa, beweerde zelfontbranding van het menschelijke
lichaam, waarbij het lichaam geheel tot asch zou
worden gebracht door een vuur, dat zich van zelf
ontwikkelt; verschijnsel, dat werd toegeschreven
aan het misbruik van geestrijke dranken, doch
in waarheid niet bestaat; - combustor, m. ver
heet in de chemie-brandigsoehu(z
een grondstof, die zich met een andere grondstof
onder ontwikkeling van lichten warmte gemakkelijk verbindt, zooals inz. de zuurstof en eenige
andere elementen).
come, ital. Muz. als, zooals; -come prima, zooals
in het begin;-come sopra, zooals boven;-come sta,
zooals het er staat, zonder willekeurige versie
-ringe.
Comecia, z. ond. c o m e s.
Comédie, z. k o m e d i e; - comédie a tiroir,
fr. (spr. komedi' a tiroar) tooneelstuk, waarvan
de tooneelen, ofschoon door eene en dezelfde
plaats verbonden, geen samenhang met elkander hebben, schuifladestuk; - comédie frangaise,
f. schouwburg te Parijs, waar klassieke stukken
worden opgevoerd.
Comédo, m. lat. vreter, vraat, slemper; pl.
comedónes, Med. medeëters, kleine zwartachtige, verheven puntjes in de huid, welke daaruit
gedrukt kunnen worden, en er dan uitzien als
draden of kleine wormen, en uit vet, talk, met
vuil vermengd, bestaan.
Comeet, z. komeet.
come prima, come sta, z. ond. c o m e.
comes, m., pl. comites, lat. gezel, begeleider,
gezelschaphouder; Muz. herhaling van het hoofdthema der fuge in eene andere stem; inz. gevolg
der latere rom. keizers ; vandaar titel van verscheiden hof- en staatsbeambten; in de middeleeuwen z. v. a. graaf (vandaar het fransche
c o m t e, it. conic, sp. comic);- comes palatinus,
een paltsgraaf; - comecia, liever cometla of
comitia (spr. t=ts), f. mid. lat. graafschap,
rechtsban van een graaf.
comestibel, adj. nw. lat. (fr. comestible; van 't
lat. comedëre, opeten) eetbaar, genietbaar; ook:
marchand (spr. -sjah) de comestibles, fr. handelaar in (fijne) eetwaren; - comestibiliën, n. pl.
eetwaren; - comestibiliteit, f. eetbaarheid.
Cómfort, n. eng. (eig. versterking, hulp, troost,
fr. contort,
ort, van 't lat. con f ortare, sterken) gem ak,
genoegen, rust, welbehagen, tevredenheid, al
wat tot een ongestoord en vreedzaam genot van
het leven dient; - comfortable, erg. adj. (spr.
kóm f orte`b'l), behaaglijk, genoeglijk, gemakkelijk,
verkwikkelijk, genotrijk enz.; in het algemeen:
wat strekt om zich, wat het uiterlijk leven betreft, behaaglijk te gevoelen; - comforter, m. eig.
trooster; regenmantel.
comíek, comique enz., zie k o m i e k enz.
Cominella, f. sp. komijn.

Comisária, f. sp. z. v. a. c o m m i s s a -

r i a a t.

Comissatie, f. lat. (comissatio) vroolijke wandeling van uitgelaten jongelui na een gastmaal.
Comitaat, z. ond. c o m i t e e r e n.
Comité, n. fr. (eng. committee; van 't lat. corn-

C011^IT^

Zie ook K.

253 —

COMMENDEEREN.

miátére, opdragen, aanvertrouwen) verzameling commando-woord,n.bevelwoord, op hetwelk eene
van beraadslagende personen of g e c o m m i t- handgreep of eene beweging moet gemaakt wor-

t e e r d e n, vergadering van onderzoekers ; het
onderscheidt zich van de c o m m i s s i e meestal
in zoo verre, dat het niet een enkel geval in
beraadslaging neemt, maar meer van duurzamen aard is; - comité secret, fr. (spr. -sekrè)
in Frankrijk elke zitting der Kamers, die
met gesloten deuren plaats heeft; - committee
general, eng. (spr. kommíttie dzj énnerel) in Engeland het gezamenlijk Hooger- en Lagerhuis,
wanneer de gewone vorm der discussie voor een
vrijeren wordt verwisseld en een lid meermalen
het woord kan nemen; bij ons: in comité of comiíé-generaal vergaderen, vergaderen met gesloten
deuren.
comiteeren, lat. (comitàri) begeleiden, uitgeleide doen; - comitaat, n. geleide, gevolg, vergezelling; bij de oude Duitschers : wapenbroederschap; ook kreits, ban of district in Hongarije.
Comitia, f. lat., of comitiën (spr. ti = tsi), pl.
(van den sing. comitium, oord der beraadslaging)
volksvergaderingen bij de oude Romeinen; rijksof volksvergaderingen, rijksdagen; comitiális
morbus, m. lat. vallende ziekte (daar een epileptische toeval bij de comitiën voor een slecht
voorteeken gehouden werd en dadelijk opheffing
der beraadslaging ten gevolge had).
Comitief, n. nw. lat. (van c o m e s, z. a.)
schriftelijk opgedragen bevoegdverklaring, vol
volmacht; inz. sedert de 14de eeuw-machtign,
bevoegdheid der paltsgraven van het keizerlijke hof om zekere ambten, waardigheden en
rechten uit te deelen.
Comma, z. komma.
commandeeren (fr. commander, it. comandare,
provenc. comandar, van 't lat commendáre,
overdragen, toevertrouwen, van mandare, opdragen, bevelen) bevelen, gebieden, aanvoeren,
,

,

beheerschen; het omliggende overzien, bestrij-

den.
Commandite, f. (it. commándita, fr. commandite, of société en commandite (spr. -an komahdíét') Kmt. handelsvereeniging, stil gezelschap
van handelaars, welker medeleden alleen hun
geldelijk aandeel toebrengen, zonder werkelijk
deel aan de zaken te nemen, terwijl een of meer
verantwoordelijke handelaars (insgelijks c o mmandite of complementair, fr. associé gerant of complémentaire, genoemd) de werk
verrichten; ook bijhandel, door een-zamhedn
handelshuis in eene andere plaats opgericht; associé en commandite, z. a s s o c i é; - commanditair, m. (fr. commanditaire) medelid van een
commandite-handel, grondlegger, hoofd van een
handelshuis, dat door Benen gevolmachtigde
wordt bestuurd ;-commanditairevennoot,m.stille
geldschieter; - commandiet of commanditist, m.
hij, die voor zijne eigen rekening aan een ander
waren bestelt.
Commando, z. ond. c o m m a n d e eren.
Commáre, f. it., z. v. a. c o m m è r e.
Commassatie, f. (spr. t=ts) nw. lat. bijeenbrenging van goederen.
commedia dell' arte, it. z. k o m e d i e.
comme it faut, fr. (spr. komm'iel f ó) gelijk het
behoort of past, naar behooren, in orde, best,
netjes, voorbeeldig, enz.
Commeline, f. nw. lat. (commelina) plantengeslacht in Amerika en Japan, uit welker bloembladeren men eene soort van ultramarijn-verf bereidt (zoo geheeten naar den ned. plantkundige
Joannes Commelin in de 17de eeuw, die
den amsterdamschen hortus medicus aangelegd
en eene historia plantarum daarvan geschreven
heeft).
commemoreeren, lat. (commemoráre) zich bezinnen, bedenken; vermelden, verhalen, gedenken; - commemorabel, adj. (lat. commemorabilis,
e) gedenkwaardig; - commemoràtie (spr. t=ts),
f. (lat. commemoratio) gedachtenis, herinnering,
vermelding; gedenken der gestorvenen door het
lezen van missen en gebeden voor hun zieleheil;
aanroeping der heiligen in 't gebed; - commemoratio omnium fidelium, feest aller zielen; - c. omnium sanctórum, gedachtenisfeest allerheiligen.
Commendabel, commendamus, commendatie,
z. ond. commendeeren.
Comménde, commenderie, f. (mid. lat. commenda, van 't lat. commendáre, aanvertrouwen,
opdragen; fr. commanderie) oorspr. voorloopige
overdracht van eene opengevallen prebende aan
eenera geestelijke tot aan hare wedervervulling;
vervolgens in 't algemeen prove, ordesprebende;
gebied van een orderidder; - commendàtor, mid.
lat., of commendataire, m. fr. provenier, abt,
prior enz., die de inkomsten van een geestelijk
goed geniet, bezitter eener prebende is; - commenthiír of komthur, m. hoogd. (spr. u =oe;
mid. lat. commendarius, fr. commandeur) ordes -

ken; - commandant, m. bevelhebber, stadsbevelhebber, ,stads- of plaatsoverste, in 't alg.
aanvoerder; - commandantuur, f. woning of
waardigheid van bevelhebber, aanvoerder; commánde, f. Mil. bijwerk bij vestingen; - commandemént, n. (fr. spr. -má?), bevel, gebod;
macht om te gebieden; hoogte, het overzichtspunt bij vestingen; - commanderie, f. gebied
eener ridderorde, vgl. c o m m e n d e; - commandeur, m. bevelhebber, aanvoerder eener troepenafdeeling; ook opperste eener ridderorde, of
ridder uit eene der hoogere ordesklassen; commandeur- of commodóre -schip (vgl. c o mm o d o r e) schip, waarop zich de bevelhebber
van het smaldeel bevindt; bij koopvaardijvloten
vooraanzeilend schip (convoy-ship, eng.), dat de
andere leidt en samenhoudt, en deswege een
licht op den grootera mast heeft; - commándo,
n. (it. en sp. comando) bevel, bevelwoord; hoog
macht, recht om te bevelen; ook afgezonden-ste
troep of bende soldaten; Kmt. last, bestelling; commando- fluit, f. metalen fluit, waarvan men
zich op zeeschepen tot het bijeenroepen der ma- provenier, bevelhebber eener orde.
trozen bedient;- commando-staf, m. staf van den
commendeeren, lat. (commendáre) aanbevelen;
veldheer, teeken zijner opperste waardigheid; - - commenddmus, wij bevelen hem aan, het formu-
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lier, waarmede de bisschoppelijke of pauselijke
inwilliging tot de keus van eenen candidaat gegeven wordt; - commendábel, adj. (lat. cornmendabilis, e) aanbevelenswaardig; - commendàtie (spr. t=ts), f. aanbeveling, aanprijzing;
gebed voor eenen gestorvene; - commendatorién, f. pl. later lat. (commendatoriae littérae)
aanbevelingsbrieven, inz. van eenen bisschop
over reizende geestelijken.
Commensális of commensaal, m. nw. lat. (van
mensa, de tafel) dischgenoot; kostganger.
commensurabel, nw. lat. (vgl. m e n s u u r,
enz.) hetgeen zulk eene verhouding tot een ander ding heeft, dat men het eene met het andere
of beide met dezelfde maat kan meten; meetbaar, onderling meetbaar, gelijkmeetbaar of
-uitmeetbaar; - commensurabiliteit, f. meetbaarheid, gelijk- of samenmeetbaarheid, de geschiktheid om met eene zelfde maat gemeten
te worden.
comment, adv. fr. (spr. komán; v. comme, lat.
quomódo, hoe, met den adverbialen uitgang
ment, it. menie, oorspr. de ablat, v. mens, gehit.
mentis, geest, gemoed) hoe, op wat wijze, waarom ? - comment vous porlez-vous ? (spr. komanwoe-portéwoe) hoe vaart gij ? (In Duitschland
wordt dit woord als subst. m. gebruikt in de beteekenis van: gewoonte, gebruik, manier, heer
toon onder de studenten).
-schend
Commentaar, m., pl. commentariën, lat. (commentarius, pl. -'iii, scil. liber, boek, oorspr. aan
gedenkboek, dagboek, van com--teknbo,
mentdri, overdenken, eene overdachte zaak opteekenen, verklaren) verklaring, uitlegging, opheldering van een geschrift, reeks van doorloopende aanmerkingen op een schrijver; - eommenteeren (lat. commentari), verklaren, ophelderen, met uitleggingen voorzien, b. v. een boek;
- commentàtie (spr. tie = tsie), f. (lat. commentatio) verklaring, opheldering; geleerde ver
verklaring van een onderwerp ; --handeligtr
commentator, m. uitlegger, verklaarder, schrijver van verklaringen, aanmerkingen, enz.
Commenthur, z. c o m m &n d e.
Comméntum, n. lat. (v. comminisci, uitvinden, verdichten) verdichting, onwaarheid, leugen; - commentilia emtio, z. emlio commentitia.
Commérae, z. ond. c o m m è r e.
Commerehim, n. lat. (van con- en merx, koop
commercie, commerce, fr. handel, koop -war)of
handelsverkeer, koopmanschap, nering;-handel,
omgang, verkeer, gemeenschap; wederzijdsche
verhouding; - commercium animi et corporis, wederkeerige verhouding (de wisselwerking) tusschen ziel en lichaam;- commercium epistolicum,
lat. briefwisseling; - commerce, n. zeker kaartspel, waarbij kaarten geruild worden en dat
met een willekeurige getal personen kan gespeeld
worden, gezelschapsspel; - commerceeren, fr.
(commercer) handelen, handel drijven; - commergable, adj. fr. (spr. -sábl') verkoopbaar, tot
omzetting in den handel geschikt; toegankelijk,
gedienstig, hupsch in den omgang; - commercie
handelsverdrag; - commerciëel, adj.-trac,n.
fr. wat tot den handel behoort, b. v. commer-
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ciëele profjjten, handelsvoordeelen enz. ; - commerciellt, fr. (spr. -mán) op koopmanswijze,
naar koopmansstijl; - commercidel systeem, n.
staatshuishoudkundig stelsel om den handel
boven alle. andere bedrijven, inz. boven den
landbouw te begunstigen.
Commère, f.
(van con- en mere, moeder)
peetmoei, doophefster; babbelaarster, klapgei; commérage, f. (spr. -ra-zj') geklap, stadspraat
-jes,oudwivnprk.
Commettant, commies enz., z. ond. c o m mitteeren.
commigreeren, lat. (commigráre) met al de
zijnen uitlandig gaan, verhuizen om zich gezamenlijk in een ander land te vestigen; - commigrátie (spr. t=ts), f. (lat. commigratio) landverhuizing.
Commilitónen, m. pl. lat. (commIlito, pl. commilitónes), eig. medestrijders, wapenbroeders;
schoolgenooten, medestudenten, inz. aan hoogescholen.
commineeren, lat. (comminárí) dreigen, bedreigen; - comminàtie (spr. t=ls), f. bedreiging,
waarschuwing; - cum comminatiàne, met bedreiging; - comminàtor, m. bedreiger, waarschuwer;
- comminatórisch, adj. bedreigend, waarschuwend.
Comminister, m. nw. lat. (vgl. m i n i s t e r),
eig. medebedienaar; in Zweden z. v. a. d i a k oII u s; ook titel der bisschoppen van wege den
paus.
comminueeren, lat. (comminuére) verbrokkelen, verminderen, verzwakken; -- comminutie
(spr. t=ts), f. 't fijnstooten.
commisceeren, lat. (commiscère) vermengen; commiscibel, adj. vermengbaar; - commixtie
en commixtuur, f. vermenging.
commisereeren, lat. (commiseràri) medelijden
hebben, beklagen, zich ontfermen; - commiserätie (spr. t=ts), f. lat. (commiseratio) ontferming,
erbarmen, medelijden; - commiseràbel, adj. nw.
lat. medelijdens-, beklagenswaard; - commiserator, m. erbarmer.
Commissariaat, commissaris, commissie enz.,
z. ond. committeeren.
Commissuur, I. lat. (commissura, van committére, samenvoegen, verbinden) punt of plaats,
waar twee deelen zich vereenigen, naad, voeg;
zoo noemt men c o m m i s s u u r der oogleden,
der lippen enz. de hoeken, welke zij ter plaatse
hunner vereeniging vormen.
Committee, n. (spr. -tie) eng., z. ond. c o m i t.e.
committeeren, lat. (commill re) last geven, aanvertrouwen, volmacht geven; - committent, of
fr. committánt, m. lastgever, hij, die aan een
ander iets opdraagt, volmacht geeft, inz. de
kiezers in tegenstelling met de afgevaardigden; gecommitteerde, m. lasthebber, hij, wien de ver
zaak op last of op rekening van-richtnge
anderen is opgedragen; - committief, n. nw. lat.
lastbrief, eene geschreven volmacht; - commies,
m. fr. (commis) zaakbezorger; handelsbediende,
kantoorschrijver, factoor; lands- of stadsbeambte, die tegen smokkelarij moet waken, een

fr.

COMMITTEEREN.

Zie ook K.
— 255 —

accijns- of impostwachter, gem. verklikker; nog
wordt het woord c o m m i e s gebruikt in samenstellingen, en wel van dingen, welker ver
aan anderen bij menigte-vardignel
wordt opgedragen, b. v. commiesbrood, n. soldatenbrood, veldbrood ; - commis-voyageur, m. fr.
(spr. komi-woaja-zjeur) reizend handelsbediende;
- commissaris, m. (nw. lat. commissarius, fr.
commissaire) gelastigde, volmachthebbende; bestuurder van eene vereeniging, societeit, club
enz. ; opzichter, bezorger, aanteekenaar van brieven, goederen enz., aan de veren; - commissaire priseur, fr. taxateur en afslager bij ver
commissaris des konings (der-kopinge;
koningin), titel in Nederland van de gouverneurs of hoofden van het binnenlandsch bestuur der provinciën; - commissarius perpetuus,
voortdurend aanblijvend zaakvoerder, gevolmachtigde enz. ; - commissariaat, n. ambt, kantoor van eenen commissaris; duur van zijnen
diensttijd; - commissie, f. (fr. commission) aan
een ander opgedragen last, taak, bestelling,
boodschap; inz. bezorgen van zaken voor een
ander, b. V. in den boekhandel (vandaar: in commissie geven, iemand den verkoop van een artikel opdragen); personen, die in last hebben
zekere zaak gemeenschappelijk uit te voeren, te
onderzoeken (vgl. c o m i t é); ook hetgeen een
koopman voor de bezorging eener zaak aan zijnen
lastgever in rekening brengt; - exc ommissiàne,
krachtens den verstrekten last;- commissio f eudi,
verbeurte van 't leengoed; - commissie-boek,
n. Kmt. bestelboek, waarin de bestellingen of
commissiën worden opgeteekend; - commissiebrief, m. brief, waarin de uitvoering van eenen
last wordt opgedragen; - commissie-bureau, n.
inrichting, kantoor, alwaar tegen zekere betaling
lasten, bestellingen of commissiën worden aangenomen en bezorgd; - commissie-goed, n. waren, boeken, die een koopman, een boekhandelaar voor rekening van den eigenaar of uitgever
verkoopt; - commissie-handel, m. handelstak,
die hoofdzakelijk bestaat in het bezorgen van
zaken voor rekening van anderen tegen geëvenredigde percenten; - commissio(n)nair, m. (fr.
commissionnaire, mid. lat. commissionnarius)
lasthebber, zaakvoeder, inz. in bepaalde gevallen, vooral van koophandel; hij, die de commissiën of bestellingen voor een handelshuis, eene
fabriek enz. opzoekt, aanneemt, bezorgt; ook
wel iemand, die men tot het doen van boodschappen gebruikt; -commissionnaire d'achat(spr.
-da-sjd) in- of opkooper voor rekening van een
ander;- commissionnaire de vente (spr. -d'want'),
die voor rekening van een ander verkoopt; commissoriaal, adj. belast, opgedragen, aan eene
commissie in onderzoek gegeven; - commissorium of commissoriale, n. nw. lat. opdracht, volmachtsbrief van staatswege voor een bepaalde
zaak.
Committimus, n. onder de republiek der Ver
Nederlanden eene landstreek in Staats--enigd
Vlaanderen, die, met Lillo en Liefkenshoek, onder het bestuur van de staten van Zeeland of
hunne gecommitteerde raden stond.
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Commixtie, commixtuur, z. ond. c o m m i sceeren.
commoda, commodans, commodatie, commode,
z. ond. commodes.
Commodóre, m. eng. (spr. kommodóor;
waarsch. misvormd uit het sp. comendador, of
het it. comandatore, mid.lat. commendator, bevelhebber, overste) Mar. titel, dien men in Engeland en Amerika aan iederen scheepskapitein
of ander zeeofficier geeft, die, zonder admiraal
te zijn, over een vloot of eskader gezag voert;
schout-bij-nacht; - commodore- schip, z. V. a.
commandeurschip, z. ald.
commódus, a, um, adj. lat. gepast, geschikt,
gemakkelijk, nuttig; vandaar commódum, n., pl..
commóda, voordeel, nut, gemak; - commódum
possessions, Jur. voordeel, dat aan het bezit
eener zaak in rechten verbonden is;- commódum
publicum, n. algemeen, openbaar nut, gemeene
best; - c. rei venditae, vruchtgebruik eener verkochte zaak; - commode, adj. fr. gemakkelijk,
gepast, geschikt, passend, gemaklievend; cómode, comodaménte of comodétto, it. Muz. in gemakkelijke beweging; - commode, fr. f. ladekast,
schuifladekast, latafel; - commoditiet, f. (lat.
commoditas, fr. commodité) gemak; gemakkelijkheid, goede gelegenheid; - commodités, f. pl.
fr. geheim gemak, sekreet; ook allerlei kleinigheden tot gemak in eene huishouding; - commodeeren (lat. commodáre), verstrekken, ver
- commódans en commodátor,-schafen,l;
m. Jur. verstrekker, verschaffer, leener; - commodatarius, m. leener, ontleener, borger; - commodàtum of commodaat, n. om niet verschaffen
of leenen eener zaak; leenverdrag; - commodátie (spr. t=ts), f. leening, verschaffing.
commoneeren, lat. (commonére) herinneren,
aanmanen; - commonítie (spr. t=ts), f. herinnering, aanmaning; - commonitorium, n. herinnerings-, aanmaningsschrijven, maanbrief.
Commoners, m. pl. eng. (van common = fr.
common, lat. communis, gemeen) burgerlijke
lieden, niet adellijke personen, studeerenden
van den 2den rang op de engelsche hoogescholen;
ook z. v. a. commons, m. pl. de medeleden van
het lagerhuis in Engeland; House of commons,
lagerhuis; - common-hall (spr. -hal) gemeentezaal, stadhuis; - common-law, gemeene recht,
het door verjaring tot wet geworden gebruik,
gewoonterecht; landrecht in Engeland; - common-place (spr. -inlees), gemeenplaats, algemeen
bekend gezegde, afgezaagde uitdrukking; common-prayer, n. (spr. -pree-ér) algemeen
kerkgebed, liturgie der bisschoppelijke engelsche
kerk; - common-prayer-book (spr. -boek) algemeen gebedenboek, liturgie-boek der episcopale
kerk; - common-time (spr. -taim), Muz. gewoon
tempo, vierkwartsmaat.
Commonitie, commonitorium, z. ond. c o mmoneeren.
Commons, z. commoners.
commoreeren, lat. (commorari) zich op eens
plaats ophouden, toeven, verwijlen; - commorátie (spr. t=ls), I. (lat. commoratio) oponthoud,
vertoef.
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COMPACT.

eommoso, ital. Muz. bewogen, ontroerd, aan

b. v. communio bonórum, gemeenschap van goe-

-gedan.
commoveeren, lat. (commovère) bewegen, roeren, aandoen, treffen ;- commotie (spr. t= ts), f . beweging, gemoedsbeweging, aandoening, ontsteltenis; Med. schudding, b. v. van de hersenen, het
lichaam, de borst; - commotioner, m. eng. (spr.
kommó-sjénér) oproerkraaier, aanhitser, roervink.
Commun, fr. (spr. komuin; van 't lat. commans, e) gemeen, laag, slecht; gemeenschappelijk; als subst. gemeen volk, de gemeen man;in communi, lat. in gemeenschap, gemeenschappelijk; - commuíne, f. fr. gemeente van stad of
dorp; gemeenschappelijk bezit of aandeel in
landerijen, bosschen, water enz. ; ook oproer te
Parijs in 1871; - communaal, adj. (fr. communal,
nw.lat. communális, e) gemeentelijk, tot de gemeente behoorende of haar betreffende; - cornmunaliën, n. pl. gemeentezaken, gemeentegoederen; -- communard, pl. communards, fr.
deelnemers aan de commune te Parijs in
1871, z. V. a. communisten; - communëros, m. pl. sp. (comunéros) oproermakers
in Castilië onder Karel V; ook n e g r o s of
zonen van Padilla, m. pl. aanhangers
der vrije staatsregeling in Spanje, een in 1820
ontstaan geheim genootschap; - communebus
locis, lat. gemiddeld; - communiceeren (lat.
communicàre) mededeelen; gemeenschappelijk
het H. avondmaal gebruiken, het nachtmaal
vieren (ook wel communiéeren); in verband
staan, samenhangen, b. v. c o m m u n i c e er e n d e b u i z e n, buizen, die met elkander
in verband staan; - communicétur parti adversae
in copia, lat. Jur. aan de tegenpartij bij afschrift
mede te deelen; - communicabel, adj. nw.lat.
mededeelbaar; vereenbaar; - communicabiliteit, f. mededeelbaarheid; - communicánt, m,
deelnemer, inz. aan 's Heeren avondmaal, avondmaalganger ; - communicatum of eommunicaat,
n. medegedeeld geschrift; schriftelijke mededee g van eene autoriteit; - communicatie
(spr. t=ts), f. (lat. communicatio) mededeeling,
deelachtig maken, kennisgeving, deelneming
aan godsdienstige handelingen (in sacris); Mil.
vrije toegang of verbinding van verschillende
punten, onbelemmerde gemeenschap; in 't algemeen een verbindingsweg of gang, Arch. z.
V. a. c o r r i d o r; - communicatie idiamátum,
Theol. z. i d i o o m; - communicatiebrug, f.
verbindingsbrug; - communicatie-lijn, f. verbindings-, gemeenschapslijn; - communicatie pijp of -buis, f. klankbuis, cylindrische pijp om
uit eene kamer bevelen naar de verschillende
vertrekken van een gebouw te geven; - communieatief, adj. nw.lat. mededeelzaam, zich gemakkelijk en gaarne mededeelend, tot mededee g geneigd, of gewoon zich mede te deelen;
- eommunicatoriën, n. pl. (communicatoriae litirae) mededeelingsbrieven, bekendmakingsbrieven, inz. dezulke, door welke een bisschop
kennis krijgt van de keuze van een nieuwen bisschop of van de synodale besluiten; - commwnie
f. (lat. communio)1) gemeenschap, gemeenschappelijk bezit, gemeenschappelijk leven; vandaar

deren; 2) H. avondmaal, viering der kerkgemeenschap; vandaar communie-boek, n. biechtboek, voorbereidingsboek tot het avondmaal;
- communie-tafel, f. tafel, die den hervormden in
plaats van altaar dient; - communiqué, fr. (spr.
-kee; part. v. communiquer, mededeelen) medegedeeld; als subst. communiqué, n. mededeeling b. v. in dagbladen, inz. namens de regeering;
- communisme, n. nw.lat. opheffing van het
privaatbezit voor alle goederen; leer van de gemeenschap der goederen of gelijkheid van bezit,
die, uitgaande van den eisch tot bill eke verdeeling van het loon van den arbeid, leidt tot gewelddadige berooving der bezittenden in het
algemeen; anarchisme; uitbreiding van de stel
volkomen gelijkheid van rechten-lingvade
aller menschen tot de gelijkheid van hun eigendom; - communist, m. aanhanger van die leer;
- communistisch, adj. wat de leer van het communisme betreft, daarin gegrond is, b. v. communistische vereenigingen, grondstellingen enz;
- communiteit, f. lat. (communetas) gemeenschappelijk bezit, gemeenschappelijke deelneming;
ook gemeen goed; op vele oude hoogescholen
gebouw, waarin een deel der leermeesters en
studenten gemeenschappelijk kost en inwoning
ontvingen; kloosterlingen van een klooster; communiter, lat. gemeenschappelijk.
commuteeren, lat. (commutáre) verruilen, ver
(lat. commutabilis,-wiseln;comutáb,adj.
e) verruilbaar, overgankelijk, veranderlijk; commutabiliteit, f. nw.lat. verruilbaarheid, veranderlijkheid; - commutstie (spr. tie=tsie; lat.
commutatio), f. verruiling, ruil; verandering,
verwisseling, b. v. van straf; Rhet. omwending,
eene figuur, bestaande in de omkeering van een
aangenomen stelregel, b. v. b e 1 o f t e m a a kt
schuld; schuld maakt belofte; commutatie -hoek, m. Astron. hoek in het middelpunt der zon, gevormd tusschen de plaats
der aarde en die van eene planeet, tot de ekliptika overgebracht; - commutator, _m. Phys.
toestel, dienende om aan den elektrischer
stroom in eereen draad de tegenovergestelde
richting te geven; c o 11 é c t o r, dat hiervoor
een minder goede naam is. z. a.
Comnénen, m. pl. een geslacht van keizers van
het byzantijnsche rijk (van 1057 tot 1059 en van
1081 tot 1185).
Comoedie, z. k o m e d i e.
comodo, comodaménte, commod étto, zie onder
e o m m o d u s.
Compaan, compang, m. indische zilvermunt,
ongeveer = 22 centen.
compacisceeren, lat. (compacísci; vgl. p a c i se e e r e n) met elkander een vergelijk treffen,
het in eene zaak eens worden, aan het vredewerk deelnemen; - compaciseént, m. iemand,
die tot eene schikking, een vergelijk toetreedt,
inwilligt, een verdrag- of vredesluiter; - compáctum, eompáct of compactaat, n. vergelijkverdrag; pl. compacten, vergelijkingspunten.
compáct, lat. (compactus, part, van compingere, samenvoegen of pakken-) dicht, vast in,
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eengedrongen, in een kort bestek bijeengevoegd; Phil. begrip, dat vele kenmerken heeft,
een veelomvattend begrip; - eompactiel, adj.
dicht samengevoegd, kort en dik; - compáctie
(spr. t=is), f. (lat. compactio) samenbrenging,
verdichting.
Compactum, compactaat, compacten, z. ond.
eompaeiseeeren.
Compaginatie, f. lat. samenhang.
Compagnon, m. fr. (spr. koppanjon) oud-tijds
k o m p a a n (it. compagno, sp. companero; uit
het mid.lat. companium, gezelschap, eig. broodgenootschap, van 't lat. cum- en panfis, brood)
genoot, makker, metgezel, medehelper, deelnemer, deelhebber, medearbeider, hulp, deelgenoot, handelsgenoot, vennoot; vgl. a s s oC i é; - eompagne, f. fr. (spr. konpánf) gezelschaphoudster, gezellin, genoot; medehulp,
speelnoot, vriendin, echtgenoote, gade; - compagnie, f. (spr. koepanjí; ital. compagnia) gezelschap, gemeenschap, verbinding, vereeniging,
makkerschap, oudt. kompaanschap; sa d
men handeldrijvende personen, maatschappij
van kooplieden, vennootschap, handelsmaatschappij (afgek. Comp., Cp., Cpie of Cie); Mil.
de kleinste tactische en administratieve afdeeling in een leger, onder bevel van een
kapitein, met de onderofficieren van 60 tot
250 man sterk, eertijds hopmanschap, vaandel,
vendel; oost- en westindische compagnie,
handelsmaatschappijen, die in onderscheiden
landen van Europa sedert de 17de eeuw ontstonden en van de regeering het uitsluitend
recht verkregen om in Azië en Amerika volkplantingen aan te leggen, handelsverdragen met
de inboorlingen te sluiten en zelfs veroveringen
te maken (de nederl. oostind. comp. werd in
1602, de westind. in 1621 opgericht; beide gingen in het laatst der 18de eeuw te niet); - compagnie-biljétten, n. pl. schuldbekentenissen van
eene handelsmaatschappij bij opneming van
kapitalen, die als gereed geld in omloop komen;
- compagnie- conto, n. Kmt. afzonderlijke rekening van eenen deelgenoot in het grootboek eener
vennootschap; - compagnonnage, f. (spr. na-zj')
leerjaren; oude, eigenaardige organisatie der ar
Frankrijk, ten deele nog bestaande.-beidrsn
Compang, z. c o m p a a n.
eompareeren, 1) lat. (compardre) vergelijken;
- comparábel, adj. lat. (comparabilis, e) of comparable, fr. vergelijkbaar; - comparabiliteit, f.
nw.lat. vergelijkbaarheid; - comparátie (spr.
g=ls), f. (lat. comparatio, fr. comparaison, f.
spr. konparezón) vergelijking, gelijkenis; Gram.
vergelijking van vele begrippen ten opzichte van
eene, aan alle gemeene eigenschap en de uitdrukking van hunne verhouding door de trappen van
vergelijking der bijvoeglijke naamwoorden;- comparatio litterdrum, lat. Jur. vergelijking van het
geschreven schrift, van de hand, van de schrift
en comparaison, fr. (spr. an konpare--trekn;
zán) in vergelijking; - sans comparaison, fr. (spr.
sae-) zonder vergelijking; zonder misbruik der
vergelijking, zonder verdere of nadere toepas sing of gevolgtrekking; - comparativus (scil.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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gradus) of comparatief, m. lat. Gram. vergelijkende trap, de tweede of middeltrap, z. g r a a d;

- comparatief, adj . (lat. comparativus, a, um)
vergelijkend, vergelijkenderwijze; ook z. a. v.
s p e c i f i e k; - comparator, m. toestel om de
lengte van lengtematen uiterst nauwkeurig (bij
sommige tot 0,000006 m.M.) te meten.
eompareeren, 2) lat. (comparère) verschijnen,
zich ter aangewezen plaatse laten vinden; comparént, m. Jur. verschijnend, voor de recht
aanwezig; - comparemlni, n. gebod tot-bank
inhechtenisneming door een geestelijken rechter
aan een wereldlijken tegen een in den ban gedaan persoon; - comparéntie of comparitie (spr.
t=ts), f. verschijning voor het gerecht; ook bij
beraadslaging wegens zaken, bij-enkomstr
welke alle verschijnenden belang hebben; compárse, f. fr. (van 't it. comparsa, eig. verschijnen, optreden, v. comparso, part. van comparire, verschijnen) 't inrijden der ridders bij
q u a d r i 11 e n (z. ald.) tot het caroussel; compdrsen, f. pl. fr. op het toonel de stomme
personen, doorgaans geen tooneelspelers, z. v.
a. figuranten, statisten; - comparserie, f. inrichting van den tooneeltoestel, schik
-kingdertol.
comparteeren (mid.lat. en it. compartire) afdeelen; -- compartimént, n., pl. compartiménten,
(mid.lat. compartimentum, it. compartiménto, fr.
compartiment) regelmatig afgedeeld vak of veld;
gedeelte van een huis of spoorwegrijtuig; - compartitie (spr. tie=tsie), f. (mid.lat. comparlitio)
afdeeling.

Compas, z. k o m p a s.
Compascnum, n. lat. Jur. gemeene weide; compascui jus, z. jus.
compassibel, compassie enz. z. ond. c o mp a t e e r e n.

Compastor, m. nw.lat. (vgl. p a s t o o r) medeprediker, medepastoor, bij- of hulpprediker.
compateeren, lat. (compdti, fr. compatir) medegevoel of medelijden hebben; ook: toegeeflijk
zijn; samenstemmen; bij elkander passen, wel
overeenkomen, zich wel verdragen; - compatissánt, adj. fr. medelijdend, deelnemend, meewarig; - compatibel, adj. (fr. compatible) vereenbaar, verdraaglijk, samenpassend, doenlijk,
geschikt, gevoeglijk; - compatibiliteit, f. vereenbaarheid, b. v. van twee openbare of twee kerke
ambtsbedieningen in éenen persoon; over--lijke
eenkomst van twee dingen, gelijkvormigheid,
geschiktheid; - compássie, f. ]at. (compassio) medelijden, mededoogen, meewarigheid; - compassíbel, adj. (later lat. compassibilis) medelijdend,
deelnemend;- compassibiliteit, f. nw.lat. gemeenschap van lijden, wederzijdsche gevoeligheid.
Compaterniteit, f. nw.lat. (vgl. p a t e r n it e i t), eig. medevaderschap; gevaderschap,
geestelijke verwantschap.
Compatissant, compatibel enz., z. ond. c o mp a t e e r e n.
Compatriot, m. nw. lat. (vgl. p a t r i o t)
landsman, landgenoot, medevaderlander.
Compeditus, m. lat. (v. compedire, boeien, v.
compes, voetboei, pes, voet) Jur. geboeide, inz.
17
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een, die voetboeien aan heeft, in den stok is gesloten.
compelleeren, lat. (compellére) aandrijven,
aanhouden, dwingen; compélle (lat. imperativus compelle, noodzaak, dwang) aansporingsof dwangmiddel, drijfveer, prikkel, spoorslag;
— compelle intràre, dwingt hen binnen te komen,
de bijbelplaats (Luc. XIV, 23), waarmede de
proselietenmakerij (z. ald.)zichtracht
te dekken.
Compendium, n., pl. compendia of compendien, lat. afkorting, verkorting, uitsparing; kort
begrip, handboek, leidraad, leerboek, zakelijke
inhoud of uittreksel van den hoofdinhoud eener
wetenschap enz. ; — compendiéus (lat. compendi-sus, a, um) kort, afgekort, saamgevat, ineen
gemakkelijk; — compendiair, nw.lat.-gedron;
bij wijze van uittreksel. vgl. s u m m a r i s c h.
compenseeren, lat. (compensáre, eig. tegen
elkander opwegen; vgl. pensum) vergoeden, ver
tegen elkander opwegen, elke der par--efn,
tijen hare kosten laten dragen; Kmt. door
tegenrekening afmaken, uitdelgen, vereffenen;
— compensális compensándis, na vereffening van
wat te vereffenen valt ;- compensális exp énsis, met
wederzijdsche vereffening der kosten; — compensábel, adj. nw.lat. vereffenbaar, vergoedbaar;
— compensatie (spr. t = ts), f. lat. (compensatio)
vergoeding eerier zaak door eene andere, afrekening, vereffening, tegenrekening, weder
opheffing van de eene schuld door de-zijdsche
andere, vergoeding, kostenvergoeding; Phys.
vereffening van de uitwerking eener kracht,
b. v. de door warmte bewerkte verlenging der
slingerstang door middel van mechanische toestellen; — compensatiekoers, m. koers, die bij de
afrekening wordt vastgesteld; — compensatieuurwerk, n. uurwerk met een compensator of
vereffenaar, gelijkmaker; El. t r a n s f o r m át o r (z. a.) of omzetter met één wikkeling, in
de booglamp een toestel van buisjes, dat de
spanning aan den lichtboog gelijk doet blijven;
toestel om trek- of drukspanningen te beletten; — compensatieslinger, m. gelijkmakende
slinger, zulk een, die door de wijze van zijne samenstelling niet, b. v. door temperatuurverschil, van lengte veranderen kan; — compensatórisch, om te vereffenen, gelijk te maken, b. v.
compensatorische pauze, d. i. de rust, die een
spier krijgt door niet te werken.
Compère, m. fr. (spr. konpèr') gevader, doopheifer, peet; fam. slimme gast, vroolijke snaak;
ook : medestander, helper in 't bedriegen; —
compérage, f. (spr. —ra-zj') gevaderschap, peetschap; geestelijke maagschap of verwantschap,
z. v. a. compaterniteit; ook: medeplichtigheid, verstandhouding met bedrieglijk
oogmerk, knoeierij.
comperendineeren, lat. (comperendinare, van
perendië, overmorgen), eig. op den derden dag
verschuiven; in 't algemeen: verschuiven, inz.
in een rechterlijken termijn; — comperendinátie
(spr. t=ts), f. (lat. comperendinatio) verschuiving tot op den derden dag; Jur. wederzijdsche
vermaning aan partijen om op den derden dag
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voor het gerecht te verschijnen; herhaalde opvatting eener rechtszaak; — comperendinàtor, iii.
hij, die, om een uitstel teweeg te brengen, wat
nieuws te berde brengt.
comperte, lat. van goeder hand, zeker.
competeeren, lat. (compelére) rechtmatig toekomen; betamen; passen, behooren, mededingen, mede naar iets staan; — competént, adj.
(lat. compétens) bevoegd of gerechtigd (van den
handelenden persoon), inz. bevoegd om vonnis
te vellen (van den rechter); behoorlijk, rechts
handelingen); — forum compétens, n.-geldi(van
rechtmatige, bevoegde of geldige rechtbank,
voor welke men verplicht is te verschijnen; —
judex compétens of competénte rechter, bevoegd
rechter; — competent, m. mededinger.: medeaanzoeker naar een ambt; — competentia (spr. tia=
tsia), m. pl. toetestane rechten, voordeelen enz. ;
— competéntie (spr. tie=tsie), f. (mid.-lat., ook
lat., maar in eene andere beteekenis, compelentia)
bevoegdheid, gerechtigheid, recht, b. v. om over
iets te oordeelen; medeaanzoek, mededinging,
streven naar hetzelfde doel, b. v. naar
ambten enz. ; ook datgene, wat eenen schuldenaar tot zijn levensonderhoud wordt toegelegd;
— competéntie-recht (lat. beneficium competentiae), recht van eenen schuldenaar, die zijn geheel vermogen aan zijne schuldeischers afstaat,.
om daarvan het volstrekt noodige tot zijn levensonderhoud af te zonderen; — competitie, f.
(spr. —tsie) later lat. (competitio) mededingen
naar een ambt, mededirngiulg aan wedstrijden
(inz. voetbal enz.) ter verkrijging van een bepaalde onderscheidi-!g of prijs; ook indeeling
van bij een bond aangesloten sportvereen. in
bepaalde afdeelingen ; — competitor, m. z. v. a_
c o m p e t e n t.
compiacevole, adv. it. (spr. —tsjéwole; vgl. piacere, enz.) Muz. bevallig, aangenaam, liefelijk
voor te dragen.
compileeren, lat. (compiláre, samenpersen als
in een vijzel, eila) vereenigen, samenbrengen,
verzamelen van hetgeen in andere boeken staat
tot een nieuw geheel; — compilatie (spr. t=ts), f.
't samengeraapte, uit allerlei schrijvers bijeengebrachte verzamelwerk; — compilator, m. verzamelaar, bijeenbrenger, afschrijver, boekenmaker.
compingeeren, lat. (compingére) samenbinden,
-hechten, -voegen.
complaisant, fr. (spr. konplèzán; van complaire,
gevallig of inschikkelijk zijn) gedienstig, geriefelijk, dienstwillig, dienstvaardig, aangenaam,
inschikkelijk, toegevend, hoffelijk, beleefd; als,
subst.: een oogendienaar, kruiper, plasdankbejager; — complaisance, f. (spr. konplèzáns'),
gedienstigheid, dienstwilligheid, beleefdheid,
vriendelijk, hoffelijk, wellevend gedrag; — par
complaisance, uit welwillendheid, geriefelijkheid.
complaneeren, lat. (complanáre) effenen, gelijk, vlak maken; slijpen; — complanàbel, adj.
nw.lat. vereffenbaar; — complanátie (spr. t=ts),.
f. lat. (complanatio) effening; slijping; Geom.
inhoudsbepaling van gebogen oppervlakken, of
vergelijking van den inhoud van een gebogen
vlak met een effen.
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eompleeteeren, lat. (complécti) samenvatten,
bevatten, in zich besluiten; ook begrijpen, ver
verstand bevatten; – compléx, adj.-stan,me
(compléxus, a um,) samengesteld, onderscheiden
dingen in zich bevattend; ingewikkeld, verward;
– complexus, m. omvang, samenvatting; – compléxie, f. (lat. complexio) omvatting, samenvat
samenstelling, rangschikking van-ting;Mah.
vele samenstellende elementen; ook lichaamsgesteldheid, gezondheidsaanleg, gestel; gemoedsgesteldheid, temperament; gelaatskleur, uitzicht.
Compleméntum of complemént, n. lat. (van
complere, vullen, vol maken) aanvulling, vol
aanvulsel; Geom. datgene, wat een-toing,
scherpen hoek tot een rechten maakt,
b. v. 25" is het complement van 65 ° ; Astr.
de afstand eener ster van het zenith; –
arithmétisch-complement, getal, dat ten opzichte van een ander getal ontstaat, wanneer
men elk cijfer van 9 en het laatste aan de rechterhand van 1.0 aftrekt, b. v. van 1375 is het
arithm. compl. 8625 ; – complementair, adj.
aanvullend; – complementair of complementarius, m. nw.lat. plaatsbekleeder, bestuurder,
beheerder of gevolmachtigde van een handels
(vgl. c o m m a n d i t e); – complementaire-huis
(harmonische) kleuren, aanvullingskleuren, die
elkander tot wit aanvullen, b. v. rood en groen,
blauw en oranje; – complementaire dag, de aan
Februari van een schrikkeljaar,-vulingsda
zijnde de 29ste dier maand (vgl. b i s s e xt u m) ; – complementaire goederen, goederen,
die een verschillende toepassing, maar een gemeenschappelijken oorsprong hebben b. v.
vleesch en leer; – compleet, adj. lat. (complétus,
a, um) volledig, volkomen, geheel, vol, voltallig,
inz. van boeken, waaraan geen deelen, bladen
of platen ontbreken; – completeeren, nw.lat.
(fr. completer) volledig, voltallig, vol maken,
aanvullen, tot een geheel brengen; eompleteering, f. aanvulling, volmaking; – complète,
f. laatste dagelijksche biduur in de kloosters, slot
van den dagelijkschen godsdienst bij R. Katholieken; – completorium, n., z. v. a. c o m p 1 ét e; ook aanvullings-, voltooiingsschrift.
eomplex, eomplexie, complexus, z. ond. c o mp 1 e c t e e r e n.
eompliceeren, lat. (complicáre) ergens mede
verwikkelen, vermengen, verwarren; – gecompliceerd, adj . ingewikkeld; samengesteld, moei lijk,bezwaarlijk;– gecompliceerd proe é s, verwikkelde, zeer samengestelde rechtszaak; – gecompliceerde misdaden,
zulke, bij welke verschillende soorten van
misdaden tegelijk gepleegd zijn, b. v. diefstal
met moord; – gecompliceerde ziekt e n, zulke, welker verschijnselen met elkander in geen behoorlijk verband staan; –
eomplicátie, (spr. t = ts), f. ingewikkeldheid, ineenvlechting, samenloop van verscheiden dingen van verschillenden aard; – complices delicti,
lat. (van den sing. complex, mede verwikkeld)
of complicen (fr. complices) m. pl. medeschuldigen, medeplichtigen, medeboosdoeners; –
compliciteit, f. nw.lat. verwikkeling; deelne–
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ming aan eene misdaad, medeplichtigheid.
Compliment, n. fr. (van 't oudfr. en provenc,
complir, vervullen) buiging, neiging, knik; aanbeveling, verklaring van achting, hoogachting,
eerbied; begroeting, groet; ook iets vleiends,
aangenaams, verplichtends, aardigs in woorden, de wellevendheidsbetuigingen, woordenlof, plichtplegingen, b. v. h ij m a a k t v e e 1
c o m p 1 i m e n t e n, d. i. plichtplegingen,
overtollige beleefdheden, woordenkraam, vleiende betuigingen; – complimenteeren (fr. complimenter), begroeten, verwelkomen, beleefdheid bewijzen, iets aardigs, verplichtends zeggen; – complimentarius, barb.-lat., of complimenteur, m. fr. (spr. konplimanteur) buigingmaker, vleier, overbeleefd mensch, fam. strijkvoet, knipmes.
complímentair, beter complementair, z. ond.
e o m p 1 e m e n t u m.
comploreeren, lat. (comploràre) eig. met of
gemeenschappelijk weenen, beweenen, beklagen; – complorátie (spr. t=ts), f. (lat. comploratio) beweenen, beklag.
Complót, n. fr. (voor comploit, van 't lat.
complicitum = complicatio, verwikkeling, deel
vgl. c o m p 1 i c e e r e n) geheime-nemig;
verbintenis tot eene strafbare onderneming,
samenzwering, samenrotting, sluipverbond, bende, rot; – comploteeren (fr. comploter) zich in
't geheim tot iets kwaads verbinden, samenrotten, eenen aanslag smeden, iets heimelijk brouwen; – comploteur, m. samenrotter, aanslagmaker, kwaadbrouwer.
complutensische bijbeluitgave, eene beroemde
polyglotte editie, welke kardinaal Ximenes in
1514 te Complutum, d. i. Alcalá de Henáres, in
Spanje uitgaf.
Compohout, n. hout bestaande uit door
cement aan elkaar gehechte blokken, dat zeer
weinig rekt en krimpt, voor plafonds, borden
enz, geschikt; afkorting van compositiehout.
componeeren, lat. (componére) samenstellen,
vereenigen: Muz. opstellen, op noten brengen,
toondichten; – componénde, f. it. som, die men
aan 't hof van Rome betaalt om eene dispensatie of de aanstellings- brieven tot eenig geestelijk ambt te verkrijgen; – componist, m. nw.lat.
(fr. compositeur) Muz. toonzetter, toondichter,
iemand, die dichtstukken op muziek brengt; –
componáster, m. slecht toonzetter, erbarmelijk
componist; – componium, n. lat. (verkeerd gevormd) door Winkel te Amsterdam in 1824 vervaardigde zeer kunstige speelklok, die zelf
scheen te c o m p o n e e r e n, doordien zij de
voorgedragen muziekstukken willekeurig veranderde; – composita, pl. samengestelde woorden, middelen enz., z. lager compositum; –
compositae, pl. naam van de grootste planten
samengestelde bloemen; – compositie-familet
(spr. –2i- tsie), f. (lat. compositie) samenstelling,
vermenging van metalen; metaalmengsel; uitgewerkt stuk; opstel, verstandsvoortbrengsel; ordening van eene schilderij ; Muz. toonzetting,
kunst om woorden op gepaste muziek te zetten;
muziekstuk; Jur. vergelijk, verdrag; – compo-

Zie ook K.
--- 260 —

COMPONEEREN.

COMPROMOTIONALIS.

sitio amicabilis, f. minnelijke schikking; – com- mogen om te begrijpen, begrip, bevatting, beposite, lat. in goede orde; – compositiebuis, f. vattingskracht; – comprehensief, adj. nw.lat.

buis van lood en tin voor gas- en waterleidingen; – compositeur, m. fr. samensteller, inz.
letterzetter en componist; – compositie-waren,
samengestelde of uit yerscheiden stoffen bestaande waren, inz. chemische voortbrengselen;
– compositum, n. composita, pl. iets samengestelds, mengsel; Gram. samengesteld woord
(verbum compositum); – ex composïto, lat. Jur.
naar afspraak of overeenkomst; – composteur,
m. fr. zettershaak, haak, die bij het letterzetten
wordt gebruikt; – compósto, it. Muz. gezet,
gedicht; – composituur, f. (spr. s=z) lat. (compositura) samenvoeging, fuge.
comporteeren, fr. (se comporter) zich gedragen; schikking maken, het samen eens worden; – comportáble, adj. verdraaglijk, schikkelijk; – comportemént, n. fr. (spr. na) wijze
van handelen, gedragen, gedrag, levenswijze.
compos, lat. eener zake machtig; -- compos
mentis, zijn verstand machtig, bij zijn verstand.
Compositum, compositie, z. onder c o mpo neer en.
Compossëssie, f. nw.lat. (vgl. p o s s e d e er e n) medebezit, medebezitting; – composséssor, m. medebezitter.
Compóst, n. (uit het lat. compositum saamgetrokken, vgl. c o m p o n e e r e n) middel
van bemesting, mengsel van aarde en mergelsoorten met straatvuil en den afval, van dieren
en planten ; gemengde mest.
Composteur, composto, ond. c o m p o n e er e n.
Compotátle, (spr. tie = tsie), f. lat. (compotatio) drinkgezelschap, drinkgelag.
Compote, f. fr. (spr. ko zpót), gew. compót,
n. (fr. compote, voor compote, it. composts, van
't lat. compositum, d. i. iets samengestelds,
mengsel) ooftmoes, appelmoes, met suiker ingemaakte en gestoofde vruchten; – compotière,
f. (spr. –t9 èr' ), eig. compotier, m. (spr. –tj é)
fruitschaal, waarin ingemaakt ooft op tafel
wordt gezet.
Compound dynamo, f. dynamo, die een ver
een shunt -en een seriemachine,-bindgsva
waarbij de twee stroomen gebruikt worden om
de magneet elektrisch te maken.
Compound-machine, f. (v. eng. compound,
samengesteld; fr. machine a deux cylindres, eng.
compound-engine, double cylinder engine) stoom
bij welke de in-machinetw'yldrs,
den kleineren (hoogdruk-cylinder) reeds gedeeltelijk geëxpandeerde stoom op den weg naar
den grooteren (laagdruk-cylinder) door een tusschenreservoir gaat.
Compradór, m. sp. eig. kooper (van comprar,
koopen, van 't lat. comparáre, aanschaffen)
zaakwaarnemer bij de nederlandsche factorijen.
comprehendeeren, lat. (comprehendëre) samenvatten, bevatten, begrijpen; – comprehensíbel,
adj. (spr. s = z) (lat. comprehensibilis, e) begrij pelijk, bevattelijk, verstaanbaar; – comprehensibiliteit, f. nw. lat. begrijpelijkheid, vatbaar
heid; – comprehénsie, f. (lat. comprehensio) ver-

,

samenvattend, begrijpend.
comprimeeren, lat. (comprimére; van premére,
drukken) samendrukken, samenpersen; oneig.
bedwingen, in toom houden, beklemmen, b. v.
het hart; – comprés, adj. (lat. compréssus, a,
um), eig. dicht, samengedrukt, ineengedrongen; bij letterzetters: zonder interliniën tusschen de regels, zeer dicht ineen gezet werk; –
compresse, f. fr., nederl. kompres, n. samengevouwen lapje op eene wonde, drukdoekje; –
compressfbel, adj. nw.lat. samendrukbaar; –
compressibiliteit, f. samendrukbaarheid, pers
lichamen; – compréssie, f. lat.-barheid
(compressie) het samendrukken, persen, ver
lucht enz.); – compressie- machine,-dichtng(er
f. verlichtingswerktuig, inrichting (doorgaans
eens luchtpomp), die tot samenpersing of ver
veerkrachtige, inz. gasvormige-dichtngva
stoffen dient; – compressie -pomp, f. perspomp;
– compressief, adj. nw.lat. samendrukkend,
-persend; – compressieve kracht, f. druk- of
perskracht; – compressor, m. samendrukker,
perser, bijv. aan een refrigerator, om ammoniakgas samen te persen; – compressorium,
n. nw.lat. Chir. drukverband; – comprimé,
tot pastille of tablet samengedrukte stof o.a. om
negatieven te ontwikkelen in de photographie.
comprobeeren, lat. (comprobáre) medebillijken, goedkeuren; – comproblitie (spr. t=ts), f.
medebillijking, goedkeuring.
compromitteeren, lat. (compromittére, fr. compromettre), eig. elkander eene wederzijdsche
belofte doen; Jur. iemand tot scheidsrechter
kiezen; hem (door het noemen van zijn naam)
in het geval brengen, dat hij in eene zaak ver
wordt; iemand mede verantwoordelijk-wikeld
maken, hem in het spel, de beslommering
trekken, hem aan eene verantwoording, ver
netelige omstandigheid blootstel--legnhid,
len; zijne rust, zijne eer enz. comp r o m i t t e e r e n, die op het spel zetten,
blootgeven, aan benadeeling wagen, in gevaar
brengen; – compromittént, m. iemand, die bij
eene betwiste handelszaak zijne tegenpartij toestaat, haar aan de uitspraak van den rechter te
onderwerpen; – compromis, n. lat. (compromíssum), eig. wederzijdsche belofte, overeenkomst,
inz. Jur. beroep op het oordeel en de uitspraak
van een scheidsrechter, of de overeenkomst tusschen geschilvoerende personen, om de beslissing van hun geschil, buiten vorm van rechten, aan een derde op te dragen; – compromissaris, nw.lat., compromissaire, fr. m. zulk een
scheidsrechter; – compromissor, m. medeborg,
hij, die met een ander voor iemand goed spreekt;
– compromissórisch, adj. scheidsrechterlijk; –
compromísvorm, m. in de taalk. hetzelfde als
contaminatie z. a. b.v. voor 2 jaar geleden, ontstaan uit „vóór 2 jaar" en „twee jaar geleden".
Compromotionàlis, m. nw.lat. (vgl. p r o m ov e e r e n, enz.) medebevorderde, gelijktijdig
bevorderde; – gecompromoveerd, medebevorderd enz.
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Compte, m. fr. (spr. kont'. van compter, tellen, rekenen, uit het lat. computàre; it. conto,
vgl. dat woord) rekening, betaling, rekenschap;
- compte de gain et de perte, rekening van winst
en verlies ; - compte rendu (spr. randti) reken
afgelegde rekening; ook: verslag (eener-schap;
vergadering enz.); - comptable, adj. (spr.
kontabl') verantwoordelijk, tot aflegging van
rekenschap verplicht; - comptabiliteit, of
comptabilité, f. mogelijkheid van de berekening
eener zaak; plicht om rekening af te leggen,
verantwoordelijkheid; - comptánt (spr. kontán)
of eontánt, n. gereed, baar geld; betaling in gereed geld, klinkende munt; tegen c o m p t a n t,
a comptant of gew. tegen contante betaling koopen, d. i. voor gereed
geld, tegen dadelijke betaling; z. het adj. c o nt a n t, ond. c o n t o; - compteur, m. (spr.
korte lr) rekenaar, teller; uitbetaler; - compleur
d'expérience (spr. -deksperiáns') rekenaar uit
ervaring; soort van gasmeter, waardoor het
gasverbruik eener vlam en de deugdelijkheid
van het gas wordt aangewezen; - compteur pour
usines (spr. -poer uzién') gasmeter voor fabrieken, die aangeeft, hoeveel gas er in ieder kwartier uurs is voortgebracht; - comptoir, n. (spr.
kontoár), bij ons verbasterd tot k a n t o o r, eig.
betaal- of rekentafel in het winkel- of schrijf
een koopman, bankier, fabrikant,-vertkan
enz.; inz. dat vertrek zelf, schrijfkamer der kooplieden, beambten enz. ; ook handelshuis; comptométer, m. reken- en telmachine ; - comptoríst, k a n t o r i s t, m. in het schrijfvertrek
werkzaam koopmansbediende, boekhouder,
klerk, kantoorbediende.
Compulsie en compulsátie (spr. -zie en -zaisie), f. later lat. (compulsio, compulsatïo, van
compellére, compulsáre, aandrijven, dringen)
aandrijving; drang, dwang; - compílsor, m.
drijver, heller eener betaling, belasting enz.;
in kloosters aanzegger van de h o r w of bid- en
zanguren; - compulsórisch, adj. (spr. s=z)
nw.lat. aandrijvend, aanmanend; - compulsorium, n. of litiérae compulsoriáles, f. pl. eig.
dwangbrief, aanmaningsbevel; dringend schri^ven van een hooger gerechtshof aan een lager
om eene zaak te bespoedigen enz.
Comps notie, f. nw.lat. (van compungére,
steken, krenken) verbrijzeling, vermurwing des
harten, innig, bitter berouw over bedreven
zonden.
Compurgatóres, m. pl. lat. (vgl. p u r g e e r e n, enz.) medezuiveraars, personen, die de
waarheid van eenen eed, door een ander gedaan, met eenen eed bevestigen.
computeeren, lat. (computáre) een overslag
maken, uitrekenen, bijeenrekenen; - computábel, adj. (lat. computabilis, e) berekenbaar; computabiliteit, f. nw.lat. berekenbaarheid; eomputàtie (spr. tie = tsie) f. lat. (computatio)
overslag, uitrekening, berekening, bijeenrekening; Jur. berekening der verwantschapsgraden naar romeinsch (civiele) of pauselijk
recht (kanonieke computatie) : - computist, m.
nw.lat. jaarberekenaar van den kerkelijken
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almanak; - ad computum, lat. op rekening, in
rekening.
Comte, m. fr. (spr. kont' ; van 't lat. comes, z.
ald.) graaf; - comtesse (spr. kontéss') gravin,
gravendochter.
Comthur, z. e o m m e n t h u r, ond. e o ur
-mend.
Comtoir, liever comptoir, z. ond. c o m p t e.
Comuneros, z. ond. c o m m u n.
Comus, z. comos.
con-, voor de lipletters b, p en m: cour -; voor
1: col-; voor r: cor-; voor eene klinkletter of h
enkel co-, lat. voorz. z. v. a. cum, met; dikwijls
heeft het ook versterkende kracht of drukt
volledigheid, volkomenheid uit.
con, ital. (= lat. cum) met; - con a f étto, z.
a/f ettuóso; - con affizione, z. ond. a f f 1 i g e e r e n; - con agilitá, z. ond. a g i e 1; - con agitazióne, z. ond. a g i t e e r e n; - con allegrézza,
z. ond. allegro ; - con amore, z. ond. a m o r ; con ánima; z. ond. a n i m a.
Conátus, m. lat. (van conari, wagen, beproeven) proef, beproeving, onderneming, drang; conatus delinquéndi, opzettelijke poging tot het
bedrijven eener misdaad.
con brio, z. ond. brioso.
coneaaf, adj. (fr. concave, lat. concavus, v. con(z. ald.) en cávus, hol, dus ten volle hol, gansch
en al hol) holrond, uitgehold, hol, ingebogen,
vlakverdiept; - concaaf-glazen, holle glazen,
holle lenzen, kringvormige glazen, die Of op
eene, Of op beide zijden eene holle kromming
hebben; in het eerste geval heet zulk een glas
p l a n-c o n c a a f, elfenhol, vlakhol; in het
tweede b i-c o n c a a f, dubbelhol; - eoncaaf-spiegel, m., holle spiegel, brandspiegel; concaveeren (lat. concaváre), uithollen, holronden; - concaviteit, f. hofronding, holte,
ronde uitholling; - concaafconvez-glas, z.
convex.
Concameratién, f. pl. lat. (sing. concameratlo,
eig. gewelf, van concameràre, omwelven; vgl.
camera) vlakken, afdeelingen, kamers ; - eoncameracieten, m. pl. lat. versteende schelpdieren met dwarse afscheiding.
coneasseeren, fr. (concasser, van 't lat. conquassdre, verbrijzelen) grof stukstooten, kneuzen, breken, stampen; - concassátie (spr. t = ts),
f. nw.lat. kneuzing, stukstooting.
Coneatenátie, (spr. tie = tsie), f. lat. (concatenatio, vgl. oaten) aaneenschakeling, verbinding, samenknooping.
eoncaveeren, eoneaviteit, z. onder c o n c a a f.
concedeeren, lat. (concedére) inwilligen, toegeven, toestaan, veroorloven, bewilligen, ver
- concèdo, ik geef toe, bewillig, ben te--len;
vreden; - concessum, hetgeen toegegeven is; argumentum ex concessis, bewijs uit het toegegevene ; - posito, sed non concesso, gesteld maar
niet toegegeven geval; - coneessfbel, adj. nw.lat.
vergunbaar, toestaanbaar; - concéssie, f. lat.
(concessio) vergunning, goedkeuring, verlof, bewilliging, toelating, vrijheidgeving enz. der regeering om b. v. eene fabriek, een spoorweg, een
mijn aan te leggen, een beroep uit te oefenen
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enz. ; verleening van een voorrecht en het
voorrecht zelf; ook log. figuur: toegeving,
inwilliging; — pl. concessies, toegeeflijkheid met
betrekking tot eene quaestie; elkander c o nC e s s i e s d o e n, elkander wederzijds iets
toegeven, zich naar elkander schikken, elkander tegemoetkomen; — concessionair of concessionáris, m. nw.lat. begunstigde, hem, wien
iets is bewilligd, toegestaan, verleend geworden; — concessioneeren, goedkeuren, bevoorrechten,verleenen; — geeoncessioneerd,
met vergunning der regeering voorzien, veroorloofd; — concessief of concessionaal, adj. inwilligend, toegevend, vergunnend.
coneelebreeren, lat. (coneelebráre; vgl. c e 1 eb r e e r e n) medevieren, gemeenschappelijk of
in menigte vieren.
coneentreeren, (fr. concentrer, v. centre, lat.
centrum, middelpunt) in één punt samendringen, vereenigen, samentrekken, in een brandpunt verzamelen; ook dichter maken, verdichten, versterken; — concentralisátie (spr. —za-tsie),
f. de centralisatie (z. ald.) van de zaken van een land; vereeniging in dezelfde
plaats van al de hulpmiddelen der beschaving;
— concentrateur, m. fr. (spr. konsan—) concentreerder, toestel bij de suikerfabricatie om het
gezuiverde beetwortelsap door verdamping te
concentreeren; — concentratie (spr. tie=tsie) of
coneentreering, f. vereeniging in een punt,
dringen naar het middelpunt, insluiting, ver
verdichting, samendringing, kracht-nauwig,
versterking;-verbindg,kachto f
b. v. Chem. verhooging der kracht eener vloeistof door vervluchtiging van waterige deelen;
Pol. vereeniging van al het gezag in handen van
een of van weinige personen; ook beperking,
bezuiniging, bekrimping; — coneéntrisch, eoneentriek, ook homoeéntrisch, adj. eenmiddelpuntig, een gemeenschappelijk middelpunt hebbende, uit hetzelfde middelpunt getrokken; —
concentrische aanval, m. Mil. aanval uit eene halfcirkelvormige stelling naar het middelpunt
gericht;— concentrische cirkels, pl. cirkels, die een
en hetzelfde middelpunt hebben; — concentrische retraite, f. Mil. terugtocht, die uit eene ver
stelling geschiedt naar een punt; —-stroide
eoneentriciteit, f. middelpuntsgemeenschap, eenheid van middelpunt.
Concéntus, m. lat. (van concinére, eig. samen of eenstemmig zingen, van canére zingen)
samenstemming, 't samenklinken, éenklank;
— in concéntu, Jur. in samenstemming, een
-stemig.
concépi, concept, enz., z. onder c o n c ip i ë e r e n.
coneerneeren, fr. (concerner) betreffen, aan
-gan.
concerpeeren, lat. (concerpére) verscheuren,
uit elkander plukken.
Concért, n. (fr. concert, it. concerto : van 't lat.
concertare, eig. samenstrijden, wedijveren, en
vandaar ital. samen afspreken, overeenkomen,
door met elkander woorden te wisselen) samen
verscheiden toonkunstenaars: door-spelvan
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zulk een gezelschap uitgevoerde muzikale voordracht, bestaande uit eene rij van muziekstukken; soort van grootere muziekstukken, waarin
aan een enkel speeltuig, of aan twee (d u b b e 1c o n c e r t) de hoofdstem is toebedeeld, welke
de overige begeleiden (b. v. een viool-, fluit-,
clavierconcert enz.); ook samenstemming, overeenstemming, goede verstandhouding; — de
concert (spr. d'konsér) eenstemmig, eenparig,
met gemeen overleg, met wederzijdsch goedvinden en medewerking; — concert spirituél, fr.
geestelijke-muziek-voordracht met uitsluiting
van wereldsche muziek; — concertàto, m. it. Muz.
voordracht, bij welke ieder speeltuig of elke
stem zich van tijd tot tijd boven de andere laat
hooren; — concertante, f. ital. (fr concertant)
concertstuk, in hetwelk de obligaat-passages
door twee of meer instrumentalisten bij beurten
of tegelijk voorgedragen worden; — concertina, f. soort accordion of trekharmonica; —
concertíno, m. it. (spr. kontsjert—) klein concert;
— eoneerteeren (fr. concerter, it. concertare) Muz.
wedspelen, wedzingen, wedijveren, beurtelings
de hoofdstem voordragen; afspreken, beramen,
wegens iets overeenkomen; — concerteerend,
of it. concertdndo, (spr. kontsjert—) Muz. wedspelend, wedijverend in 't spelen, zingen, de
hoofdstem voordragend; — concertánt of concertíst, m. wedspeler, -zanger, die op concerten
speelt of zingt; inz. z. v. a. s o l o-z a n g e r; —
concértmeester, m. (hgd. Concertmeister) bestuurder van een gezelschap toonkunstenaars,
inz. de titel van hem, die de eerste is onder de
eerste-viool-spelers; — concértzaal, f. zaal der
kunstvergaderingen,
concessibel, concessie, enz. z. ond. c o ncedeeren.
Concetti, m. pl. it. (spr. kontsjètti, van den
sing. concétto, uit het lat. concéptum, aldus eig.
ontwerp, inval, enz.; vgl. c o n c i p i ë e r e n)
door zijn vorm treffende en op het treffen berekende gedachte of stelling; dikwijls in ongunstigen zin: schijnbaar geestige invallen of zetten, schijnvernuft, valsch vernuft, gekunstelde,
schitterende gedachten, waaraan juistheid faalt,
vergezochte m e t a p h o r e n, valsche overdreven figuren, klatergoud der rede ; — eoneettisten, pl. (ital. concettisti) dichterschool inz. in
Italië 17de eeuw, die veel van concetti houdt:
Marini enz.
concevábel, adj. fr. (concevable, van concevoir,
en dit van 't lat. concipëre, begrijpen) begrijpelijk, verstaanbaar.
concha, f. pl. conchae, lat. (= gr. kónchë)
tweeschalige schelpen; mosselschelpen; ook
schelpvormig vat, napje enz.; — conchce preeparàtce, f. pl. Med. toebereide en tot poeder gewreven oesterschalen; — conchifórm, adj. nw.lat.
schelpvormig; — conchoide, eonchyliën enz. z.
k o n e h—.
Conciérge, m. fr. (spr. koesj érzj' ; mid. lat.
concergius, van con- en cergia, cerchia, circa,
toezicht, bewaking door rondgaan, ook wacht,
ronde zelf, v. circare, rondgaan om te doorzoeken, vandaar ital. cercare, fr. chercher, door-
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roeken, zoeken)huisbewaarder, burgvoogd, deur
gevangenbewaarder, kerkermeester,-wachter;
cipier; — conciergerie, f. burgvoogdij, burgvoogdijschap, ambt en woning van een burgvoogd; ook gevangenis, kerker; woning van
den kerkermeester, cipierswoning.
Concilie, n. lat. (concílium, v, concire, con,ciére, bijeenroepen; verg. concio) vergadering,
beraadslagende samenkomst; inz. kerkvergadering (= s y n o d e) ter vaststelling van geloofsregelen, veroordeeling en wering van ketterij,
handhaving der kerkelijke tucht enz. ; men onderscheidt ze in algemeene (ce k u m e n i s c h e)
en bijzondere; gerechtshof eener hoogeschool,
schoolgerecht; — concilium medicum, bijeenkomst
en beraadslaging van artsen, samenspraak van
Benige artsen over eene gevaarlijke ziekte, c o ns u 1 t; — c. sacrosánctum, allerheiligste kerkvergadering; — C. cecumenicum, (verg. ce k u m e n i s c h), algemeene kerkvergadering, wier besluiten (als c a n o n e s) bindende kracht heb
voor de katholieke christenheid en waarvan-ben
men er sedert dat van Nicoea (325), tegen de
Arianen gehouden, tot op het C o n c. T r i
i c u m (1545-63 te Trente) 18 telt; —-dent
coneiliárisch, adj. nw. lat. kerkvergadering betreffende, daarvan uitgaande ; — conciliëeren, lat.
(conciliáre) vereenigen, b. v. verschillende mee
bemiddelen, verzoenen, bevredigen; —-nige,
conciliátie, (spr. 1=ls) f. (lat. conciliallo) vereeniging, verzoening; — conciliant, conciliatórisch, adj. verzoenend; vereenigend, bijeenbrengend;— conciliabulum, n. lat. verzamelplaats, marktplaats, marktvlek; heimelijke, ver
samenkomst; inz. geheime, onrechtmati--dachte
ge, onwettige kerkvergadering, bijeenkomst van
dwaalleeraars.
concinereeren, lat. (v. einis, gen. cineris, asch)
met asch bestrooien, beässchen.
concínnus, a, um, lat. passend, geschikt, afgemeten, net, sierlijk; — concinniteit, f. (lat. concinnitas) aangemetenheid, gepastheid, sierlijkheid, inz. kunstige, evenmatige verbinding der
woorden en zindeelen tot volzinnen of perioden,
zoodat deze net afgerond, liefelijk vloeiend zijn;
— coneinnàtor, m. aanrechter, optooier, toebereider, stoffeerder, vervaardiger; ook wel z. v. a.
chicaneur.
condo, f. lat. (v. concire, conciére, samenroe
vgl. c o n c i 1 i e) volksvergadering; open--pen;
bare rede ; predikatie ; — concionaal, adj. (lat.
concionális, e) tot eene vergadering behoorende,
haar betreffende; — concionátor, m. (van concionàri, voor eene vergadering spreken) volks
-redna,
prediker.
concipieeren, (lat. concipére) ontvangen, opnemen, zwanger worden, bij dieren : drachtig
worden; gedachten ontvangen en ontwerpen,
opstellen, maken, schrijven; — concipiént, m. (lat.
•concipïens) of concipist, barb. lat. ontwerper,
vervaardiger, schrijver, nederschrijver, b. v.
eener verhandeling; — concepi, ik heb het opgesteld, ontworpen, gemaakt; als subst. n.: zijn
c o n c ê p i onder iets zetten, d. i. zich als
schrijver (van een stuk in rechten) onderteeke,

,
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nen; — concèpit, hij heeft het ontworpen, opgesteld, gemaakt(achter den naamvan denvervaar
diger); — concépt, n. lat. (concéptum) eerste schriftelijk ontwerp eener zaak, plan, schets, de ruwe
omtrekken, memorie-blad; ontwerp van een
verdrag, z. v. a. p u n c t á t i e; ook begrip,
denkbeeld; iemands concept in de war
brengen, de orde zijner gedachten storen; zijn
oogmerk verijdelen;—concépt-blad, n. ontwerp- of
planpapier of -blad, grover papier tot ontwerpen, schetsen; — conceptibel, nw. lat. begrijpelijk;
— concéptie, (spr. t=s) f. (lat. conceptco) 1) lichamelijke ontvangenis in het moederlijf, bevruchting; 2) vermogen om iets te begrijpen, de bevat
begrip, de gedachte; 3) korte samen -ting;he
een geschrift; — conceptco immacu--vating
lata, onbevlekte ontvangenis (der H. maagd); —
conceptaculum, n. ruimte, waarin iets bevat,
besloten, bewaard kan worden.
concis, lat. (concisus, a, um, van concidére, aan
stukken snijden, afkorten) bondig, kort, saamgetrokken, ineengedrongen, beknopt; — concisa,
op recepten: klein gesneden; — coneisie, f. (spr.
s=z) kleinsnijding, verdeeling; bondigheid, beknoptheid, ineengedrongenheid.
conciteeren, lat. (concitáre) aanzetten, aanhitsen, opruien; — concitamént, n. (lat. concitamentum) opwekkend, prikkelend middel; — coneltátie (spr. tie=tsie) f. (lat. concitatio) opruiing,
aanhitsing; — concitàtor, m. opruier.
conclamátum est, lat. (van conclamáre, luid
roepen, uitroepen; dus eigenlijk: „het is uitgeroepen", met betrekking tot het oud-rom. gebruik om eenen overledene verscheidene dagen
achtereen tot aan zijne begrafenis luide bij zijnen
naam te roepen en te beweenen), het is volbracht
voleindigd, uit; — conclamátus, m. de beweende,
stervende of gestorvene; — conelamátie (spr.
1=ls), f. (lat. conclamatio) samenroeping; gemeenschappelijk luid geroep.
Conclave, n. lat. (van con- en slavis, sleutel)
in 't algemeen : afsluitbaar vertrek, b. v. waarin
de examinandus opgesloten is om zijn proefwerk
te maken; inz. plaats, waar de kardinalen vergaderen en opgesloten blijven om een nieuwen
paus te verkiezen (bijna zonder uitzondering
wordt daartoe een gedeelte van het Vaticaan
gebruikt) ; ook vergadering zelf, tot dat einde
bijeengekomen; — conclavist, m. dus opgesloten
kardinaal, inz. echter de hofmeester en zijne
ondergeschikten, die de kardinalen gedurende
dien tijd bedienen en insgelijks het conclave niet
mogen verlaten, voordat de pauselijke verkiezing is afgeloopen.
concludeeren, lat. (conclud ire, van claudére,
sluiten) een gevolgtrekking maken, oordeelen,
besluiten, beslissen; — ad concludéndum, Jur. om
een besluit te nemen; — concludéndo, ten slotte,
om te besluiten; — conelusum, n., pl. conelusa,
besloten, besluit, slot, bescheid; — conclusurn imperil, rijksbesluit; — conclusum in senátu, besloten
in den raad, bij de overheid enz. ; — conclusie, f.
(spr. s=z) (lat. conclusio) slot, einde, b. v. eener
rede; besluit, gevolgtrekking; — conclusief, adj.
nw. lat. besluitend, gevolgtrekkend.
-
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Coneóetie, (spr. t=s) f. lat. (concoctio, van
Concours, z. ond. c o n c u r r e e r e n.
Conereditor, m., pl. eoncreditóres, nw. lat.
eoncoquére) vertering der spijzen, spijsvertering.
concomiteeren, lat. (concomitari; vgl. c o m i- (vgl. creditor) medeschuldeischer; - con-

t e e r e n) begeleiden, medewerken, de hand bieden; concomiteerende symptomát a, Med. onwezenlijke bij-verschijnselen in ziekten; - concomitant, adj. begeleidend, medewerkend; - eoneomitántie, f. (spr. tie=tsie) mid. lat.
ongeseheidenheid van het lichaam en bloed in het
avondmaal, volgens de R. Kath. stelling, ten
gevolge waarvan het gebruik van wijn bij het
brood als niet noodzakelijk geldt;- coneomitánee,
f. fr. (spr. konkomitá is') begeleiding, vergezelling, medewerking, gemeenschap, samengang.
Concommisári(u)s, m. nw. lat. medelasthebber, medegevolmachtigde.
Concordia, f. lat. (van cóncors, eendrachtig,
van con- en cor, hart, gezindheid) eendracht,
eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, overeenstemming; ook godin der eendracht in 't oude
Rome; naam eener asteroide in 1869 door Luther
ontdekt; - concordia res parvae crescunt (discordià
maximae dilabuntur), . door eendracht groeien
kleine of geringe zaken aan, eendracht maakt
macht (door tweedracht vervalt het grootste); eoneordlén, f. pl. bij bloemisten: anjelieren met
twee nauw aan elkander grenzende kleuren,
waarvan de eene de grondkleur en de andere de
afzetkleur uitmaakt; - eoneordiën -boek, (f ormulae concordiae), vereenigingsboek, een van de zoogenaamde symbolische boeken der Protestanten,
in 1580 op last van keurvorst A u g u s t van
Saksen uitgegeven, om de in de protestantsehe
kerk gerezen geschillen bij te leggen; - eoneordeeren, (lat. concordàre) overeenstemmen, samenstemmen, samentreffen; - concordat, het
stemt overeen; - concordat cum origináli, het
stemt met het oorspronkelijke stuk overeen (van
afschriften; - eoneorddbel, adj. (concordabilis, e)
overeen te brengen; - concordánt, (lat. concórdans), overeenstemmend; als subst. Muz. de
middelstem tusschen den hoogen en lagen t e n o r; - eoncordánten, m. pl. samenstemmende
c l a v e s van een orgel, die een accoord uitmaken; - eoneordántie, (spr. t=ts) (mid. lat. concordantia) overeenstemming, inz. der gewijde
schrijvers; bijbel-register, boek, waarin al de
woorden en spreuken des bijbels alphabetisch
voorkomen, met aanwijzing van de plaats, waar
zij staan (de nederl. concordantie van A b r ah a m T r o m m i u s verscheen in 1685 te Amsterdam) ; - concordaat, n. overeenkomst, overeenstemming, vergelijk of verdrag van wereld
vorsten met den paus omtrent kerkelijke-lijke
zaken, inz. omtrent het begeven van geestelijke
ambten; in Zwitserland ook: overeenkomst van
enkele kantons over bijzondere takken van wetgeving; - eoncordfsten, m. pl. voormalige orde
op duitsche hoogescholen.
concorporeeren, lat. (concorparàre, van corpus,
z. ald.) medevereenigen; inlijven; - concorporátie, (spr. t=ts) f. medevereeniging, medeopneming, inlijving.
Coneorrénte, m. it., z. v. a. c o n c u r r e n t,
z. ond. concurreeren.

crediteeren, mede-wanvertrouwen.
Conerematie (spr. t=ts), f. lat. verbranding.
coneresceeren, lat. (concrescére, van crescére,
wassen, groeien) samengroeien, ineenwassen, bij
elkander inlijven, vereenigen, bijleggen; Gram.
een bijvoeglijk naamwoord door eene of meer
aangehangen letters met een zelfstandig naamwoord in onmiddellijke verbintenis stellen of
daarmede een maken, b. v. h o o g e p r i e st e r; - concremént, n. nw. lat. samengroeisel of
vast lichaam, dat zich door aaneenhechting en
blijvende vereeniging van afzonderlijke deden
vormt (zooals steen in de pisblaas); - eonereseéntie (spr. t=ts), f. lat. samengroeiing, vereenzelviging, 't verwassen; - eoncreselbel, adj. nw. lat.
vereenigbaar; samenwassend; - eonereseibilitelt, f. vereenbaarheid, geneigdheid tot vereeniging; - concreet, adj. lat. (concrétus, a, um, eig.
samengewassen) ingelijfd, vereenigd; verwezenlijkt; verdikt, geronnen, gestold; . - concreet
begrip, n. zulk een, dat de eigenschap met het onderwerp vereenigd en daardoor verwezenlijkt
voorstelt, het tegengest. van a b s t r a c t (z.
ald.); - concreet substantief, concretum, n. voor
naam van een afzonderlijk voor -werpsnam,
werkelijk voorhanden zaak,-werp,van
b. v. mensch, dier, boom enz. (in tegenst. met
abstract substantief, begripsnaam,
naam van iets, dat in of aan de voorwerpen
wordt waargenomen, en dus slechts als zelfstandig voorwerp gedacht wordt); - in concréto, in
een bepaald, werkelijk geval, in de wezenlijkheid, b. v. iets in concreto beschouwen, d. i. zich
zekere eigenschappen of bepalingen als aan een
voorwerp verbonden, daarmede samenvervocht, gelijk het in de natuur verschijnt,
voorstellen; denkt men zich die van het voorwerp afgezonderd, dan beschouwt men ze in
a b s t r a c t o; - eoneret, n. eng. z. v. a. b et o n; - concrétie (spr. t = ts), f. (lat. concrétio)
eig. 't samengroeien, ineenwassing; oneig. inlijving; Phys. stolling, verdikking, verharding van
een vloeistof; Geol. insluitsels van secundair
gevormde miner. in oudere gesteenten ; Med.
vorming van vreemde stoffen in het lichaam b. v.
blaassteen enz. ; Gram. samenvatting van het
bijvoeglijk met het zelfstandig naamwoord door
een bij het eerste gevoegden uitgang (c o nc r e t i e-t e e k e n); - eoneretiánen, m. pl. nw.
lat. psychologen, die aannemen, dat de ziel met
het lichaam tot een is samengegroeid.
coneubeeren of concumbeeren, lat. concubàre
of concumbére) bijslapen, beslapen, bijeenwonen;
- concubine, f. (concubina) bijslaap, bijzit, boel,
bijwijf, (oudtijds) keefswijf; - coneubinari(u)s,
m. nw. lat. bijslaper, boel, (oudtijds) keefsman; coneubinaát, n. lat .(concubinatus)echtelooze,wettelooze verbintenis, samenhuizing bijzitschap,
natuurlijke echt, hoererij ; - eoneubitus, m. bijslaap; - concubitus anticipàtus, lat. Jur. te vroeg
gehouden bijslaap van verloofden.
-tijdg
Concupiseéntie (spr. t= ts), i .lat. (concupis-
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centra) begeerlijkheid, zondige begeerte, vlee- oordeelde ; - eondemnàtie (spr. t = ts) f. (lat conschelijke lust; - concupiscibiliteit, f. nw. lat. demnatio) veroordeeling, afkeuring, verdoeming,
het vonnis; - condemnátor, m. lat. veroorbegeerlijkheid, begeerte.
Coneurátor, m. lat. (vgl. curator) mede- deelaar; - eondemnatbrisch, adj. nw. lat. (convoogd, medeverzorger.
demnatorius, a, um) afkeurend, veroordeelend,
coneurreeren, lat. (concurrére) eig. samen b. v. een condemnatórisch vonnis
samentreffen of -komen; medewerken,-lopen, (nw. lat. sententia condemnatoria) f. veroordeemede-bijdragen (b. v. bij een geldinzameling ling, die den beklaagde datgene oplegt, wat de
voor een bepaald doel); aan iets deel hebben, klager verlangd heeft.
een gelijk doel bejagen, mededingen, wedijveren,
condenseeren, lat. (condensare, vgl. d e n b. v. naar eenen prijs; - eoneurrént, m. mededin- s e e r e n) verdichten, dichter maken, verdikger; - coneurréntie, f. (mid. lat. concurrentia, fr. ken, samendringen in eene kleinere ruimte ; concurrence) mededinging, wedijver, wedstrijd; condensàbel, adj. nw. lat. verdichtbaar, samenJur.samentreffen van verschillende beschuldigin- persbaar; - condensabillteit, f. verdichtbaarheid;
gen of misdaden, z. beneden concursus delictorum; - condénsans, n., pl. condensantla, lat. verdichook het tegendeel van p r a e f e r e n t i e ; in tende, verdikkende middelen; - condensàtie (spr.
geval van bankroet worden van de schuidvorde- t= ts; lat. condensatie) of condenseering, f. ver
raars, die men inpraef ere nteenconcurverdichting, b. v. van gassen tot-dikng,
r e n t e onderscheidt, de eerste, zoo mogelijk, vloeistoffen door drukking of afkoeling; - coneerst ten volle betaald, en de laatste krijgen per- densatie-machine, f. stoomwerktuig voor lage
centsgewijs slechts een deel hunner vordering; - drukking met verdichting van den stoom in een
concours, n. fr. (lat. concursus) samenloopen; condensor; - condensatief, adj. nw. lat. verdichwedijveren, streven van twee of meer personen tend; - condensator, m. nw. lat. verdichter, vernaar een ambt, met onderzoek naar hunne ge dikker, vereeniger, verzamelaar, een elektriciwedstrijd tusschen kunstoefenaars;-schikted; teits- en warmteverzamelaar, een werktuig in
inz. z. v. a. lat. concursus creditórum, toetreding de natuurkunde tot vereeniging der verstrooide
of vereeniging van verschillende schuldeischers elektriesche stof (ook mikroëlektrome om het vermogen van een schuldenaar, dat te ter, mikroëlektroskoop genoemd),
hunner volkomen bevrediging niet toereikend tot ineendringing der vuurdeelen of der warmte;
is, naar verhouding hunner vorderingen ge- - condensor, m. bij stoomwerktuigen met water
rechtelijk te deelen; - concours-edict, n. open- gevuld vat, waarin de dampen verdicht worden;
bare oproeping der schuldeischers van eenen zoo ook bij smeltovens een toestel om vervluchschuldenaar; - concours-recht, n. overeenkomst tigde stoffen te verdichten, verdichtingskamer;
van verschillende staten of steden omtrent dei - condensiteit, f. nw. lat. dichtheid.
gelijkstelling van de schuldeischers op het weCondésa, f. sp. z. onder c o n d e.
derzijdsch grondgebied; - concursus actiónum,
condescendeeren, nw. lat. zich laten welgevallat. 't samenloopen van onderscheiden aanklach- len, zich geneigd betoonen, toegeven, inschikketen of rechtsvorderingen in één persoon; - concur- lijkheid hebben, toegevendheid gebruiken;
sus delictorum of criminum, samenloop van ver-' mede-afstammen; - condescendént, adj. inschillende overtredingen of misdaden, door schikkelijk, toegevend; - condescendéntie (spr.
eenen persoon begaan; - coneursifex, m. nw. t=ts), f. inwilliging, inschikkelijkheid, toegeeflat. Jur. iemand, die tot het betalen zijner ver lijkheid, 't door de vingers zien, zeemanschap gebuiten staat is en over-schilendu r bruiken; ook medeafstamming.
wiens vermogen een c o n c o u r s is geopend.
con devozione, ital. aandachtig, ernstig.
Coneussie, f. lat. (concussio, van concutére,
condiceeren, lat. (condicére, van dicére, zeggen)
schudden, enz.) 't samenstooten, botsing; oneig. afspreken, aankondigen, beloven; gerechtelijk
afpersing, geldafpersing, knevelarij ;- crimen con- aanklagen of terugvorderen; - condíctie (spr.
cussionis, misdaad van geldafpersing of kneve- t=ts), f. (lat. condictio) afspraak; aankondiging;
larij door ambtenaars, wanneer zij meer geld belofte; Jur. terugvordering van eene ons toevorderen, dan de wet hun veroorlooft; - con- komende zaak of van een recht; elke persooncussor, m. knevelaar, afzetter, geldafperser.
lijke rechtsvordering, inzonderheid die, welke
Condage, z. k a u r i s.
uit eene eenzijdige bron voortvloeit en overConde, m. sp. graaf (z. c o m e s); - condésa, dracht van eigendom ten doel heeft; - condictio
f. gravin.
causa data, causa non secüta, terugvordering van
Condebitor, m. pl. condebitóren, m. nw. lat. iets, dat aan iemand wegens eene later wegge(vgl. d e b i t o r) Jur. medeschuldenaar.
vallen oorzaak was overgedragen;- c. certi, terug
condecoreeren, nw. lat. (vgl. d e c o r e e r e n)
een bepaald voorwerp; - c. ex-vordeinga
opsieren, tooien, schoon voordoen.
chirographo, eisch, die op een handschrift becon delicatezza, ital. fijngevoelig.
rust;-c. ex mutuo, terugvordering van 't geleende;
eondemneeren, lat. (condemnàre, van damnáre, - c. ex. stipuldto, eisch wegens naleving van geverdoemen) veroordeelen, verdoemen; - con- dane belofte;- c. f urtiva, terugvordering van den
demnàbel, adj. (lat. condemnabilis, e) veroor- gestolen eigendom; - c. indebiti, terugvordering
deelenswaard, verdoemelijk; - condemnabiliteit, van eene uit vergissing gedane, niet verschulf. nw. lat. veroordeelbaarheid, verdoemelijk- digde betaling; - c. liberations, eisch of verzoek
heid; - condemnaat, m. (lat. condemnàtus) ver- om vrijstelling van eene verplichting; - c. ob
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lurpem causam, terugvordering van datgene,
wat een ander op onwettiger grond ontvangen
heeft; - C. sine causa, terugvordering eener zaak,
die zonder rechtsgrond in iemands bezit is gekomen.
Condigniteit, f. nw. lat. (van 't lat. condignus,
geheel waardig) gelijkwaardigheid.
con diligenza, z. ond. d i 1 i g e n c e.
Condiment, n. lat. (condiméntum, van condire,
kruiden, inmaken) kruiderij, specerij, smaak gevend of smaakverhoogend toevoegsel bij spijs
of drank; - fames est optimum condiméntum, lat.
honger is de beste saus; - conditor, m. suikerbakker, inlegger van vruchten, enz. ; - conditum,
n. Pharm. iets dat in suiker ingemaakt is; conditüra corpórum, 't balsemen van lijken.
Condiréctie, f.. nw. lat. (vgl.. d i r e c t i e,
ond. d i r i g e e r e n) medebestuur, medeopzicht; - condiréctor, m. (vgl. d i r e c t o r) medeopzichter, medebestuurder; - condirectorium,
n. gezamenlijk medebestuur, medeopzicht.
Condiscípel, m. lat. (condiscipulus; vgl. d i sc i p e 1) medescholier, schoolgenoot, mede
-lering.
con discrezione, z. ond. d i s c r e e t.
Conditie (spr. t= ts), f. lat. (conditio; v. condére, samendoen, samenvoegen, fr. condition)
voorwaarde, beding; toestand, gesteldheid, eigenschap, aard; voorslag, bediening, plaats,
post, dienst, stand, staat, b. v. i n c o n d i t i e
t r e d e n, een dienstbetrekking aanvaarden met
wederzijdsche verplichtingen en voorwaarden;
pl. conditiónes, voorwaarden, punten van overeenkomst; - sub conditióne, onder voorwaarde; absque ulla condition, zonder eenige voorwaarde;- conditio sine qua non (woordelijk: voorwaarde zonder welke niet) onvermijdelijke voorwaarde; - conditionalis, m. lat. (fr. conditionnel) Gram. voorwaardelijke wijs of vorm van een
werkwoord; - conditioneel, adj. lat. voorwaardelijk, b. v. voorwaardelijke belofte; - conditio naliter, adv. nw. lat. ook 4 condition, fr. (spr.
kondisjon) onder beding of voorwaarde; - eonditioneeren, nw. lat. bedingen, voorwaarden
maken; dienen, in dienst staan, zich in dienst
begeven; de behoorlijke gesteldheid of deugdelijkheid geven, b. v. aan wijnen, boeken, lakens
enz.; - geconditioneerd, gesteld, b. v.
dit boek is nog wel geconditioneerd,
is nog in goeden staat, is behoorlijk bewaard
gebleven; iron. die man is goed g e c o n d i t i on e e r d, die man is mooi bezorgd, duchtig beneveld, zat.
Conditor, m. lat. (van condére, stichten, opbouwen) stichter, grondvester.
Conditor, conditura corporum, z. onder c o nd i m e n t.
Condivísie, f. (spr. s = z), nw. lat. (vgl. d i via e e r e n, enz.) bij-indeeling, onderverdeeling.
con dolcezza, z. dolce.
eondoleeren, lat. (condolére, v. dolére, smart
gevoelen) beklagen, betreuren, rouwbeklag doen,
deelneming in een verlies betuigen; - condoledntie, of condoléntie (spr. t=ts) f., nw. lat.
(it. condolenza, condoglienza, fr. condoléance)
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rouwbeklag, betuiging van smartelijk medegevoel.
con dolure, z. ond. dolente.
Condom, m. zeer dun overtreksel, foedraal
of scheede om zich voor de venerische besmet
te vrijwaren of om bevruchting te voor--ting
komen, vandaar c. préservati f , d. i. voorbehoedend overtreksel (ook wel kapotje, c a p ot e
anglaise of redingote genoemd). Co-dom was een fransch geneeskundige.
Condominus, m. nw. lat. (van 't lat. dominos,
z. aid.) mede-eigenaar, medeheer, medebezitter;
- condominium, n. medeeigendom, medeheer
schappij ; - condominaat, n. in 't staatsrecht: gezamenlijke heerschappij in gebiedsdeelen van
duitsche vorsten; - condominiaal, adj. wat op
de gezamenlijke heerschappij betrekking heeft.
condoneeren, lat. (condonáre) schenken, kwijtschelden, te goede houden, vergeven; - condonatie (spr. t=ts), f. Jur. afstand, kwijtschelding.
Condor, m. (spr. condor, van 't peruviaansch
c u n t u r) vogel, dien men voornamelijk in
het Andesgebergte vindt en die veel overeenkomst heeft met den zwitserschen lammergier;
't is de grootste vogel, dien men kent, daar hij
3' /2 tot 4 meters vlucht heeft, grijpgier, grijpvogel (Vultur gryphus, L.).
Condorin of Candorin, ook Candarin, n. chineesche rekenmunt; ook chineesch gewicht;
verg. hang en tan.
Condormánten, condormiénten, m. pl. nw. lat.
bijslapers, secce der 13de eeuw, zoo geheeten,
omdat zij allen, mannen en vrouwen, jong en
oud, bij elkander sliepen; - condormitie (spr.
l=ts), f. nw. lat. echtelijke bijslaap.
Condótta, I. it. (= sp. conducta, z. c o n d ue e e r e n) leiding, geleide ; Kmt. verzending
der goederen; vgl. expeditie en t r a n sp o r t; ook vracht, voerloon; - per condotta,
onder 't geleide of vervoer van dezen of genen
voerman; - condottiére, m., pl. condottiéri, bendehoofdman, aanvoerder van geworven soldijtroepen in de vroegere ital. staten, die op het
einde der middeleeuwen, bij de eindelooze oorlogen van dien tijd, die partij dienden, welke
hen kon en wilde betalen.
conduceeren, lat. (conducére) leiden, voeren,
begeleiden; huren, pachten; - conducíbel, adj.
bevorderlijk, nuttig, dienstig; - conducibiliteit,
f. nw. lat. bevorderlijkheid, dienstigheid; conduct, n. nw. lat. (condí ctus) begeleiding, geleide, inz. bij lijkstaatsiën; - condûcta, f. sp.
(spr. u =oe) onder krijgsmansgeleide bewerkte
verzending van edele metalen uit de spaansche
koloniën naar het moederland; - eonduetántie,
f. El. 't tegengestelde van weerstand; - conducteur, m. fr. geleider, leidsman, opziener enz.;
persoon, die op diligences, spoorwagens, stoom
voor den geregelden dienst en het gemak-boten
en de veiligheid van personen en goederen zorgt;
- conductie (spr. t=ts), f. lat. (conductio) huur,
pacht; - conductiemotor, El. motor, waarbij
anker- en veldwikkeling stroom ontvangen; condáctor, m. Jur. pachter, huurder; Phys. geleider der elektriciteit aan elektriceermachines,
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een holle gepolijste metalen cylinder, die op
een kleinen afstand van de machine staat en
door een glazen voetstuk geïsoleerd is; ook
bliksemafleider aan gebouwen; ook chirurgisch
werktuig om een ander in te brengen, holle sonde
enz. ; - conductibel, adj. nw. lat. leidbaar; conductibiliteit, f. geleidbaarheid, geschiktheid
om geleid te worden, b. v. van de warmtestof,
elektriesche vloeistof.
conduiseeren (spr. kondwi- van 't fr. conduire, en dit van 't lat. conducére) zich gedragen,
handelen; - conduite, f. fr. gedrag, leef- en han
opzicht, leiding, bestuur; - conduite -delwijs;
staat, m. lijst, waarop aanteekening van-lijst,f.o
't gedrag wordt gehouden, beoordeelingslijst.
con duolo, z. ond. dolente.
condupliceeren, lat. verdubbelen; - conduplicàbel, adj. verdubbelbaar; - conduplicàtie
(spr. t=ts), f. Rhet. verdubbeling, bestaande in
de herhaling van een woord aan 't begin of
van eenen zin.
Conduri, pl. erwtjes, als goud- en zilvergewicht dienende bij de Maleiers en Javanen; vijf
doen een grein.
Condylus, condylom, enz., z. k o n d y 1 u s.
Coneine, f. zuurstofvrije alkaloïde uit de gevlekte scheerling, zeer giftig.
Conepatl, n. mexicaansch (ook enkel e p a t 1)
stinkdier, dat tot de wezelsoorten behoort (z.
v i v e r r e).
con e senza violino, it. Muz. met en zonder
viool.
con espressione, z. espressivo.
confabuleeren, lat. (con f abulari) met elkander
praten, zich vertrouwelijk onderhouden, sprookjes vertellen, keuvelen; - confabulátie (spr. t=
ts) vertrouwelijk gesprek, gekeuvel, praatje; confabulator, m. prater, snapper, keuvelaar,
praatvaar.
confamuleeren, nw.lat. (van f amulári, dienen) samen dienen, in denzelfden dienst
-zijn.
Confarreátio, f. lat. oud-romeinsche plechtige
vorm om een huwelijk te sluiten in tegenwoordigheid van priesters en 10 getuigen, waarbij
een koek (f arréum) gegeten werd.
/eb; ; mid.lat. con f ectum,
Conféct, n. (it. con etto
oorspr. het partic. van 't lat. con f icére, bereiden,
voleinden; con /cello,
ectio, toebereiding, in mid. lat.
toebereide artsenijen en dgl.) suikergebak, suikergoed; - confectie, f. lat. (con f ectio) Jur. vol
voltooiing, voltrekking; in den mode--eindg,
handel: vervaardiging van geheele costumes,
:zooals die in de magazijnen van gemaakte ideederen verkrijgbaar zijn; ook: handel daarin;
in apotheken: toebereiding van geneesmiddelen;
- con f ectio inventarii, opmaking van de boedellijst, inventaris eener nalatenschap.
confedereeren, confederatie, z. c o n f ce d er-eeren.
confereeren, lat. (con f érre, fr. con f érer) tegen
-elkander houden, vergelijken; gemeenschappelijk overleggen, beraadslagen, onderhandelen;
opdragen, overdragen, verleenen, b. v. een ambt;
- confer, lat. vergelijk l- con f erátur, het worde ver,

,
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geleken, men vergelijke bij 1 verkorting gemeenlij k c/.. geschreven;-conferénda, pl. lat. Jur.'t van
den erflater vooruit ontvangene, - dat de erfgenamen weder aan de nalatenschap moeten toevoegen; - conférence, f. (spr. -ráns') fr. voordracht, lezing, z. verder c o n f e r e n t i e; conferéntie (spr. t= s), f. (mid.lat. con f erentia,
fr. conference) samenkomst en beraadslaging over
zaken; bijeenkomst van ministers of gezanten
om strijdige staatsbelangen te vereffenen, b. v.
de Londensche conferentie in 1830 over de afscheiding van België van ons Rijk; ook kanselrede, in de Kath. kerk.
Confermentàtie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. (vgl.
fermenteeren) medegisting.
con fermezza, z. ond. f e r m.
Conferruminàtie (spr. 1= ts), f. nw.lat. (vgl.
f e r r u m i n a t i e) samensoldeering.
Conférve, f. (v. lat. con f ervére, samenkoken, aan
wegens hare samentrek--enhl,zogt
kende geneeskracht) soort van planten, behoorende tot de familie der wieren, welke in zoet
water groeien, watermos.
Conféssie, f. lat. (con f essio, van con f itéri, bekennen, belijden) bekentenis, belijdenis; geloofsbelijdenis (con f essio f idëi); geloofspartij, die
iemand is toegedaan; ook biecht; in oude kerken
de grafstede van den heilige der kerk; - confessie-verwanten, geloofsgenooten; -con f essio Auguslana z. Augustàna con f essio; - con f essio judiciális, Jur. bekentenis voor het gerecht;- c. extrajudiciàlis, buiten-gerechtelijke bekentenis; - c.
legitima, in rechten geldige bekentenis; - c. Pura,
ronde, onvoorwaardelijke bekentenis; - c. qualificáta, voorwaardelijke bekentenis; -c. spontanéa,
vrijwillige bekentenis; - c. vi extórta, door geweld
afgeperste bekentenis ; - confessionalisme, n.
leer der theologen, die den godsdienst van eene
bepaalde geloofsbelijdenis afhankelijk maakt; confessionália, pl. n. aflaatbrieven; - confessionaris, m. nw.lat. biechtvader, biechtafnemer;
- confessioneel, adj. de geloofsbelijdenis betref
daarop gegrond; ook als subst. theoloog-fend,
die den godsdienst van eene bepaalde geloofsbelijdenis afhankelijk maakt, vgl. c o n f e ss i o n a 1 i s m e; - confessionist, m. kerkgenoot;
vroeger aanhanger der Augsburgsche confessie,
Protestant; - in con f esso, erkend, toegegeven; conféssor, m. lat. belijder van 't christendom;
biechteling, biechtende; - con f éssus, m. lat. mis
bekend heeft; - con f essus et convíctus,-daiger,
die niet alleen bekend heeft, maar ook overtuigd
is geworden; iemand pro con f esso et convicto
houden, hem als beleden hebbende en overtuigd
zijnde aanzien.
con f estività, z. ond. f e s t i e f.
Confétti, pl. (van con f étto) it., z. v. a. e o nf e c t, d r a g é e s, z. aid. ; ook kleine gipsbolletjes of papieren schijfjes (juister confettacci,
d. i. slecht of valsch confect genaamd), waarmede men elkaar bij het carneval of openbare
feesten pleegt te werpen.
Confiance, z. ond. c o n f i d e e r e n.
conliceeren, lat. (con f icére) voleindigen, tot
stand brengen. Zie c o n f e c t.
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Confidejûssor, m. lat. (vgl. f i d e j u s s o r,
ond. f i d e s) Jur. medeborg.
eonfideeren, lat. (con f idére) en confiëeren, fr.
(con f ier) vertrouwen, aanvertrouwen, toevertrouwen, zich op iets of iemand verlaten; eonfiance, f. fr. (spr. kon f iáns') vertrouwen,
toeverlaat; - confidént (spr. kon f idán) of confié,
vertrouwde, vertrouweling, boezemvriend; confidente, f. (spr. konfidánt') vertrouwelinge;
- confidentiarlus (spr. ti=tsí), m. nw.lat. degene
die (op ongeoorloofde wijze) de inkomsten trekt
van een kerkambt, prove of prebende, welke
hij aan een ander verschaft heeft; - confidentidel (spr. ti = tsi), adj. vertrouwelijk, met ver
gul, rond; - confidéntie (spr. t=ts),f.-trouwen,
lat. (con f identia) of confidence, f. fr. (spr. konf idáiis') vertrouwelijkheid, vertrouwen; vrij
driestheid, vertrouwelijke mede--moedigh,
dee g, aanvertrouwing van een geheim; vandaar confidenties maken, in ver
iets mededeelen; - en confidence, (spr.-trouwen
an-) in vertrouwen.
con fiducia, z. ond. f i d e s.
confiëeren, z. confideeren.
con f ierezza, z. ond. f i e r.
configeeren, lat. (con f igére) samenhechten of
-binden, aanspijkeren, aanplakken.
configureeren, lat. (con f iguràre, vgl. f i g u u r,
enz.) eene gedaante geven, vormen; - configuratio f. (spr. t =ts), vorming, ontstaan van gelijkvormige gedaanten, zoo als bij de kristalliseering
der zouten en het bevriezen van water; Astron.
wederzijdsche stand of het a s p e c t, de c o nj u n c t i e der planeten; werktuiglijke afbeelding der gedaanten, die de wachters van Jupiter
en Saturnus bij hunne verduisteringen aannemen.
Confines, pl. lat. (van finis, grens) grens- of
veldburen, aangrenzers; - confinium, n. grens,
grenssteen; - confiniën, pl. grenzen, grenslanden;
- confineeren, nw.lat. aangrenzen, insluiten,
grenswacht houden; gevangen zetten, arrest
geven, opsluiten binnen bepaalde grenzen; naar
de;grens verwijzen, verbannen; - confinàtie (spr.
t = ts), f. confinemént, n. nw.lat. Jur. huis- of
stadsarrest, huiselijke opsluiting; verbanning
naar eene bepaalde plaats; - confiniteit, f. grens
-naburschp.
eonfingeeren, lat. (confingére;
ingére; vgl. - f i n g e er e n) verdichten, verzinnen.
confirmeeren, lat. (con f irmáre; vgl. f e r m,
enz.) bevestigen, bekrachtigen, vast en zeker
maken; door onderteekening verzekeren; bevestigen in den godsdienst, inzegenen; het
sacrament des vormsels toedienen; - confirmdndus, confirmánda, bij de R. Kath. hij of zij,
die belijdenis des geloofs aflegt, die tot de eerste
avondmaalsviering, communie, wordt toegelaten, vormkind; - confirmatie (spr. t =s), f.
lat. (confirmatio)
irmatio) bevestiging, bekrachtiging des
doops, inzegening, inwijding of opneming onder
de leden der kerk; - con f irmatio judicialis, Jur.
gerechtelijke bevestiging; - cum con f irmatióne
judiciáli, Jur. met gerechtelijke bevestiging; confirmatief, adj. bevestigend, bekrachtigend;
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- confirmàtor, m. bevestiger; - eonfirmatdriseh,
adj. bevestigend; - confirmiteit, f. lat. (can f irmitas), halsstarrigheid.
confisceeren, lat. (con f iscàre, van fiscus, z.
aid.) of confisqueeren, fr. (con f isquer) gerechtelijk intrekken, aan de schatkist ten deel doen
vallen; vervallen verklaren, in beslag nemen,
aanhalen, wegnemen, b. v. smokkelwaren; -g ec o n f i s k e e r d, ingetrokken, verbeurd ver
ingetrokken, weggeno--klard;confist,.
men, verbeurdverklaard; - confiscabel, adj. nw.
lat. verbeurdverklaarbaar, intrekbaar; wat aan
aangetast kan worden; - confiseatie-geslanof
(spr. t = ts). f. lat. (con f iscatio) intrekking van
een goed ten voordeele der schatkist, vervallen-,
verbeurdverklaring, aanhaling van smokkel
-waren.
Confiseur, z. ond. confituren.
confiteeren, lat. (conf itéri; van f ateri, belijden)
bekennen, biechten; vgl. c o n f e s s i e; - conf ileor, ik beken, belijd (Deo omnipotenti etc., den
almachtigen God, enz.) de door den geestelijke
knielend uitgesproken zondenbelijdenis bij den
aanvang der Kath. mis; het confiteor, zondenbelijdenis der gemeente bij de Kath mis; openbare priesterbiecht in de Kath. kerk; - eonfitént, m. (lat. con /liens),
itens), biechteling, biechtkind;
- confessus, z. ond. c o n f e s s i e.
Confitfiren, f. pl. (mid. lat. con f ectura, van
't lat. con f icére, toebereiden, fr. con /ire,
ire, inmaken
van huiden : ontkalken) ingemaakte dingen, b. v.
vruchten, suikergoed, suikerwerk; - confiséur,
(spr. kon f iz-) of confiturier (spr. kon f itu-rjé), fr.,
confitéro, sp. m. banketbakker, iemand die ingelegde voorwerpen bereid, verkoopt; - eonfiserie, f. suikerbakkerij ; - confijt, n. mengsel
van water en mest om de gekalkte huiden te
onthuiden.
conflagiteeren, nw.lat. (van f lagitáre, vorderen}
ernstig verlangen.
conflagreeren, lat. (con f lagráre) verbranden,
tot asch vergaan; - conflagratie (spr. t=ts), f.
lat. (con f lagratio) algemeen brand, groote brand,
inz. volgens het bijgeloof der middeleeuwen:
ondergang der wereld in het vuur van het jongste gericht, m u s p e 11 z. a.
Conflàtie (spr. 1= ts), f. lat. (con f latio, v. conflare, samenblazen, opblazen, aanblazen; smelten) 't aanstoken, oppoken; smelting der metalen.
conflecteeren, lat. (con f lectére) samenbuigen..
confligeeren, lat. (con f ligere) tegen elkander
stooten, botsen, met elkander in strijd zijn; confliet, n. lat.(con f lictus, m.)botsing, strijd, stoot,
aanval, tweespalt, tegenspraak, werking en
tegenwerking, inz. op het gebied van menschelijke bedoelingen en handelingen; b. v. tragisch
conflict: strijd van wetten of plichten, waarin
een menschenleven te gronde gaat; - c o n f l i c t
van jurisdictie, Jur. verschil van mee
omtrent de bevoegdheid van uitspraak te.-nig
doen.
eonflueeren, lat. (con f luére, van f luére, vloeien)
ineenvloeien, samenstroomen; - confluent (lat.
con f liens) samenvloeiend (confluens
luens of pl. con-
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f luentes heet de plaats, waar twee rivieren ineenvloeien; vandaar het duitsche Coblenz aan
de samenvloeiing van Rijn en Moezel); — confluéntie, f., confluvium, n., of conflûxus, m.
luxes hominum, samen
samenvloeiing; — confluxus
toeloop, oploop van menschen; — con--lop,
fluxibel, adj. nw.lat. vereenigbaar.
eonfotaal, adj. nw.lat. (van focus, z. ald.) een
gemeenschappelijk brandpunt hebbende : c o nfocale lijnen.
confaedereeren (zich), lat. (con f csderdre; van
f wdus, gehit. f cedéris, verbond) zich verbinden;
— geconfcedereerden, verbondenen, bondgenooten; — eonfeederátie (spr. t=ts), f. verbond,
bondgenootschap, inz. tusschen onafhankelijke
staten; helvetische confeederatie,
zwitsersch verbond, eedgenootschap; n o o r damerikaansche confeederatie,
bond der zuidelijke tegen de noordelijke staten;
— confoederatka, f. poolsche muts met bonten
rand. Ook gespeld c o n f e d ere eren enz.
confórm, adj. lat. (con f ormis, e, van forma,
gedaante, v o r m) gelijkvormig, overeenkomend, overeenstemmend, eenstemmig, in orde;
— confórmers, eng. of conformisten, m. pl. in
Engeland aannemers der uniformiteits -acte van
1562, overeenstemmenden, aanhangers der
heerschende bisschoppelijke leer of anglicaansthe kerk; vgl. d i s s é n t e r s; — conformiteit,
f. nw. lat. gelijkvormigheid, overeenstemming,
gelijkheid, eenstemmigheid; — conformeeren, lat.
(con f ormàre) gelijkvormig maken, naar iets inrichten; overeenkomen, overeenstemmen, schikken, voegen; — conformateí r, m. verstelbaar instrument van hoedenmakers, waarmee ze de
maat nemen en den vorm nagaan van een hoofd;
— conformàtie (spr. t= ts), f. (lat. con f ormatio)
behoorlijke inrichting, gelijkvormigmaking, de
schikking of inrichting der deelen van een lichaam ; overeenkomst, schikking, toestemming.
Confort, z. ond. e o n f o r t e e r e n.
conforteeren, later lat. (con f ortáre; fr. conf orter) sterken, troosten; — confort, n. fr. (spr.
kon f dr) versterking, troost, vgl. c o m f o r t; —
confortantia, pl. nw.lat. Med. versterkende middelen; — eonfortàtie (spr. tie=tsie), f. versterking;
Jur. vereeniging van leengoederen met een
mansleen; — confortatief, n. (con f ortativum) versterkende artsenij, versterkingsmiddel.
Confortemain, n. fr. (spr. - mén) in het leenrecht: volmacht om onderleenen in te trekken.
con forza, ital. krachtig.
confrageus, adj. lat. hobbelig, moeilijk, ver
-ward,
netelig.
Confràter, m. nw.lat. (vgl. f r a t e r) fr.
(confrère) medebroeder, ambtsbroeder, ambtgenoot, ordegezel; — confraterniseeren (spr. s=z),
verbroederen; — confraterniteit, f. verbroedering, medebroederschap, inz. ambtsbroederschap, ambtgenootschap; — confraternitas, f. Jur.
erven-vereeniging, verbroedering der erfgenamen; — confraternita, it. of confrérie, fr. f. vrome
broederschap, gezelschap van leeken, die tot
godsdienstoefeningen bijeenkomen.
confrecta,z. fretta.
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confronteeren, mid.lat. (con f rontáre, van 't
lat. frons, voorhoofd) uitspraak van twee personen voor het gerecht vergelijken, hen in elkanders gezicht verhooren, tegen over elkander
stellen, wederzijds verhooren, vergelijken; —
confrontatie (spr. tie=tsie) f. tegen elkander- of
tegenoverstelling, inz. con f rontatio testium, Jur.
getuigenvergelijking, tegenoverstellen der getuigen, om de waarheid des te gemakkelijker en
zekerder te vernemen.
Confucius, eig. K o n g -f u -t s e (tse = doctor),
in China nog hoog vereerd zedeleeraar, wetgever
en hervormer, ter wiens eer tempels gebouwd
zijn; hij werd in 551 v. Chr. geboren.
confugiéeren, nw.lat. (van fuga, vlucht) vlieden, vluchten, de toevlucht, de wijk nemen; —
confuga, m. vluchteling, ontvluchtte; . — confugium, n. toevluchtsoord, wijkplaats, wijk.
confundeeren, lat. (con f undere, eig. samenpieten, van fundére, gieten) vermengen, verwisselen, verwarren; verward, verlegen of schaamrood maken, verbluffen; — confuus, adj. (lat.
confüsus,
usus, a, um), verward, ondereengemengd,
onordelijk, duister; verlegen, beschaamd, bedeesd, verbluft; — con f usum chaos, warboel, verwarde, niet te ontwaren zaak; — confusie (spr.
s=z), f. (confusio)
usio) verwarring, vermenging, wanorde; verlegenheid, beschaamdheid, bedeesdheid; verstrooiing; Jur. samenvloeien van rechten en plichten, van verordeningen en diensten,
actieve en passieve rechten in éen persoon, hetgeen de uitdelging, opheffing dier rechten en
plichten ten gevolge heeft; — annus con f usionis,
jaar der verwarring, d. i. het jaar 45 v. Chr.,
dat Caesar, om den kalender in orde te brengen,
met 90 dagen verlengde ; — confusionarius, m.
nw.lat. onordelijke, wanordestichter; verstrooide
van gedachten.
con f uoco, z. f u o c o s o.
confuteeren, lat. (con f utdre) wederleggen; —
confutábel, adj. nw.lat. wederlegbaar; — confutátie (spr. tie=tsie) f. (con f utatio) wederlegging, overtuiging, bewijs van de valschheid eener
stelling; — confutàtor, m. later lat. wederlegger,
tegenpartij.
Confusie enz., z. ond. c o n f u n d e e r e n.
confuus, z. ond. confundeeren.
con garbo, z. g a r b o.
Congé, n. (eig. m.) fr. (spr. konzjé; oud.fr.
conget, ital. congedo, prov. com f at, van lat. commeátus, verlof) ontslag b.v. uit een dienst; afscheid; vandaar op visitekaartjes p.p.c. dat is:
pour prendre congé (spr. poer prándr'—) om afscheid te nemen; — congediee"ren, (spr. konzj'—;
fr. congédier) afscheid geven, ontslaan, wegzenden, bedanken.
congeleeren, lat. (congeláre, versterking van
geláre) bevriezen, stollen, stremmen, dik worden; — congelàtie (spr. t=ts), f. (lat. congelatio)
't bevriezen, stremmen, stollen, verdikking, ver
koude; ook z. v. a. k a t a 1 e p--stijvngdor
s i s; — c o n g e 1 a t i e der tanden (congelatio
dentium) het stompworden der tanden.
congenérisch, adj. lat. (congéner, van genus,
z. ald.) gelijkslachtig, gelijksoortig.
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congeniaal of congeniàlisch, adj. nw.lat. (vgl.
g e n i u s, enz.) naar den geest verwant, gelijksoortig of overeenkomstig in geest, in vernuft,
in genie; - congeniale naturen, gelijkbesnaarde zielen, tweelingsgeesten; - congenialiteit, f. geest-, vernuft-, genieverwant
-schap.
congenitaal, nw.lat. (congenitus) aangeboren.
congereeren, lat. (congerere) samendragee, ophoopen; - congeries, f. ongeordende hoop; opeenhooping van woorden; - congéstie, f. (lat.
congestio) tegennatuurlijke ophooping, aandrang
b. v. van het bloed naar het hoofd: (congestio
sanguinis); - congestio lymphatica of serosa, aan
bloedwater; - congestief, adj.-drangvhet
nw.lat. zulk een aandrang opwekkend of daaruit
voortkomend.
Congius, m. oud-romeinsche maat van 6
sextariën, het 1 /8 eener amphora, _
ongeveer 75 liter (zoodat de amphora ongeveer
600 liter inhoudt); - congiarium, n. lat. eig.
geschenk van olie of wijn ter hoeveelheid van
een c o n g i u s; allerlei giften, inz. van levens
keizers aan het-mideln,or sch
volk.
Conglaciátie, (spr. t= ts) f. nw.lat. (van 't lat.
conglaciáre, van glacies, ijs) tot ijs worden, bevriezen.
con gli strumenti, ital. Muz. met de instrumenten.
conglobeeren, lat. (conglobáre; vgl. g 1 o b u s)
aanhoopen, ballen, ronden; - geconglobeerde
klieren, f. p1. samengerolde klieren, watervaatklieren; - eonglobàtie (spr. t=ts), f, eig. samen
bolvorming; Log. opeenhooping der-rondigf
bewijzen.
eonglomereeren, lat. (conglomerare; vgl. g 1 o m u s) tot een bal of kluwen vereenigen, samen
klie--hopen;gclmrd
r e n, korrelige klieren, speekselklieren; - conglomeraat, n. wat opgehoopt, balvormig saámgepakt is; Min. ophooping van verschillende delfstoffen, zandsteenen, puinsteenen; - conglomeràtie (spr. t=ts), f. samenhooping; vereeniging van verschillende stoffen.
conglutineeren, lat. (conglutináre; vgl. g 1 ut e n, enz.) samenlijmen, aaneenkleven, aan
elkander voegen; taai, kleverig, slijmig maken,
verslijmen, verdikken; - conglutinaat, n. iets
samengelijmds, verdikts; inz. door de een of
andere massa samengelijmd, niet-kristallijn
gesteente; - conglutinátie (spr. ti tsie) f. samenlijmen, aaneenkleven, verdikking, verlijming; - conglutinánt, adj. samenlijmend of
klevend; - conglutinantia, n. pl., z. v. a. k o 11 e t i k a; - conglutine n. globuline (eiwitstof,
proteine), in de lupinen amandelen en hazelnoten.
Congo-thee, f. z. v. a. c a m p h o e.
con grandezza, z. ond. g r a n d.
congratuleeren, congratulánt, congratulátie,
z. v. a. gratuleeren enz.;-eongravitd,z.
ond. g r a v i s ; - con grazia, z. ond. gratie.
congreëeren, nw.lat. (congreáre) overeen
-stemn.
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congregeeren, lat. (congregáre, van grex, genit.
gregis, kudde) verzamelen, vereenigen, verbroederen; - congregaat, verzameld, dicht, vast; als
subst. n. Min. niet-kristallijne gesteenten, die
zonder bindmiddel slechts zwak samenhangen;
- congreganist, m. medelid eener geestelijke
broederschap; - congregantinen, f. pl. nonnen
van de orde der congregatie van N o t r eD a m e; - congregátie (spr. t = ts), f. (lat. congregatio) verzameling; vereeniging, verbintenis,
inz. geestelijke vereeniging, ordenverbinding of
-verbroedering; vereeniging van verscheiden
kloosters tot opvolging van dezelfde regelen;
ook de raadsvergaderingen der kardinalen; commissie uit de kardinalen tot het besturen van
zekere werkzaamheden, inz. congregatio de
propagánda fide of de p r o p a g a n d a, door
den paus in 1622 verordende raadsvergadering
ter uitbreiding van het R. Kath. geloof, raad
van geloofsverbreiding, bekeeringsgenootschap;
- congregatio sancti oicii, de i n q u i s i t i e (z.
ald.); - c. indicis, z. ond. i n d e x; - congregationísten, m. pl. medeleden eener congregatie,
inz. der jezuïetische; - congregationalisten, m.
pl. in Engeland kerkelijk genootschap, dat de
hoogere bisschoppelijke leiding verwerpt; soort
van Independenten, tusschen de Presbyterianen en Brownisten; - congregazione, f. it. z.
congregatie.
Congrés, n. lat.(congressus, van congrédi, samenkomen) samenkomst, vereeniging; Pol. vergadering van gevolmachtigde personen om te raadplegen over vereffening van politieke geschillen,
over oorlog enz., staatsvergadering en beraadslaging van gezanten (het onderscheidt zich van
eene c o n f e r e n t i e door hoogere belangrijkheid en wordt soms door de vorsten zelve bijgewoond); in Noord-Amerika : wetgevende vergadering der afgevaardigden; in nieuweren tijd ook:
(periodieke) samenkomsten van geleerden en vakg, nooten van allerlei aard; - congréssie, f. (lat.
congressïo) 't samenkomen, de samenkomst; congréssus, m. lat. het samenkomen, bijslaap,
coitus z. a. ; - congressul interruptus, onderbroken
bijslaap ter voorkoming van bevruchting; congreszuil, f. zuil te Brussel opgericht ter gedachtenis aan het nationaal congres, aldaar in
1830 en 1831 gehouden.
Congréve-druk, m. soort van druk, waarbij
men door middel van eersen in elkander passenden vorm (c o n g r eve p 1 a a t) onderscheiden
kleuren te gelijk kan drukken, veelkleurige druk
(zoo geheeten naar den beroemden eng. werk
-tuigkndeWlamCorv(gest.182),
die deze manier van drukken uitvond) ; - congrevische raketten of vuurpijlen, f. pl door denzelfde
uitgevonden soort van brandraketten van groote
draagwijdte, met eene moeilijk te blusschen
brandstof.
congruus, a, um, lat. overeenstemmend, passend; - congrui jus, z. j u s; - de congruo, naar
billijkheid; - congrua, n. pl.. Jur. noodig, toereikend onderhoud, wettelijk vastgestelde ambtsinkomsten; - congruarius, m. nw. lat. priester,
die een vast, bepaald inkomen heeft; - congru-
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eeren, lat. (congruére) overeenkomen, gelijk zijn,
samenpassen; Geom. gelijk en gelijkvormig zijn,
elkander geheel bedekken; - congruént, adj.
(lat. congruens) overeenstemmend, passend,
voegzaam; Geom. gelijk en gelijkvormig; - congruéntie (spr. t =ts), f. (congruentia) overeenkomen, samenpassen, de overeenstemming, de
gelijk- en gelijkvormigheid, i d e n t i t e i t van
twee figuren; - congruísme, n. barb. lat., leer
aangaande de overeenstemming van den goddelijken en den menschelijken wil, waardoor de
Anti-Molinisten de werking der genade beperkten; - congruíst, m. aanhanger van die leer; congruiteit, f. overeenstemming, volkomen gelijkheid.
con gusto, z. ond. g u s t ti s.
Conidiën, pl. voortplantingsorganen, zomersporen van de (amerikaansche) kruisbessenmeeldauw.
Coniférx, z. ond. k o n u s.
Coniglobium, conisch, conisector, z. ond.
k o n u s.
Confine, Conine, f., z. k o n i n e.
con impeto, z. ond. i m p e t u s.
con ira, ital. toornig.
Conium, C. maculátum, n. gevlekte scheerling,
dolle kervel, een giftplant, z. c i c u t a.
conjiceeren, lat. (conjicére, eig. samenwerpen,
bijeenwerpen, vereenigen) bij gissing oordeelen
over waarschijnlijkheden, vermoeden, raden,
gissen, bij gissing verklaren of verbeteren, vermoedelijke lezingen aan de hand doen; - conjectanéa, n. pl. (eig. samengeworpen) verzameling van gissingen, invallen, opmerkingen enz.;
- conjéctor, m. rader; uitlegger : - conjéctrix, f.
droomuitlegster, waarzegster; - conjectuur, f.
(conjectura) vermoedelijk oordeel, gegrond op
bewijzen, die slechts een zekeren graad van
waarschijnlijkheid hebben, vermoeden, gissing;
vermoedelijke lezing van geschriften uit vroegeren tijd; - conjecturaal, adj. vermoedelijk, op
waarschijnlijke gissingen, sluitredenen enz. berustende; - conjecturaal critiek, f. critiek, welke
zich met de beoordeeling van de vermoedelijke
lezing van oude geschriften bezighoudt, de regels
aangeeft, naar welke in dringende gevallen eene
verandering mag aangenomen worden; - conjecturale politiek, f. inz. bij het besturen van de
binnenlandsche zaken op vermoedens, gevolgtrekkingen uit statistieke getallen en derg. zich
grondende staatkunde; - conjectureeren, nw.
lat. vermoeden, gissen, raden.
conjugaal, z. ond. c o n j u g i u m.
Conjugatie, (spr. t=ts), f. (lat. conjugatio, sa
verbinding) Gram. oorspr. ver -menvogi,
werkwoorden, die op dezelfde-enigvad
wijze veranderen, vervoegingsklasse; thans gewoonlijk vervoeging zelf, verandering, die een
werkwoord in de verschillende wijzen, tijden,
personen en getallen ondergaat, tijdvoeging; conjugeeren (conjugáre, eig. verbinden), werkwoorden in al hunne veranderingen ordelijk
doorloopen, vervoegen, tijdvoegen; - conjugium,
n. lat. huwelijk, echtverbintenis, echt; - conjugaal, adj. (lat conjugális, e) echtelijk; - con-
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jugáta, f. (nam. linea conjugata) Anat. kleine
middellijn van het bekken of der verbonden bekkenbeenderen; - conjugicidium, n. nw. lat. (van
coniux, genit. conjugis, gade, echtgenoot, en
caedère, doodslaan, vermoorden) gademoord.
conjungeeren, lat. (conjungére) vereenigen; conjunctis viribus, met vereenigde krachten; conjunctim, samen, gezamenlijk, in gemeenschap of verbinding, vereenigd, met vereende
macht; - conjunctie (spr. t =ts), f. (lat. conjuncho) vereeniging, verbinding; Gram. voegwoord,
verbindingswoord; Astron. stand van eene planeet en de zon in eene rechte lijn met de aarde,
samenkomst van twee planeten in hetzelfde
punt van een hemelteeken; - conjunctio cause lis,
Gram. redengevend voegwoord; - conj. conditio
voorwaardelijk voegwoord; - conjunctief,-nális,
adj . (lat. conjunctivus, a, um) eene verbinding
betreffende, of daarop gegrond; - conjunctivus
of conjunctief, m., z. m o d u s; - conjunctiva,
f. Anat. bindvlies van het oog; - conjunctivisch,.
adj. voorwaardelijk, afhankelijk, tot de aan
wijs of den conjunctivus behoorende;-voegnd
- conjunctivitis, f. nw. lat. ontsteking van het
bindvlies van het oog; - conjunctuur, f. samenloop, verwikkeling van zekere omstandigheden,.
waardoor b. v. in den handel de verhouding
van vraag en aanbod bij eene koopwaar, dus deprijs daarvan bepaald en veranderd wordt; in
het algemeen: tijdsgesteldheid, tijdsgewricht,,
omstandigheid in het algemeen.
conjureeren, lat. (conjuràre; van juráre, zweren) samenzweren, eene samenzwering maken; conjuránt, ook conjuraat, m. (lat. conjurálus),
saámgezworene, eedgenoot; - conjuràtie (spr.
t ts), f. (lat. conjuratio) samenzwering, aanslag
tegen den vorst of den staat.
con leggerezza, z. leggiere; - con mano destra,
it. met de rechterhand; - con mano sinistra,
it. met de linkerhand; - con morbidezza, it.
met zachtmoedigheid; -con moto, z. ond. m o t u s.
con molta passione, it. zeer hartstochtelijk; con mollo expresscone, it. met veel uitdrukking
of gevoel.
con molto sentimento, it. met veel gevoel.
connaat, adj. lat. (connatus, v. connascor)
medegeboren, aangeboren, vergroeid.
Connaissánce, f. fr. (spr. konnèssáns', van
connaïtre = lat. cognoscére (kennen) kennis, bekendheid; - connaissábel, (spr. -nessábl), adj.
kenbaar, kennelijk; - connaissement, n. (spr.
-ènss'mán) erkenningsbewijs, zeevrachtbrief, ladings- of vrachtbrief van den schipper, dien de
kapitein van een koopvaardijschip in triplo, voor
zich zelven, den inlader en den ontvanger der
aan boord genomen waren opmaakt, het c o gnossement,connossement (eng. bill
0/ lading) ; - connaisseur, m. kenner, kunstkenner; f. connaisseuse, (spr, -seuz') kenster, kunstkenster.
Connaturaliteit, f. nw. lat. (v. connaturalis,
medegedeeld, ontstaan bij de geboorte) natuur
-lijke
verbinding, natuurverwantschap.
connecteeren, lat. (connectére; van nectére,
knoopen; vgl. n e x u s) verbinden, samenknoo-
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pen,; ook verbonden zijn, samenhangen; - connéx, adj. (connéxus, a, um), verbonden, ver
samenhangend; - connéxa, n. pl. ver--knocht,
bonden dingen; - connéxie, f. (lat. connexio) ook
connéxus, m. samenhang, verbinding, verband,
gemeenschap; - connéxiën, f. pl. verbindingen;
inz. invloedhebbende kennissen of betrekkingen; - connexiteit, f. nw. lat. verhouding van
wederzijdschen samenhang; - connexitas causárum, m. Jur. wederzijdsche invloed van vele op
zich zelf gescheiden strijdige rechtszaken op elk
ander; - connexief, adj. (lat. connexivus) ver
-binde.
Connetable, m. fr. (it. contestábile; van onzekere afkomst, waarschijnlijk van lat. comes stabüli,
stalgraaf) oorspr. opziener van de vorstelijke
stoeterij of paardenstallen, opperstalmeester;
opperrijksmaarschalk en veldheer der kroon in
F rankrijk, eene waardigheid, door Lodewijk
XIII in 1627 opgeheven, later door Napoleon
hersteld, doch met de restauratie weder ver
ook een eeretitel.
-dwen;
convex, connexie, enz., z. ond. c o n n e c teeren.
conniveeren, lat. (connivére, sluiten, inz. de
oogen) een oog toedoen, oogluiken, door de
vingers zien, toegeeflijkheid gebruiken, toegeven, over het hoofd zien, laten voorbijgaan; connivéndo, adv. uit toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, met toelating of oogluikend; - connivéntie, f. (spr. t=ts) (later lat. connivenlia) toegeeflijkheid, begunstiging, oogluiking, door de
vingers zien, toelaten.
con nobilita, it. edel, verheven.
Connossement, n. z. V. a. c o n n a i s s em e n t (z. ald.).
Connotatie (spr. tie = tsie), f. nw. lat. (van conen nolàre; vgl. n o t e e r e n) medebeteekening,
medeaanwijzing; - connotatie - termijn, m. Jur.
termijn of vastgestelde dag ter opgave van de
gezamenlijke schulden of vorderingen bij een
concours.
connu, fr. (eig. bekend, part. van connaftre)
dat is oud nieuws! dat is iets uit den Enkhuizer
almanak; dat is al zoo afgezaagd 1
Connubium, n. lat. (van nubére, trouwen) z.
v. a. c o n j u g i u m; ook huwelijksrecht, het
recht onder verschillende standen, volksstammen enz. om met elkander te trouwen; - eonnubaal, adj. echtelijk.
connumereeren, later lat. (connumeràre, mede
samentellen ; - connumeràtie (spr. t = ts),-teln)
f. samentelling, bij-elkander-telling.
Conoide, z. k o n o ï d e, ond. k o n u s.
con osservanza, z. ond. o b s e r v e e r e n ; con passione, z. ond. p a s s i e ; - con portamento
di voce, it. (spr. -wu tsje), z. v. a. appoggiato; vgl.
p o r t a m e n t.
conquadreeren, lat. (conquadráre) vierkant
maken; passen, zich schikken, overeenstemmen.
conquasseeren, lat. (conquassàre, van quassáre,
een intensief, v. quatére, schudden) sterk schudden, verbrijzelen, verbreken, aan stukken stooten, vermalen; - conquassátie (spr. t=ts), f.
schudding, verbrijzeling, vermorsel ng, 't verma-
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len, stukstooten; Med. volslagen krachtuitputting bij barenden.
conquereeren, fr. (conquérir, van 't lat. conquirére; vgl. conquireeren) veroveren; conquérant, m. fr. (spr. konkerár`n) of conquestor,
m. mid. lat. veroveraar; - conquest, n. Jur. aan
goed; eng. z. v. a. conquête, f. fr. (spr.-gewon
ko?&kêt') verovering.
conquiësceeren, lat. (conquiescére ; vgl. q u i ë sc e e r e n) berusten, zijne rust houden, verblijven.
conquireeren, lat. (conquírére, va n 't lat. q u ar é r e, zoeken) samenzoeken; met vlijt nasporen, navorschen; - conquisitie (spr. --zi-tsie), f.
naspeuring, nauwkeurig onderzoek.
Conquista, f. sp. (spr. qu=k) verovering; tijd
der eerste ontdekkingen in Amerika; - conquistadóres, m. pl. sp. in de voormalige spaan
bezittingen van Amerika : eerste verover -sche
hunne nakomelingen.
-arsdeln
con rabbia, it. met woede.
Conrad, z. Koenraad.
Conréctor, m. nw. lat. (vgl. r e c t o r) mede
hij, die de tweede plaats onder de-besturd;
leeraars van een gymnasium bekleedt, die den
r e c t o r ter zijde staat, op hem volgt; - conrectoraat, n. ambt van zulk een tweeden leermeester; ook wel, elders, zijne woning.
con roco voce (spr. -wo tsje), it. Muz. met doffe
stem.
Consacramentaal, m. nw. lat. (vgl. s a c r am e n t a a 1) medezwerende, eedgenoot = c o npurgator of coadjurator.
consacreeren, z. c o n s e c r e e r e n.
consanguínisch, adj. lat. (consanguinéus, a,
um; van sanguis, het bloed) vermaagschapt, in
bloedverwantschap staande; - consanguiniteit,
f. lat. (consanguinitas) bloedverwantschap, maagschap.
conscendeeren, lat. (conscendére, van standre,
stijgen) bestijgen, beklimmen; - conscénsie, f.
beklimming, bestijging; - conscensio thalami, f.
Jur. beklimming van het huwelijksbed.
Consciéntie, (spr. t=ts), f. lat. (conscientia, v.
conscire, medeweten, zich bewust zijn) eig. mede
bewustzijn, geweten, zelfovertui--wetnschap;
ging; - conscientia salva, vrij, zuiver geweten; conscience-money, n. eng. (spr. kànsjensmànni)
eig. gewetensgeld. d. i. anoniem bij de regeering
ingezonden geldsommen, die men onrechtmatig
aan de staatskas had onttrokken; - conscientiéus
adj. nw lat. nauwgezet, gemoedelijk; - eonscientoeren, kennis dragen, ergens van weten, van iets
bewust zijn; - consclus, m. lat. medeweter,
kennisdrager.
conseindeeren, lat. (conscindére) aan stukken
snijden, vaneenrijten, in vele stukken breken; conscissie, f. vaneenrijting.
Conscius, z. ond. c ons c i e n t i e.
conscribeeren, lat. (conscribére) samenschrijven, opschrijven, manschappen lichten voor den
oorlog; - conscribént, m. (conscribens) opschrijver; - geeonseribeerde, conscript, lat. consent,
fr. (spr. konskri) m. opgeschrevene; dienst
voor den krijgsdienst opgeschrevene,-plichtge,
-

-
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loteling; - conseriptie (spr. t=s), f. lat. (conscriptio) opschrijving, lichting, loting der jongelieden
tot den krijgsdienst (na de staatsomwenteling
in Frankrijk en later ook in de landen, die voor
de fransche overheersching moesten bukken,
ingevoerd); - conseriptor, m. lat. beschrijver;
uw. lat. rechtsconsulent.
conseereeren, lat. (consecráre, van sacráre,
vgl. s a c r e e r e n) wijden, inwijden, inzegenen,
heiligen; - eonsecránt, m. (consécrans) inwijder,
inzegenaar ; - eonseerátie (spr. t = ts), f. (consecratio) inwijding, inzegening, inz zegening van
het brood en den wijn bij het heilig avondmaal
in de evangelische kerk (consecratie declarativa);
verandering van het brood en den wijn in het
lichaam en het bloed van Christus bij het misoffer
der R. Kath. kerk (consecratio efjectiva); ook sedert de 4de eeuw gebruikelijke inwijding (d e d ie á t i e) van nieuwe kerken en altaren, alsmede
plechtige ordening (o r d i n á t i e) van eenen
bisschop of aartsbisschop.
conseeteeren, lat. (consectàrí) najagen, vervolgen; - consectarium, n. Math. stelling, korte
gevolgtrekking, die onmiddellijk uit eene andere
kan afgeleid worden, z. v. a. c o r o 11 a r i u m
en p o r i s m a; - conseetáriseh, adj. volgens
juiste gevolgtrekking; - consectátie (spr. tie=
isie), f. 't trachten, streven naar iets.
Conseeutie (spr. t = ts), f. lat. (consecutio, van
consequi, volgen; z. c o n s e q e e r e n) 't gevolg,
navolgende;-consecutio temporum, lat. Gram. opvolging der tijden in de spraakkunst, wet der
tijdsopvolging in de zinsverbinding; - consecutief, adj. nw. lat. naar den tijd op elkander volgend; - consecutieve conjuncties, pl. voegwoorden,welke iets opvolgends in den tijd beteekenen;
- consecutieve ziekten, pl. opvolgende ziekten;
consecutieve werking, f. nawerking, latere wer
king als gevolg der voorgaande.
Conseil, m. fr. (spr. konsèlj; van 't lat. concilium) raad, raadsvergadering; staatsraad, geheime raad; Conseil d'état (spr. -d étá), staatsraad;
Conseil de cabinet (spr. -ne), kabinetsraad, zitting
van het kabinet; - conseil municipal, stedelijke
raad; - president du conseil, kabinetspresident,
eerste minister; - conseil permanent (spr. -náii),
voortdurende, aanblijvende raad; - conseiller,
m. (spr. konseljé) raadgever, raad, raadsheer; eonseiller d'état, staatsraad, lid van den staatsraad.
consenesceeren, lat. (conseneseére; vgl. s e n e s c e n t i e) oud worden, verouderen; - eonsenïor, m. nw. lat. (vgl. senior) medeoudste; consenioraat, n." ambt, de waardigheid van medeoudste.
eonsenteeren, lat. (consentire, van sentire, voelen, gewaarworden, dus eig. mede- of gelijkgevoelen) overeenstemmen, toestemmen, inwilligen, goedkeuren; - consentement, n. fr. (spr.
kensant man) of eonsenteering, f. toestemming,
inwilliging, goedkeuring; - eonsénsus, m. lat. of
consént, n. overeenstemming, inwilliging, goed
toestemming, verlof, vergunning, ver -keuring,
briefje;- consensus coactus, af--gunisbewjof
gedwongen inwilliging ;-consénsusmatrimoniális,
-

-

-

-
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echtelijke overeenkomst; - consénsus nervárum,
Med. medegevoeligheid der zenuwen; ook samenwerking der zenuwen;- c. omnium, toestemming van allen, aller goedkeuring; - c. partium,
medelijdigheid der deelen; - c. principis, inwilliging van den vorst; - per consénsum, door medelij digheid enz. ; - consensueel, adj. nw. lat.
medelijdig, medegevoelend; - eonsensuëeleontraet, n. verdrag, waarbij de verplichtingen
der contracteerende partijen enkel op de overeenstemming van hunnen wil berusten.
Consentes(dii), pl. de 12 opperste goden der
Oude Romeinen, 8 mannelijke en 6 vrouwelijke,
die onder voorzitterschap van Jupiter den grooten godenraad uitmaakten.
con sentimento, z. ond. s e n t i m e n t.
consequeeren, lat. (consequi) volgen, ten gevolg hebben; - conséquens, het volgende of
navolgende; Gram. afhankelijk, uit het voorgaande (antecédens) afgeleid zindeel; - consequént, adj. hetgeen overeenkomstig is met of
getrouw blijft aan de eenmaal gelegde grondbeginsels of regels, aan de vroeger uitgedrukte gevoelens, meeringen, opvattingen enz. ; met zich
zelf overeenstemmend, zichzelf gelijk; - eonsequéntie (lat. consequentia), of eonsequénee, fr.
(spr. konsekáns') f. gevolg, gevolgtrekking, besluit; getrouwblijven aan, eenstemmig-blijven
met zijne beginselen; ook gewicht, belangrijkheid eener zaak in hare gevolgen; - par consequence, fr., of per consequenliam, lat. bij gevolg
gevolglijk; - sans conséquence, (iemand) zonder
beteekenis; ook: zonder overleg; (eene handeling) waaruit geen regel voor de toekomst volgt;
vgl. citra conséquentiam (op bladzijde 238); a
posse ad esse non valet consequentia, lat. men mag
niet van de mogelijkheid tot de werkelijkheid besluiten; - eonsequentiën, pl. gevolgtrekkingen;
- consequentie-maker, m. gevolgtrekker, inz. hij,
die uit de gesprekken of daden van anderen tot
hun nadeel verkeerde of overdreven gevolgtrekkingen maakt.
consereeren, lat. (con-serére) samenvoegen, verbinden; - consertle, f. (spr. t=ts) (later lat. consertio) samenvoeging, verbinding.
eonserveeren, lat. (conserváre) bewaren, behouden, in acht nemen, beschermen, beschutten;
zich eonserveeren, zich in acht nemen,
zich goed houden, sterk, vlug, gezond blijven
bij klimmende jaren; - geconserveerd, bewaard, behouden; wel in acht genomen, van
frisch, gezond, krachtig voorkomen of uitzicht; conserve, f. fr. (barb. lat. consérva, pl. conservae,
c o n s e r v e n) 1) inz. in ital. conserva; bergplaats, bewaarplaats, waar iets voor bederf bewaard wordt: spijskamer, waterbak, ijskelder,
enz. ; 2) geconserveerde, d. i. in suiker ingemaakte vruchten; Pharm. kruidensuiker; met suiker
toebereide saprijke planten; c o n s e r f; (de
naam van conserf is aan deze bereiding gegeven,
omdat daarbij de suiker inderdaad tot het goedhouden van de dunne brij, waartoe de planten
gewreven zijn, dient); 3) Mar. scheepsbedekking,
veiligheidsvloot, geleideschip; 4) Mil. buitenwerkvoor vestingen en bastions; 5) pl. conserves,
18
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z. V. a. conservatiebril; - conservabel, verbieden de kazerne te verlaten, gereed houden

adj. (later lat. conservabilis, e), wat zich laat om uit te rukken;- consignatie (spr. t = is), f. (lat.
bewaren of goedhouden; - eonservánt, adj. (lat. consignatio) beteekening, opteekening, verzegeconsérvans) bewarend, goedhoudend; - eonser- ling, opgave, lijst; gerechtelijke toevertrouwing
vàtie, (spr. t=ts), f. lat. (conservatio), bewaring, van eene geldsom of ander voorwerp in de derde
behouding, beveiliging, behoud; - conservatie- hand; Kmt. toezending van waren voor rekebril, m. bril ter bewaring van het gezicht, een be- ning van den afzender, met voorschrift aan der .
houdingsbril van grooten brandpuntsafstand, ontvanger hoe daarmede te handelen, synoniem
doorgaans van groen glas; - conservatiehuis of met c o m m i s s i e, doch het eerste wordt
conservatorium (z. lager), soort plantenkas om meer bepaald door den eigenaar en verzender,
planten voor de winterkoude te beschutten, win- het laatste door den ontvanger en met den verterhuis ; - conservatief, adj . nw. lat. behoudend, koop belaste gebruikt; vandaar c o n s i g n abewarend, inz. streng vasthoudend aan de lang tie-goederen, geconsigneerde wabestaande burgerlijke toestanden en staatsvor- r e n, goederen in commissie ; - consignatie-kas,
en; de conservatieven, m. pl. Pol. aanhangers f. bewaarkas van gelden, waarover een rechtsTan het oude, voorstanders van het stelsel van geding hangende is of waarvan de eigenaar niet
behoud; inz. in Engeland de vereeniging of sa- te vinden is; -- consignatio bonorum, gerechtelijke
menwerking van den streng aristokratischen opschrijving der goederen, b. v. bij erflatingen,
adel tot behoud van het bestaande; - conser- verkoopingen, bij de vlucht van een misdadiger
vatisme, n. nw. lat. verkleefdheid, 't vasthouden - consignataris, lat., of consignataire, fr. (spr.
aan de bestaande burgerlijke toestanden en consienjatér') m. medeonderteekenaar, inz. van
staatsvormen; - conservator, lat., eonservateur, getuigenissen ; K.mt. ontvanger van c o n s i gfr. m. behouder, bewaarder, toetiener, opziener; n a t i e-w a r e n; Jur. bewaarder van een
- conservateur des f orêts (spr. -dè f orè), de opper- nedergelegd, gedeponeerd goed; - eonsignánt,
houtvester; - conservatorium, nw. lat. conser- m. afzender en eigenaar van consignatie-waren;
vatorlo, it., of conservatoire, fr. (spr. konser- - consigne, n. fr. (spr. konsiénj') Mil. loswoord,
watodcr') n. groote muziekschool, openbare in- parool, order b. v. aan eenen wachtpost gegeven
richting tot onderwijs in de muziek, tot versprei en die deze woordelijk aan den aflossenden post
bevordering dier kunst en tot instand--dinge mededeelt; bevel aan een portier ten opzichte
houding van den goeden, zuiveren smaak, b. v. der in- en uitgaanden; ook boek, waarin voerte Brussel, Parijs, Rome, Napels, Venetië enz., lieden de ontvangen vrachtgoederen en geleiwaarin jongelieden van beiderlei kunne onder brieven opteekenen; het consigne f orceeren, zich
ontvangen en waaruit de meeste der beroem--wijs toegang verschaffen met geweld.
de componisten zijn voortgekomen; bewaar
Consignificatie, f. (spr. t =ts), dubbele bevoor zeldzaamheden van natuur en kunst;-plats teekenis.
openbare kunstzaal; ook z. v. a. c o n s e r v aConsilium, n. lat. beraadslaging, raadsvert i e h u i s (z. boven).
gadering; raadsbesluit; raadgeving, raad; voor. Conséssus, m. lat. samenzitting, vereeniging, slag; - consilium abeundi, raad om heen te gaan
vergadering, zitting; - in conséssu, in de zitting, of zich spoedig van eene plaats te verwijderen;
vergadering;- in consessu sendtus, in de raadsver- stille verwijdering of wegzending van hoogegadering.
scholen, om geen opzien te baren; - c. ecclesiasconsidereeren, lat. (consideráre) beschouwen, tfcum, kerkelijke raad; - c. medicum, raad of
overleggen, overwegen, in aanmerking nemen, meening der geneesheeren; - consilio manuque,
behartigen, in 't oog houden, bedenken; schat- met raad en daad (eig. hand); - consiliarius, m.
ten, achten, hoogschatten, hoogachten, in waar- raad, raadsheer; raadgever; - eonsiliëeren, (lat.
de houden; - considerabel, adj. nw. lat. aanmer- consiliári) beraadslagen; raadgeven, raden;
kelijk, aanzienlijk, gewichtig, achtbaar of ach wegzenden van hoogescholen.
considerándum n., considérans, f.-tenswardig;
consimíliter, lat. op gelijke wijze.
inleiding welke de gronden tot eene uitspraak
consisteeren, lat. (consistére) bestaan, stil(eene wet, enz.) bevat; - consideratie (spr. t=ts), of vaststaan; - consistént, adj. dicht, vast,
f. lat. (consideratio) beschouwing, overweging, duurzaam, stevig, bestand; - consisténtie (spr.
overleg; inschikkelijkheid, toegevendheid; ach tie = tsie), f. nw.lat. (consistenlia, it. consistenza r
-ting, fr. consistance) Phys. graad van toenadering of
hoogachting, aanzien.
Consiglio, m. ital. (spr. gli= l j) raad, beraad verbinding van de samenstellende deeltjes van
-slagin; een lichaam, welke maakt, dat dit laatste meer
consigliére, m. ital. raadsheer.
consigneeren, lat. (consignàre, vgl. s i g n u m, .of minder wederstand biedt aan andere lichamen
enz). teekenen, opteekenen, opschrijven; ver die er op inwerken, dichtheid, vastheid, dikte
bezegelen, ter bewaring gerechtelijk-zegln, van een vocht, lijvigheid; duurzaamheid, benederleggen; Kmt. waren toezenden, met voor- stendigheid; - consistorium, consistórie, n. lat..
schrift hoe daarmede te handelen, waren ten (van consistére, d. i. samentreden, samenkomen
verkoop zenden; Mil. een last, eene order, aan om te spreken) oorspr. vergaderplaats ; in 't al-wijzng gemeen vergadering; vandaar b. v. vergadering
geven; een schildwacht con-'
s i g n e e r e n, hem de order, het voorschrift der kardinalen om de toespraken van den pausvan zijnen post mededeelen; een b a t a l j on te hoorera; inz. kerkeraad, geestelijke raad, een
in de kazerne consigneeren, het! geestelijk toeziend lichaam over kerkelijke aan-
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gelegenheden enz. ; — consistoriaal, adj. daartoe
behoorende; — consistoriális of consistoriale raad,
medelid van eene -consistorie, kerkeraadslid.
con smania, it. innig, vurig, hartstochtelijk.
consobrini, m. pl. lat. (sing. consobrinus) zusterskinderen, kinderen uit twee zusters geboren.
eonsociëeren, lat. (consociáre; vgl. s o c i u s,
enz.) verbinden, vereenigen; — consoeiatie (spr.
t=ts), f. (lat. consociatio) vereeniging,verbinding.
consolabel, consolant, consolatie, z. ond. c o ns o 1 e e r e n.
Console, f. fr. (van sole = lat. soléa, drempel,
onderlaag; of samengetr. uit het lat. consolida,
V. consolidus, zeer sterk, sterk bevestigd) Arch.
uitspringend sieraad of uitstekende steen, kraagsteen, aan eenen muur in de hoogte aangebracht
om een balcon, vaas, borstbeeld enz. te dragen;
— console-tafeltje of enkel console, wand- of
pilaartafeltje, spiegeltafeltje.
consoleeren, lat. (consolári) troosten, ver
geruststellen, opbeuren; — consolábel,-trosen,
adj. (consolabilis, e) troostbaar, troostelijk; —
consolánt (consólans) of consolatief, adj. nw.lat.
troostend, troostrijk, troostelijk, geruststellend,
opbeurend; — consolante, it. Muz. vertroostend
met eene voordracht van eene zachte indringende uitdrukking;— consolàtie f. (spr. t= ts) lat.(consolatio) troost, vertroosting, geruststelling, opbeuring; — consolatie-pres, m. troostprijs, prijs
voor dengene, die buiten de bekroning valt, maar
wel iets verdient (vaak spottend gegeven aan den
eersten verliezer of slechtsten speler); -- eonsolàtor, m. trooster.
con solennita, it. plechtig, statig.
eonsolideeren, lat. (consolidàre, van solidus,
z. s o l i d e) gronden, vesten, grondvesten,
vast, hecht en duurzaam maken; Jur. vereenigen wat tot Benen rechtstoestand behoort, inz.
wanneer de vruchtbruiker eener zaak haren
eigendom er bij krijgt; fondsen aanwijzen om
de betaling b. v. van openbare renten te dekken; — eonsolidantia, (spr. ti = tsi) n. pl. Chir.
middelen, geschikt om de genezing te bevorderen bij wonden, verzweringen, verbrandingen
enz., heelmiddelen; — consolldátie (spr. t=ts; lat.
consolidatio) of consolideering, f. vastmaking
bevestiging, vaststelling, vaste vereeniging; beveiliging, dekking van ingelegde gelden; Chir.
heeling of sluiting eener wond; de c o n s o 1 ideering eener beenderbreuk,vastworden der beenweer, die de uiteinden der gebroken beenderen verbindt; — consols, pl. eng
afkorting voor consolidated stocks (spr. —déled—),
fr. consolidés, d.i. geconsolideerde
schulden of fondsen, Fin. zulke
fondsen, voor welker rentebedrag zekere staats inkomsten zijn aangewezen, dus gedekte of
belegde schulden, en de staatspapieren dien
geconsolideerde annu--angde;
t e i t e n, f. pl. rentebetalingen van staatsschulden, die door belastingen zijn gedekt.
Consommé, m. fr. (oorspr. partic. van consommer, voleindigen, lang koken, uitkoken) krachtig vleeschnat, sterke bouillon.
eonsoneeren, lat. (consonáre van sonare, klin-
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ken) medeklinken, samenklinken, gelijkluiden,
overeenstemmen; — consonant, adj. eenstemmig,
overeenstemmend; als subst. f. (lat. consánans,
f., sell litléra) Gram. medeklinker, klankwijziging, letter, die het doffe geruisch voorstelt, dat
aan het begin of aan het einde van een klinker
wordt gehoord, b. v. b, d, f, enz. (in tegenst. van
v o c a a 1) ; — consonance, fr. en consonanza, it.
Muz. twee of meer te zamen klinkende tonen,
die voor het oor aangenaam zijn; — consonante
getuigen, f. Jur. overeenstemmende getuigen;
— consonánte, f. speeltuig, dat het klavier en de
harp als het ware vereenigt, stand- of spitsharp;
— consonare, it. en consonner, fr. Muz. wel
samenklinken; — consonantién, f. pl.-luiden
nw.lat., of consoneerende tonen, Muz. overeenstemming van verscheiden tonen, gelijk- of
samenklinking, welluidendheid; Poët. rijm; —
consonantisme, n. consonantenstelsel, aantal en
aard der medeklinkers eener taal.
consopiëeren, lat. (consopire; vgl. s o p o r,
enz.) doen insluimeren; bevredigen, stillen, sussen; ook in vergetelheid, in het vergeetboek
brengen; — eonsopiàtie (spr. t= ts), f. barb. lat.
(consopiatio, voor consopit%o) 't in slaap maken;
bevredigen; in vergetelheid brengen.
con sordino, z. s o r d i n o, ond. sordo.
Consórten, m. pl. lat. (consortes, van consors,
deelnemend, deelachtig) medestanders, makkers,
deelgenooten, deelnemers, samenwerkers ; ge
zin), medeaan--lijkgeznd(oust
klagers; medebeklaagden; — consortes litis, Jur.
strijdgenooten, allen die hetzelfde recht gemeenschappelijk bij 't gerecht zoeken te ver
ti=tsi), n. deelge--krijgen;—costum(pr.
nootschap, gemeenschap; inz. handels- of nijverheidsgenootschap; ook huwelijk; — eonsorteria, f. ital. genootschap, verbinding.
consperge, lat. Med. (imperat. v. conspergére),
doorgaans afgekort consp., bestrooi (n.l. de pillen), op recepten.
conspiciëeren, lat. (conspicére) waarnemen,
bespeuren, aanschouwen;— eonspéctus, m. of verkort conspéet, n. overzicht, beschouwing; ook
lijst, opgave; — eonspeetàbel, adj. nw.lat. zichtbaar, uitstekend; — conspieabel, lat. zichtbaar;
bezienswaard; — conspicuiteit, f. nw.lat. (van
't lat. conspicuus, a, um, zichtbaar, aanschouwelijk, enz.) helderheid, klaarheid, aanschouwelijkheid.
conspireeren, lat. (conspiràre, van spiràre,
ademen) samenstemmen; zich in geest en wil
met elkander verbinden, vereenigen; samenkomen; samenrotten, eene samenzwering of
muiterij maken, ontwerpen; — conspirant, m.
(conspirans), saámgezworene, muiter; — eonspirátie (spr. i =is), f. (conspiratio) samenzwering, muiterij, verraderij.
con spirito, z. s p i r i t u o s o ond. s p iritus.
Conspissátie, f. lat. verdikking.
Conspónsor, m. lat. (vgl. s p o n d e e r e n,
enz.) Jur. medeborg, medeschuldenaar.
eonspueeren, lat. (conspuére) bespuwen; verachten.
1
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Constàbel, m. (van 't mid.lat. constabularius,
van comes stabuli, vgl. connétable; v. a. eonstabularius = stal- of tentgenoot, dus medesoldaat,
kameraad) oorspr. opperstalmeester; dan legerhoofd, kroonveldheer; (Mil). stukmeester of
gezagvoerder over een stuk geschut, artillerie
schepen, k o n s t a b e 1;-onderfic,z.p
- constable, m. eng. (spr. konsteeb'l) gerechtspersoon, belast met de handhaving der orde
en, herstellen der gestoorde
bi'J
volksverzamelingen,
^
g
rust enz., politie-dienaar.
constabileeren, lat. (constabilire; vgl. s t ab i e 1 enz.) medebevestigen, vastmaken, op
vaste gronden stellen.
contant, adj. lat. (cónstans, van constáre, bestaan) bestendig, standvastig, volhardend; zeker, gewis, erkend (een feit); heerschend (eene
gewoonte); van gelijkblijvende werking (b.v.
galvanische ketens); onveranderlijk, b.v. c o nstante grootheid, z.v.a. constante;
constant-sluiter, m. Phot. soort snelsluiter van
het objectief eener camera; - in constanti, eig.
in 't bestaande (tijdpunt), op 't oogenblik, oogenblikkelijk; - constantaán, n. een alliage, van
koper en nikkel, dat een blijvenden (constanten)
weerstand behoudt bij verschillende temperatuur; - constante, f. Geom. onveranderlijke,
standvastige grootheid; - constantla of eonstántie (spr. ti, tie = tsi, tsie), f. standvastigheid,
bestendigheid, onveranderlijkheid, volharding,
zielskracht, vasthouding; rom. godin, wie men
die eigenschappen toekende; -Constantia-wjjn,m.
Kaapwijn, de beste wijn aan de Kaap de Goede
Hoop, zoo geheeten naar het landgoed C o nS t a n t i a; - Constantinus of afgekort Constantijn, mansn.: standvastig; inz. C o n s t a nt ij n d e G r o o t e, de eerste romeinsche
keizer, die zich tot het christendom bekeerde
(306 n. Chr.); Constantijnsboog, zijn
nog te Rome bestaande triomfboog; C o nS t a n t ij n s s 1 a g, beroemde schilderij van
Raffaël in het Vaticaan, die de zege van Constantijn op den tegenkeizer Maxentius voorstelt;
- eonstantine of constantia (spr. -tsi) bestendig;
- constat, het staat vast, is bekend, is uitgemaakt
of zonneklaar; ook: het kost, het komt te staan
op. . . . ; - mihi constat, bij mij staat vast.
eonstateeren, fr. (constater, van 't lat. constat,
het is uitgemaakt, klaar) klaar of zeker maken,
bewijzen, bevestigen, bekrachtigen, door overtuigende bewijzen staven; eene zaak door eene
plechtig opgemaakte acte opteekenen, staven,
aan de vergetelheid ontrukken, vereeuwigen; eonstateering, f. bevestiging, bekrachtiging, bewijs.
Constellatie (spr. tie=tsie), f. lat. (van stella,
ster) samenstelling van verscheiden sterren tot
sterrenbeelden; samenstand der sterren, het
sterrenbeeld, hemelteeken, gesternte; plaats der
sterren ten opzichte van elkander en haar
vermeende invloed op de lotgevallen der menschen; vgl. nativiteit onder natief.
consterneeren, lat. (constemáre) in verlegenheid brengen, doen ontstellen, verbaasd staan; geconsterneerd, adj.diepgetroffen,ont-
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roerd, geschokt; - consternatie (spr. tie= tsie), f.
(lat. consteio) verbazing met neerslachtigheid
gepaard, verslagenheid, ontsteltenis, schrik.
constipeeren, lat. (constipàre, samendringen)
verstoppen; - g e c ons t i p e e r d, adj. verstopt, hardlijvig; - constipantla (spr. -tsia), n.
pl. Med. den doorloop stremmende of verstoppende middelen; - constipatie (spr. tie = tsie), f
verstopping, hardlijvigheid.
eonstitueeren, lat. (constituére, inrichten, van
statuére, z. s t a t u e e r e n) tot een geheel
vormen; vaststellen, verordenen, benoemen, b.
V. een pleitbezorger; zich verbinden, beloven;
ook iemand tot verantwoording roepen; uit
vergadering (fr. as--dagen;ostiur
semblée constituante), ook enkel constituante, f.
vergadering, tot het ontwerpen eener grond- of
staatswet bijeengekomen; inz. de nationale ver
fr. revolutie in 1791 de nieuwe-gaderin
grondwet ontwierp; - constituant, m. fr. medelid van zulk eene vergadering; - de vergadering
heeft zich geconstitueerd, d. i. heeft
zich voor wettig en voltallig verklaard; - g econstitueerde autoriteiten of
m a c h t e n, grondwettelijke machthebbers of
staatsbeambten; - terminus liquidi constituéndi,
lat. Jur. tot de volvoering der schuldberekening
bepaalde rechtsdag; - eonstitnens, n. Med. artsenij, welke aan een voorgeschreven geneesmiddel zijne bepaalde gedaante geeft; - constituént,
m. (lat. constituens) volmachtgever, z. m a nd a n t; in Engeland : kiezer voor het parlement;
- constitutie (spr. tie=tsie), f. lat. (constitutio)
schikking, inrichting, bepaling, verordening, die
aan Bene zaak eene bepaalde, vaste gedaante of
gesteldheid geeft; Med. lichaamsgesteldheid van
den mensch, lichaamsbouw, gestel; constitutio
apoplectica, aanleg tot beroerte; - Chem. innerlijke gesteldheid der chemische verbindingen,
wijze van verbonden zijn; - Pol. staatsregeling,
staatswet, grondwet, waardoor de verhouding
tusschen vorst en volk geregeld en het aandeel
van het laatste aan de voornaamste landsbelangen vastgesteld wordt; - in het burgerlijke
recht: iedere verordening of vaststelling in het
algemeen; ook naam van sommige pauselijke
bullen;- constitutie f eudi, lat. Jur. oprichting van
een leen; - C. liquidi, schuldberekening, schuldbepaling;-constitutiónes ecclesiasticae, pl. kerkelijke
verordeningen; - c. imperiàles of imperii, rijkswetten, rijksinstellingen; - constitutief, adj. wezenlijk bepalend of uitmakend; vaststellend, de
staatswet uitmakend, daartoe behoorende; constitutieformule, f. Chem. formule, die aangeeft uit hoeveel atomen van elk der samen
elementen het molecule van een ver -stelnd
bestaat b. v. H 2 O, d. i. water; - eonsti--bindg
tutie-water, n. Chem. hoeveelheid water, noodig
om het zuur den vloeibaren toestand te doen
aannemen; - constitutionairen of constitutionísten, m. pl. de voorm. aanhangers der bulle of
c o n s t i t u t i e unigenitus in Frankrijk; ook
Jur. de vaststellers eener rente; - eonstitutionalisme, n. stelsel van den grondwettigen of
constitutioneelen staatsvorm en het vasthou-
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den daaraan; — constitutionaliteit, f. grondwet
constitutioneel, adj. nw.lat. (fr. con--tighed;—
stilutionnel) grondwettelijk, met de staatsregeling overeenkomstig; ook in het lichaamsgestel
gegrond, daar zijnen oorsprong hebbende, vandaar b.v. constitutioneele ziekten; — constitutioneele monare h i e, eene eenhoofdige regeering, die door eene
grondwet beperkt wordt; — constitutioneelen, m.
pl. aanhangers van den grondwettelijken staatsvorm ; — constitutor, m. lat. vaststeller, verordenaar; — constitutum, n. iets vastgestelds, verordends, bepaalds, inz. herhaald verdrag; — constitutum possessorium, n. Jur. verdragswijze bepaling van den kant van den bezitter van eenig
goed, dat hij het voortaan enkel wil bezitten
voor een ander, dien hij daardoor tot den eigenlijken bezitter verklaart; — constitutus, m.
plaatsbekleeder.
constringeeren, lat. (constringére) samentreken, binden, dwingen; — constringeerend of
constrictief, adj. samentrekkend; — constringentia, n. pl. Med. samentrekkende middelen; —
eonstrietie, f. (constrictio) samentrekking, samen
beperking; — eon--snoerigvalchmdn;
stríctor, m. nw.lat. Anat. samensnoerende spier,
sluitspier, waardoor de natuurlijke openingen
van 's menschen lichaam gesloten worden; — boa

constrictor, z. b o a.
construeeren, lat. (construére) oprichten, opbouwen, aanleggen, opwerpen, vervaardigen
(een gebouw, een machine); ontwerpen (het plan,
de teekening daarvan); samenstellen, b. v. eene
mathematische figuur; consequent uit een
grondbegrip ontwikkelen (eene wetenschap); —
Gram, de leden of deelen van eenen volzin, van
eene rede, naar het gebruik en de regels der taal
samenvoegen, de woordvoeging regelen; — constructeur, m. fr. (spr. konstruuk'—) Arch. bouw
scheepsbouwmeester; — construc--mestr,inz.
tie (spr. t=s), f. lat. (constructio) bouw, bouworde, samenstelling, inrichting of schikking der
deelen van een geheel; behoorlijke ontwikkeling;
Gram. woordvoeging, woordschikking; Math.
samenstelling eener figuur, vereischt werk om
een vraagstuk, vergelijking door liniaal en passer
op te lossen; — construction, eng. (spr. kon
constructie b. v. con--stríkj'n)z.va
struetion-train (spr. —treen), goederentrein, die
materieel voor den aanleg van een spoorweg vervoert; — constructief, adj. nw.lat., inrichtend,
schikkend, ordenend, behoorlijk ontwikkelend.
constupreeren, lat. (conslupràre vgl. s t up r u m) onteeren, schenden, verkrachten; —
constuprátie, (spr. tie=tsie) f. onteering, schending, verkrachting van eene vrouw; — construprátor, m. onteerder, schender, verkrachter, verleider.
consuadeeren, lat. (consuadére), raden, raad
geven, dringend raden.
Consualiën, - pl. lat. oud-romeinsche feesten
met wedrennen, ter eere van Consus, v. s. een
paardengod, door Romulus ingevoerd.
eonsubstantiëel (spr. ti = tsi), adj. nw.lat. (vgl.
s u b s t a n t i e) Theol. van gelijk wezen, ge-
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lijke natuur, of gelijkwezig, mede- of gelijk-bestaande; - consubstantialiteit, f. eenheid en
eenzelvigheid (i d e n t i t e i t) van wezen in
de leer der Drieëenheid; - consubstantialist, m.
hij, die aan de consubstantialiteit gelooft; consubstantiàtie (spr. —tsi-a-tsie), f. medetegenwoordigheid, d. i. werkelijk aanwezig zijn van
het lichaam en bloed van Christus in het H.
Avondmaal.
consudeeren, lat. (consudàre) zweeten.
consuetüdo, f. lat. gewoonte; — consueludines,
pl. lat. gewoonten, rechten, die uit gewoonten
en gebruiken voortvloeien of daaraan ontleend
zijn, daarop steunen; — consuetudo állera natura,
gewoonte is een tweede natuur; — consuetudo
imperii, gewoonten en gebruiken des rijks,
rijksherkomsten; voorvaderlijke gebruiken; —
consuetudinair, adj. gewoonlijk.
Consul, m. lat., pl. consules, consuls (v. s. van
den stam corso; vgl. consilium) hoogste regeeringspersoon in de oude romeinsche (van
509-31 voor Chr.) en in de nieuwere fransche
republiek (van 1799-1804); gevolmachtigd
agent of commissaris van eenen staat, die
in vreemde handelsplaatsen verblijf houdt,
om er de handelsbelangen zijner natie voor te
staan, de handelsgeschillen te beslechten enz.,
handelsopzichter en rechter in eene vreemde
koopstad; — magister consulum, ook proconsul,
hoofd van den staatsraad of der stedelijke regeering, de latere burgemeester; — consulaat, n.
(lat. consulálus) ambt en waardigheid van een
consul; ook werkkring van een handels-consul; —
consuládo, m. sp. west-indisch handelscollege
te Cadix; — consulair of consulàrisch, adj. tot de
waardigheid, het ambt van een consul behoorende, daartoe betrekkelijk, daarmede in verband
staande : in samenstellingen als c o n s u l a i r e
garde, consulaire regeering enz.;
een consulair persoon, een oud-consul,
eene consulaire familie, eengeslacht,

dat éen of meer consuls onder zijn leden heeft
geteld; consulaire munten (nummi
consuláres) de gezamenlijke rom. munten, die
tijdens het bestaan der rom. republiek geslagen
zijn; consulaire medailles, de ter
eere van Bonaparte, Cambacérès
en Lebrun, als consuls der fransche rep ub 1 i e k, geslagen gedenkpenningen.
consuleeren, (lat. consulére; vgl. consilium)
mede te rade gaan, om raad vragen, raadplegen,
beraadslagen; — eonsulént, m. raadgever, inz.
in gerechtelijke aangelegenheden, rechtsgeleerde, advocaat; in de ned. herv. kerk: predikant eener nabijgelegen gemeente, welke, bij
vacature, de kerkeraadsvergaderingen eener gemeente leidt en in menigerlei opzicht de belangen der gemeente behartigen moet;—zuivelconsulent, m. iemand die toezicht houdt op, onderwijs
geeft in de bereiding van zuivelartikelen; — eonsulta, f. it. en sp beraadslaging, raadgevend
lichaam; — staatsconsulta, f. (it. consulta di stato)
staatsraad, benaming van staatsvergaderingen
en gerechtshoven in Italië en Spanje; — consulte,
lat. bedachtzaam, voorzichtig, met overleg; —
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consulto, met opzet, met voorbedacht, opzettelijk; - consultum, n. besluit; raadsbesluit; senàtus consultum, U. raadsbesluit, vonnis, decreet; - ;urisconsultus, m. rechtsgeleerde, advocaat; - consutteeren, lat. (consultáre, een intensief van consulere) overleggen, beraadslagen,
(met iemand) te rade gaan, om raad vragen,
raadplegen; - consult, n. of consultatie (spr.
tie = tsie), f. (lat. consultatio) beraadslaging, raad
bedenkelijke omstandigheden-plegin,z.
gehouden raadpleging van twee of meer aan
het ziekbed geroepen geneesheeren; de raadgeving van eenen advocaat; - consultatiebureau,
n. bureau van 3—b advocaten, om rechterlijken
bijstand te verschaffen aan minvermogenden;
- consultatief, adj. nw. lat. beraadslagend ; - consultátor, m. raadvrager, raadzoeker; - consultissimus, zeer hoog geleerde, een titel van groote
rechtsgeleerden.
consumeeren, lat. (consumére) verteren, ver
consumábel, adj. verteerbaar; als-bruiken;
subst. het consumabel, spijzen en dranken in een
koffiehuis, societeit enz. ; - consumént, m. ver
consumo, n. it., aftrek, ver -bruike,vtd;
debiet eener waar; ook z. v. a. consumtio of-tier,
consumtie (spr. t s), f. vertering, verbruik van
de noodwendigheden van het leven, als voedsel,
kleeding, brandstof enz. ; ook Med. tering (eng.
consumption; spr. konsumsjun); - consumptieve
middelen, pl. belastingen, waarmede de Staat de
levensbehoeften bezwaart; - consumtibiliën, n.
pl. nw. lat. voorwerpen van verbruik, levensmiddelen;- consumtor, m. lat. z.v. a. c o n s u m é n t.
consummeeren, lat. (consummáre; v. summa,
z. ald.) bijeenrekenen; volbrengen, voleindigen,
voltooien; - consummátum est, het is volbracht

(laatste woord van Christus aan het kruis, volg.
Joh. 19, 30); soms misbruikt voor: alles is uit,
op of weg; - consummatie (spr. t=ts), f. (consummatio) samenrekening; voleinding, voltrek
V. van een verdrag, van eene misdaad,-king,b.
vgl. delíctum consummatum.

consumo, consumptie, consumptieve middelen,
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glum, n., pl. contagla, n. pl. aanstekende, besmettelijke stoffen, giftstoffen, die zich door middellijke of onmiddellijke aanraking voortplanten
(onderscheiden van m i a s m a, z. ald.); - contagiositeit, f. (spr. s=z) nw. lat., besmettelijkheid,
aanstekend vermogen of besmettelijke aard eener
ziekte; - contagionisten, m. pl. zij, die den aan
-steknd
aard van eene ziekte beweren.
Contadini, pl. it. (contadino, boer) italiaansche landlieden; - contadinesca poesia, f. ital.
liefdeliederen in boerschen tongval.
Contailles, f. pl. fr. (spr. kontalj') zeer slechte
zijden stof, vlokzijde; afval van de zijde.
contamineeren, lat. (contamináre) bevlekken,
verontreinigen, bezoedelen; - contaminàbel, adj.
bevlekbaar; - contaminatie (spr. tie=tsie), f.
verontreiniging, bezoedeling, bevlekking; in de
taalkunde: inwerking van een vorm, woord,
zinswending op een anderen vorm, een ander
woord of andere zinswending b. v. uitportretteeren, dat ontstaan is onder invloed van uit
-tekn.
Zie c o m p r o m i S.
Cóntáno, it. Muz. zij tellen, d. i. pauseeren
(staat in de partituur bij de partijen, welke eerst
later invallen).
contant, it. contante, z. ond. c o n t o.
Conte, m. fr. (spr. kont') vertelling, sprookje;
it. graaf z. e o m e s.
Contéctie, f. nw. lat. (contéctus, bedekt, van
contegére, bedekken) bedekking, overdekking,
bekleeding.
contemneeren, lat. (contemnére) verachten, geringschatten, versmaden; - contémtie (spr. tie=
sie), f. lat. (contemtio) verachting, geringschat
contemtibel, adj. lat. (contemtibilis, e),-ting;
verachtelijk; - contemtibiliteit, f. lat. (contemtibilitas) verachtelijkheid.
contempleeren, lat. (contempldri), opmerkzaam
bezien, beschouwen; betrachten, nadenken,
overpeinzen; - contemplatie, (spr. tie=tsie) f. beschouwing, betrachting, overpeinzing, bespiegeling; Theol. verdiept of verzonken zijn in God; contemplatief, adj. schouwend, beschouwend,
diepzinnig, bespiegelend, in zich zelven gekeerd;
het contemplatieve leven, in tegen
bedrijvige, naar buiten werken--stelingmh
de leven, is de stille en berustende - richting van
het van de zinnelijke wereld afgekeerd gemoed,
terwijl de geest zich wendt naar het bovenzinnelijke en eeuwige (hieruit ontstond het monniksleven); - contemplatieven, m. pl. secte der 12de
eeuw, tegenover de s c h o l a s t i e k e n staande; de ,,schouwers".
Contemporanéus, lat., of contemporain (spr.
kontanporen) fr. m. tijdgenoot; - contemporrair,
adj. nw.lat. gelijktijdig, tot denzelfden tijd behoorende; - contemporaneiteit, f. nw. lat. (fr. contemporanéite) tijdgenootschap, gelijktijdigheid; contemporeeren, gelijktijdig zijn; - contemporiseeren (spr. s= z), gelijktijdig maken.

z. ond. consumeeren.
consurgeeren, lat. (consurgére) zich opheffen;
opstaan, optreden.
Contabescéntie (spr. tie= tsie), f. nw. lat. (vgl.
t a b e s, enz.) tering, uittering; - contabescént,
adj. door de tering aangetast.
contabuleeren, lat. (contabulàre, v. tabula, z.
ald.) zolderen, met planken bekleeden, een planken vloer leggen; - contabulátie (spr. tie =tsie), f.
zoldering, houten vloer; beplanking.
Contáctus, m. of afgekort contact, n. (van
contingére, aanraken; vgl. t a c t) aanraking,
betasting; samenkomst, raking van twee lichamen, vooral in de elektrotechniek; - contactelektriciteit, f. aanrakingselektriciteit b. v. door
aanraking van koper en zink te voorschijn geroepen, vgl. g a l v a n i s m e; - contact-toestelcontemtíbel, contemtibiliteit, contémtie, z. ond.
len, pl. metalen verbindingsstukken om de elektrische stroomketen van een batterij of dynamo eontemneeren.
Contenance, f. fr. (spr. koitenáns' ; lat. conte sluiten;- contágie, f. (lat. contagio) aansteking;
besmettelijke ziekte; - contagiéus, adj. (lat. con- tinentia, V. continére, vgl. e o n t i n e e r e n)
tagiosus` zeer aanstekend, besmettelijk: couta- houding; matiging, betooming, tegenwoordig-
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heid van geest, bedaardheid, terughouding. vandaar continént, n. (fr. en eng. continent, d. i.
con tézza, z. tenere.
continens, scil. terra, samenhangend land, in
eontént, adj. lat. (conténlus, a, um, d. i. eig. tegenoverst. van eiland) vasteland; inz. dat van
zich inhoudend, onthoudend, van continere, z. Europa; - continentaal, adj. nw. lat. wat tot het
e o n t i n e e r e n), of fr. (spr. kontan) tevreden, vasteland behoort, b. v. e o n t i n e n t á 1 e
vergenoegd, voldaan; - content, non content, eng. v r e d e, vrede op het vasteland; - c o n t i tevreden, niet tevreden (bij het hoofdelijk stem- n e n t a 1 e mogendheden, staten op het

men voor of tegen een voorstel in het eng. parlement); - eontentemént, n. fr. (spr. ko^Ctaiit'mán)
tevredenheid, vergenoegen; ook wel, wanneer
iemand niest, gebezigd in plaats van: wel bekome het u, God zegenul (grand Bien voos fasse!); - ook warme drank uit gestooten amandelen met kokende melk, kaneel, citroenschillen,
suiker en eieren bereid; - contenteeren, fr. (contenter) bevredigen, tevreden stellen, voldoen;
betalen.
Contentie (spr. tie=tsie), f. lat. contentio, van
contendere, zich inspannen, strijden) inspanning;
twist, strijd, oneenigheid; - contentiëus, adj.
(lat. contentiósus) strijdzuchtig, twistziek, kijfachtig; betwistbaar; twistzaken betreffende.
Conténtum, n., pl. conténta, lat. (van continére, in zich bevatten) inhoud of bestanddeelen,
b. v. van een geschrift; Anat. wat in een holte
van het lichaam voorhanden is, b.v. ingewanden,
inhoud daarvan; - contenten, pl. in zeesteden
lijsten der aangekomen waren met aanduiding
van schippers en ontvangers.
Conterfeitsel, conterfeit, eonterfei, n. (fr. contre f ait, nagemaakt) afbeeldsel, beeld, vgl. p o rt r a i t; - conterfeiten, conterfeien, afbeelden,
uitschilderen.
Conterie, f. fr. grof venetiaansch glaswerk,
glazen speelwaren, speelgoed van glas, glaskoraten.
contermineeren, lat. aangrenzen; - conterminatie, f. (spr. -tsie) lat. aangrenzing; - contermineur, adj. gemeenschappelijke grenzen hebbend, aan elkaar grenzend.

vasteland van Europa, vastelandmogendheden
(in tegenst. met Engeland); - c o n t i n e n t ale
t r o e p e n, zulke troepen, die alleen tot den
dienst op het vasteland zijn bestemd; - e o n tinentaal systéma of stelsel, maatregel van Napoleon (begonnen met het decreet
van Berlijn, 21 Nov. 1806), om Engeland van alle
gemeenschap met het vasteland van Europa
uit te sluiten en overal den invoer van eng. goederen en voortbrengselen te beletten; - ex of
in continénti, lat. terstond, oogenblikk'elijk, onverwijld; - continéntie (spr. tie=isie) f. lat.
(continentia) matiging, onthouding, inz. van den
bijslaap; - continentia causárum, verband of
samenhang der zaken; - continénier, adv. lat. in
eens door, in een adem voort.
contingeeren, lat. (contingére, v. tangere, z.
t a n g e e r e n); (zeldzaam, zooals in lat. en
ital.): aanraken, treffen, betreffen; voorvallen,
zich toedragen; bijdragen, zijn aandeel opbrengen; - contíngens, n. iets toevalligs; - contingént,
n. nw. lat. en fr. deel, dat ieder moet bijbrengen, plichtmatig aandeel, 't verschuldigde b.v.
in het leveren van krijgsvolk, in het dragen van
oorlogslasten enz. ; aandeel der provinciën in de
algemeene lasten van den Staat; - contingentie,
(spr. tie=tsie) f. mogelijkheid, dat eene zaak al
of niet gebeure, toevalligheid, onzekerheid; naar contingentie van zaken, naar
de wending, den keer, dien de omstandigheden
zullen nemen.
con tinto, it. met schakeering.
Continuum, n. lat. (van continuus, a, um, sa-

Contessa, f. ital. gravin, vgl. c o n t e.
menhangend) iets onafgebrokens, aanhoudends,
contesteeren, (lat_ contestári, fr. contester; vgl. voortdurends; - continua, it. (spr. u =oe) Muz.

t e s te e r e n) betuigen, verzekeren, bezweren; aanhoudend, voortdurend; - continua, pl.
betwisten, bestrijden; - contestàbel, adj. nw. lat. Gram, aanhoudende klanken, waartoe de h, de
betwistbaar, te bestrijden; - contestàtie, (spr. schurings-geluiden, klinkers, halfklinkers en
íie=tsie) f. (contestallo) betuiging, bevestiging vloeiende letters behooren; in het dui. Dauerdoor getuigen; twist, bestrijding; - litis conies-' laute (duurklanken) geheeten z. a. Er tegenover
üitio, z. 1 i s.
staan de ontploffingsgeluiden. - continueel, adj.
Context, m. lat. contéxtus (van contexere, sa- i fr. (continuel) voortdurend, gestadig, bestendig,
menweven, samenvoegen; vgl. t e x t) redever- onophoudelijk; - basso continuo, z. ond. b a s 2 ); binding, verband, samenhang der gedachten; - ' continuïteit, f. lat. (continuitas) voortgaande
uno contextu, in een samenhang, onafgebroken; - duur, onafgebroken verband der deelen, samencontextuur, f. nw. lat. samenweefsel, aaneen- hang, ongescheidenheid, bestendige duur, beschakeling, schikking der deelen, verband, sa- stendigheid; vandaar lex continuitàtis of conmenhang.
tinui, wet der bestendigheid; - continueeren,
Conti, pl. van c o n t o, z. ald.
lat. (continuare) voortzetten, voortvaren; voortContignátie, f. lat. (contignatio, v. tignum, duren, duren; aanhouden, niet aflaten; - conbalk) gezamenlijk hout tot steuning of schra- neet of continuétur (afgek, cnt., cntr.) Med. de
ging, balk- of sparrewerk, betimmering.
zieke ga met het gebruik der geneesmiddelen
Contiguiteit, f. nw. lat. (van contiguus, aan- voort; - continuate, ital. Muz. vaar voort, ga
rakend) 't aan-elkander-raken, -liggen of gren- j voort, vervolg; - continuatie (spr. tie = tsie), f.
zen, wanpaling, aangrenzing, gemeenschap van ' voortzetting, voortduring, vervolg; - pro conti grenzen.
tinuatiàne, tot voortzetting; - continuatief, nw.
contineeren, lat. (continére) zich onthouden, I lat. voortzettend, eene volgreeks uitdrukkend;
inhouden, matigen; samenhangen, aangrenzen; ; Gram. c o n t i n u a t i e v e w o o r d e n, voort-
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zettende bijwoorden b. v. voorts, verder, dan
enz. ; - continuator, m, voorzetter.
Cónto, n. it., pl. conti (z. v. a. het fr. compte,
v. 't lat. computus, berekening, v. computáre,
bijeenrekenen, berekenen) Kmt. rekening; iemand conto geven, d. i. hem in het grootboek
eene rekening openen, hem crediet geven; - conto nemen, zich van dat crediet bedienen, d. i.
borgen; - een goed conto maken, zijne rekening
bij iets vinden, eene goede koopmanschap doen,
winst of voordeel trekken; - conto reguleeren,
eene rekening onderzoeken en sluiten; - conto
saldeeren, eene rekening afsluiten en in som
trekken; - a conto, op rekening of afkorting; - a
conto stellen of schrijven, eene ontvangen betaling op de loopende rekening zetten; - conto
a meta, rekening ter helft, halve rekening, d. i.
voor gelijke winst en verlies; - c. corrénte, loopende rekening, rekening-courant; - c. di compagnía, gezelschapsrekening; - conto de reis, ook
wel enkel conto, port. rekenmunt = 1 millioen
reis of 1000 m i 1 r e i s, ongeveer = 2850 gl. ; c. di stámpa, rekening van wisselzegels; - c. di
tempo, rekening op tijd, bij welke de waren op
een bepaalden tijd geborgd worden; - c. finto
(spr. -f iento), verdichte, vermoedelijke rekening,
waarschijnlijke berekening van baten en schaden
(om den koopprijs eener plaats aan te toonen); e. loco, hunne-, c. mío, mijne-, c. nostro, onze
rekening; - c. nuovo (spr. -nóvo) afgek. C. N. of
N. C. nieuwe rekening; - c. per divérsi, rekening
voor allerlei, voor allerhande kleinigheden; - c.
pro errata, rekening tot vereffening van plaats
gehad hebbende misslagen of dwalingen; - c.
saldo, betaalde rekening; ook nog te betalen
overschot na aftrek van het in betaling of in
mindering ontvangene ; - c. separáto, afzonderlijke rekening; - c. suo (spr. u =oe) of suo conto,
op zijne of eigen rekening; - c. vecchio (spr. wekkio), oude rekening; - c. vostro of vostro conto, afgekort V. C. uwe rekening; - contant, adj. (it.
contante, v. contáre rekenen, tellen), gereed om
te betalen, baar; een c o n t a n t m a n, Kmt.
iemand, die altijd gereed betaalt; tegen c o n t a n t e betaling, d. i. voor gereed geld,
tegen dadelijke betaling koopen; - in contante,
in gereed geld, baar; - per of pro contante, tegen
gereed geld, voor dadelijke betaling; - contanten, n. pl. gereed geld, klinkende munt of
specie.
Contórno, it., de omtrek, z. v. a. fr. c o n t o u r; pl. eontorni, omstreken; omtrek, schets
der omtrekken; - eontorniaatmunten of contorneáti, rom. koperen medailles uit de Ode eeuw,
met verhoogden rand (c o n t o u r, c o n t o rII o), welke waarschijnlijk als premiën bij schouwspelen enz. dienden.
contorqueeren, lat. (contorquère; vgl. t o r q u e e r e n) verdraaien, verwringen, krommen,
buigen; - contórsie, f. lat. (contortio) gewelddadige verdraaiing, verstuiking, onvolkomen ontwrichting; vertrekking van het gelaat, overdreven en onbehaaglijk gebaar, grimassen.
Contour, m. fr. (spr. kontóér, vgl. t o u r) omtrek, omvang, randtrekken van een figuur of
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teekening; - contoureeren of eontourneeren (fr.

contourner), een omtrek maken, omtrekken;
eene figuur den vereischten omtrek geven, ronden, afronden; - gecontourneerd, adj.
geteekend, ontworpen; ook verdraaid, krom,
scheef, verkunsteld; - contorniáti, z. ond. c o nt o r n o.
contra, lat. tegen, een voorzetsel, dat in vele
samenstellingen voorkomt; geschrijf pro en contra, voor- en tegen; - contra vim non valet jus,
macht gaat boven recht.
Contra A, B, C enz., Muz. noten of tonen van
het onderste octaaf.
Contra-apertuur, f. nw. lat. Chin tegenopening, inz. bij veretteringen, om den etter een
vrijen weg te banen.
Contrabande, z. c o n t r e b a n d e.
Contrabas, Contrabasso, z. c o n t r e b a s.
Cóntrabazuin, f. lat -ned. (van 't lat. contra
en het oudd. pusune, bosun; oud. fr. buisirae;
verminkt van het lat. buccina, bucina, gr. bykáné) bazuinstem van 32 voet toon in het orgel.
Contraboek, n.lat. -ned. tegenboek, b oek, waarin
de c o n t r ó 1 e der rekeningen wordt gehouden;
ook boek, waarin bij collecteurs der loterij aan
getrokken prijzen en nieten-teknigvad
wordt gehouden.
Contrabezoek n. of -visite f., tegenbezoek, bezoek dat men aflegt bij iemand, die eerst een visite heeft afgelegd, zie contravisite; - contra- partij,
f. feest, dat gegeven wordt naar aanleiding van
een genoten feest.
Contracámbio, m. it. tegenwissel, herwissel.
Contract, enz., z. ond. c o n t r a h e eren.
Contráda, f. it. straat; oord.
Contradanza, f. it. z. c o n t r e d a n s.
contradiceeren, lat. (contradicére) tegenspreken, beantwoorden; - eontradieént, m. (contradicens) Jur. tegenpartij, partij, tegenspreker;
- contradictie, (spr. tie=sie) f. (contradictio) tegenspraak, tegenstrijdigheid; - contradictio in
ad jécto, lat. Gram. tegenstrijdigheid in het bijgevoegde, in het adjectivum of bijvoeglijk naamw.
b. v. hoekige kogel; soms als rhet. figuur
aangewend, b. v. droog water, wit roet
(voor sneeuw gebruikt bij H u y g e n s), een 1 evend g e r a a m t e, een allermagerst mensch;
- contradictio symptomátum, Med. tegenstrijdigheid der ziekteteekenen (vgl. s y m p t o o m); contradictor, m. door de rechtbank aangestelde
personen tot onderzoek en bestrijding van de
vorderingen, door de schuldeischers opgegeven;
- eontradietàriseh, adj. nw. lat tegensprekend,
strijdig; - contradictorische begrippen, oordeelen, enz., d. i. elkander
geheel tegensprekende of wederzijds opheffende,
vernietigende, b.v.lichtenduisternis;in contradictoriio, op eene wijze waarbij beide
partijen zich konden laten hooren, de tegenpartij
gehoord.
contradistingeeren, nw. lat. onderscheiden,
doen uitkomen; - contradistinet, adj. door
tegenovergestelde eigenschappen onderscheiden; contradistinctie, f. onderscheiding door
tegenovergestelde eigenschappen; - contradis-
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tinetief, adj. eene tegenstelling aanduidend.
Cóntractos, f. nw. lat. contradóte, it. Jur. eig.
tegenuitzet (z. d o s le art.), tegenerfmaking,
welke de man aan de gedoteerde vrouw toekent
en die zij na zijnen dood ontvangt.
Contra- extensie, f. nw. lat. (vgl. e x t e n s i e)
Chir. tegenrekking bij het zetten van beenbreuken en ontwrichtingen.
Contrafaciént, m. nw. lat. (van contra f acére,
tegendoen; in 't mid. lat. ook namaken, fr.
contre/ sire) overtreder eener verordening; - contrafáct, n. of contrafáctie, (spr. tie=sie) f. namaaksel, navolging; nadruk van een boek; contrafactie of contrafactuur, f. nauwkeurige
namaking; plaatwerk, schilderij.
Contra-fagot, f. Muz. een octaaf lager liggende
fagot (z. aid.).
Contrafissuur, contrafractuur, f. nw. lat. Chir.
tegenscheur, tegenbreuk, wanneer er eene beenbreuk of beensplijting ontstaat niet ter plaatse,
waarop de kracht onmiddellijk heeft gewerkt,
maar op eene verwijderde plaats.
Contrafuge, f. nw. lat. Muz. z. c o n t r e f u g e.
contraheeren, lat. (contrahére, van trahére
trekken) of contracteeren, samentrekken, verzamelen, vereenigen, een verdrag, eene overeenkomst sluiten, het eens worden, overeenkomen;
- schulden contracteeren, schulden
maken; -` contrahént, contractant, m. verdragsluiter, deelgenoot; - contrahentïa (spr. li= lsi),
pl. Med. samentrekkende middelen; - contract,
n. lat. contráctus, m. verdrag, geschreven overeenkomst, vrijwillige verbintenis tot vervulling
van wederzijdsche plichten; ook speelmerk voor
een of meer dozijnen of tientallen rekenpenningen of vischjes (fiches); - arbeidscontract, n.
overeenkomst tusschen werkgever en werknemer;- contract -boek, n. Kmt. hulpboek ter woordelijke inschrijving van de gezamenlijke gesloten
contracten; - contractus accessorius, bijverdrag;
- C. assecuratiónis, verzekerings- of assurantie
bilaterális, twee- of wederzijdsch,-verdag;c.
beiderzijdsch verdrag; - c. bonae f idéi, verdrag
te goeder trouw; - c. censiticus, cijnsverdrag; e. chirographarius, handschriftelijk verdrag; e. claudicans, gebrekkig gemaakt verdrag; - c.
emli et venditi, koop- en verkoopverdrag; - c.
f euddlis, leenverdrag; - c. litterális, schriftelijk
verdrag; - c. litterárum, verdrag bij de Romeinen, dat onomstootelijke zekerheid had en onschendbare verplichtingen oplegde; - c. locáti et
conducti, huur- en pachtverdrag;-c. nuptiális, huwelijksverdrag;-c. permutaliónis, ruilverdrag;-c.
pignoralitius, pandverdrag;- c. principolis, hoofd
- c. retrovendilw nis, verdrag omtrent-verdag;
vergunning van den wederverkoop; - c. simulàtus, schijnverdrag; - c. stricti juris, verdrag, dat
letterlijk moet nageleefd worden; - c. unilateràlis,
eenerzijdsch verdrag; - c. usurarius, woekerachtig verdrag, verdrag over interest; - c. ver
mondeling verdrag; - contract, als adjec.-bális,
(lat. contractus) tegennatuurlijk samengetrokken,
verlamd, lam; - eontractatie, (spr. tie=tsie) f.
nw. lat. handelsgerecht, kamer van koophandel
-
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in Spanje; - contractàtie-buis, n. handelshuis,
koophuis; - contráctie, f. lat. (contractco) samen trekking, verkorting; Gram. samentrekking van
twee klinkletters of lettergrepen tot een, b. v.
daán ofdaên voor daden; -eontractibel of
contractcel, adj. nw. lat. samentrekbaar, verkortbaar; - contractibUiteit of eontractiliteit, f.
samentrekbaarheid, krimpbaarheid, geschiktheid van een lichaam om zich samen te trekken;
- contractief, adj. nw. lat. samentrekkend;
- contractieve kracht, samentrek
i e v -kingsracht(e .vxpans
kracht); - contractuur, f. spieroptrekking,
staat van samentrekking en stramheid, waartoe
de spieren gewoonlijk eerst allengs, ten gevolge
van rheumatisme, zenuwpijnen, stuipen geraken; kromming der gewrichten.
contraignabel, z. contrainte.
contra-indiceeren, nw. lat. (vgl. i n d i c e e r e n, ond. i n d e x) tegen-aanwijzen, het tegendeel aantoonen, aanwijzen dat een geneesmiddel
niet (langer) moet worden toegepast; - contraindicans, n. Med. tegenaanwijzing tegen de aan
een middel; pl. contra-indicantia; --wendigva
contra-indicatie, (spr. tie=tsie) f. tegenaan
-wijzng.
contrainte, f. fr. (kohlrent') geweld, dwang,
dwangmiddel; - contraignábel, adj. (spr. kon
trenjábel) aan rechtsdwang onderworpen.
contraire, z. c o n t r a r i u s.
Contra -jagen, n. lat. -ned. bij jagers het tegenjagen, drijfjacht, waarbij het wild van twee kanten tegen elkander in wordt gedreven.
contra jus in thesi, z. ond. j u s ; - contra leges,
z. ond. lex.
contraliciteeren, nw. lat. (vgl. 1 i c i t e e r e n)
overbieden, meer bieden, in den koop treden of
vallen.
contraltista, ital. Muz. altzanger, altzangeres.
contralto, of contr'alto, m. it., of haute contre,
fr. (spr. hoot' kóntr') Muz. alt, tweede stem, diepe
vrouwenstem; ook altist, altzanger, vgl. a 1 t.
contramandeeren, z. c o n t r e m-; contrami neeren, z. c o n t r e m-.
contra mani f ésta jura et veritàtem, z. ond.
j us; - contra natüram, z. ond. natuur.
Contramarca, it., z. c o n t r e m a r q u e.
Contraniténtie, (spr. tie = tsie) f. nw. lat. tegen
-druking,
tegenwerking.
con tranquillezza, ital. met bedaardheid, rustig.
Contra-octavo, it. Muz. laagste octaaf in den
algeheelen omvang.
Contra- operatie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. tegengestelde werking, tegenwerking.
Contrapéndenza, f. ital. dwars door de sneeuw
gebaande weg.
contraponeeren, lat. (contraponére, van ponere,
zetten) tegenstellen; Log. een oordeel omzetten,
d. i. het zonder verandering van den inhoud
een anderen vorm geven, zoodat uit een bevestigend gezegde een ontkennend ontstaat, of
omgekeerd; Kmt. afschrijven, posten in het
boek in orde brengen; - contrapositie (spr. zitsie), f. tegenstelling; Log. omzetting van een
-
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voorstel door tegenstelling, met verwisseling van
het logisch karakter, b.v. a 11 e g e l ij k z ij d i ge
drie hoeken zijn gelijkhoekig, –
geen drie hoek van ongelijke hoeken is gelijkzijdig; vgl. conversie;
Kmt. dekking van een wisselschuld; herstelling
van een misslag in 't boeken; – contrapost, m.
tegenstelling in de beeldende kunsten, z. v. a.
an t i t h e s i s in de rede; Kmt. tegenpost,
waardoor een misplaatste post wordt hersteld,
opgewogen.

contra principia negántem disputdri non po lest, tegen den ontkenner der grondbeginselen
(volgens welke de twistvraag beslist moet worden) kan men niet redetwisten.
Contra-protest, n. nw.lat. tegenvoorbehoud,
gerechtelijk opgemaakte acte ter waarborging
voor schade van den houder van een geprotesteerden wissel (zie onder p r o t e s t e e r e n).
Contrapunt, n. nw.lat., cóntrapunto, it. (spr.
– poento; fr. contrapoint, m.) n. Muz. eig. tegenpunt, omdat men vroeger punten in plaat, van
noten schreef; kunst der toonzetting, kunst om
bij éene stem andere te zetten, of onderscheiden
stemmen regelmatig met elkander te vcrbinden
(eenvoudig contrapunt); inz. kunst
der stemafwisseling, d. i. het inlichten der partijen op zoodanige wijze, dat zij zonder fout in
de harmonie enz. verwi7seld, d. i. lagere tot
hoogere gemaakt kunnen worden (d u b b e 1
of veelvoudig contrapunt); –contrapunteeren, de regels van het contrapunt toepassen; – contrapuntist, m. die de regels van het
contrapunt verstaat, toonzetter die zich stipt
houdt aan de regels van het contrapunt; – contrapunto alle menie, Muz contrapunt voir de
vuist w. g, zonder studie.
Contrarail, f. tweede rail, gelegen naast de
hoofdrail bij kruispunten, bochten, overwegen
enz. ter voorkoming van ontsporing.
contra ratiànem, z, ond. ratio.
Contrarco, m. ital. streek met den strijkstok
tegen den regel.
Contra-regulariteit, f. nw.lat. onregelmatigheid.
Contra-remonstranten, pl., z. v. a. G o m g
-risten
(z. ald.).
Contra-revolutie, f. (spr. –tsie) tegen-omwenteling, z. contre-revolutie.
contrareus, a, um, lat. contrair (fr. contraire),
contrarie, tegen, tegengesteldheid, tegenstrijdig,
ongunstig, rampspoedig, afkeerwekkend; – c o ntraire begrippen, meeningen, elkander bestrijdende, tegenstrijdige of (positief)
tegenovergestelde begrippen, enz., b. v. deugd
en ondeugd; – au contraire (spr. o kentrer') of
e contrario, lat. integendeel, omgekeerd, daarentegen, veeleer; – contrarium, n. lat. tegendeel;
– in contrariem, integendeel; pl. contraria, tegen
– contraria contraries curantur, het-steling;
tegengestelde wordt door het tegengestelde genezen (grondstelling der a 11 o p a t h i e, z.
ald.); – contrariëeren, fr. (contrarier) tegen zijn,
tegenwerken, weerstreven, dwarsboomen; –
contrariánt, adj. hinderlijk, twistziek, tegen
contrariëteit, f. lat.-spreknd,_twizuchg;–
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(contrariétas) oneenstemmigheid; strijdigheid,
tegenspraak; wederwaardigheid, onaangenaamheid, belemmering, hinderpaal.
Contra-rol, f. rol, register om de juistheid van
een ander na te gaan.
Contra-schepen, lat. -ned. schepen, die tusschen buiten-europeesche staten heen en weer
varen.
contra sextum, z. ond. sextus.
contrasigneeren, nw.lat. (vgl. s i g n e e r e n)
tegenteekenen, mede-onderteekenen om een ge
meer kracht, vertrouwen bij te zetten-schrift
(b. v. een koninklijk besluit door een verantwoordelijk minister); – contrasignatuur, f. of
fr. contreseign (spr. kontr'seh), n. mede-onderteekening.
Contrást, n. (fr. contrasts, it. contrasto, v. mid.
lat. contrastare, tegenoverstaan, strijden) tegenstelling, over-elkander-stellen of in aanraking
brengen van strijdige, afstekende voorwerpen
(die niet volstrekt u i t e r s t e n behoeven te
zijn), a f s t e k; Log. 't tegenover-elkander-stellen van twee voorwerpen, om die daardoor des
te sterker van elkander te onderscheiden,
terwijl in de a n t i t h é s i s (z. ald.) de
voorwerpen bijeengebracht worden, om ze te
vergelijken; de laatste werkt meer op het ver
daarentegen op het gevoel;-stand,hecor
– contrasteeren, fr. (contraster) tegen elkander
afsteken; doen afsteken, in a f s t e k plaatsen,
tegenover elkander zetten, afzetten.
Contra-stimulus, m. nw.lat. (vgl. s t i m u1 u s) Med. tegenprikkel, voorbedachtelijke
(pijn) opwekking van een lichaamsdeel, om een
prikkel van een ander deel af te leiden; – contra-stimulisme, n. leer van den tegenprikkel, een
door Rasori in Italië bedacht stelsel der geneeskunde ; – contra-stimulist, m. aanhanger van
dat stelsel.
Contra-subject, n. nw.lat. Muz. tegenstelling
of tweede ondergeschikte zetting in de fuge.
Contrat, m. fr. (spr. kon -trá) c o n t r a c t (z.
ald.), inz. contrat social, maatschappelijk ver
een stilzwijgende overeenkomst, die als-drag,
grondslag der burgerlijke samenleving geldt of
gehouden wordt.
Cóntra-tempo, z. contretemps.
Cóntra-tonen, diepste bastonen onder de
groote C.
contravaleeren, nw.lat. evenveel gelden.
Contravallátie, z. c o n t r e v a 11 a t i e.
Contravectie, f. voortplanting der warmte in
vloeistoffen en gassen door middel van strooming.
contraveniëeren, nw.lat. (van venire, komen)
tegenhandelen, overtreden; strijdig met wet of
verdrag handelen; – contraveniént, contravénter,
m. overtreder, hij, die tegen eene verordening
der regeering handelt; – contraveniéntie of contravéntie (spr. t=ts) f. overtreding, 't strijdig, onwettig handelen, schending van een verdrag,
enz. ; – in casu of casum contraventions, lat. in
geval van overtreding.
Contraventiel, n. tegenklep in een orgel, om
den wind te keerera of af te sluiten.
4
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CONTREFORT.

Contre-change, z. c o n t r e-é C h a n g e; –
contra vim non valet jus, lat. tegen het geweld
contre-changemént, n. fr. (spr. koltr' sjalizj'máii)
geldt geen recht, macht gaat boven recht.
Contravindicatie, f. lat. verklaring van den- omkeeren of zwenken in een rechten hoek bij
gene, die van schending van eigendom beklaagd het draaien.
Contrechant, m. fr. (spr. ko &tr'sjá^i), z. v. a.
is, dat hij de ware eigenaar is.
contrapunt (z. ald).
Contra-violen, z. c o n t r e b a s.
Contrechassis, n. fr. (spr. koiitr'sjassi) tegenContravisite, f. tegenbezoek, z. c o n t r evenster, voorvenster, winterraam of -venster.
v i s i t e.
Contrecoeur, n. fr. (spr. kottr'kóur) ijzeren
contravoteeren, barb. lat. (van votum, v oplaat in het midden van een schoorsteenmuur
t e e r e n) tegenstemmen.
Contrayérba of contrayérva, f. sp. (eig. tegen om dien te beveiligen en de warmte af te kaatsen,
yerba = lat. herba, kruid; nw.lat.-kruid,van staande haardplaat; – a contrecoeur, met tegen-radix contrayervae) tegengiftige dorstenie, ame- zin, weerzin, ongaarne.
Contre-couleur, f. fr. tegenkleur (nam. in het
rikaansche plant, door den Engelschman Drake
in 1850 overgebracht; de wortel dier plant, tegen- kaartspel).
Contrecoup, m. fr. (spr. kohlr'kóé) tegenstoot,
:giftwortel, ook D r a k e-wortel genoemd, is
van buiten ros van kleur, heeft een scherpen, tegenslag, terugslag, weerkaatsing, afsluiting;
bitteren smaak en specerijachtigen geur. Men oneig. ongeval, ongeluk, tegenspoed, weder
onderneming om iemands doel te-wardighe;
schreef hem vroeger giftwerende eigenschappen
verijdelen.
toe. Hij werkt prikkelend en -zweetdrijvend.
contre, fr. (spr. kohtr' ; = lat. contra) tegen,
Contre-couteau, n. (eig. m.) fr. (ook lame
-een voorzetsel, dat in vele samenstellingen voor f emelle, eng. ledgerblade, spr. ledzjurbleed) tegenmes, ligger, vastliggend mes der scheermachine
komt.
Cóntre-admiraal, m. fr. tegenadmiraal, zeebe- (bij de lakenfabricatie).
velhebber, die op den admiraal en v i c eContre-crease, f. fr. gracht, wier aarde, bui.a d m i r a a 1 volgt, ondervlootvoogd, schout- tenwaarts tegen de vesting geworpen, de borst
-wering
vormt.
bij-nacht.
contrecteeren, lat. (contrectáre, v. tractáre) eig.
Contre-allée, f. fr. zijlaan.
Cóntre-approches, f. pl. fr. (spr. koiilr'- betasten, bevoelen, aangrijpen; Jur. onrechtapprósj') Mil. tegenloopgraven, werken der be- matig ontnemen, ontvreemden; – contrectátie,
legerden om de loopgraven der belegeraars tegen (spr. tie=tsie) f. ontrooving, ontvreemding.
te gaan.
Contredans, m. (van 't eng. countrydanse)
Contrebaldnee, f. fr. (spr. –balans') tegen veld- of reidans, landelijke dans; ook (van fr.
tegenwicht of-wicht;–onrebal ,ht contre- danse) levendige en vroolijke dans, die
met 4 of meer paren (in even aantal) wordt uitge-evenwicht houden of maken, opwegen.
Contrebánde, f. fr. (spr. kontr'bád' ; it. con- voerd; muziek voor dien dans.
Irabbando) waren, die contra bannum (z. ald.),
Contredeclarátie, (spr. tie=tsie) f. lat. tegen
verklaring, die tegen eene voor--overgstld
4d.i. tegen een verbod in uit- of ingevoerd worden,
dus verboden waren, sluikgoederen, smokkel gaande strijdt.
sluikhandel, smokkelhhandel ; – contre--war;
Contre-échange of contre-change, f. fr. (spr.
bandeeren, sluikhandel, smokkelhandel drijven, kontr'sjanzj') tegenruiling, inwisseling, herverboden waren uit- of invoeren, smokkelen; – wisseling.
contrebandier, m. (spr. kontr'bandjé) sluikhancontre-emailleeren, fr. (spr. kontr'emálj'–) aan
de binnenzijde met email of brandverf overdelaar, smokkelaar.
Cóntrebas, f. (fr. contrebasse, it. contrabbasse) trekken; – contre-email, n. (spr. kontr'emálj')
of eóntreviolon, m. Muz. tegenbas, groote bas, email op de binnenzijde van eene wijzerplaat.
groote basviool.
Centre-epaulette, f. fr. (spr. kontr'epolett) Mil.
Contrebatterie, f. fr. tegenbatterij, tegenge- epaulet zonder kwasten of troetels.
schutbedding, tegengeschutwal; oneig, tegenContre-épreuve, f. fr. tegenproef, tegendruk;
aanslag, tegenwerking.
in de teekenkunst enz.: van een versche teekeContrebazuin, z. c o n t r a–.
ning door eene pers verkregen afdruk, die ze zóó
Contrebflle, f. fr. (spr. kontr'biélj') tegenbal, vertoont, als ze in den spiegel of op de koperen
^die bij het terugstuiten van den rand van het plaat is.
Contre-escarpe, z. c o n t r e s c a r p e.
biljart den bal van den medespeler raakt.
Contrebillet, n. fr. (spr. kontr' -bi -1je, gewoonContrefait, n. fr. (spr. kontr' f é) z. c o n t e r}lijk –bil jét) tegenbriefje, tegenbewijs, dat het f e i t s e l; – contrefacon, contrefáctie, z. v. a.
vroeger afgegevene krachteloos maakt.
contrafactie.
Contrefeu, n. (eig. m.) fr. (spr. kontr' f eu)
contrecaiqueeren, van eene teekening een
tegenafdruk door middel van calqueering ver- vuurscherm.
-vaardigen.
Contrefiche, f. fr. (spr. kontr' f iesj') kruisband,
contrecarreeren, fr. (contrecarrer, van carrer, stut, schoor.
vierhoekig maken, fig. zich breed maken) (ieContrefinesse, f. fr. (spr. kontr' f iness') tegen
-list.
mand) tegenwerken, weerstreven, tegen of hinderlijk zijn; (iets) verhinderen, dwarsboomen,
Contrefort, n. (eig. m.) fr. (spr. kontr' f ór) Mil.
steunmuur, steunpilaar; tegenlaag, beer.
,doen mislukken.
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Contrefíga, fr.-it., of contrefuge, f. Muz. tegenfuge, dubbelfuge ( z. f u g e).
Contregarde, f. fr. (spr. ko^itr'gárd') Mil. ver
voor een of ander werk, bescherm -sterking
-wal.
Contreguerilla, f. (spr. –gerielja) tegenstanders, tegenpartij der guerilla's.
Contrehachures, pl. fr. (spr. kontr'hasjuur')
kruisstrepen op eene koperen plaat.
(bontrei, contreie, f. fr. (contrée) streek, omstreken.
Contrejour, m. fr. (spr. kontr'zjoer) tegenlicht,
zijlicht, terugkaatsing van het licht.
Contrelettre, f. fr. (spr. kontr'léltr') tegenbrief,
tegenbewijs, geheime acte, waardoor men erkent,
dat eene eerste openbare acte in haar geheel of
gedeeltelijk niet ernstig gemeend was; z. v. a.
revers.
Contre-maitre, m. fr. (spr. –mètr') 1° bootsman; 2° in fabrieken: meesterknecht, werkbaas.
contremandeeren, fr. (spr. kohlr'mánd–) tegenbevelen geven, afbevelen, afzeggen, herroepen,
terugnemen; – contremandaat, contremandement, n. tegenbevel.
Contremanaeuvre, f. fr. (spr. kontr'-maneuwr')
Mil. plotselinge verandering van slagorde, tegenbeweging.
Contremarque, fr. (spr. kohtr'márk' ; vgl.
m a r q u e) contramarca, it. f. tegenteeken,
bijmerk op koopgoederen, fabriekwaren, enz.;
merk op goud- en zilverwerk; tweede briefje of
kaartje, dat men na afgifte van het eerste in
schouwburgen, enz. ontvangt om weder binnengelaten te worden, wanneer men in de tusschenbedrijven uitgaat; – contremarqueeren, tegenteekenen, bijmerken, een tweede merk geven;
van paarden: valsche kenteekens hebben, valsch
teekenen.
Cóntremarsch, m. (fr. contramarche) Mil.
tegentocht, rugwaartsche tocht, terugmarsch;
zwenking, waardoor eene colonne volle face
maakt.
Contremine, f. fr. (spr. kontr'míén') Mil. tegen
werk om de uitwerking van-mijn,oderasch
vijandelijke mijnen te beletten; oneig, tegen
tegenaanslagen; Kmt. speculatie op daling-list,
(in den effectenhandel); ook: de gezamenlijke
baissiers (z. ald.); – contremineeren, tegenmijnen maken; tegenwerken, wederstreven,
tegenlist gebruiken; Kmt. op daling (der effecten) speculeeren; – contremineur, m. tegenmijnwerker; tegenwerker, dwarsboomer; Kmt. iemand, die de daling der staatspapieren of publieke fondsen zoekt te bewerken, die daarop
loert en rekent; speculant op daling (bij het
beursspel) z. v. a. b a i s s i e r (z. aid.).
Contre- oppositie (spr. zi-isie), f. fr.-lat. partij,
die zich aan de .o p p o s i t i e (z. aid.) houdt,
maar van andere grondstellingen uitgaat.
Contre-ordre, doorgaans contra-order, f. fr.
(spr. kontr'órdr') tegenbevel.
eontrepareeren, f. (vgl. p a r e e r e n) afweren; – eontreparáde, f. fr. afwering bij het schermen.
Contrepart, m. fr. nw.lat. (vgl. p a r t) tegen-
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partij, wederstrever; tegendeel; – contrepartie,
f. fr. Muz. tegenstem; Kmt. tegenboek.
Contrepas, m. fr. (spr. koIitr'pá) tegenschrede,
verkeerde danspas.
Contrepassátie, f, fr. (spr. kontr'–) Kmt. we-

derafstand van een wissel aan den persoon, die
hem had uitgegeven.
Contrepente, f. fr. (spr. kohtr'pant') tegenhel-

ling: omgekeerd g l a c i s (z. ald.).
Contrepetterie, f. fr. woordenspel, dat bestaat
in het verplaatsen van de voorletters der woorden.
Contrepied, n. fr. (spr. kontr'pjé) tegenspoor,
valsch spoor (jachtterm, als de hond op het
spoor van het wild teruggaat of daarheen loopt,
vanwaar het kwam); tegendeel, omgekeerde van
eene zaak.
Contrepilaster, m. (fr. contrepilastre; vgl. p i
-1aster)
tegen- of zijpilaar.
Contrepoids, n. fr. (spr. kontr'poá; it. contrappesso) tegenwicht, balanceer- of evenwichtstok
der koorddansers.
Contrepoil, n. fr. (spr. kontr'poál) tegenstreek
van het haar; – a contrepoil, tegen den streek,
tegen de vleug; verkeerd.
Contrepoint, z. contrapunt;– contrepointeeren, bestikken, doornaaien.
Contrerevolátie (spr. tie = tsie) f. fr. tegen
wederomverwerping van een uit-omwentlig,
revolutie voortgekomen grondwettigen toestand (meest in aan het volk vijandigen zin); –
contrerevolutionnair, adj. tegenomwentelingsgezind, der nieuwe staatsinrichting niet toegedaan, daarvan afkeerig.
Contreronde, f. fr. (spr. kontr'rónd') Mil. tegenronde, tweede ronde of patrouille om de eerste
gade te slaan, om te zien of de schildwachten op
hun post zijn, enz.
Contreruse, f. (spr. kontr'ruuz') tegenlist.
Contresalut, n. fr. (spr. kontr'salu; vgl. s a1 u t) tegengroet met kanonnen.
Contrescarpe, f. fr. (spr. koitr'skárp' ; vgl.
e s c a r p e) Mil. tegenvoorwal, tegenbolwerk,
uiterste grachtmuur, schuine vlakte of helling
van de gracht eener vesting naar het veld toe,
de buitenwerken; bedekte weg in het g 1 a c i s.
Contre-sens, m. fr. (spr. kontr'sán) strijdige
zin, onzin; valsche, onechte kant eener stof.
Contresignal, fr. (spr. kontr'sien jál; vgl. s i gn a a 1) gew. cóntresignaal of cóntresein, n.
tegenteeken, antwoord op een gegeven signaal,
ten bewijze, dat men het eerste verstaan heeft;
– contresignaleeren, een tegenteeken g even; –
contresigne, n. (.
sP rnt'síèn
kor 7)' dubbel herkenningsteeken, veldleus ; – contresigneeren, z.
eontrasigneeren.
Contretemps, fr. (spr. kontr'tán) of contratempo, it. n. (vgl. t e m p o) ontijdig voorval,
wederwaardigheid, ongeval, onverwachte ver
hindernis; in het dansen: zekere pas,-hinderg,
waarbij men, terwijl de neertezetten voet is opgeheven, op den anderen springt, alvorens den
eersten neer te zetten; in het schermen: gelijk
uitvallen der beide vechtenden; in de rij--tijdg
kunst: plotselinge en onverwachte overgang van
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het paard van rust tot beweging; Muz. vertraging, verbreking van de maat.
Contre-terrás, n. fr. Mil. aardwal of terras,
tegen een ander steunende of daarboven opgeworpen, een tegenterras.
Contretranchée, f. fr. (spr. kohlr'transjé) Mil.
tegenloopgraaf, loopgraaf tegen de belegeraars.
Contrevallàtie, fr., of contrevallatieljjn (spr.
tie = tsie), nw.lat., f. Mil. tegenomwalling, tegen
tegenschans om de uitvallen der-verschanig,
belegerden te beletten.
eontreveniëeren, zie e o n t r a v e n i e e r e n.
Contrevent, m. fr. (spr. koiitr'wáii) windscherm,
winddeur (van buiten).
Contreviolon, z. c o n t r e b a s.
Contrevisíte (spr. wizíét'), f. fr. (in welke taal
het echter een tweede bezichtiging, een tweede
onderzoek beduidt) tegenbezoek.
contribueeren, lat. (contribuére, fr. contribuer,
vgl. tribuëre) eene bijdrage geven, zijn aandeel in
de lasten of opbrengsten betalen, opbrengen;
bijdragen, bijpassen; medewerken, bevorderen,
behulpzaam zijn; – contribuábel, adj. fr. (contrile) schatplichtig, belastingschuldig, aan
lasten onderworpen; als subst. belastingschuldige; – eontribuént, m. lat. (contribuens) schatplichtige, bijdrager; – contributie (spr. tie=tsie),
f. (contributio) gemeenschappelijke bijdrage, opbrengst, som, die ieder schatplichtige aan land
of stad, ieder lid van eene sociëteit, -een genoot
moet betalen; de oorlogslasten,-schap,enz.
brandschatting; in contributie stel1 e n, brandschatten; – contributiepond, n. voor
rekenmunt van 13 gl. 48-maligeostnrjkch
kreutzer rijnsch = 14 gl. 49 ct. ; – contributief,
adj. nw.lat. (fr. contributif) in de belasting betalend, belastbaar; bijdragend, medewerkend.
con tristézza, z. ond. t r i s t e.
Contritie (spr. tie = tsie), f. lat. (contritio, van
conterëre, stukwrijven) verbrijzeling des harten,
-

het innig gevoeld berouw (vgl. a t t r i t i e).

Controle, f. fr. (controle, m., ontstaan uit
centre-role, van role, lijst, register, it. rótolo,
radje, midlat. rol, verklw. v. lat. rota, rad)

dubbel register van alle verrichtingen in recht
kantoren, enz., tegenrekening, te--banke,op
genregister; tegenrekening of narekening ter
vermijding zoowel van vergissing als van bedrog; tegenopzicht van een ambtenaar over den
anderen; ook in het algemeen: toezicht; ambt
van controleur; – contróleeren, tegenrekening of
toezicht houden, narekening; in het tegenboek
brengen; – iemand controleeren, toezicht over
hem houden, hem gadeslaan, op hem passen;
hem berispen, doorhalen; – contróleering, f.
toezicht; – controleur, m. tegenschrijver, tegen
toeziener, ambtenaar, belast met-reknaof
het toezicht, het houden van het tegenboek der
belastingkantoren, enz. ; aannemer of ophaler
van biljetten en kaarten op sporen, in schouwburgen, enz. ; werktuig om te controleeren; fig.
bediller, zedenmeester, zedenpreker; ook: oost indisch ambtenaar onder den assistent-resident.
Controller, m. eng. schakelkast, weerstandskast, voor toevoer van stroom naar de motoren
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in een elektrischen tram- of treinwagen, wagen
-schakelr.

Controvérs of controvérse, f. lat. (controversia)
geleerde strijd of twist, twistzaak; twistrede over
vraagstukken of gevoelens, die van weerszijden
kunnen verdedigd worden, inz. over godsdienstzaken, vooral tusschen R. Katholieke en andere
Christenen; – stdlus controvérsiae, stand van den
strijd met uiteenzetting der eigenlijke punten
van verschil; – controversia verbórum, Jur. woordenstrijd; – controversist of controvertíst, m.
nw.lat. bestrijder, inz. geloofsstrijder, kampredenaar, twistschrijver; – controverseeren lat.
(controversari) strijden, twisten, twistschriften
wisselen.
Contrumide, f. (v. fr. contre en humide, vocht)
uit niet poreuze massa's bestaande door Feichtinger te Londen uitgevonden bekleeding der
tanden om vochtigheid te weren.
Contubernium, n. lat. (van tabérna, hut) 't samenwonen, samenleven, kamergenootschap; –
contubernalis, m. lat. eig. tentgenoot; kamergenoot, inz. samenwonend student; – contubernàlen, m. pl. eig. tentgenooten; samenwoners,
kamergenooten, zij, die dezelfde kamer bewonen; oudtijds de slaaf en slavin, door hun meester
aan elkander gehuwd; – contubernaliteit, f. kamergenootschap,
contumax, lat. hardnekkig, weerspannig; als
subst. Jur. iemand, die uit weerspannigheid op
gedane dagvaarding niet verschijnt, eene opgelegde handeling nalaat, enz. ; – contumaciter, adv.
ongehoorzaam, weerspannig, halsstarrig; – contumácie, f. (lat. coniumacia) weerspannigheid,
weerbarstigheid, ongehoorzaamheid tegen gerechtelijke bevelen, hardnekkig wegblijven op
de dagvaarding, verstek; ook z. v. a. q u a r a n t a i n e;– contumatie houden, z. q u ar a n t a i n e houden; – contumaciecordon, n.
afsluitingsketen, uitgezette posten ter beveiliging van een streek tegen besmettelijke;ziekte; –
contumacie -huis, n. gebouw waar menschen uit
besmette landen verblijf houden, alvorens door
te kunnen reizen; – in contumaciam, lat. wegens
ongehoorzaamheid, b. v. wegblijven op gedane
dagvaarding; – contumaciëeren, nw. lat. (fr contumacer) iemand wegens weerspannigheid aan
-klagen,
ook veroordeelen.
Contumelie, f. lat. (contumelia) beschimping,
hoon, grove beleediging; – contumeliëus, adj.
(lat. coniumeliósus, a, um) beschimpend, smadend, hoonend.
contundeeren, lat. (contundëre) kneuzen, kwetsen; – contundatur, te kneuzen, fijn te stootera!
(op recepten); – contusie (spr. s=z), f. lat. (contusio) kneuzing, kwetsing, lichte wond.
conturbeeren, lat. (conturbáre), vgl. t u rb e e r e n) verwarren, verontrusten; – conturbàtie (spr. tie=tsie), f. verwarring, ontsteltenis.
Contus, m. lat. wapen der romeinsche ruiterij,
als lans en als werpspies gebruikt.
Contusie, z. ond. eontundeeren.
Contütor, m. lat. (vgl. t u t o r), Jur. medevoogd.
Conuco, m. sp. groenteveld (in Z. Amerika).
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►verpleegde in een armhuis; - eonventuálen, m.
con un dito, it Muz. met éen vinger.
Conus, m. lat. (gr. kónos) Geom. kegel, ronde A. kloosterlingen; ook in tegenst. met de

pyramide, kegelvormige as in een machine (rijwiel); N. H. kegelschelp, kinkhoren; - eónisch,
adj. kegelvormig; - conisehe refractie, f. oplossing
van een lichtstraal in een kegelvormigen bundel;
- tonische spiegels, kegelspiegels (die de . voor
een geheel andere gedaante dan hunne-werpni
wezenlijke vertoonen); - conifërae of coniferen,
f. pl. lat. Bot. kegeldragers, naaldboomen, eene
plantenorde uit de klasse der tweezaadlobbigen
van J u s-s i e u, waarvan de vruchten kegels
zijn en die altijd groene bladeren hebben; coniglobium, n. sterrenkegel, eene halve hemelsfeer,00k conische globe genoemd, die de helft
van den sterrenhemel vertoont; - conilithen, m.
pl. kegelsteenen; - coniséctor, m. kegelsnijder,
een werktuig tot kegelsneden; - conolde, f. kegelvormig lichaam, onechte kegel, door omwenteling van zekere kromme lijnen om haar as
ontstaan (b.v. een p a r a b o l o i d e); - conoldisch, adj. op een kegel gelijkende; - conophthálmus, m. Med. kegelachtig druifgezwel
op het hoornvlies.
convalesceeren, lat. (convalescére, van valere,
gezond zijn) genezen, gezond worden, aan de
beterhand zijn, herstellen; - geconvalesceerden,
m. pl. genezenen, herstelden; - convaleseént, m.
genezend, iemand, die aan de beterhand is; eonvaleseéntie (spr. tie=tsie), f. genezing, herstelling, beterschap.
Convallaria, f. nw.lat. (van het lat. convallis,
dal) Bot. plantensoort, tot de familie der aspergeachtigen (Asperdgi) behoorende, geneeskrach
voor hartziekten.
-tig
con variazioni, z. ond. v a r i a; convenabel,
z. ond. conveniëeren.
Convenátie (spr. t=ts), f. (van 't lat. venári,
-

jagen, venatio, jacht) koppeljacht.

eonvenieeren, lat. (convenire) overeenkomen;
aanstaan, passen; betamen, gepast, welvoeglijk,
geschikt zijn; - convenabel, adj. (fr. convenable)
gepast, geschikt, behoorlijk, raadzaam, welvoeg
betamend, betamelijk; - conveniéntie, (spr.-lijk,
tie=tsie) lat. (convenientia) of convenanee, fr.
(spr. konwenáns') f. plaatsgrijpende overeen
i e) aangaande het gedrag-komst(cnvé
in bepaalde gevallen, en welke op een stlzwijgend verdrag berust, het letten op hetgeen samenpast met inachtneming der omstandigheden,
rang, vermogen, enz. (b.v. mariage de convenanee); gepastheid, welvoeglijkheid, betamelijkheid,
enz. ; - eonvént, n. lat. (conventus) vereeniging,
samenkomst, vergadering, b.v. n a t i o n a a 1e o n v e n t (fr. convention nationale), volksof rijksvergadering, naam, dien de nationale ver
gedurende de fr. revolutie na 10 Aug.-gaderin
1792 aannam, ook enkel het c o n v e n t geheeten; de vergadering der kloostermonniken; hei
klooster zelf, het sticht; - convéntbier, n. eig
kloosterbier, bier der c o n v e n t u a 1 e n of
kloosterbroeders, in onderscheiding van hei
sterke bier, dat de paters dronken; half-, klein.
of dun bier; - conventuaal, m. nw.lat. (tonen .
tuális) kloosterheer, klooster - of stichtsbroeder

) b s e r v a n t e n, de zijtakken van vele orden,
lie een zachteren regel volgen, b.v. de Carmeieten, die zich, tegen den strengen regel van het
)osten, schoeiden; - conventikel, n. (lat. con^enticulum) heimelijke samenkomst, verboden
vergadering, sluipvergadering, inz. geheime bijenkomsten der zich afscheidende godsdienst iecten; - convéntie (spr. t=ts), f. (lat. conventie)
Dvereenkomst,'t overeenkomen, eensworden, verdrag, vergelijk; - eonvéntie-geld of conventie munt (hoogd. conventions-Münze, spr. konventsióons muuntse) n. overeenkomstgeld, dat ten
gevolge der gesloten overeenkomst sedert de
Leipziger conventie van 1753 door verschillende
rijksstanden naar den Weener muntvoet is geslagen, waarbij men de mark fijn zilver op 20
gulden of 13 1/3 thaler schatte; vandaar ook
conventie-daalders, geldende ongeveer 2 2/5 gld. ; - conventioneel, adj. (spr. t= ts),
(lat. conventianális, fr. conventionnel) waaromtrent men overeengekomen is, overeenkomend,
overeenkomstig, verdragswijze ; - conventioneele straf, f. straf of betaling, waartoe men
zich verplicht, in geval men het beloofde niet
mocht nakomen.
convergeeren, nw.lat. (van het lat. vergére,
zich buigen) tot elkander neigen, naderen of
toenaderen, eenstemmig zijn; samenloopen van
lijnen, wanneer zij verlengd worden; Algeb.
kleiner worden der achtereenvolgende termen
eener oneindige reeks; vgl. d i v e r g e eren;
- eonvergént, convergeerend, adj . elkander naderend of naar elkander neigend, samenloopend;
Geom. elkander gestadig naderende lijnen, stralen ; Bot. met de toppen tot elkaar neigend;
oneig. overeenstemmend ; - convergéntie (spr.
t = ts) f. toenadering of helling van twee lijnen
tot elkander.
Conversa, z. ond. converteeren.
converseeren, lat. (conversári, met iem. omgaan) verkeeren, omgaan, onderhoud met elkander hebben; - conversabel, barb. lat. (fr. conversable) adj. gezellig, spraakzaam; - conversatie (spr. -za- tsie), f. gesprek, onderhoud, verkeer, omgang, verkeering; inz. tijdkorting door
gesprek in gezelschap, d. i. in beschaafd, fatsoenlijk gezelschap; - conversatie-taal, f. taal van het
dagelijksch verkeer; - conversatie-toon, m. toon
van het dagelijksch gesprek, omgangstoon; conversatie-zaal, f. zaal voor gezellig verkeer (in
badhuizen, hotels, enz.); - conversatie-stuk, n.
blijspel, dat zich in den kring van het gewone
leven beweegt en in den regel in den nieuwen tijd
speelt; - conversations-lexicon, n. dui. gr. (spr.sa-tsióóns-) woordenboek der samenleving, e ne y c 1 o p a e d i e (zie aldaar) ; algemeen zaakwoordenboek, dat de zaakkennis bevat, die tot
een beschaafden omgang wordt gevorderd; conversatorium, n. kamer of vereeniging tot gezellig onderhoud, praatgezelschap.
converteeren, lat. (convertére) veranderen, ver
verlagen of-wiseln;bkr,vhogf
doen overschrijven volgens een ander tarief,
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van polissen gezegd; den rentevoet van staats
veranderen; - convertibel, adj. nw.lat.-schulden
verwisselbaar; voor omkeering of bekeering vatbaar; - convérsie, f. lat. (conversio) verandering,
omwisseling, omzetting, omkeering; omsmelting,
verstempeling der munten; verandering, ver
renten der staatsschulden, ver -laginvde
oude schuldbrieven tegen nieuwe;-wiselngva
Log. omkeering van een voorstel, waarbij de
deelen hun logisch karakter verwisselen, d. i. het
onderwerp in predicaat, en omgekeerd, verandert, b.-v. alle gelijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekige driehoeken; alle gelijkhoekige drie
zijn gelijkzijdige driehoe--hoekn
ken; vgl. contra-positie en inver
sie; Poët. en Rhet. z. v. a. c o m m u t a t i e
(z. a.); Theol. bekeering, inz. overgang uit een
protestantsch kerkgenootschap tot de R.-K.
kerk; Jur. verandering van eene acte of pleidooi
in eene andere ; - conversionist, m. aanhanger,
voorstander der rente-conversie; - convérsus,
lat., ook converti, fr. m. iem., die tot een anderen
godsdienst is overgegaan, een bekeerde, nieuwbekeerde; - conversbroeder, m. leekebroeder in
een klooster; - convérsa of convertfe, f. eene bekeerde; - convertibles, pl. eng. amer., obligaties
die onder zekere voorwaarden in aandeelen omzetbaar zijn; - convertendus, m. iemand, die
bekeerd moet worden; - convértor, m. El. toestel, waarin de omzetting van de eene stroomsoort (b.v. gelijkstroom) in een andere (b.v.
wisselstroom) plaats heeft; ook de „peer" (een
peervormig vat) bij de bessemer-staalbereiding.
convex, lat. (convéxus, a, um) bolrond, verheven, gewelfd, buikig, lensvormig. Eene kromme
lijn heet convex gebogen op die zijde,
aan welke de door hare eindpunten getrokken
tangenten elkander snijden; op de andere zijde
heet zij concaaf gebogen (vgl. cone a a f); zoo hebben ook gebogen vlakken eene
convex- en concaaf-zijde; -.--convexglazen, bolle glazen, lenzen, die of op é e n e of
op b e i d e zijden eene bolverheven kromming
hebben; in het laatste geval zijn het ware convex-glazen en heeten convex-convex of ook biconvex, in het eerste (waarbij de keerzijde vlak
is) heeten zij planconvex; is het glas op de eene
zijde bol en op de andere hol, dan noemt men
het concaaf-convex, holverheven, of een m e n i s c u s, maan. In de meetkunde heet een hoek
convex, als hij meer, - concaaf, als hij minder
dan 180 0 bedraagt;- convex- spiegel, m. bolle spiegel,verheven spiegel;- convexiteit, f.(lat. convexitas) rondverhevenheid, bolheid, lensvormigheid,
uitwendige welving of kromming, boogvlakte.
Convieiniteit, f. lat. nabuurschap, buurschap.
Convicium,n.lat. smaad, 't schelden, lastering;
pl. convicia of conviciën, pl. smaadredenen,
schimpwoorden; - convicieeren, (lat. conviciári)
smaden, schimpen.
Convict, n. lat. (convíctus, 't sameneten, gastmaal; vgl. uitlus) vrije tafel aan duitsche hoogescholen.; ook plaats, waar die tafel gehouden
wordt; - convictorium, n. nw.lat. eetzaal, eet-
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kamer voor velen, ook z. v. a. c o n v i c t; convictorist, m. dischgenoot aan de vrije tafel;
- convivátor, m. lat. gastheer, gastmaalgever;
- convivialiteit, f. nw.lat. gezelligheid, gezellige
omgang, vroolijkheid aan tafel; - conviveeren.,
lat. sameneten, smullen; - convivium, n. lat.
gastmaal, smulpartij, gelag; - convive, m. fr.
(spr. konwíév'), conviva, lat. gast; - convié, m.
fr. (spr. konwjé) genoodigde gast.
Convict, convictie, z. ond. c o n v i n c e e r e n; - convié, z. and. c o n v i c t; -- con viguore,
z. ond. vigor.
convinceeren, lat. (convincére) overtuigen,
overreden, ook bepraten; - convietus, eng. convict, adj . overtuigd (z. con f essus) ; - convict, in.
eng. (spr. kónwikt) veroordeeld misdadiger; convictie (spr. t=ts), f. overtuiging, overreding,
onweerlegbaar bewijs van eene waarheid of een
feit; uitwerking van een klaarblijkelijk bewijs.
op den geest.
Convivator, z. ond. c o n v i c t; - con vivacita,
it. levendig, opgewekt; - con vivezza, it., z. ond.
vívus; - convivium, convive, z. ond. c o n v i c t.
convoceeren, lat. (convocàre; vgl. v o c e e r e n) samenroepen, bijeenroepen; - convóeant,
m. (lat. convócans) samenroeper, inz. Jur. die
zijne schuldeischers bijeenroept of ter opkoming
uitnoodigt; - convocatie, f (spr. 1=ts) samenroeping, inz. in Engeland de opgeroepen vergadering der tot de staatskerk behoorende geestelijkheid, om over geestelijke belangen te beraad
-slagen.
con voce rauca, ital. (spr. wótsje) met eene
heesche stem.
Convoi, m. fr. (spr. kohwod, van convoyer,
begeleiden; it. convoglio) of konvooi, n. begeleiding, bedekking, bescherming, geleide, inz. gewapend of krijgsgeleide; Mar. een of meer oorlogsschepen, geleischepen, ter bedekking of bescherming van koopvaardijschepen; Mil. hulp
van troepen, krijgsvoorraad, dien men in eene
plaats werpt; - convooi-briefje of -biljet, n.
geleibriefje, waarmede de waren van de eene
plaats naar de andere mogen vervoerd worden;
- convooi-loopers, pl. afgevers der uit- en invoerbiljetten te Amsterdam; - convoyeeren (fr.
convoyer, mid. lat. conviáre, van con = cum,
met, en vole = lat. via, weg) begeleiden of geleiden, bedekken, beschermen; - convoyer, m.
eng. (v. convoy = fr. convoyer) of convooier,
geleischip.
convoiteeren, fr. (spr. koiiwoat-) iets sterk
begeeren, op iets belust zijn; - convoitise, f. (spr.
konwoatiéz' ; voor covoitise, it. cupidigia, provenc,
cobilicia, als ware 't lat. cupidícia, v. cupidus,
gierig) begeerlijkheid, groote graagte.
Convolatilisatie, (spr. -za-tsie) f. nw. lat. (vgl.
v o l a t i e l enz.) Chem. medevervluchtiging,
't medevluchtig worden.
convoleeren, lat. samenvliegen; - convoláre
ad secí ndas nuptias, lat. Jur. tot een tweede
huwelijk spoedig overgaan.
Convoluut, n. lat. (convolulum, van convolvére,
samenrollen of -wikkelen) pak, bundel, rol papier, schriften; kluwen, enz. ; - convolute, f.

CONVOLUUT.

Zie ook K.
— 288 ---

nw.lat. Arch. wrong, rolneut aan het ionische
kapiteel; - convolütie, (spr. t=ts) f. nw.lat. samenwikkeling, oprolling; - convolvulacéén, f.
pl. Bot. de familie der winden (de klokvormigen
van L i n n e u s); - convolválus, m. winde,
waarvan de meeste soorten een purgeerend vocht
bevatten, dat in de geneeskunde wordt gebruikt;
Med. inschuiving, inwendige samensnoering,
ineenkronkeling der darmen; - convolvuline, t.
Chem. in ether onoplosbaar reuk- en smaakloos
bestanddeel van jalappe-hars.
Convooi, enz., z. c o n v o i.
Convulsie, f. (spr. s=z), lat. (convulsio, van
convellére, uitrukken, schudden) onwillekeurige
krampachtige samentrekking der spieren, stuiptrekking, stuip; - convulsibiliteit, f. stuipachtig
geneigdheid tot stuipen; - convulsief, adj.-heid,
nw.lat. stuiptrekkend; krampachtig; - convulionnair, m. een met stuipen, kramptrekkingen
behept persoon; - Convulsionnairen, m. pl. naam
eener dweepzieke Jansenisten-partij, die zich
vormde toen de vervolging der Appellanten
(z. u n i g e n i t u s) in 1730 algemeen werd;
ook wel naam voor Methodisten en Kwakers,
omdat zij in hunne godsdienstige geestvervoering soms c o n v u l s i ë n kregen.
con zelo, z. zeloso.

Conzo of liever c o n g i o, m. (van 't lat.
congius, z. aid.) venetiaansche vochtmaat, onge-

veer = 18 liters.
Cook, m. eng. (spr. koek) kok.
Cooler, m. eng. (spr. koe -l'r) koelvat, b.v. winecooler, wijnkoeler enz.
Cooper-Hewitt-lamp, f. soort kwikdamplamp,
zie Bastian-lamp.
Coom of coomb, z. comb.
coopereeren, nw.lat. (vgl. o p e r e e r e n)
samenwerken, medewerken, helpen; - coóperant, adj. medewerkend, behulpzaam; - coóperater, lat., of cooperateur, fr. m. medewerker,
medearbeider, medehelper, helper; - cooperatrice, f. fr. medewerkster, enz. ; - coóperátie
(spr. t=ts), f. lat. medewerking; inz. vereeniging
van personen, die zich door samenwerking, b.v.
door onderlinge oprichting van eigen winkels,
goedkoopere grondstoffen of levensbehoeften
trachten te verschaffen (b.v. „Eigen Hulp" in
Den Haag, c. bouwvereenigingen enz.); - coóperatief, adj. zich tot gemeenschappelijk werken
verbindend en door zulke verbinding werkende,
b.v. cooperatieve vereeniging, coóperat i ef stelsel, enz.; - cooperative
stores, 'pl. eng. (spr. -tiv'-) magazijnen en winkels van de verbruiksvereenigingen, b.v. der
civil service supply association
(winkelvereeniging voor civiele ambtenaren).
coopteeren, lat. (coopláre) uitkiezen, aan
cooptatie, (spr. tie=sie) f. (cooptatio)-nem;
opneming of uitkiezing van medeleden door de
overige leden van een gezelschap of genootschap.
coördineeren, nw.lat. (van 't lat. ordináre, ordenen, regelen) gelijkstellen, bijplaatsen, samen
rangschikken; - coordinaten, m. pl., fr. coórdonnée.s, f. pl. Math. gemeenschappelijke benaming
eener abscis en daarbij behoorende ordinaten;
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- coórdonàtie, (spr. t=ts) f. bijplaatsing, gelijkstelling, verbinding; gelijkheid van rang.
Copaiva of copahu-boom, m. (port. en sp.
copaiba, braz. cupauba) boom van Brazilië, met
dikken stam en groote, langwerpige, donker
bladeren (Copaif era, inz. C. o ffacinàlis);-groen
het roode en zeer harde hout wordt tot schrijnwerk en verfstof gebruikt; de witte balsemboom; - copaiva-balsem, m. hars of gom van den
genoemden boom, die men door insnijdingen ver
ofschoon men die, welke de stam van zelf-krijgt,
uitzweet, voor de beste houdt; men gebruikt
dien als zweet- en pisafdrijvend middel.
Copál, m. (mexic. kopalli) hars, hoofdzakelijk
uit twee boomsoorten gewonnen, n.l. Rhus copallinum in W.-Indië en Elceocarpus copàli f er in
0.-Indië. De copalgom komt uit 0.-Indië; zij is
droog, zeer hard, licht, doorschijnend, meer of
minder geel, koud zijnde bijna zonder reuk, oplosbaar in ether en vlugge oliën, maar onoplosbaar in lijnolie. De meeste copalgom is uit
Amerika afkomstig en wordt gewonnen van den
Rhus copallinum, L. Men gebruikt de beide
soorten tegenwoordig tot vernis.
Copalchi-bast, m. Bot. bittere mexicaansche
bast, die koortsverdrijvende eigenschappen
bezit.
Copang, m. japansche goudmunt, de oude
= 24 gld. 70 ct., de nieuwe = 14 gld. 25 ct.
Copanificàtie, (spr. t=ts) f. nw.lat. verandering van gemengde stoffen in brood.
Copartitie, (spr. tie = tsie) f. nw.lat. (vgl. p a r
t i t i e ond. p a r t e e r e n) bijdeeling, ver
hetzelfde geheel naar een anderen-delingva
maatstaf.
Copello, m. italiaansche graanmaat, het 1 /48
van een s a c c o, ongeveer = 7 liter.
copermuteeren, nw.lat. eene geestelijke bediening of eene prove tegen eene andere ver
--ruilen;copmta,.rvewisl;
copermutátie (spr. tie=tsie), f. verruiling, ver
ruiling eener prebende.
-wiselng,
Copernicaansch systèma, n. leer van C o p e rn i c u s aangaande ons zonnestelsel.
coperto, it. Muz. gedekt of bedekt (van ge
kegeltrommen).
-dempt
Copet, m. fr. (spr. ko-pè) voormalige vruchtenmaat in Neufchatel en Waadtland, van 15,234
liter.
Copie, f. lat. (copia,, eig. menigte, voorraad; in
mid.lat. boekenafschrift, omdat daardoor de
voorraad van exemplaren vermeerderd werd)
k o p i e, afschrift, nateekening, naëtsing, na
handschrift, waarnaar de letterzetter-druk;
werkt (dan meestal k o p ij); pro copia, lat.
voor afschrift; - Jur. copia auscultata, afschrift,
dat door voorlezen, terwijl een ander het naleest,
voor nauwkeurig is verklaard; - copia vidimáta
of gevidimeerde cople, nagezien, nauwkeurig
bevonden afschrift; - copiëer-boek, n. koopmansboek, waarin afdrukken van brieven, wissels enz.
zijn te vinden; - copiëermachine, f. werktuig, om
voorwerpenof plattevlakken langsmechanischen
weg te reproduceeren, b v. bustes of teekeningen,
die nauwkeurig met het origineel overeenstem-
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men;– copieer-pers, f. pers, om geschreven schrift een boek; – copyright-edition (spr. –idísjun), opte copiëeren, waarbij men zich voor de copie be- lage, die met toestemming van den eigenaar van
dient van zoogenaamd c o p i ë e r p a p i e r het kopijrecht wordt uitgegeven; – copyright(meestal ongelijmd postpapier) of van bijzonde- bill of law (spr. lá), wet op het kopijrecht.
coq a l'áne, fr. (spr. kok a laan') eig., haan op
ren, zoogenaamden c o p i ë e r i n k t; – copièerraam, n. Phot. afdrukraam, waarin het den ezel; verbinding van ongelijke, strijdige zanegatief gedrukt wordt tegen het gevoelige ken, ongerijmde redenen; – faire des coqs à l'áne
papier; – copialiën, n. pl. (copialia) kosten voor (spr. Ier' dè–) van den os op den ezel, van den
het afschrijven; – copie- recht, n. uitsluitend hak p den tak springen; coq du village (spr_
recht tot het uitgeven van een boekwerk of ge- un aazj'), eig. dorpshaan;; de meest invloed
schrift; – copiëeren (fr. copier), afschrijven, na- rijke man op eene plaats enz.
Coquard, m. fr. (spr. kokdr) basterdfazant, de
teekenen, navormen, nabootsen; – coplist, copist,
m. afschrijver, schrijver, nateekenaar, naboot- vrucht van den fazant en het gewone hoen; ook
galante grijsaard, oude meisjesgek.
ser.
coque, lat, kook! (op recepten), afgek. coq.
copieus, lat. (copiósus, a, um) adj. rijkelijk, in
Coquelicot, m. fr. (spr. kok' likti ; eig. klaproos,
menigte voorhanden, talrijk, overvloedig, menigvuldig; – copieuze stijl, m. woordenrijke kollebloem, fr. coquelicol, coquelicoq, hanengeschrijfwijze; – copióse, in menigte, rijkelijk, enz.; kraai, en als provinc. haan; zoo geheeten wegens
– copiositeit, f. (spr. s=z) overvloedigheid, me- den rooden kam van den haan) klaproos; ook
hoogrood, hanekamrood.
nigte; wij dlo opigheid.
Coqueluche, f. fr. (spr. kok'lt'-sf ; mid.lat.
Copjen, pl. russ. zes voet lange lansei. der
coqueluca, coqusia, verwant met lat. cucullus,
Kozakken.
Coppa, f. it. (eig. beker, provenc. copa, fr. kap aan het kleed) 1° monnikskap; 2° oneig.
coupe, v. lat. cupa, vat) oude ital. graanmaat; – lieveling der dames; 3° Med. kinkhoest.
coquerelles, pl. fr. (spr. kok'rell', v. coque, note.coppo, m. (eig. kruik) oud gewicht in Lucca,
om olijfolie te wegen =264 pond van 334,5 gram. of eierschaal, en dat v. lat. concha, schelp) in
Copperhead, m. eng. (spr. –hèdd) eig. koper de wapenkunde : hazelnoten of eikels in hunne
koperslang (Trigonocephalus concortrix);-kop; doppen of schalen.
coquet, fr. (spr. kokét; van coq, haan, dus eig.
ook als partijnaam voor de s e c e s s i o n i st e n (z. ald.) in de noordelijke staten van Noord- hanig, haanachtig) behaagziek, veroveringszuchtig, verlokkend, verliefd makend; licht
Amerika.
manziek (alle woorden,-vardig,mnzucht
Copra(b), f. ind. gedroogde kokosnootkern,
die uitgeperst en waarvan de olie voor bereiding die de eigenlijke beteekenis slechts bij nadering
uitdrukken) ; – coquette, f. behaagziek vrouwsvan zeep, kunstboter enz. gebruikt wordt.
Coprolieten, m. pl. dreksteenen, versteende persoon, hartenvangster, aanlokster, verleidster;
uitwerpselen van voorwereldlijke dieren; – co- – coquetteeren, allerlei middelen aanwenden en
bekoorlijkheden ten toon spreiden, om personen
prologie, f. bemestingsleer.
Copropriëtair, m. nw.lat. (vgl. proprius, enz.) van het andere geslacht aan te lokken en op zich
medeëigenaar, b.v. van een huis; – copropriëteit, verliefd te maken, een spel met de liefde drijven,
behaagziek zijn,; – coquetterie, f. behaagzucht,
f. mede-eigendom.
Copula, f. lat. band, verband; Gram. verbin- hartveroveringszucht of -kunst, minnaarsjacht,
dingsbegrip, koppelwoord (i s, zij n, enz.), liefdeverstrikking.
Coquilles, f. pl. fr. (spr. kokíélj', verklw. v.
waardoor het praedicaat of gezegde aan het onderwerp wordt toegevoegd; – copula carnàlis, coque, schaal; vgl. coquerelles) schaaldieren,
Jur. vleeschelijke vermenging; – copuleeren (lat. schelpdieren, inz. mosselen en oesters (z. c o neopuláre), verbinden; twee personen trouwen, c h y 1 i ë n); – coquille, f. schelp, slakken
aan mortieren en kanonnen; gie--huisje;pan
.door het huwelijk verbinden, inzegenen, paren,
k o p p e 1 e n; bij tuinlieden: een wilden boom teling, gans, baar van ruwijzer, gegoten ijzeren
met een edel takje nauwkeurig samenvoegen of vorm, waarvan men zich bedient bij herstelparen; – copulatie, (spr. t=ts) f. (lat. copulatio) ling van hard gegoten ijzer, 1 /2 M. lang en
echtverbinding, echt, huwelijk, paring; manier 1 d.M. dik; – coquillage, f. (spr. ljá-zj') schelpvan veredeling der vruchtboomen, die boven de werk, als versierselen aan muren enz.
Coquin, m. fr. (spr. kokén, waarsch. van 't
n t i n g het voordeel heeft, dat zij in den herfst
men winter kan aangewend worden en de stam mid.lat. coquinus, zeer geringe keukenjongen,
minder te lijden heeft; Log. z. v. a. p 1 o c e de minste der huisbedienden) schelm, schurk,
(z. ald.); – copulatief, adj. vereenigend, verbin- schoft; – coquíne, f. liederlijke deern, lichte
veile meid, hoer; – coquinaille, f. (spr.-koi,
dend; – copulatieve conjuncties,
Gram. verbindende voegwoorden; – copulátor, kokinálj') gepeupel, boevengoed; – copuinerïe,
m. verbinder; geestelijke, die 't huwelijk sluit; – f. schurkerij, boevenstreek.
tor, lat. voorz. voor woorden, die met r becopulàtrix, f. koppelaarster.
copy, f. eng. (spr. kóppi), z. v. a. c o p i e; ginnen = con, z. aid.
Cor, n. eng. wijnmaat in Engeland en Schotexemplaar van een boek, enz. ; – copy-holders,
m. pl. eng. (spr. kóppi-hoolders) cijnspachters, land van ruim 2 1/4 liter; ook oud-oostersche
in Engeland; – copy-right, n. (spr. graanmaat van ruim 13 liters.
cor, n. (genit. cordis), lat. hart; – cordis apex
.kóppi-rail) kopijrecht, recht tot de uitgave van
19
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of c. muero, top of spits van 't hart; cordis
cordis basis, grondatria, harteboezems;
vlakte van het hart; cordis conus, hartpunt;
cordis ventriculi, hartkamers, hartholten.
Cor, m. fr. Muz. hoorn; cor a pistons, van
zuigers voorziene hoorn; cor de chasse, jachthoorn, waldhoorn.
Coraal, corale, it. z. k o r a a l; coralliet,
m. versteende koraal, koraalversteening;
corallifériseh, adj. nw. lat. koraaldragend;
coralligécorallifórm, adj. koraalvormig;
nisch, adj koraalvormend; coralline, f. uit
plantenvezels verkregen surrogaat van balein;
ook: zekere geelroode kleurstof, uit een zeewier of uit carbolzuur bereid; eoralliniet,
eoralliogram. getakte versteende poliep;
phic, f. gr. koraalbeschrijving.
Coráees, pl. lat. (sing. corax, raaf) raaf- of
kraaiachtige vogels; coracieten, pl., z. v. a.
b e 1 e m n i e t e n (z. ald.); coracjjn, adj.
ravenzwart; eoraeobrachiális (se. musculus),
m. nw.lat. Anat. de ravebeks-armspier;
eoraeoidéus (stil. procéssus), m. ravebeksuitsteeksel van het schouderblad.
Coralliet, eoralliferisch, enz., zie c o r a a 1.
coram, lat. voor iemands oogen of in tegenwoordigheid; iemand coram nemen, in de studententaal ook wel corameeren, hem te rede
stellen, doorhalen, uitschelden; coram notario et testibus, lat. vóór notaris en getuigen;
coram populo, vóór het volk, openlijk; coram
senátu, vóór den raad; coram vobis, vóór u, in
uwe tegenwoordigheid, in uw bijzijn.
Corax, m. lat. raaf.
Corba, 1. ital. (eig. kort, lat. corbis) maat
voor droge en natte waren; te Bologne is zij
voor granen en wijn 78,645 liter; corbeille,
f. fr. (spr. korbélj') korf, mand zonder hengsel;
Mil. schanskorf met aarde gevuld; bruiloftsgeschenk van den bruigom aan de bruid, uit
sieraden, kleederen enz. bestaande; afgesloten
plaats voor de beëedigde effectenmakelaars
op de beurs te Parijs; corbillard, m. fr. (spr.
-bi-ljar) groote reiswagen, van achteren met
eene soort van korf, kamerwagen; ook soort
van groote lijkkoets; corbillon, m. fr. (spr.
korbi-ljan) eig. korfje; fr. gezelschapsspel,
waarbij men verplicht is om op corbillon te
rijmen; corbula, f. oude sardinische korenmaat, ongeveer 25 liter.
Corear, z. c u d b e a r d.
Corculum, n. lat. (verklw. v. cor) hartje:
binnenste kern, die de kiem der planten uitmaakt.
Cord, n. eng. koord, touw; als houtmaat;
vadem; naam van wollen stoffen.
Corda, f. it. snaar, z. c h o r d e; Muz. una
corda, éene snaar (als op de piano door het
verschuivings- of linkerpedaal slechts éene
snaar aangeslagen wordt); tutte corde, alle snaren, als het verschuivingspedaal niet gebruikt
wordt; a due corde, op twee snaren.
cordaat, lat. (cordàtus, a, um, v. cor, het hart)
hartelijk, rond, ongekunsteld, gemoedelijk, oprecht; vertrouwelijk, vertrouwd;
cordiaal,
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adj. lat. hartelijk of hartig, vertrouwelijk;
hartsterkend, verkwikkend; cordialiteit, f.
hartelijkheid, vertrouwelijkheid, ongekunsteldheld, oprechtheid, rondheid, trouwhartigheid,
gemoedelijkheid; Cordélia en Córdula, vr.
naam: hartje, de gemoedelijke, hartelijke;
cordicólae, pl. hartaanbidders, eene katholieke
secte der 17de eeuw, die aan het hart van Jezus
en Maria eene bijzondere vereering wijdde;
cordifolium, n. nw.lat. hartvormig blad; gewas
met hartvormige bladeren; cordifórm, adj.
(cordi f órmis, e) hartvormig.
Corde, f. fr. snaar; touw; danseur de corde,
koorddanser; koorde (van een boog, ook Geom.>
vgl. c h o r d e; Muz. corde a jour, corde a vide,
open of ledige snaar, als zij door geen vinger
neergedrukt is; vadem, een fransche houtmaat;
cordelat, n. fr. (spr. kord'lá; sp. cordellate;
fr. ook cordillat) grove wollen stof uit Languedoe en Spanje;
cordeleeren (fr. cordeler) r
vlechten, twijnen; cordelier, m. (spr. kord'ljé)
franciscaner monnik of -minderbroeder, eig.
koord- of touwmonnik, wegens het touw (cordon), waarmede zij zich omgordden; ook, tijdens.
de fransche staatsomwenteling, medelid var,
eene parijsche club, die in een voormalig franciscaner klooster vergaderde; eordelière, f.
knoopstrik, geknoopte vrouwenhalsband, gordelband;
cordiet, n. rookzwak buskruit, in
Engeland in gebruik.
cordiaal, cordialiteit, f., zie onder c o r d a a t.
Cordië, f. nw. lat. (cordia, naar den botanicus
Cordus in de 16de eeuw benoemd) een plantengeslacht, waartoe als soorten behooren r u i mc o r d i ë of s e b e s t e n b o o m, zwarteborstbezieboom in Syrië, Egypte, enz.;
c
e r h o u t-c o r d i e op Jamaica en de
Caribische eilanden, die door schrijnwerkers tot
kunstwerk wordt verbruikt. De s e b e s t e n-c o r d i ë in 0. -Indië heeft een zwart- en ijzerkleurig hout, dat om zijn sterken en verkwikkenden geur in Indië tot reukwerk dient en in
de apotheken onder den naam van a 1 o ëhout voorkomt.
Cordifolium, cordiform, zie onder c o r d a a t.
Cordillas, n. fr. (spr. -diéljá) zeer grof lijnwaad, paklinnen; zeer grove wollen stof.
Cordilléras, pl. sp. (spr. kordieljéras; v. 't
oudsp. cordilla, cordíella, provenc. en it. cordella.
fr. cordelle, touwtje, strikje, snoertje, verklw.
van 't it. corda, touw, koord) keten-gebergte,.
inz. het hoofdgebergte van Z.-Amerika, ook
Andes of Anden in 't sp. altijd C o r d i 11 e r a
d e 1 o s A n d e s geheeten; ook de bijnaam,
van verscheiden andere gebergten.
cordis apex, enz., z. ond. cor.
Cordon, n. fr. (spr. kordóh, van corde, z.
c h o r d e) snoer, band, b. v. 1° waaraan deportier trekt, om de huisdeur te openen; Le
cordon, s'il nous plait, doe asjeblieft open, portier 12 hoedeband; 3° in Frankrijk inz. ordelint;
Arch. steenring of band van een vestingmuur,.
eene rij van vooruitstekende ronde steenplaten
ter afwering van vochtigheid; muurband, muurkrans; Mil. onafgebroken linie van troepen mm
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een land tegen vijandelijke invallen of besmettelijke ziekten te behoeden, grensketen, ver weerlinie, grensbezetting, grensafsluiting; cordon bleu, ordelint en ook de orde van den
Heiligen Geest; ook: bekwame kok; - cordon
noir (spr. -nor) orde van St. Michaël; - cordon
rouge (spr. -roezj'), orde van St. Lodewijk; cordonist, m. grensbezetter, grenssoldaat.
Cords, pl. eng. eig. snoeren; Kmt. zware
katoenen of manchesterachtige stoffen van onderscheiden soort.
Corduáán of cordovan, n. (fr. cordouan, sp.
cordobán) zachte ledersoort uit bokke- of geitevellen, naar de spaansche stad C ó r d o v a,
C ó r d u a, benoemd, alwaar het 't eerst door
de Mooren gemaakt werd; marokijn ieder.
Cordula, z. and c o r d a a t.
Cordyline, f. Bot. met de a s p h e d e 1 o s
verwante plantensoort.
Coregént, m. nw. lat. mederegent.
Corge, n. eng. (spr. kordzj') in vele streken
van 0. Indië hoeveelheid van 20 stuks geweven stoffen; op Sumatra 40 korven tabak.
Coriágo, f. lat. verharding der ruggehuid
bij het rundvee.
Coriander, z. koriander.
Coriaria, f. lat. (v. corium, leder) looiersstruik, looiersmyrte, smak, welker bladeren veel
looistof bevatten.
Corifeo, it. z. k o r y p h w u s.
Corindon, z. c o r u n d u m.
Corine of Corinne, f. fr. (it. corina, nw. lat.
Antilope corinna, aan den Senegal, corin) soort
van afrik. gazelle.
Corium, n. lat. lederhuid.
Cormorán, m. fr. (eng. cormorant, tautologisch samengesteld uit het lat. corvus, raaf,
en het neder- bretonsche mor vran, d. i. zeeraaf,
provenc. corp-man; men leidt het ook af van
't sp. ct ervo marino) zee- of waterraaf, schol
schollevaar, zwarte pelikaan (Phala--verdof
crocorax).

Corn, n. eng. koren; in Amerika uitsluitend
mais; - corn-law, korenwet; vgl. a n t i-c o r nlaw1eague.
Comae of kornak, m. leider van een oli-

fant.

Cornacchine, f. it. (spr. -kiéna), Pharm.
buikzuiverend poeder uit spiesglans, scammonie en wijnsteen.
Cornada, f. sp. stoot met de horens (bij
't stierengevecht).
Cornádo, m. (samengetrokken van coronado,
gekroond), omdat er eene kroon op stond: oude
spaansche munt, van ongeveer 3/, o cent waarde.
. Cornáge f. (fr. corner op een horen blazen),
het pijpen bij het ademhalen door vernauwing
der luchtwegen bij paarden; dampigheid; cornard, adj. lijdende aan cornage.
Cornalijn of corneool, z. k o r n e o o 1.
Cornamusa, f. it., z. c o r n e m u s e.
Cornard, m. fr. (spr. -nar; van come, hoorn,
= lat. cornu) hoorndrager, man, wiens vrouw
zich aan een ander man prijs geeft; - een spotmunt op Lodewijk XVI van Frankrijk, die
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daarop gehoornd is afgebeeld; - cornardise
(spr. -diéz'), f. hoorndragerschap .
cornéa, f. lat. (v. cornu, hoorn) eerste der
oogbekleedselen, hoornvlies; - eorneitis, z.
keratitis.
Corned beef, eng. (spr. horned bief) n., rund
-vlesch
uit Amerika in bussen.
Cornelius, Cornélis, Cornelia, lat. mans- en
vrouwenra.; (de afleiding is onzeker), verkort:
Sees, Krelis, Knells ; hectic; - cornélboom,
m. (it. corniolo fr. cornouille, mid. lat. cornolium,
van 't lat. corpus, verwant met cornu, hoorn,
wegens het harde hoornachtige hout) kornoeljeboom, tot de familie der kamperfoeliën
behoorende.
Cornemüse, fr., cornamiísa, it. f. (samengest.
uit. prov. coma, hoorn, en mesa, pijp, dus
hoornpijp, omdat zij oorspronkelijk voorzien
was van een bokskop of twee hoornen, waarvan
de eene de ingeblazen lucht opneemt, die uit
den anderen als fluittoon gehoord wordt),
doedelzak, zakpijp, een landelijk speeltuig; voorheen ook een houten blaasinstrument met gaten.
Corner, m. eng. hoek; inz. ook: wedrenbeurs
te Londen aan de zuidwesthoek van Hydepark,
z. v. a. tattersall (z. ald.); ook: amer.
kunstmatige schaarschte, door handelaars en
makelaars veroorzaakt, om de prijzen op te
drijven.
Cornét, k o r n é t, m. (eng. cornet, fr. le
cornelle, v. la cornette, z. ald.) vaandrig bij de
ruiterij, ruitervaandrig, standdaarddrager, vlag
ook naam van fr. papiersoorten:-gejonkr;
grand en petit cornet; - cornétte, f. fr. (verkjw.
van come, hoorn, iets dat in eene punt uitloopt;
oorspr. een lang stuk taf, dat dubbel aan de
spits van een lans was vastgemaakt) ruitervaan
of standaard; witte scheepsvlag; vrouwenmuts,
kornetje.
Cornettist, cornetio, enz., z. ond. corno.
Corniche, f. fr. (spr. korniésj'; it. cornice,
van 't lat. corónis, gr. korónis, krultrek aan 't
einde van een boek of van eene afdeeling)
kroonlijst, k o r n i s, het bovenste uitstekende
gedeelte aan het kroonwerk van eene zuil of
een balk, de lijstkrans.
Cornichons, m. pl. fr. (spr. -sjón), eig. hoorntjes; ingemaakte kleine groene komkommers,
augurkjes.
Cornienlum, z. ond. c o r n u.
Cornière, f. fr. dakgoot, waterleiding tusschen twee dakhellingen.
Cornine, f. Chem. in den wortelbast van den
amerikaanschen kornoeljeboom (Cornus florida)
ontdekte bittere kristallijne stof.
Cornish stone, eng. m. half verweerd pegmatiet, dat in fayence-porselein zit.
corn, m. ital. (= lat. cornu) horen, hoorn;
- corno di caccia, it. (spr. -katsja), cor de chasse,
fr. m. woudhoorn, jachthoorn; ook muts van
den voormaligen doge van Venetië ; - corno
inglese (spr. -iengléze) engelsche hoorn, een
groote hautbois of hobo, bijna gekromd in de
gedaante van twee halve cirkels; - cornetto,
m. it. en cornet, m. fr. (spr. krnè) hoorntje, krom-
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hoorn; jachthoorn ; posthoorn; - cornet a pi.
skin, kleine klephoorn; - cornettist, m. horenblazer; - cornettino, m. it. kleine kromhoorn.
cornu, n. lat. horen, hoorn; pl. cornea; —
cornu cervi, n. lat. hertshoorn; - cornu cervi
sine igne praeparàtum, ongebrand hertshoorn;
— cornu cervi ustum, gebrand hertshoorn; cornu copiae, hoorn des overvloeds; - corniei2lum
n. hoorntje; - cornulieten, m. pl. nw. lat. hoorn
-sten,pladirvsteng;-cou,
m. lat. (cornutus) gehoornde of hoorndrager;
voormaals in Duitschland bij de boekdrukkers
een leerjongen, die wel door zijnen meester tot
knecht of gezel was verhoogd, doch die door
deze niet onder hun getal werd opgenomen,
alvorens hij gepostuleerd had, d. i.
eene belooning voor het hem als leerling gegeven
onderwijs had betaald. Bij dit gebruik ( p o st u 1 a a t) werd den postuleerende een hoed
met hoornen op het hoofd gezet en afgeslagen:
vandaar het woord; - cornutus, m. (syllogismus
cornutus) hoornbesluit, dubbele sluitrede, gevolgtrekking van twee stellingen, welke ieder
in 't bijzonder de tegenpartij vangen en weder leggen, z. v. a. dilemma.
leggen,
Cornus, f. lat. Bot. kornoelje; keelruid, een
talrijk plantengeslacht.
Cornuta, f. lat., of cornue, f. fr. destilleerkolf
of retort met een rechten korten en een langen
krommen hals in den vorm van een hoorn.
Cornuut, cornutus, z. ond. c o r n u.
Cornwalliet, n. soort mineraal, verbinding
van koperoxyde en arsenik.
Coro, m., pl. con, it. koor.
Corolla, f. lat. (verklw. van corona, krans)
kransje, bloemkroon; - corollair, adj. ten overvloede bijgevoegd; - corollarlum, n. (stil.
donum) eig. kransje als geschenk; dan ieder
geschenk boven het verschuldigde loon, toelage;
vandaar oneig. aanhangsel, toegift, opheldering; Geom. gevolg, toegevoegde stelling, gevolgtrekking en aanhangsel bij een gevoerd
bewijs; ook eonseetarium; - corollist,
m. kruidkundige, die de planten naar hare
bloemkronen indeelt; - corollftisch, adj. nw lat.
Arch. met bladeren en bloemen omgeven, -met
loofwerk versierd, bekranst.
Corona, f. lat. (= gr. koróné) kroon, krans
(b. v. corona civica, burgerkroon, eikenkrans,
welke een Romein ontving als belooning voor
het redden van het leven van een medeburger);
10 vrouwelijke doopnaam; 2° stralenkrans,
welke bij totale zoneclipsen verschijnt en voor
de verlichte zonneatmosfeer gehouden wordt; 3° omgeving van toeschouwers of toehoorders;
4 . omsingeling van eene belegerde plaats; 5.
portugeesche munt van 10 milreis; - corona
clericalis, z. v. a. t o n s u u r, z. ald. ; vandaar
priesterlijke waardigheid; - corona solis, zonnebloem; - corona Venéris, Med. venuskroon, venusbloesem, eene soort van syphilitischen uit
voorhoofd; - coronaal, adj. nw. lat.-slagophet
kransvormig; — coronariën, pl. (lat. coronariae)
Bot. kroon- of koekoeksbloemen, een uitgebreide plantenfamilie, waartoe de leliën behooren; 0
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coronátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat. coronàre, bekransen, bekronen) kroning, bekransing, inz. de opzetting van den bruidskrans bij
de inzegening van een huwelijk in de gr. kerk; coronation check, n. eng. (spr. neesjen Isjek)
kroningsstof, eene geruite katoenen stof; coroner, m. eng. (spr. kórroner) eig. kroonbeambte; een gerechtspersoon in Engeland,
wiens taak inz. is om, onder toevoeging van 12
gezworenen, in naam des konings de lijken
van hen, die een gewelddadigen dood zijn gestorven, te bezichtigen of te schouwen; bij zelfmoorden heeft hij te onderzoeken, of zij het
gevolg van verstandsverbijstering waren, dan
wel of zij als misdaden (f elonía de se ipso) moeten beschouwd worden. Alle goederen van den
zelfmoordenaar en al, wat den dood van een
mensch veroorzaakt, vervalt als d e o d a n d
(z. ald.) aan den koning; - coroner's inquest, lijk
- coroner's jury (spr. -dzjóeri), lijk-schouwing;
lat. kronen,-schouwingjry; e,
bekransen; - coronilla, f. (spr. niélja) eig.
kleine kroon; spaansche goudpiaster of goud
ook e s c u d i 11 o d'o r o genoemd,-daler;
van 2 gld. 48 ct. waarde; - coronix, f. mid.lat.
z. v. a. c o r n i c h e (z. ald.).
Coróza, f. sp. (spr. koróssa; port. carocha,
fr. caroche) spitse muts, puntmuts, welke hun,
die de inquisitie in Spanje tot het a u t o-d a-f e
heeft veroordeeld, wordt op het hoofd gezet.
Coroza, coroso, n. plantaardig elpenbeen (fr.
-

-

ivoire végétal).

Corporaal, m. (verbasterd van het fr. caporal,
it. caporále, aanvoerder, van capo, hoofd, van
't lat. caput, dus eig. hoofdman), k o r p o r a a 1,
rotmeester, hij, die een korporaalschap, een
kleinen troep, escouade, aanvoert; laagste met
rang bekleede militair.
corporáál, adj. lat. (corporális, e, v. corpus,
z. ald.) of corporeel (fr. corporel), lichamelijk,
lijfelijk; corporeele straffen, lijfstraffen ; - corporale, n. altaardoek, gewijde
misdoek in de R. Kath. kerken, een met figuren
gestikt lijnwaad, waarop de hostie-schotel en
de kelk worden gezet; - corporaliteit, f. (later
lat. corporalitas) lichamelijkheid; - corporatie
(spr. t=ts) (lat. corporatio, lichamelijkheid),
f. mid. lat. gezamenlijke leden van een gezelschap; gewettigde vereeniging, wier leden aan
algemeens regelen en tucht zijn onderworpen,
gilde; gemeente; - corporations -acte, f. z. v. a.
t e s t-a c t e (z. ond. t e s t); - corporiiiceeren, nw.lat., of corporiseeren (spr. s=z) barb.
lat. verdichten, in een vast lichaam veranderen,
verlichamelijken; - corporificatie of corporisàtie, (spr. -za-tsie) f. Chem. van verandering
een vloeistof in een vast lichaam door bijmenging van andere bestanddeelen, verlichamelijking, verlichaming.
Corps, n. fr. (spr. kor, van 't volgende lat.
corpus) Phys. stof in tegenstelling van den
geest; gedeelte der stof, dat een op zich zelf
staand en onderscheiden geheel vormt, lichaam; vereeniging van vele personen onder
hetzelfde hoofd, onder dezelfde wetten, b. v.
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Mil. legerafdeeling, heirbende, legerbende (in dende wetverzameling, welke echter eerst in
dezen zin ook als korps geschreven en uitge- de 16de eeuw dien naam kreeg; zij bevat de
sproken); - corps a corps, man tegen man; - instituten, de pandecten of dicorps d'armeé, n. hoofdleger, heermacht, gesten, den codex, de novellen en
kracht des legers; - corps de bataille (spr. een aanhangsel, over het leenrecht; - c. juris ca-batálj'), hoofdcorps, dat tusschen de beide nonici, verzameling van het geestelijke of pausvleugels in linie staat; - corps de garde, uit- lijke recht, kerkelijk wetboek; - c. juris rivilis,
gezette wacht, wachtmanschap; wachthuis en burgerlijk wetboek; - corpus quadrdtum, lat.
de daarin zijnde manschappen; - corps de vierkant lichaam; gezet, breedgeschouderd,
genie (spr. -zjeníe), ook ingenieur-corps, zwaar geleed mensch, een vierkante kerel; gezamenlijke krijgsbouwkundigen; - corps délié, corpulént, adj. (lat. corpuléntus, a, um) lijvig,
fr. eig. ontbonden (ongebonden) lichaam, een dik, gezet van lichaam, zwaarlijvig; - corpucalembourg van het woord c o r d e 1 i e r s léntie, (spr. t=ts) f. (lat. corpulentia) zwaarlij
om daarmede de te weinig geestelijke vigheid, gezetheid; - corpusculum, n., pl. cor--(z.ald),
of losse zeden dier minderbroeders aan te dui- puscula, lichaampjes, lichte onzichtbare liden; - corps de logis (spr. -lozjí), midden- of chaampjes, die, naar sommiger gevoelen, reeds
hoofdgebouw, in tegenstelling van de daarmede nu de ziel omgeven en de grondstof tot het
verbonden vleugels, zijgebouwen, enz. ; - corps fijner oetherisch lichaam na den dood in zich
de place, hoofdwal, door den hoofdwal omslo- bevatten; ook z. v. a. a t o m e n (corpuscula
ten inwendige gedeelte van een vesting; - primiliva), inz. de uiteengevallen atomen van
corps de reserve (spr. -zèrw') of reserve-korps, radium; - corpusculaire philosophic, f. leer
terug- of achtergehouden legerafdeeling, spaar- der oorspronkelijke lichamen, leerstelsel, waarin
benden, ondersteuningsheer, noodcorps; - corps men door het aannemen van eerste of gronddetaché (spr. -tasjé), gedétacheerd korps, af- lichaampjes (atomen) veel meent te kunnen
gezonderde heirbende; - corps diplomatique verklaren, ook a t o m i s t i e k; - corpuscu(spr. -tiék), gezamenlijke gezanten, gezanten lair philosoof of corpusculariër, m. aanhanger
aan een vreemd hof; - corps législatif (spr. dezer leer, z. v. a. a t o m i s t; - corpusculaire
-lezjieslatié fl, wetgevend lichaam, de geza- theorie, f. z. emanatie-leer.
menlijke wetgevers; - corps volant (spr. - wolán),
Corradiàtie, (spr. t =ts) f. nw. lat. (vgl. r avliegend leger, d. i. eene legerafdeeling, die tot d i a t i e, onder r a d. i u s) Phys. vereeniging
bijzondere doeleinden, inz. tot kleine onderne- der stralen in een punt.
mingen, overrompelingen enz. bestemd is en
Corral, m. sp. port. (curral) omheinde ruimte,
hof, plaats, werf, stal enz. ; vgl. k r a a 1.
uit lichte, vlugge troepen bestaat.
correa, correaal, z. onder c o r r e u s.
corpus, n. lat. (gehit. corpóris, pl corpora)
lichaam, 't lijf, gezamenlijke, geheel; gezelschap,
correct, correctie, z. ond. c o r r i g e e r e n.
correfereeren, nw. lat. (vgl. r e f e r e e r e n)
college; verschillende deelen tot een geheel
verbonden; bij boekdrukkers lettersoort van medeberichten; - correferént, m. medebericht10 punten, zoo genoemd naar het corpus juris gever, iemand, die den eigenlijken r e f e r e n t
(z. lager), dat gewoonlijk daarmede gedrukt is toegevoegd; - correferéntie, (spr. t=ts) f.
werd, g a r m o n d; - ad corpus, in het alge- medebericht, z. v. a. c o r r e 1 a t i e.
meen, in eens, in overslag, bij de roes, z. v. a
Corregidor, m. (spr. -chidoor; eig. iem. die
per aversionen (z. a v e r s i e); - in corpore, verbetert of terecht wijst, van 't sp. corregír =
gezamenlijk, allen te zamen; - experimentum. lat. corrigére, z. c o r r i g e e r e n; port. correin corpore eili, z. ond. eilis; - corpus catholicó- gedor, spr. g- als dzj) stads- of politierechter in
rum, gezamenlijke R. Kath. rijksstanden in Portugal en Spanje.
Duitschland, in tegenst. van het corpus evancorrei, pl. van correus, z. ald.
gelicórum; - corpus-Christi -dag, heilige SacraCorrelaat, n., pl. correlàta, nw. lat. wederzijds
mentsdag (11 Juni); - corpus delicti, eig. lichaam betrekkelijke dingen, zaken, die in wederzijdvan het misdrijf, d. i. het voorwerp, waaraan sche en noodzakelijke betrekking, in wisselbeof waarmede het begaan is, de zekerheid eener trekking staan, b. v. vader en zoon, oud en
begane misdaad, nu eens aanschouwelijk (het jong, recht en plicht, rechts en links, enz.; zichtbare voorwerp der misdaad), dan eens correlatie, (spr. t =ts) f. wederzijdsche betrekdoor kunstmatig bewijs geleverd; - corpus king; ook voorslag of het bericht van den c o rdomini, lichaam des Heeren (Jezus Christus), r e f e r e n t (z. ald.); - correlatief, adj. wedervolgens de Kath. leer de het lichaam van Christus zijds betrekkelijk; ook: tot het bericht van den
in zich bevattende avondmaalshostie; ook e o r r e f e r e n t behoorende; - correlaviteit, f.
ter vereering daarvan ingestelde heilige Sacra- wederzijdsche betrekkelijkheid.
mentsdag (sedert het jaar 1264, ten gevolge van
Corrénda, f. ital. (van córrere = lat. currére,
het wonder te Bolsena, toen bij het misoffer loopen),z.v.a.currende en circulaire,
bloed vloeide uit de gewijde hostie); - corpus z. ald. ; - corrénte, corrént, loopend, gangbaar,
evangelicórum, gezamenlijke gevolmachtigden z. v. a. current, courant, z. aldaar.
van de protestantsche rijksstanden in Duitschcorrepeteeren, nw. lat. (vgl. r e p e t e e r e n)
land; - c. juris, eig. rechtslichaam, het boek, medeherhalen, doen of helpen herhalen; - oorwaarin alle romeinsche wetten zijn vervat, de repetitor, m. medeherhaler, herhalingsopziener,
door keizer Justinianus in de Ede eeuw veror- inz. op schouwburgtooneelen.
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Corréptie, z. ond. c o r r i p i ë e r e n.
redenaar zich zelven als terecht wijst; oneig.
eorrespondeeren, nw. lat. (van respondere), kastijding, bestraffing, tuchtiging; — corréctieantwoorden, overeenkomen, in verband staan, huis, huis van corréctie, n. tucht- of verbeterbetrekking hebben, verbonden zijn, op elkander huis, spinhuis; — correctie-middelen, n. pl. miduitloopes, gemeenschap hebben; — correspon- delen ter verbetering; — correctioneel, adj. (fr.
deerende hoogten, f. pl. Astron. gelijk hooge correctionnel), verbeterend, tuchtigend; — correchemelstand van eene ster op verschillende tijden, tioneele straffen, pl. niet-onteerende straffen voor
b. v. van de zon in den voor- en namiddag, waardoor men een middel heeft om den tijd van den
waren middag te bepalen; — correspondent, m.
briefwisselaar, iemand met wien men briefwisseling onderhoudt, medehandelaar; bediende,
die op een kantoor voor de beantwoording der
inkomende brieven zorgt; hij, die artikels voor
dagbladen en tijdschriften inzendt; ook de naam
van enkele couranten; — correspondéntie, (spr.
t=ts) f. briefwisseling, omgang door brieven,
verkeer in handels- en wisselzaken; verband
tusschen personen en zaken, de betrekking; —
correspondentie-kaart, f. briefkaart; — corresponsaal, verouderde handelsterm, z. v. a. a c e e p t a n t; — corresponsief, adj. overeenstemmend.
corréus, m. lat. (van con- en reus, z. ald.) Jur.
medeschuldige; — c. debéndi, medeschuldenaar; —
e. credéndi, medeschuldeischer; — correa, f. mede
heelster; — corréi, m. pl. medeschuldi--schuldige,
gen; — correaal, adj. nw. lat. medeschuldig; uit
denzelfden grond herkomstig en op vele personen
gelijkmatig van toepassing; — correale obligatie,
(spr. t=ts) f. uit dezelfde oorzaak spruitende
vordering of verplichting, die velen evenzeer
aangaat.
Corridór, m. fr. (it. corridóre, sp. corredor, van
correre, = lat. currére, loopen; dus eig. loopgang)
voorgang, tusschengang, een smalle, gedekte
gang of galerij voor eene rij of tusschen twee
rijen kamers, op welke gang elk vertrek eene
afzonderlijke deur heeft; in schouwburgen de
gang, waarop de deuren der loges uitkomen; —
corriéra, f. it. postvaartuig in Italië; — corriére,
m. z. v. a. c o u r i e r, rijpost, rijdende post.
corrigeeren, lat. (corrigére, v. con- en regére;
vgl. r e g e e r e n) verbeteren, van fouten zuiveren, nazien, zuiveren, herstellen, weder goed
make.; terechtwijzen, berispen, laken; straffen;
— corrigénda, n. pl. verbeteringen, inz. op drukproeven, te verbeteren zetfouten; — corrigentia,
n. pl. Med. verbeterende, den smaak wegnemende
bijmengselen, verbeterings-toevoegsels; ook middelen ter verbetering der lichaamssappen; —
corrigibel, adj. nw. lat. verbeterlijk; te wijzigen;
— eorrigiuncula, f. in kloosters : klokje, waarmede het teeken tot de geeseling (discipline) gegeven wordt; — corréct, adj. lat. (corréctus, a,
um) nauwkeurig, juist, zuiver, van fouten vrij,
naar de regels, regelmatig, inz. taalzuiver, taal
juist; nauwkeurig van druk; naar al de-kundig
eischen der kunst; — corréctheid, f. vrij-zijn van
fouten, gebrekkeloosheid, stiptheid tot in de
minste deelera, juistheid, taal-, druk-, kunstzuiverheid, netheid van teekening, enz. ; — corréctie,
(spr. t=s) f. lat. (correctio) verbetering, terecht
verbeteren der fou--brengi,vhlp;t
ten in drukproeven ; Rhet. figuur, waarbij de

lichtere misdrijven, om den dader te verbeteren;

— correctionair, m. nw. lat., of correctioner, eng.
(spr. korréksjéner) tuchtiging, opgeslotene in een
verbeterhuis; — correctionaliseeren, fr. (spr. s=z)
Jur. eene zaak geschikt maken ter behandeling
voor de correctionele rechtbank (door aan eene
misdaad den naam van wanbedrijf te geven en
aldus den beklaagde vrij te maken van de gestrengere, onteerende straf); — eorreetionalisatie,
f. (spr. -za-Isie) geschiktmaking voor de correctioneele rechtbank (door verandering van de
qualificatie van het misdrijf); — correctief, adj.
verbeterend, terechtwijzend; — correctief, n. ver
ook straf- of-betringsofvzachmdel;
tuchtmiddel; — correctie corrigendis, na verbetering van wat te verbeteren was ; — eorréetor, m.
lat. verbeteraar, inz. van drukproeven; — correctorium, n. nw. lat. kloosterstraflijst; strafkamer,
boetvertrek; — correctuur, f. verbetering, inz. van
drukproeven; — correctuur-blad, n. verbeterblad.
corripiéeren, lat. (corripere; van con- en rapere,
rapen) aangrijpen, vatten; een klank, eene lettergreep kort uitspreken; — corréptie, (spr. t=s) f.
aangrijping; 't kort uitspreken, verkorting; ook
berisping, verwijt.
Corrivális, m. later lat. (vgl. r i v a 1) mede
medeminnaar; — oorrivaliteit, f. nw. lat.-dinger,
mededinging, medeminnarij.
Corrivátie, (spr. t=ts) f. lat. (corrivatio, van
corriváre, water samenleiden, neus, beek) samenleiding, vereeniging van verscheiden wateren.
corroboreeren, lat. (corroboràre, vgl. r o b or e e r e n) versterken, kracht geven, sterk maken; oneig. bekrachtigen, b. v. eene stelling door
bewijzen; — corroboràtle, (spr. t=ts) f. versterking, krachtgeving; — corroboratief of corrobórans, n. Med. versterkend middel, pl. eorroborantia, (spr. ti= tss) versterkingsmiddelen.
corrodeeren, lat. (corrodére) bijten, weg- of
uitbijten, wegknagen; eorrodentla, (spr. ti=
.Si) n. pl. bijt- of etsmiddelen; — corrodibel of
corrosibel, adj. uitbijtbaar, etsbaar; — corrosie,
(spr. s=z) f. nw lat. de bijting oplossing door
bijtmiddelen ; — corrosief, adj. lat. (corrosivus a
um) bijtend, etsend, invretend, wegvretend; —
corrosief, n. ets- of bijtmiddel, oplossingsmiddel,
vergif; — pl. corroszva, bijtmiddelen, oplossingsmiddelen; scherpe, bijtende vergiften; — corrosivitelt, f. etskracht, bijtvermogen.
eorrugeeren, lat. (corrugáre, van ruqa, rimpel)
rimpelig maken, fronsen; — corrugàtie, (spr. t=
ts) f. nw. lat. rimpeling, fronsing; — eorrugátor,
m. voorhoofdfronser, neusoptrekker, zuurkijker;
— Anat. corrugàtor supercilii, fronsspier der wenkbrauwen.
corrumpeeren, lat. (corrumpére) bederven,
erger maken, vervalschen, verleiden door om—
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kooping, omkoopen; - corrupt, adj. (lat. corruplus, a, um) bedorven, vervalscht, verergerd;
slecht, zedeloos, liederlijk; - corruptéla, f. bederf,
verleiding, omkooping; - eorruptf bel, adj. (corrr-uptib lis, e) aan bederf of verrotting onderworpen, verderfelijk, vergankelijk, broos; ook omkoopbaar, veil; - corruptibiliteit, f. bederfelijkbeid, vergankelijkheid, broosheid; ook omkoop
veilheid; - corruptie, (spr. t= s) f. (lat.-barheid,
-corruptio) bederf, bedorvenheid, verdorvenheid,
b. v. der zeden; de aanstekelijkheid, besmette
lucht; verergering, verrotting;-lijkhed,b.vr
omkooping, verleiding; ook vervalsching, b. v.
van eene oorkonde, van maat, gewicht, enz.
Corsa, f. it. (van córrere, loopen; vgl. c o r s o)
wedrennen van paarden, zonder. ruiter.
Corsage, n. fr. (spr. saazj' ; vgl. c o r s e t) bovengedeelte eener japon, borstgedeelte.
Corsair, m. fr. (it. corsare, corsale, provenç.
oorsari sp. corsário, mid. lat. corsarius, van
't lat. cursus, loop, currére, loopen, vanwaar het
sp. corso, het kruisen van een schip op zee, corsear, kruisen, kapen) rondkruisend zeeroover of
roofschipper, kaper; ook roofschip.
Corsét, n. fr. (in plaats van corpsel, van corps,
lichaam = lat. corpus), rijglijf, keurslijf; - eorselet, n. (spr. kors'lè) soort van eenigszins gestijfd
rijglijfje; ook borstharnas; borstschild der insecten.
Córsini, m it. voorm. rom. goudmunt van
paus C l e m e n s XII, ongeveer = 4 gid.
Corso, m. it. (van 't lat. cursus, loop) omioopsprijs; prijs van het geld of van de wissels;
vgl. c o u r s; ook renbaan, straat te Rome en in
andere ital. steden, waar men paardenwedloopen houdt, enz. ; voorts z. v. a. c.o r s o - r i t,
plezier- en staatsietocht in rijtuig, die naar ital.
gebruik in groote steden op bepaalde dagen van
de lente of den zomer gehouden wordt; - al
corso, Kmt. naar den tegenwoordigen, loopenden
prijs van het geld of wissels.
Corta, f. oliemaat op Majorca en Minorca,
ongeveer = 4 liter; - cortán, m., of cortána, f.
sp. spaansche vochtmaat = 8 1 / 2 liter; - cortarifle, f. sp. wijnmaat = 1/2 c o r t a n a.
Cortéjo, m. sp. (spr. kortécho; v. come, hof;
,cortejar, iemand het hof maken) zorgvuldige
bediening, oppassing; ook hofmaker, opwachter,
begeleider, een spaansche c i c i s b e o (z. ald.);
vandaar cortège, n. fr. (spr. kortézj') geleide,
eergeleide, de stoet, het staatsiegevolg van een
groot heer; - eórtes, pl. sp. (van corte, hof, hofstaat, gerechtshof; vgl. c o u r, v. lat. curia)
plechtstatige vergadering der stenden met den
koning, de vertegenwoordigers der natie in
Spanje en Portugal; - cortése, adj. it. (spr. s=z)
hoffelijk, beleefd, aardig.
Cortex, m. lat. bast, boomschors; ook schil
van planten, vruchten, wortels; pl. cortices; cortex chinae, kina- of koortsbast; - cortex peruvidnus, peruaansche bast, koortsbast, kinabast;cortex mezerei, f. bast van het peperboompje, garoebast ;- eortieaal, adj. nw. lat. (corticális) tot den
bast of de schors behoorende; den bast vormen
oppervlakkig; Med. op bast gelijkende, bastig-de,
,
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(van de buitenste grijsroodachtige laag der hersenen: eortieaa1- substantie); - cortielne, f. bijzondere stof, in de schors ontdekt,
baststof.
Cortigiano, m. it. (spr. -dzjano) hoveling; gerechts-assessor.
Cortina, 1) f. lat., eig. ketel; zetel der voorspellende P y t h i a (z. ald.), drievoet; - 2) of
cortine, it., z. v. a. c o u r t i n e, z. ald.
Corundum, nw. lat., of corindon, fr. n. korund,
een mineraal,. een aluminium-oxyde, dia
na den-mantspiCheormandl,
diamant de hardste en meest gezochte edelsteen.
corusceeren, lat. (coruscáre) trillen, flikkeren,
fonkelen; - coruscónt, adj. (coruscant) blinkend,
fonkelend, blikkerend; - coruscàtie (spr. t=ts), f.
lat. (coruscatio) flikkering, schittering, 't vlammen, fonkelen, weerlichten, lichtglans; Chem.
't blikkeren van 't zilver.
Corvée, f. fr. (spr. korwé', mid. lat. corvada,
corroala, corrogata, v. 't lat. corrogàta, V. 't lat.
corrogdre, verzoekend bijeenbrengen, dus eig.
opontbod) leenmansdienst, leendienst, dienst,
die de vazallen om niet moeten doen; Mil. zekere
werkzaamheden, welke beurtelings door de manschappen eener compagnie verricht worden; oneig. ieder werk, dat men zonder vrucht en doorgaans met weerzin doet, vergeefsche moeite, ondankbaar werk, k a r w e i.
Corvétte, f. fr. (weleer corbette, sp. corbeta, van
't lat. corbita, vrachtschip, v. corbis, korf)
k o r v e t, vroeger een oorlogschip, dat in rang
tusschen 't fregat en de brik stond.
Corvus, m. lat., eig. raaf; zekere tang der
chirurgen.
Corybanten, corydalis, corydon, eorymbus, eo
-ryphaeus,coz.k—
Corylus, m. gr. Bot. hazelnotestruik.
Cos, f. of r e g e l c o s, weleer voor algebra,
letterrekening, naar 't it. regola della cosa (van
cosa, zaak, hoofdzaak; wortel of onbekend getal
eener vergelijking) ; - cos, wegmaat in Indië,
waarvan er omstreeks 47 in een graad gaan =
3003,409 meters; - cossist, m. algebraist.
Cosa, f. it. zaak, ding; in de rekenkunst: de onbekende, te vinden grootheid, x; vergelijk c o s.
Cosaccia, f. it. kozakkendans, dans van een
wijs, maar gemarkeerden rythmus in-voudige
3/4 maat.
Cosaquerie, f. fr. (spr. kozak'ríe) plotselinge
overvalling, verrassing, overrompeling.
Cosario, m. sp. paarden- en rijtuigverhuurder.
Cósecant of cósecans, f. nw. lat. (ontstaan uit
de afkorting co. secans, voor complementi secans),
Geom. bij-snijlijn of s e c a n s (z. ald.) van het
complement of den aanvullingshoek, die met den
hoofdhoek een rechten hoek maakt; - cósinus,
m. (ontstaan uit de afkorting co. sinus, voor
complementi sinus) bij-hoekpuntslijn of de s i n u s (z. ald.) van den aanvullingshoek.
cosi fan tutte it. zoo doen ze allen.
Cosmetiek, cosmos, enz., z. k o s m—.
cospetto di baccol it. (d. i. eig. aangezicht van
Bacchus) verduiveld 1 sakkerloot 1 ei de drommel !
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Cossart, n. roode of roodbruine katoenen stof
uit Indië.
Cossas, n. fr. zeer fijne en gladde moesselienen
stof uit Indië.
Cossist, z. ond. c o s.
costa, it. (v. lat. eccum (d. i. ecce eum) istac)
Kmt. hier; - costi of a tosti (v. 't lat. eccum istic)
daar, bij u, op uwe plaats, aan uwe markt, op de
plaats, waarheen de brief gericht is; - vandaar
in 't hoogd.: cóstige Naaren, waren, die zich op
uwe markt, in uwe stad, in uw land enz. bevinden.
costa, f. lat. rib, zijde; - costaal, adj. nw. lat.
de ribben betreffende; - costalgie, f. lat.-gr.
Med. ribbenpijn, ribbenwee; - costálgisch, adj.
de ribbenpijn betreffende.
Costermonger, m. eng. straatkoopman.
tosti. z. ond. c o s t a.
Costle, f. kind van een blanke en van eene
f u s t i e (z. ald.).
Costonlichten, pl. roode, groene en witte signaallichten, welke in verschillende kleurcombinatiën bepaalde getallen beteekenen en op
oorlogsschepen gebruikt worden.
Costume, n. fr., of costfám (van 't it. costume,
m., proveng. costum, m., en costuma, f. gewoonte,
gebruik, mid. lat. costuma, costumia, cosduna, enz.,
uit het lat. consuetudinem ontstaan) 't naar den
tijd gebruikelijke in gewoonten, kleeding, modes,
enz., tijdsgebruik, drachtmanier; ambtskleeding,
plechtsgewaad, eigenaardige volksdracht; tooneelkleeding; ook volgens de tegenwoordige
mode : volledige (dames)kleeding van éene of van
overeenstemmende stof; - en costume (spr. an
kostuum), in buitengewone en bijzondere ambts-,
feest-, balkleeding, in rok, enz. ; - costumeeren
(fr. costumer), naar het tijdsgebruik kleeden, inrichten; - g e c o s t u m e e r d, naar den tijd
ingericht, gekleed, enz. ; - costumier, m. fr. (spr.
-mjé) aan het tooneel: regelaar en bezorger van
de kleeding, die voor den tijd der op te voeren stukken past; soms ook z. v. a. k 1 e e r m a k e r; costumen, pl. rechten uit volksgewoonten ontstaan.
Costus, m. lat. (Radix costi) k o s t w o r t e 1,
m. struik in Indië en Brazilië met een geneeskrachtigen wortel.
Cotangent of cotangens, f. nw. lat. (ontstaan
uit de afkorting co. tangens, voor complementi
tangens) Geom. bij-raaklijn, t a n g e n s (z. ald.)
van den complementshoek of -boog, d. i. die
hoek of boog, welke den hoek of boog, welken
men beschouwt, tot een rechten hoek maakt.
Cóte, f. fr. (spr. koot; oudfr. toste, v. 't lat.
costa, rib, zijde) rib; heffing, heuvel; - cote rótie,
f. heuvelrij aan den Rhone, en ook (m.) aldaar
groeiende fr. roode wijn; - cote-wjjnen, m, pl.
fransche wijnen, die aan de kalkheuvels in 't
Z. 0. van Frankrijk, inz. in het depart. C S te
d' o r (goudheuvel, wegens den vruchtbaren bodem) groeien; - cote-satiné, n. fr. zware dubbel
gekeperde zijden stof.
cóté, m. fr. (oudfr. costet, provenc. costat, it.
costato, mid. lat. costatus, costatum, v. 't lat. costa,
rib, zijde) zijde; - coté droit en cóté gauche (spr.
-droaá, -goosj'), rechter- en linkerzijde, benaming
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der beide partijen in de fransche kamer der gedeputeerden, die van de inzichten der ministeriëele partij, welke in het centrum are zitplaatsen heeft, meer of min afwijken. De liberale oppositie heeft zich steeds op de linkerzijde gehouden en kreeg wegens de hoogerstaande banken
aldaar den naam van b e r g, terwijl de meer
gematigde en de aanhangers der regeering, die
hunne plaatsen in het voorste en laagste gedeelte der zaal kozen, het d a l of m o e r a s genoemd werden. Eene soortgelijke verhouding
heeft er ook plaats in de kamers van sommige
andere natiën; - coté cour (cóté jardin), in schouwburgen: coulisse aan de rechter(linker)zijde van
den toeschouwer.
coteeren, fr. (toter; vgl. q u o t e e r e n, ond.
q u o t a) teekenen, merken, met letters en cijfers voorzien, inz. van het merken of pagineren
der bladzijden van een koopmansboek.
Cotelétte, f., pl. coteletten, fr. (verklw. van
cóté, lat. costa, rib) ribbestukje, inz. van een
kalf; op den rooster gebraden ribbetjes; ook
(wegens de overeenkomst in vorm) : breede bak
- cótelettes à la minute (spr. -minuut),-kebardn;
snel gebraden coteletten.
Cotelfne, f. fr. stof, half uit wol en half uit
katoen bestaande.
Cotepalis of cotpalís, m. lichte stof van zijde
en geitenhaar.
Coterie, f. fr. *(v. cote, provenc. cota, it, quota,
een ieders bijdrage tot eene gemeenschappelijke
uitgave, v. 't lat. quota, stil. pars, het zooveelste
gedeelte, v. quotas, a, um, de zooveelste) gezelschap, vereeniging tot uitspanning, besloten
gezelschap, kransje, babbelclub, kliek; vaak ook
gebezigd voor kleine politieke of letterkundige

partij, of voor vereeniging of gezelschap, of gezelschap, waar men samenspant om een persoon of eene zaak in aanzien en naam of wel in
opspraak en blaam te brengen.
Cote-rótie, cote-wjjneii, zie onder c 8 t e.
Cothurne, m. fr., z. k o t h u r n.
Cotillon, m. fr. (spr. koti-1jáíá; v. 't oud-fr,
cote, proveng. cota, cot, it. cotta, mid. lat. cotta
coitus, lang bovenkleed) eig. onderrok; gezelschapsdans; Muz. vlugge, haastige dans in 3/^
maat. Zie c o t t e.
Cotfnga, f. nw. lat. en sp. N. H. zijdestaart,
een vogelsoort; inz. eene prachtig gevederde
soort daarvan in Brazilië.
cotiseeren, (spr. s=z) (fr. cotiser, v. 't lat.
quotus; vgl. quote, quotiseeren) een
overslag maken, schatten wat ieder naar zijn
aandeel zal betalen; zijn aandeel bijdragen, samenbrengen; - cotisàtie, (spr. -za -tsie) f. overslag, schatting, verdeeling eener bijdrage, aan
-delsbpaing,z.vquot
i s a t i e.
Cotón, m. fr. (sp. al-godon, v. 't arab. qoton,
boomwol, onveranderd in de uitspraak van het
eng. cotton) katoenen stof, boomwollen stof (afkomstig uit de zaadhulsels van een oorspr. ara
Indië bijna boomvormigen struik)-bischen,0.
k a t o e n (z. ald.); - cotonéra, f. boomwoldistrict (op Malta); - cotonis, n. fr. (spr. kotonI) indisch taf; - cotonnáde, f. katoenlinnen; - coto-
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née, f. lichtbruine half katoenen stof; - cotonnerie, f. katoenweverij ; - cotonneeren, met katoen voeren of opvullen; - cotonnétte, f. katoenen stof; - cotonnine, f. grof doek van katoen en
hennep, dat tot zeildoek, inz. voor de galeien,
wordt gebruikt.
cotoyeeren, (spr. kotoaj-; fr. cóloyer, van cote,
kust; vgl. e 6 t e) langs de kust of den oever varen, rijden of marcheeren; iemand ter zijde
gaan, hem als zijne schaduw vergezellen; de
flank dekken.
Cotta, c o d d a, f. inhoudsmaat van 1200
k a u r i , als maat (niet als munt) beschouwd.
cotta, it. terra cotta, z. ond. t e r r a.
Cottage, f. eng. (spr. kóttedzj' ; v. cot, hut,
oorspr. celtisch woord) hut; eenvoudig, landelijk
huis; - cottage-systeem, n. inrichting, volgens
welke een arbeidgever een deel van het loon niet
in geld uitbetaalt, maar den arbeider daarvoor
een huis verzekert.
Cotte, f. vrouwenrok, onderrok; - colic d'armes (spr. -d'árm), wapenrok, oud militair kleedingstuk, dat over het harnas getrokken werd; cotte de mailles (spr. -malj') pantserrok, pantserhemd, maliënkolder, soort van hemd of harnas,
uit maliën of kleine ijzeren ringen gemaakt; cotte morte, Jur. nalatenschap van een klooster
-gestlijk.
Cottier, m. eng. hutbewoner.
Cóttimo, m. it. (eig. bedongen werk) schatting, die de europeesche koopvaardijvaarders
aan hunne consuls in de Levant betalen.
Cotton, n. eng. boomwol, katoen; katoen
vgl. c o t o n.
-struik,
Cotton-vogel, m. vogeltje van Polen en Litthauen, dat zijn beursvormig nest aan het einde
van een tak hangt, de buidelmees.
Cotunni of Cotugno (vocht van) m. doorschijnende vloeistof, die al de holten van het unwelldige oor vult; zoo geheeten naar den ontleedkundige C o t u g n o.
Cotyledonen, z. k o t y 1 e d o n e n.
Cou, m. fr. (spr. koe) hals; vgl. c o 1 (laatste
art.).
couche, fr. (spr. koes?'; van toucher, nederliggen, liggen, van 't lat. collocáre, mid. lat. culcare, provenc. colcar) tot honden gezegd : lig stil!
zwijgt - zwijg! - ook als subst. f. 1° bed, inz.
kraambed; - f ausse couche, miskraam; 2° laag
(in mijnen); - coucheeren, doen liggen; inschrijven, te boek stellen.
Coudée, f. fr. (spr. koedé' ; v. coude = lat.
cubitum, elleboog) lengte van den elleboog tot
aan de vingertoppen; vandaar oude fr. lengte
-matvn
3/, el.
Coujon en coujonneeren, z. c o ï o n.
Coulage, f. fr. (spr. koelá-zj', van couler, vloeien, doorzijgen, v. 't lat. colare, doorzijgen, van
colum, doorslag) Kmt. uitvloeien, verlies aan
vloeistoffen door uitloopgin; vgl. 1 e k k a g e; coulánt, (spr. koelá4, gew. koelánt) vloeiend, b. v.
een c o u 1 a n t e s t ij l; toegevend, gedienstig,
licht te behandelen; ook: tin zaken) fatsoenlijk,
ferm, niet kniezerig, zeurig of krenterig; door
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geene zwarigheden te maken of die uit den weg
te ruimen het gemakkelijk tot standkomen en
den afloop van zaken bevorderende; als adverb.
coulamment (spr. koelaman), vlug, vlot, vloeiend,
inz. van het spreken eener vreemde taal; - coalance, f. fr. coulant zijn van een man van zaken;
- coalánt, m. verschuifbaar of beweeglijk sieraad.,
kleinood, edelgesteente aan vrouwenhalssnoeren; sluitring van een parapluie; - coulé, m. (spr.
koele) Muz. 't slepen der noten; ook slepende pas
in het dansen; - coulée, f. fr. (spr. koelé') schuin
schrift, cursief-schrift.
Couleur, f. fr. (spr. koe-, van 't lat. color) kleur,
verf; troefkleur in het kaartspel; livrei; oneig.
voorwendsel, aanzien, schijn, schijngrond; - en
couleur (spr. an -), in de beste of fijne (spelen); couleur de préférence (spr. pre f eráns') of favorite, f. in het kaartspel: kleur, die den voorrang
boven de andere heeft, ook de fijne, de beste genoemd ; - couleur du jour, modekleur; - couleur
de puce, vlookleur, z. k e r m e s ; - couleur de
rose, rooskleurig (ook fig.); de beste verstandhouding.
Coulevrine, f. fr. (spr. koe'lwríén; oorspr. couleuvrine, van couleuvre, slang = lat. coliuber,
colubra), Mil. veldslang, vroegere soort van
lang geschut, dat zeer ver droeg.
Coulis, (spr. koelí)1) n. fr. (van couler, vloeien,
doorzijgen, = lat. coldre, mid. lat. coladictum,
provenc. coladitz, vloeiend) doorgezegen afkooksel van hoenders, kalfsvleesch, kreeften, enz.,
gefiltreerde bouillon; ook dunne gipsmortel; 2)
(chineesche) lastdrager, k o e l i e.
Coulisse, f. fr. (spr. koeliéss' ; oudfr. colalse,
colise, valhek; van couler, vloeien, glijden,
schuiven; vgl. e o u 1 a ge, coulant), 1°
groef of geul, waarin iets op- of neerschuift; vandaar : schuifwand, tooneelscherm, een beweegbare zijwand op het tooneel, waarvan de uitvinding en invoering den Italianen der 16de
eeuw toekomt; 2° toestel om de beweging eener
stoommachine om te keeren; 3° gangpad op de
parijsche beurs, dat de beurspolitie openhoudt
van den ingang tot de c o r b e i 11 e (z. aid.)
en oneig. de daarlangs staande onbeëedigde
makelaars of beunhazen in effecten; - coulissiers, m. pl. (spr. koeli -sjé) onwettige beursma
Parijs, beunhazen in effecten; bij-kelarsin
uitbr. beursspeculant; ook zij, die steeds achter
de tooneelschermen staan.
Couloir, m. fr. (spr. koeloár) verbindingsgang
tus'schen twee vertrekken, z. v. a. c o r r i d o r,
bijv. in parlementsgebouwen; afgeschoten hokje
voor het stemmen bij verkiezingen.
Coulomb, m., elektriciteitsmaat, andere naam,
ontleend aan een beroemd natuurkundige, voor
een Ampère-seconde (z. a.), 1/3600 Ampèreuur; - coulombmeter, m. elektriciteitsmeter
voor geleverden stroom; bekend is die van Dr.
Aron.
Council, m. eng. (spr. kóunsil) raadsvergadering, raad; - cabinet council, kabinetsraad, de
gezamenlijke eng. ministers; - privy council,
(spr. praiwi -) geheime raad, engelsche Raad
van State; - legislative c., (spr. ledszjislétïvv')
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wetgevende vergadering (in eng. Australië) ; couneillor, m. (spr. kóunsillêr) raadslid..
Count, m. eng. (spr. kount) graaf; vgl. c o m t e; - countess, f. (spr. kóuntes) gravin; - county,
n. eng. (spr. kounli; = fr. comté) eig. graafschap;
vervolgens kreits, district, landstreek in Enge
Amerika (= angels. shire, waarvan-landeN.
Engeland er 40, Wales 12, Schotland 30
telt).
Counterpane, f. eng. (spr. kountérpeen) gestikte deken.
count-out, eng. (spr. kount-out) tellen der leden
eener vergadering, inz. van het parlement, om
te zien of het voor een wettig besluit vereischte
getal (quorum) aanwezig is.
Country, n. eng. (spr. kuntri)land (p1. c o u nt r i e s);- country-dance, m. landelijke dans; vgl.
.e o n t r e- d a n s e); - countryman, m. landman,
buitenman.
County, z. ond. c o u n t.
Coup, m. fr. (spr. koe; provenc. colp, it. colpo,
van 't lat. coláphus, mid. lat. colapus, tolopus,
tolpus, gr. kolaphos, v. koláptein, op iets slaan)
-slag, klap, schop, stoot, douw, hak, steek, snede,
worp, veeg, streek, schot, greep, trek, teug,
dronk, beet, windvlaag, enz., in 't algemeen indruk, dien het eene lichaam op het andere maakt
door het te raken, te treffen, te verdeelen, enz.; coup d archet (spr. -darsjé). Muz. streek met den
strijkstok; - coup d'assurance, z. s e m o n c e; eoup d'éclat (spr. -deklá), meesterzet; - coup
d'essai (spr. -dessé), proefneming, proefstoot; coup d'état (spr. -delá), staatsgreep, stoute han
machtsuiting, die eene gewichtige,-delingof
twijfelachtige zaak op eens beslist; buitengewone, doorgaans gewelddadige maatregel, waar
toevlucht neemt, als de-toenrgid
veiligheid van den Staat haar toeschijnt in gevaar te verkeeren; - c. de force, daad van geweld, proefstuk van kracht; - c. de fortune, buitenkansje; - c. de grdce, genadeslag, -stoot,
-houw, enz. ; - c. de hasard (spr. -hazár), gewaagde zet, gewaagde stoot, waagstuk; - c. de
main (spr. -me'&), handstreek; Mil. overrompeling, verrassing, onverhoedsch wegnemen van
een post enz.; - c. de maitre (spr. -mètr'), meesterlijke zet, meesterstreek; - c. de thédtre, z.
t h e a t e r - c o u p; - c. manqué (spr. -manke)
of faux coup (spr. to koe), misstoot, misslag, misschot, enz. ; - c. d'oeil (spr. duilj'), blik van 't
oog, oogopslag, wenk; snel overzicht; uitzicht; a coup perdu, op goed geluk af; - a coup sur (spr.
-suur), ongetwijfeld, gewis; - a tous coups (spr.
a toe koe), elk oogenblik, telkens; - après coup
(spr. aprè koe), ontijdig, te laat, achter 't net; pour le coup, voor dit maal.
coupábel, adj. (spr. koe-; fr. coupable; van 't
lat. culpabilis, z. c u 1 p a, enz.) schuldig, straf
-bar.
Coupage, coupe, coupé, enz., z. ond. c o u peeren.
coupeeren (spr. ou =oe), fr. (couper, oudsp.
•tolpar, it. colpire, mid. lat. coppare, v. coup,
colpo, colaphus, z. c o u p) houwen, afhouwen;
afsnijden, b. v. den weg, doorsnijden; (een paard)
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kortstaarten, ook ruinen; bij het kaartspel: afnemen; ook troef inleggen, bannen; Muz. de
tonen afstooten; bij het schermen: over de kling
van zijn tegenstander heen stooten; - versnijden
(den wijn), d. i. verschillende soorten ondereen mengen; - coupage, f. (spr. koepá-sj') versnijden
van den wijn; - coupe, f. (spr. koep') snede, snit
van een kleed, doorsnede; afnemen der kaarten;
drinkbeker, schaal, kelk; - coupe-file, f. kaart of
bewijs houdende de vergunning eene f i 1 e (z. a.)
te doorbreken ten einde zich, zonder in de rij
plaats te nemen, rechtstreeks naar den ingang van
het gebouw, waarvoor gewacht wordt, te kunnen
begeven; - coupegorge, (spr. koep' gorjz') moordhol; oneig. elke plaats, waar men bestolen, bedrogen, g e s n e d e n wordt; - coupe-tête, n.
(spr. koep'lêt') haasje-over, bokstavast, een kinderspel; - coupé of g e c o u p e e r d, adj. doorsneden, b. v. met slooten, grachten, enz. ; gesneden, geruind (van paarden), ook gekortstaart;
in het kaartspel: afgenomen, afgebannen; Muz.
afgestooten; - coupé, m. danspas, waarbij de
knie gebogen wordt, de buigpas; ook korte, hal
wagen zonder bok, halfkoets; voorste af--veopn
deeling in diligences, ook wel cabrio1 e t genoemd; elke afdeeling of afgezonderde
ruimte van een spoorweg-waggon voor een bepaald getal personen; - eoupez ! (spr. koepé),
bij het kaartspel: neem af! - coupis, m. fr. (spr.
koepi) geruite cotonade of oostindisch katoen
-line.
Couperose, f. fr. (spr. koep'róz; it. copparosa
sp. en port. caparrosa, mid. lat. cuprosa, cuperosa
oudd. koper-roose, v. 't lat. cupri rosa, z. v. a.
het gr. chálkanthos, d. i. koperbloem, eng, copperas, nederl. k o p e r r o o d) kopervitriool,
zwavelzuur koper; Med. koperuitslag, roode
vlek of puist, vooral in 't aangezicht.
coupelleeren, z. ond. c u p e 11 e e r e n.
coupez, coupis, z. ond. c o u p e e r e n.
coupleeren (spr. koe-), fr. (coupler = lat. copuldre, k o p p e 1 e n, verbinden, enz.) paren,
koppelen, verbinden; - couplet, n. fr. (spr.
koeplè) een der gelijkregelige afdeelingen van
een gedicht, inz. wanneer dit gezongen kan
worden; vgl. s t a n z e en s t r o p h e; - coapleteeren (fr. coupleter), iemand in verzen op
sociale of politieke tijdsomstandigheden de les
lezen, doorhalen.
Coupole, f., z. k o e p e 1.
Coupon, m. fr., pl. coupons (spr. koepo, , van
couper, snijden) afsnijdsel, inz. rentebriefjes, interestbiljetten bij de obligatiën of effecten, waarvan bij elke uitbetaling of vervaltermijn een
wordt a f g e s n e d e n, om daarop betaling te
krijgen of het als gereed geld uit te geven; ook
in algemeener zin : c o u p o n van een postwissel, strook die afgesneden mag worden; ook overschietende lap van ellegoed; lap, snipper; - couponbelasting, f. bijzondere heffing van de schuld
Staat door aftrek van een deel-eischrvand
der renten; - coupure, f. (spr. koepuícr') snede,
insnede ; insnijding, geul (tot afloop van water) ;
geschrapt, weggelaten deel van een geschrift;
lil. soort van verschansing, gracht, sloot enz.
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om den vijand voet voor voet de aangevallen
werken te betwisten.
Cour, f. fr. (spr. koer; vroeger court, provene.
tort, it. en sp. corte, van 't lat. cohors of tors,
genic. cortis, hofruimte, plaats, enz., waarvan
in mid. lat. cortis, curtis, vorstelijk hof) hof, gerechtshof; opwachting, hoofsche eerbied en oplettendheid, die men iemand toebrengt; vandaar
iemand, inz. eene dame, cour maken, naar hare
-gunst streven, haar liefdebewijzen geven, het
hof maken; - cour d'amour (spr. -damóér), minnehof, rechtbanken van edelvrouwen in de middeleeuwen, in Frankrijk op het einde der 11de
eeuw ontstaan ter beslissing van zekere galante
geschillen; - cour d'assises, z. ond. a s s i s e s; cour de cassation, hof van cassatie (bij ons de
Hooge Raad);- cour parée, staatsiehof,eene plechtige opwachting ten hove; - cour plenière, alge
hofverzameling; - z. ook ond. c 6 t é.-men
Courage, f. fr. (spr. koerá-zj' ; provenc. coralge,
it. coraggio, van 't lat. cor, hart, fr. coeur) dapperheid, kloekmoedigheid, moed; - courage!
houd moed! moed gehouden l ; = eourageux, adj.
moedig, dapper, onverschrokken.
eonrant,(spr. koe-,van courir = lat. currére, loopen)loopend, omloopend, gangbaar, geldig;-adv.
jeouramment (spr. koerammáh) vloeiend, vlug; courant, n. in omloop zijnde of gangbare munten, inz. grof zilvergeld, in tegenst. met klein
geld; courant, f. nieuwsblad, dagblad; gewoonlijk uitgesproken als krant en ook aldus gespeld.
De Franschen, uit wier taal wij dit woord heb
gebruiken het in deze beteekenis echter-ben,
niet; zij zeggen daarvoor g a z e t t e, j o u r n a 1, (z. aid.); - courant-bank, f. openbare bank,
die hare betalingen in gereed geld doet:- courante schulden, pl. kleine schulden zonder zekerheid
'of onderpand ;- courante waren, pl. licht verkoopbare of af te zetten koopgoederen; - au courant
(spr. o koeráI ), tegen den loopenden prijs; - au
-courant z ij n, met den tijd en zijne nieuwste ver
voortgaan, gelijken tred houden; den-schijnel
samenhang eener zaak begrijpen, op de hoogte
zijn; - courante, f. (spr. koerás'it') soort van
verouderde fr. tooneeldans, loopdans; ook daar
muziekstuk in a/ of 3/, maat ; --toebhrnd
courantier, m. (spr. koe-) courantdrukker, -uitgever, -schrijver; - courantin, m. (spr. koe
soort van vuurpijl, die langs een gespan--ra1itèh)
nen touw loopt tot het aansteken der vuur
-werkn.
Courbe, f. fr. (spr. koerb', van courbe, krom =
lat. curvus). Arch. kromhout; Geom. kromme
lijn, z. v. a. c u r v e; ook gezwel achter de knie
paarden, spat; - eourbeeren (fr.-schijvendr
.courber), krommen, buigen; - courbure, f. kromming, bocht; - courbature, f. fr. stijfheid (der
paarden); - courbétte, f. (spr. koer-) lichte boogof kromsprong van een paard, korte galop; ook
buiging, strijkvoet; - courbetteeren, kromme
sprongen maken, met lichte sprongen rijden,
waarbij het paard de beide voorbeenen gelijk
oplicht en terstond gebogen neerslaat.
Coureur, m. fr. (spr. koe-; v. courir, = lat.
currére, loopen) looper, snelbode; snelloopend
,

,
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paard, harddraver; eigenaar van renpaarden en
liefhebber van wedrennen; ook lichtgewapend
ruiter, die op kondschap of verkenning wordt uitgezonden; iemand, die iets najaagt, b. v. coureur
de nouvelles, nieuwtjesjager, berichtgever aan
kranten, enz. ; - courrier, m. fr. (spr. koerjé)
k o e r i e r, renbode, postlooper, postrijder, inz.
in staatsaangelegenheden; staatsbode (c a b i n e t s k o e r i e r); - courierschip, n. snelzeiler,
postschip, vaartuig tot overbrenging van gewichtige bevelen.
Couris, z. k a u r i.
Couronne, fr. (spr. ou =oe; = lat. corona)
kroon; - couronne d'or, gouden kroon, oude
fransche goudmunt met eene kroon en een kruis
in den stempel, omtrent = 6 gld. ; - couronnement, n. fr. (spr. koeronn'mát) Mil. bekroning of
't logement van den bedekten weg, loopgraaf
met hare bedekkende schanskorven, waarmede
de belegeringswerken voltooid en in welke de
bres en contre-batterijen aangelegd worden; eouroneeren, met eene bekroning dekken.
Cours, m. fr. (spr. koers; van 't lat. cursus)
k o e r s, loop, inz. geldsomloop, gangbaarheid
eener muntsoort (b. v. „buiten koers stellen");
loopende geldprijs, d. i. afwisselende waarde,
welke naar de algemeene handelsverhoudingen
het geld van het eene land (of plaats) in het
andere heeft; wisselwaarde, w i s s e 1 k o e r s,
prijs, naar welken de waarde van een wissel in
't geld van de plaats der betaling berekend
wordt; - koers der effecten, veranderlijke prijs der staatspapieren; ook straat, weg,
b. v. p o s t k o e r s, postweg; loop van een
schip, scheepsloop of scheepsrichting; vandaar
k o e r s h o u d e n, den rechten weg vervolgen;
- 'd e n• k o e r s kwijt zijn, van den rechten
weg afgedwaald zijn; ook in zijne redeneeringen
verward raken; - koers s t e 11 e n, Mar. de
richting, de streek bepalen, op welke de man aan
het roer moet aanleggen; - koersrekening, f.
prijsberekening der wissels, wanneer er van de
eene plaats op de andere getrokken wordt; koerslUsten, pl. overzicht van de veranderingen,
die er in geld- en wisselhandel plaats grijpen; coursen, k o e r s e n, den koers richten; schatten, ramen; ook volbrengen, ten uitvoer brengen; - courseeren, omloopen, in omloop of gangbaar zijn; - coursibel, adj. gangbaar; - coursier,
m. fr. (spr. koersje) renpaard, harddraver; strijd
ros.
Course, f. eng. (spr. kurs), fr. (spr. koers')
wedren, wedloop, harddraverij ; - of course,
eng. (spr. ov'kurs) natuurlijk, dat spreekt van
zelf.
Court, n. eng. (spr. koort; vgl. c o u r) gerechtshof;ook vereeniging van engelsche kooplieden te Hamburg; - court journal (spr. -dzjurnél),
officieele hofcourant in Engeland; - court martial
(spr. máársjél), krijgsraad, krijgsgerecht; - c.
of chancery (spr. -tsiensrie), kanselarij-gerecht; c. of common pleas (spr. -plies), civiele gerechtshof, gerechtshof voor burgerlijke zaken; -- e. of
equity (spr. -ékwitie), hillijkheidsgerecht, han
kamer van koophandel in Enge--delsgrcht,
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Cousinétten, cousinotten, f. pl. fr. (spr. koeti-;
land, die niet naar de strengheid der wet, maar
naar billijkheid vonnis spreekt; - c. o/ excheque r van 't fr. coussin, kussen) rozenappels van bij(spr. -eksts jékker), schatkamer-gerecht; c. o f zonder zacht vleesch en fijne schil.
king's of queens' bench (spr. -kwiens bentsj), opCousso, z. k o u s s o.
perhofgerecht ;- c. o/ record (spr. -rikord'), geCouteau, n. fr. (spr. koetb; weleer coutel, prorechtshof met schriftelijke procesvoering, de venc. toltel, it. coltello, van 't lat. cultellus, verrechtbank voor verschillen boven de 40 shillings; klw. van culler) in 't algemeen mes, inz. z. v. a.
- C. o/ non record of c. not of record, gerechtshof couteau de Chasse (spr. -sjass), hartsvanger,
jachthouwer, kort zijdgeweer; - coutelas, m.
met niet-schriftelijke procesvoering.
(spr. koet'lá) korte en breede sabel, kling, k o rCourtage, z. ond. c o u r t i e r.
Courtaud, m. fr. (spr. koerlo, v. court, kort) telas.
paard met kortgesneden ooren en staart; Couteline, f. fr. (spr. ou =oe) soort van witte
courtaudeeren, een paard kortstaarten, a n g 1 i - of blauwe grove katoenen stof uit Indië, inz. uit
s e e r e n.
Soerate.
coûte que coûte, fr. (spr. koet' ke koel') het koste
courte pointe, f. (spr. koerle poanle) fr. sprei.
Courtier, m. fr. (spr. koertjé weleer ook coure- wat het wil, tot elken prijs, volstrekt.
tier, courretier, v. courir, oudtijds tourre, loopera,
cofiteus, adj. fr. (couteux) kostbaar, duur, hoog
omdat zijn werk in rondloopen bestaat) make- in prijs.
Jaar, onderhandelaar, bemiddelaar van koopen
Coutil, m. fr. (spr. koeti; van 't lat. culcUta,
en verkoopen; - courtier interprêle (spr. -enter- kussen, matras) tijk, beddetijk.
pret'), in Frankrijk beëedigd handelstolk; Coutume, f. fr. (spr. koet( om' ; vroeger coustucourtage, f. (spr. koertá-zj'), ook c e n s e r i e, me; vgl. c o s t u m e) gewoonte, gebruik, lands-,
(spr. sans'ri') werk van een makelaar, make- stadsrecht, gewoonterecht; in Frankrijk ook
larij, makelaarschap; ook makelaarsloon; - provinciale wetten.
Couvade, f. fr. (spr. koewaad' ; v. couver, broecourtage-boek, courtage-conto, n. rekening-boek
den) bij sommige volken heerschende gewoonte,
der beëedigde makelaars.
Courtige, f. fr. (spr. koertiézj') Kmt. hetgeen volgens welke in plaats van de bevallen vrouw
er aan de voorgeschreven lengte van een stuk haar echtgenoot het kraambed houdt; men kent
't reeds uit den Roman v. Limborch 8, 842 en den
stof te kort komt.
Courtine, f. fr. (spr. koertíén' ; mid. lat. en it. oudfranschen roman van Aucassin et Nicoletie; Cortina, lat. Cortina, ronding, kring, verwant met couveuse, f. (spr. koe -weuz') eig. broedhen;
COTS, Z. c o u r) Mil. middenwal, tusschenwal, broedmachine, toestel tot kunstmatige uitbroegordijn tusschen twee bolwerken, die de zijden ding van eieren en om te vroeg of zwak geboren
zuigelingen op te kweeken.
of flanken vereenigt.
Courtisan, m. fr. (spr. koerlizan; sp. cortesano,
Convert, n. fr. (spr. koewèr, gewoonl. koevért,.
it. cortigiano, mid. lat. cortisanus, vgl. fr. cour - van couvrir, bedekken, van 't lat. cooperire, it.
tois, provenc. en sp. cones, it. Cortese, als kwame coprire) omslag, brievenomslag, scheede, hulsel,
't van een lat. woord cortensis, het hof betreffen- bedekking; vereischt tafelgereedschap voor één
de, hoffelijk) hoveling; - courtisáne, f. eig. hof- persoon; - à couvert, beschut, beveiligd, gebordame; vrouw van niet onberispelijke zeden, maar gen; - per couvert, voor het maal van een peronderscheiden door zekeren zwier van manieren, soon, b. v. 1 gld. per couvert (afgek. p. c.), ingeen die hare gunsten op prijs stelt, voorname of sloten, onder omslag (op brieven); - couvertezoogenaamde fatsoenlijke boeleerster; - cour- ment (spr. koewert'mán), heimelijk; - couvertiseeren (spr. s=z), iemand zijn hof maken teeren, bedekken, omslaan, insluiten; - couverof opwachten, uit baatzucht vleien, inz. Bene ttlre, f. deksel, bedekking; beddedeken; omslag;
vrouw; - courtoisie, f. fr. (spr. koertoazíe) hof- - couvreehef, m. fr. (spr. koewr'sjé f), Chir. verof riddermanieren, ridderlijke hoffelijkheid, be- band of windsel om het hoofd; - eouvreface, f.
leefdheid, dienstvaardigheid jegens het andere (spr. koeurr' f áas') Mil. bolwerkbeschutting, z. v.
geslacht, ridderlijke vrouwenhulde; ook brieven - a. c o n t r e g a r d e; - couvre-feu, n. eig. vuur
brandscherm; avondklok, klok, die in,-deksl;
of schrijfbeleefdheid in de titulatuur.
courts jours, m. pl. fr. (spr. koer zjoer) eig. korte sommige oorden des avonds het teeken geeft tot
dagen; Kmt. korte termijn, spoedig verschijnen- uiteengaan, tot scheiden, taptoe; - couvreeren,.
bedekken, verbergen; bespringen, dekken (eerier
de vervaldag (van wissels), kort zicht.
Cousin, m. fr. (spr. koezen; provene. cosin, it. merrie).
Covádo, m. lengtemaat in Portugal voor stofcugíno, mid. lat. cosinus, cosinus, samengetr.
van 't lat. consobrinus, broeders- of zusterskind, fen, verdeeld in 3 palmos, = 0,66 meter, z.
neef, v. sobrinus, hetwelk uit sororinus, van cobido.
Covenant, n. eng. (spr. kóvv'nent; ontstaan uit
soror, zuster, ontstaan is) neef; - cousine f. (spr.
koezién'), nicht; c o u s i n is ook de naam dien het oudfr. covenant, convenant, van 't lat. con-de koningen -van Frankrijk (en in navolging ook venire, samenkomen, overeenkomen) in 't algewel andere vorsten) aan de prinsen van den meen . verdrag, verbond, inz. het verbond der
bloede, aan vreemde vorsten en grooten des rijks schotsche Protestanten, ter bescherming der
gaven; - cousinage, f. (eig. m.) fr. (spr. -naazj') nieuwe leer in 1580 gesloten, en in 1638 herneefschap; - cousinisme, n. nevenbegunstiging, nieuwd; - covenanter, m. verbondene, lid van
het schotsche geloofsbond.
z. V. a. nepotisme (z. ald.).
-

-
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Covent, z. convent.
Covercoat, eng. (spr. kooverkoot) f. overjas,
<ook tweekleurige stof.
Covert, n. eng. (spr. kowwért) struikgewas,
Bosch, kreupelhout.
Coviéllo, m. it. poeher, praler, ijzervreter, op
het ital. volkstheater.
Cow-boy, m. eng. bereden herder in N. Amerika; – Cow-catcher, m. eng. (spr. koukétsjer)
toestel aan (amerikaansche) locomotieven, om
hindernissen vooral runderen enz. (cow, koe)
uit den weg te ruimen.
Cowries, z. v. a. k a u r i (z. aid.).
Coxagra, n. lat.-gr. (van 't lat. coxa, heup, en
't gr. agrein, nemen, vatten, naar de analogie van
ehiragra, padagra) Med. heupjicht; – coxalgie,
f. eig. heuppijn; heupverlamming, ontsteking en
verzwering van het heupgewricht, zoogenaamd
vrijwillig hinken, ook coxarthrocáce – coxitis,
f. ontsteking van 't heupgewricht.
Coxin, n. Phot. roodgekleurde stof ter ontwikkeling van negatieven bij daglicht.
Coyán, n. vruchtmaat en handelsgewicht in
Achter-Indië.
Coyon, z. colon.
Coyote, m. amerikaansche wolf.
Crachat, m. fr. (spr. krasjá; van cracher, uitspuwen) eig. uitgeworpen speeksel of slijm; oneig. (in de volkstaal) orde-ster of verscheidene
op de borst gedragen ordeteekens; – cracheeren,
spuwen, uitwerpen; – crachoir, m. (spr. krasjoár)
spuwbakje, kwispedoor; – crachoteeren (fr.
.crachoter), dikwijls spuwen.
Cracking-system, n. eng. droge destillatie
van petroleum.
Cracovienne, I. fr. (v. Cracovie, Krakau) poolsche nationale dans; – cracoviers, m. pl. fr. (spr.
krakowjé) kleine, met een ragout gevulde en in
boter gebakken eierkoeken.
Craig, m. schotsch (spr. kreg') rots, klip.
craintif, adj. fr. (spr. kreetie f ; van craindre,
vreezen) vreesachtig, schroomvallig, beschroomd
bloode, schuchter.
Crambamboeli, z. k r–.
erambe bis cotta, c. recócta, c. repetita, lat. opgewarmde kool, opgewarmde kost; vervelende
en nuttelooze herhaling.
Cramini, m. oostind. stadsrechter.
cramoisi, fr. (spr. kramoazí) karmozijnrood,
z. kermes.
Crampus, m. nw. lat. (mid.lat. crampa, fr.
crampe, V. ons k r a m p, oudhoogd. chrampho)
kramp in enkele spieren, vooral van de lede
-maten,b.vid
kuit.
Cran, m. fr. (spr. kras) signatuur aan de drukletters, kerf, groefje, dat hare boven- of onderzijde en de soort, waartoe zij behooren, aanduidt.
Cranerie, I. fr. dolle streek, uitzinnig gedrag,
waagstuk, pralerij.
cranium, craniognomiek, craniologie, z. k r an i o n; -.
I. nw.lat. schedelspier.
Cranky, n. eng. (spr. krénki) geruit lijnwaad.
Crannoges, pl. soort iersche paalwoningen.
Crap, n. eng. windhaver; boekweit; stof voor
vrouwenmantels.
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Crapaud, m. fr. (spr. krapó; zoo men wil van
't lat. crepáre, bersten, omdat zij zich tot berstens toe opblaast; waarschijnlijk van repére,
kruipen) pad, padde; zacht gezwel aan den hoef
van het paard; lage stoel met hooge, bekleede
leuning; – crapauds du marais (spr. krapódumarè), „moeraspadden", scheldnaam door de
bergpartij gegeven aan de girondijnen gedurende
de eerste fr. revolutie; – crapaudine, I. of b u f o n i e t, m. fr. paddesteen; plaat met de spil,
waarop een groote deur of poort draait; blikken
of boden plaat met gaatjes, rooster van ijzerdraad voor de opening van een waterbuis.
crapuba, f. lat. (gr. kraípálé) roes en hoofdpijn
na een roes, katterigheid ; – crapule, I. fr. liederlijkheid, zwelgerij, vuile overdaad; gemeen volk,
gepeupel, janhagel, grauw;– crapuleus, adj. (fr.
crapuleux) dronken, zat, bezopen.
Craque, I. fr. (spr. krák') plat, maar verzachtend woord voor leugen; – craqueur, m. fr. (spr.
krakeur; V. craquer, kraken, enz. ; liegen, pralen)
praler, pocher, leugenaar, windmaker; – eraquerle, I. pralerij, pocherij, leugen.
Craquelée, I. fr. (eig. gebarsten, gesprongen)
steen-, porselein- en glasversiering, inz. aan
punchbowls, bestaande uit kleine barsten, ver
dompelen van liet halfgeblazen-kregndoht
glas of porselein in koud water.
eras, lat. (crassus, a, um) dik, sterk, grof,
plomp; oneig. ongelouterd, grofzinnelijk, ruw,
b.v. Grasse begrippen; – crassaméntum, n. lat. eig. droesem, grondsap; stolbaar gedeelte van het bloed, bloedkoek; – crassáne, I.
(Bergamotte crassane) fr. soort van kruidige peer,
die in vorm en kleur op de bergamot gelijkt;
– crasseeren, lat. dik maken, dicht maken; –
crassesceeren dik, vet worden; – crassicaudisch,
adj. nw.lat. dikstaartig; – crassicaulisch, adj.
dikstengelig; – crassicóllisch, adj. dikhalzig; –
crassicórnisch, adj. met dikke hoornen, dikke
voelsprieten; – crassicóstisch, adj. dikribbig; –
crassidéntisch, adj. diktandig; – crassificeeren,
lat. dik, dicht maken; – crassifólisch, adj.
nw.lat. dikbladerig; – crassilfnguisch, adj. diktongig; – crassilóbisch, adj. diklobbig; – erassinérvisch, adj. met dikke bladribben; – erassipédisch, adj. dikbeenig; – crassipénnisch, adj.
dikvleugelig; – erassipetáliseh, adj. met dikke
bloembladeren; – crassirostrisch, adj. diksnavelig; – crassispinisch, adj. met dikke stekels; –
crassisquámiseh, adj. dikschubbig; – crassisulcisch, adj. met breede voren, breedgegroefd; –
crassiteit, f. later lat. (crassitas) dikte, dichtheid;
– crassivénisch, adj. nw.lat. dikaderig; – erassula, I. nw.lat. Bot. dikblad, vetblad; – erassulaeéén, dikbladerige planten, zekere planten
waartoe huislook, daklook, dikblad,-famile,
navelkruid, enz. behooren.
eras, lat. morgen; – crastinátie (spr. tie = tsie)
I. nw.lat. 't verschuiven tot morgen, uitstel; –
crastineeren, uitstellen, verschuiven.
Crassane, Grassi–, crassula, enz., z. ond. eras.
Crasse, I. fr. (spr. kras') smeer, vuil; – chambre
a Grasse, vuilniskamer van het chassepotgeweer.
Crastinátie, crastineeren, z. onder eras.
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craticuleeren, nw.lat. (v. craticula, eene kleine
horde) vierkante ruiten op eene teekening, plaat
of schilderij brengen, om ze verkleind na te teekenen, overtraliën; - cratleála, f. nateekennet;
- craticulair, adj. netvormig, tralievormig; cratieulátie, (spr. tie = tsie) f. overdekking van
een teekening enz. met traliewerk of kruis
-lijne.
Cravache, f. fr. (spr. krawásj') rijzweepje,
k a r w a t s.
Cravate, f. fr. (spr. krawát' ; naar men wil afgeleid van de C r o a t e n, vroeger cravates genoemd (cravate heet nog in 't fransch een croatisch paard), van wie deze dracht in 1636, bij
gelegenheid van de oorlogen der Franschen tegen
Duitschland naar Frankrijk zou gekomen zijn;
vandaar oud-it. croatta, in plaats van het huidige
oravatta), halsdoek, das.
Crawfish, crayfish, eng. (spr. kree f iesj') kreeft;
als werkw. (en subst. het c - ing) in NoordAmerika : het verlaten van een partij en hare
beginselen (zooals ratting in Engeland).
Cray, f. eng. (spr. kree) klein driemastschip.
Crayon, m. fr. (spr. kréjáh; van craie = lat.
oreta, krijt) teekenstift, verfstift, pijpje teekenkrijt; rood krijt; potlood; griffel; ook daarmede
gemaakte teekening; schets, eerste ontwerp; erayonneeren, met potlood, rood krijt, enz. teekenen, schetsen of ontwerpen; - crayonneur, m.
stiftteekenaar.
Crázia, erázie, f. it. zilvermunt in Florence en
elders, van 2 à 3 ct.
Crea, f. sp. soort van sp. dubbellijnwaad, lederlijnwaad.
Creaght, n. (spr. kriel) oud-iersche gewoonte
om als nomaden het vee van de eene weideplaats
naar de andere te drijven.
Cream, n. eng. (spr. kriem) room; - cream of
of tartar, wijnsteenroom; - creameheese (spr.
-tsjies), roomkaas; - creamcoloured, adj. roomkleurig; - cream-laid, n. geribd geelachtig postpapier; - creamtart, roomtaartje; - z. ook ond.
e o 1 d.
Créance, f. fr. (spr. kre-ás' ; mid.lat. eredentia, provenc. credensa, it. credenza, v. 't
lat. credére, gelooven; vgl. c r e d i e t) geloof,
vertrouwen; borgtocht; uitstaande schuld,
schuldvordering; - ereanciëeren, borg staan,
borg blijven; - creancier, m. (spr. kreansjé)
schuldeischer, z. v. a. c r e d i t e u r; - creantàtie, (spr. tie = lsie) f. Jur. uitreiking eener gerechtelijke oorkonde, acte, enz.
Creas, m., ook crées, f. pl. fr. soort van hennepdoek, dubbeldoek van wit garen.
Creatie, (spr. t=ts) f. lat. (creatie, v. creàre,
scheppen; kiezen, benoemen) schepping, teling,
voortbrenging; verkiezing, benoeming, aanstelhing; - creatianisme, (spr. ii = tsi) n. nw.lat. reeds
door Aristoteles opgeworpen en door de kerk
verdedigde meening, dat God de men--vaders
schelijke zielen in den tijd schept en haar bij het
telingswerk, of ook 40 dagen na de ontvangenis,
met de lichamen verbindt; (vgl. t r a d u z i an i s m e) ; - creatiaan, m. aanhanger van die leer;
- ereatine, ereatinine, f. Chem. kristalliseerende
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zelfstandigheid, die men uit het vleesch der gewervelde dieren verkrijgt, vleeschstof; - creator,
lat., createur, fr. m. schepper; - creatuur, f. (lat.
creatura) schepsel; minachtend: gunsteling of
afhankelijk wezen van hem, aan wien hij zijne
fortuin te danken heeft; ook wel slecht vrouwspersoon, wonderlijk mensch; - creaturisch, adj.
nw. lat. met de eigenschappen van een schepsel.
crebro, .adv. lat. dikwijls, menigmaal; - erebresceeren, menigvuldig worden, zich uitbreiden; - erebricóstiseh, adj. nw.lat. dichtribbig; crebreeren, lat. menigvuldig maken; dicht maken; - crebrisulcisch, adj. nw.lat. dicht gegroefd;
- crebriteit, f. lat. menigvuldigheid; dichtheid.
Creche, f. fr. (spr. krèsj' ; eig. krib, provenc.
crepia, crepcha, it. greppia, v. het oudduitsch
krippa, duitsch krippe, ons krib) voorbek,
uitgemetselde punt van een brugpijler, bruggezuil; ijsbreker in de rivieren, - ook (van de krib
van het kind Jezus ontleend) inrichting voor onverzorgde kinderen, klein-kinderbewaarplaats,
bewaarplaats voor zuigelingen.
Credé, handgreep van Credé (arts): het knijpen
van de buikspieren ter uitdrijving van de nageboorte; zalf van Credé, voor een smeerkuur, is
zalf waarin 15 % colloidaalzilver.
credo, lat. ik geloof; het credo, geloofsbelijdenis der apostelen, geloofsartikelen; - credo quit
absurdum, ik geloof het, omdat het ongerijmd is
(waarmede te kennen gegeven wordt, dat het
geloof juist datgene als waar beschouwt, wat de
rede weigert te erkennen); - credére, lat. en it.
gelooven; vandaar: credat Judaeus Apélla, lat .
eig. dat geloove de jood Apella (een bijgeloovige
jood in Rome ten tijde van Horatius), dat ge loove ieder ander dan ik! dat moge een ander
gelooven, maar ik niet l ; - del credére staan, it.
Kmt. voor iets goed spreken, borgblijven; credénda, n. pl. lat. geloofsartikelen; - credentiàles (litterae) z. litterae credentiales; - eredenzen, hoogd. (spr. kredéntsen, van het it. credenzáre, van credenza, geloof) voorproef, naar 't
voorm. gebruik aan de hoven om de spijzen en
dranken vooraf te proeven, eer men ze een ander
aanbiedt, ten bewijze van hunne onschadelijkheid; - vandaar credénzer, m. voorproever; credénzteller, m. presenteerblad; - credénztaf ei,
f. schenktafel, aanrechtkast; in de Kath. kerk
tafel in het priesterkoor voor het kerkgewaad; credfbel, adj. lat. (credibilis, e) gelooflijk, geloof
-wardig;ceblt,f.nwagordiheid; - crediet, n. (fr. Crédit, it. crédito, v. 't lat.
creditum, geleend, van credére, leereen) Kmt
trouw en geloof, handelsvertrouwen of aanzien,
goede naam, waarin iemand staat als nauw
betaler, als gegoed of solied persoon;-keurig
gegeven tijd van betaling, 't borgen, b.v. i e t s
op crediet nemen of koopen, iets
borgen;een jaar crediet hebben, een
jaar tijdruimte van betaliig hebben; - credietbank, crediet-instelling, f. gewoonlijk door
maatschappijen gestichte instelling tot het
voorschieten van geld tegen voldoende zekerheid en behoorlijke vergoeding, hetwelk de
maatschappij door bijdragen bij elkander brengt
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of zelf tegen onderpand opneemt, inz. tot bevordering van handel en industrie; - Crédit mobilier (spr. -mobieljé), credietbank, die crediet
verleent op roerend goed, koopwaren, effecten
enz. ; - eredietbiljetten, n. pl. schuldbekentenissen voor ontvangen waren, met aanduiding van
den tijd der betaling; - eredietbrieven, m. pl.
aanbevelings- of borgtochtsbrieven, waarin een
derde verzocht wordt den daarin genoemde met
geld, voorspraak, enz. te ondersteunen (reizigers
plegen zich zulke brieven te verschaffen, wanneer zij het noodige geld niet in klinkende munt
willen medenemen); geven zulke brieven een onbepaald crediet, dan heeten zij o p e n c r e d i e t b r i e v e n; z. voorts over het woord in
politieken zin litterae credevtidles onder liftera; eredietkas, f. kas, waarbij men op de haar overgegeven waren tegen interest voorschotten kan
krijgen; - crediet-systeem, n. stelsel van geld
opnemen en uitleenen als staatsinrichting (door
financieele en handels-autoriteiten) ; - eredietvereeniging, f. vereeniging tot het verschaffen
van voorschot aan haar leden, gewoonlijk door
eene c r e d i e t b a n k (z. ald.); - ereditábel,
adj. eerzaam, eerbaar, welvoeglijk; - erèdit, (eig.
de derde persoon, v. credere, credit, hij gelooft,
vertrouwt toe, leent) het hebben, het tegoed, in
de koopmansboeken tegenover het d e b e t
geplaatst; Crédit agricole, fr. landbouwbank,
credietinstelling tot bevordering van den landbouw; Crédit f oncier, fr. hypotheekbank. ; erediteeren (fr. crediter) op vertrouwen of geloof
geven, borgen of leenen; iemand vertrouwen
bewijzen of schenken; vertrouwen, toevertrouwen; - creditor, (lat. pl. eréditores), créditeur, fr.
m. schuldeischer, iemand, die geld te vorderen
heeft, uitgeleend heeft; vgl. d e b i t o r; - eredilor antichreticus, schuldeischer, wien het
vruchtgebruik van een onderpand in plaats van
interesten is aangewezen; - er. chirographarius,
schuldeischer op handschrift; - er. hypothecarius, schuldeischer, die door een vast onderpand
is gewaarborgd; - er. pignoralitius, schuldeischer
die -door roerend pand is gedekt; - creditris, f.
schuldeischeres; - creditum, n. aanvertrouwd,
geleend geld; - creditzjjde, f. zijde van het te
goed in handelsboeken, de rechterzijde in rekening-couranten, enz. ; - credulitelt, f. lat. (credulitas) lichtgeloovigheid; - creduliteits-eed, m.
verzekering onder eede, dat de eedaflegger iets
voor waar of onwaar houdt, 't welk hij niet door
eigen waarneming weet.
creëeren, lat. (ereare) scheppen; kiezen, ver
benoemen, aanstellen; oprichten, stich--kiezn,
ten; - g e e r e ë e r d, adj. verkozen, verkoren,
aangesteld, benoemd; opgericht, gemaakt.
Creeks, n. pl. eng. (spr. krieks; mid.lat. erica,
angels. crecca, nederl. kreek) kleine zeeboezems
of golven, bochten, baaien, inhammen, havenplaatsen aan de engelsche kusten; kanalen in
Suriname ; vgl. c r i q u e ; - Creeks en erees, m.
pl. (spr. krieks, kries) twee indiaansche volksstammen in N.Amerika, zoo genoemd naar de
menigvuldige kleine wateren van hun landstreek.
-

-
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Cremaillères, f. pl. fr. (spr. -maljère) Mil. zaagtanden, driehoekige met vlechtwerk bekleede
insnijdingen aan de inwendige glooiing van de
borstwering van een veldschans, om den verdedigers gelegenheid te geven, hun geweervuur
naar drie verschillende zijden te richten; haar
uitvinder was de fr. ingenieur C 1 a i r a c; eremaillerie, f. (spr. -maljeríe) tand- of kerfwerk; - eremailleeren, kerven, getand maken.
Crémant, m. fr. (spr. erema) soort champagnewijn, met een licht, wit, op room gelijkend
schuim.
Crematie, (spr. 1=ts) f. lat. (crematio, v. eremare, verbranden) verbranding, inz. lijkverbranding; - crematorium, n. lijkverbrandingsoven.
Crembalum, n. lat. Muz. bromijzer, mondtrom.
Crème, f. fr. (spr. krèm; provenc., it. en sp.
erema, mid.lat. voor tremor, z. ald.) eig. room
van de melk (lat. tremor lactis); ook schuimend
gerecht uit eieren, melk, suiker, amandelen, enz.;
oneig. het beste van eene zaak, de room, het
puik, het neusje van den zalm; inz. voornaamste
kringen (la crème de la societé) ; - crème our
amandes (spr. -ozamánd'), amandelmelk of -pap;
- crème d'orge (spr. -dórzj'), gersteslemp; créme f oueltée (spr. - f oeëlté'), geklutste, tot
schuim geklopte room, oneig. mooie woorden,
schijnvernuft, enz. zonder grondigheid; - erémometer, m. roommeter, een door Chevalier
uitgevonden werktuig om melk te onderzoeken.
Cremoner viool, f. voortreffelijke soort van
violen uit C r e m ó n a in Italië.
cremor, m. lat. room; tremor tartári, eremortart, m. room van wijnsteen, gezuiverde
wijnsteen (tartarus depuratus of tartras kálïcus
ácidus, vgl. t a r t a r u s).
Irena, f. lat. insnede, kerf, groef; - ereneau,
m., pl. ereneaux, fr. (spr. krenó) Mil. schietgat,
kanteel; - creneleeren (fr. creneler), kerven, uittanden; met schietgaten voorzien; randen, b.v.
munten; - crenelage, f. (spr. -lá-zj') randwerk
der munten; - crenicóllisch, adj. nw.lat. met
gekerfden hals; - creniferiseh, adj. getand, gekerfd; - ereniróstrisch, adj. metgekerfdensnavel.
creneeren, nw.lat. in lettergieterijen: de letters afsnijden, haar van de scherpe kanten ontdoen; - erénerie, f. 't wegnemen van den scherpen
kant van 't oog der drukletter.
Creool, m., creole, f. pl. ereólen, (v. het sp.
criollo, d. i. eig. opgewassen, geteeld, inz. door
van buiten gekomen ouders in het land geteeld,.
inlandsch, samengetr. uit criadillo, verklw. v.
criado, part. v. criar, telen, opkweeken) in
Amerika uit europeesche ouders geboren menschen.
Creosoot, ereolin, z. k r e o s o o t, k r e o 1 i n.
Crêpe, fr., of k r i p, ook erêpon, n. (spr.
krépón; van crêper, lat. crispare, krullen, van
crispus, kroes, gekruld) floers, doorgaans licht
kroezige stof van fijne wol of ruwe zijde; ook
soort van gekruld kapsel; - crêpe de Chine (spr.
-sjien') chineesch floers; - crêpe double (spr.
-doebl'), dubbel floers; - crêpe lisse (spr. -liess')
-
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glad floers ; - erepé, m. fr. rolletje kunsthaar,
ter opvulling van het kapsel van dames ; - erepi,
n. fr. pleisterkalk, waarmede het muurwerk
wordt volgeraapt; - crepine, f. kwastwerk, soort
van franje, van boven breed en open gewerkt
met lange afhangende draden; - erepon, n. fr.
(spr. -pon) op floers gelijkende, kroeze stof,
doorgaans van wol.
erepeeren, lat. (crepáre) eig. kraken; bersten,
springen van ijzeren holle kogels ; oneig. van
dieren (en dan nog gemeen) sterven, omkomen,
verrekken; ook ergeren, verdrieten; - erepiteeren (lat. crepitáre), kraken, b.v. van gebroken
beenderen; - crepitàtie (spr. tie=tsie), f. kraken,
knetteren, knappen, b.v. van een vlammend
vuur; Chir. knersen van gebroken beenderen,
ook knappen der gewrichten; - crepitatio vesiculàris, knetterend geratel, dat bij het ademhalen
in de long gehoord wordt; - crepitus ventris,
hoorbare windloozing uit den buik, wind.
Crepida, f. lat. (gr. krepis, genit. krepidos)
voetbekleeding der oude Grieken, halve schoen,
pantoffel; - ne sutor ultra (of supra) crepidam 1
sprw.: schoenmaker, blijf bij je leest! eig. ga
niet boven den pantoffel uit, d. i. oordeel niet
over dingen, die ge niet verstaat; - erepidarius,
m. pantoffelmaker; - erepidolith, m. pantoffelschelp, eene versteening.
Crepine, crêpon, z. ond. c r ê p e.
erepiteeren, crepitatie, enz., z. ond. c r epeeren.
Crepundia, n. pl. lat. (v. crepáre, knapperen,
knetteren; vgl. c r e p e e r e n) kinderspeelgoed, kinderachtige dingen; ook kenteekens,
waarmede men oudtijds de vondelingen merkte,
opdat zij later door hun geslacht konden herkend worden; Muz. al de klepperinstrumenten
te zamen genomen.
crepusculum, n. lat. schemering bij de Ouden
doorgaans de avondschemering; - erepusculair,
adj. nw.lat. tot de schemering behoorende; erepusculariën, n. pl. N.H. avondvlinders.
Crès, m. fr. lijnwaad van Morlaix, z. v. a.
e r e a s.
crescéndo, it. (spr. kresjéndo, van 't lat. creseere, groeien), Muz. toenemend, stijgend in sterkte der tonen, de trapsgewijze overgang van piano
tot forto en fortissimo; men duidt het aan door
het teeken < of door de verkorting crest. (vgl.
decrescrendo); ook de naam van een in 1771 door
B a u e r te Berlijn uitgevonden speeltuig, dat
als klavier behandeld wordt en 8maal van toon
kan veranderen; - crescént, adj. (lat. créscens)
wassend, toenemend ; - crescéntie (spr. l=ts), f.
(lat, crescentia) wasdom, gewas. inz. wijngewas;
- Crescentia (spr. t=ts), vrouwennaam: de
groeiende, toenemende.
Creseau, m. fr. (spr. krezó) dikke gekeperde
wollen stof of serge met 2 e n v e r s of ruwe
zijden.
Creta, f. lat. (van het eiland C r e t a; eig.
cretische aarde) krijt; - creta alba, wit krijt,- creta
rugra, zwart krijt.
Crête, f. fr. (van 't lat. crista) kam, graat,
bergrug, zoom, rand; kuif of pluimbos; helm;
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spits; Fort. kam of kroon der borstwering.
Cretensers, pl. inwoners van het eiland Creta
of Candia.
Crethi en Plethi, z. K r e t h i, enz. ; - ereti
-eus,z.amphicr
Cretin, m., pl. cretins, fr. (spr. kretén) of eretinen (voor crestin, van 't provenc. erestar,
crastar, ontmannen, lubben, verminken, berooven, v. 't lat. castráre, afsnijden, ontmannen;
verzwakken, dus oorspr. eefi naar den geest en
't lichaam verzwakt misvormd mensch; anderen
hebben 't woord afgeleid van 't fr. cretine, aanspoeling, aangezien de kwaal aan de moerassen
wordt toegeschreven, ook wel van 't romanisch
cretiro, d. i. creatuur, ellendig schepsel, dus eig.
e r e t i r e n; nog anderen houden 't woord voor
eene samentrekking van chrétien, voor christen
bij uitnemendheid, omdat men deze menschen,
als hebbende geenerlei bewustheid van 't geen
zij doen, buiten staat rekent van te zondigen)
soort van menschen, die zich door zwakheid van
geest en wanstaltigheid van lichaam van anderen onderscheiden en meest in de alpendalen van
Zwitserland, Savoye en Piëmont, maar ook in
andere deelen der Alpen, in de Pyreneën, hier
en daar in M.Duitschland, ook buiten Europa
gevonden worden en overal verschillende namen
dragen. Het kenmerkende der eig. c r e t i n s
bestaat vaak in groote kropgezwellen (vanwaar
men ze ook kropmens c h e n noemt), gepaard met dikke, platte hoofden, slappe spieren
en lange armen; vallende ziekte, stuiptrekkingen
en krankzinnigheid komen niet zelden bij hen
voor; - cretinisme, n. kwaal, die de lichaamsen daarbij tevens de verstandsontwikkeling dier
menschen belet of haar zulk eene verkeerde
richting geeft; stompzinnigheid, zwakkte van
geest.
Cretlo, f. lat. (v. cernére, besluiten, inz. tot het
aanvaarden eener erfenis) gerechtelijke wils
omtrent het aanvaarden der erfenis.-verklaing
Cretonne, f. fr. wit normandisch lijnwaad, zoo
genoemd naar den eersten vervaardiger; sterke
katoenen stof, die, meestal met patronen bedrukt, voor gordijnen en meubelbekleeding
gebruikt wordt.
Cretons, pl. fr. kanen, pl. ; - pain de ereton,
karrenbrood voor jachthonden, enz. ; - eretonnier, m. (spr. kretonnjé) vet- of reuzelsmelter.
Crevasse, f. fr. barst, spleet, kloof, inz. in de
gletschers.
Crève- coeur, n. fr. (spr. krèvkeur; van crever,
bersten, breken, en coeur, hart) karteleed,
kommer, ergernis, gevoelig verdriet.
Crevée, f. fr. soort rijglijfje.
Crevéllen, f. pl. Kmt. kleine olifantstanden
van Guinea.
Crevette, f. fr. (spr. kréwét') garnaal.
Cr!, m. fr. eig. roep, geschreeuw, kreet; a a n
de zijde cri geven, beteekent: haar
zoo zwavelen, dat zij op het aanvoelen ruischt,
knettert; men noemt ook c r i het geluid, dat
het tin geeft bij het buigen; geknetter, geknapper; - criant, adj. fr. (spr. kriáii; gewoonlijk
kriant) schreeuwend, om wraak roepend, he-
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melschreiend (b. v. van ongerechtigheden); van moord ; - er. incendii, misdaad van brandstichting; - er. laesae majestatis, misdaad van
erg, b. v. criant vervelend.
Criárde, f. fr. gegomde stof, die op aanwrij- gekwetste majesteit, hoogverraad; - er. legitimum, misdaad, waarop eerre bij de wet bepaalde
ving ruischt, ruischlinnen.
straf staat; - er. occultum, verholen of bedekte
engelsch
kríbbidzj')
(spr.
eng.
Cribbage, n.
misdaad; - er. parricidii, misdaad van vaderkaartspel.
Cribonnettes, f. pl. vleeschspijs van rauw moord; - er. peculdtus, ambtsmisdaad door
kalfsvieesch met kruiderijen, citroenschillen verduistering van lands- of gemeentegelden; enz., in meel gewenteld en in boter gebraden er. perduelliónis, misdaad van hoogverraad; er. pejeratiónis, misdaad van meineed, ook er.
(ook troneon de veau).
eribreeren, lat., of cribleeren (van cribrum, per jurïi ; - er. plagii, misdaad van dieverij,
zeef, verwant met cernére, afscheiden, afzon- letterdieverij ; - er. rapine, misdaad van gederen) zeven, doorzeven; - cribleeren van welddadigen roof; - er. raptus, misdaad van
schulden, vol schulden zitten; - eribleus, adj. maagdenroof, schaking; - er. repetundárum,
fr., eribreus, nw.lat. zeefvormig, vol gaatjes; - misdaad van omkooping, van knevelarij, van
eribrosus, Bot. zeefachtig; - criblure, f. fr. het een overheidspersoon, die zich door geschenken
weggezeef de ; - cribràtie, (spr. t = is), f. nw.lat. laat omkoopen of knevelarijen oefent; - er.
afscheiding door zeven; - eribrum, n. lat. zeef residuti of er. de residuis, misdaad van 't onderof grondplank in het deksel der orgelcancellen; slaan der openbare gelden; - er. sacrilegie, misook smalle houtstrookjes ter invatting der daad van heiligschennis, van kerkroof; - er.
stelliondtus, misdaad van bedrog, van arglistig
springers in de klavieren.
Crichthoniet, n. uit ijzer en titanium bestaand voordeeltrekken, misdaad van onvrij goed als
vrij, en vreemd eigendom als eigen te verkoomineraal.
Cricket, n. eng. krekel; een slagbalspel in de pen; - er. stupri violénti, misdaad van geweldopen lucht, uit Engeland afkomstig; het dadige verkrachting; - er. termini mots, mis
verzetting of wegneming van grens--davn
wordt door twee partijen van elf personen
eriminaliseeren
(spr. s=z), ( fr. crimipalen;
gespeeld.
een
strafzaak
maken; - criminalist,
tot
naliser)
openlijke
uitroeping,
Crida, f. mid.lat. eig.
samenroeping der schuldeischers (provenc. crida, m. barb.-lat. leeraar of kenner van het strafit. grida, van 't provenc. cridar, it. gridare, fr. recht; - criminaliteit, f. het misdadige, strafcrier, lat. quiritare, schreeuwen, uitroepen) baarheid, strafrechterlijkheid; - criminaliter,
z. v. a. c o n c o u r s bij een schuldvordering; adv. lat. lijfstraffelijk, op lijf en leven; - crimivandaar cridarlus, m. schuldenaar van velen, neel, adj. (fr. criminel, lat. criminàlis, e) misdadig, lijfstraffelijk, lijf en leven betreffende, b. v.
iemand, die onvermogend is om te betalen.
Crime, fr. (spr. kriem'), eng. (spr. kraim'), crimineele rechtbank, lijfstraffelijke
rechtbank, het hals- of bloedgerecht; - c r iz. v. a. crimen.
m i n e e 1 e j u s t i t i e, lijfstraffelijke rechts
uit
(samengetr.
lat.
crimina,
n.
pl.
Crimen,
-plegin;crm otk,le
icernimen, v. cernere, gerechtelijk beslissen, dus
00rspr. rechterlijke beslissing, dan voorwerp de criminaliteit te bestrijden; - c r i m i n e e l
der rechterlijke beslissing, aanklacht, misdrijf) recht, strafrecht;- crimineele rechmisdaad, euveldaad; doodzonde;- crimen abigeà- t e r, strafrechter, rechter tot onderzoek en
íus, misdaad van veedieverij ; - abórtus, mis- bestraffing der misdaden,; - crimineele
daad der vruchtafdrijving; - er. adulterii, zaak, lijfstraffelijke zaak; - crimineele
misdaad van overspel; - er. ambitus, misdaad statistiek, wetenschappelijke uiteenzetvan omkooping, van ambtshandel; - er. a. ting van het verloop der strafrechterlijke
een zeker
secularis, wereldlijke ambtshandel; - er. baren rechtspleging in een land gedurende
misdaad van bedrieglijke toeëigening; --larie, tijdsverloop; - crimineele straf, straf
er. capitále, hoofdmisdaad, misdaad bedreigd aanlijfenleden;-crimineele wetten,
met doodstraf; - er. concussions, misdaad van strafwetten; - crimineeren (lat. eriminári), bedoor bedreiging iemand iets af te persen; - er. schuldigen, inz. valsch aanklagen - criminàtie
4corruptiónis officialium, misdaad van omkoo- (spr. t=ts), f. (lat. criminatio) beschuldiging,
ping der ambtenaren; - er. de residuis, z. er. aanklacht; laster; - criminàtor, m. aanklager,
:residui; - er. ecclesiastieum, kerkelijke misdaad; beschuldiger; lasteraar; - criminologie, f. leer
- er. e f f rácti carcëris, misdaad van ontsnapping van de oorzaak en bestrijding der misdaad.
Crinis, m. lat. haar; - erin, n. fr. (spr. krep)
uit den kerker door braak; - er. expilatae hereditdtis, misdaad van 't berooven eener erfenis; - paardenhaar, lang dierenhaar ; - erin végétal,
er. f alsae monétae, misdaad van valsche munt n. plantaardig surrogaat voor paardenhaar,
te maken en te verspreiden; - er. falsi, misdaad bestaande uit allerlei vezels, vooral van palmen,
van vervalsching; - er. f lágrans, misdaad, - erinaal, adj. tot de haren behoorende; - erinàle;
waarbij de schuldige op heeterdaad gegrepen n. nw.lat. Chir. voormalig wondheelerswerktuig
wordt; - er. f ractae pacis publicae, misdaad van tot samendrukking van de traanfistel, aldus gehet breken van den landvrede; - er. f raudatae noemd, omdat het aan zijn uiteinde van een haren
rannónae, misdaad van het duurmaken van kussentje was voorzien; - erineus, adj. nw.lat.
graan door opkoopen, koornwoeker; - er. f urti, behaard, harig; - crinicórnisch, adj. nw.lat.
misdaad van diefstal; - er. homicidii, misdaad N. H. met in haren uitloopende voelsprieten; 20
KRAM ERS-ZOND ERVAN.
,

,

CRINIS.

?fie Bek §L
— 306 —

criniférisch, adj. met namen voorzien; - eriniflbrisch, adj. Bot. met haarvormig uitloopende
bloemkroon; - erinifórm, adj. haarvormig; crinigérisch, adj. hang; - erinitársisch, adj.
N. H. met haren aan het achterdeel; - crinitus,
Bot. behaard; maanachtig; - erinofloór, n. zeker
haargroeimiddel; - crinoideeën, pl. haarsterren,
zeeleliën, versteeningen, meerendeels van uitgestorven diersoorten, meestal van plantaardigen vorm; - erinoidisch, nw.lat. haarvormig;
gr. lelieachtig; - crinoline, fr. stof van paarden
gemaakt, haardoek; vrouwenrok van-har
deze (of ook van eene andere) stof vervaardigd,
die door stalen veeren wijduit gehouden wordt
(uitgevonden door F r i c k, te Parijs) ; ook:
kooi van staaldraad voor dergelijken rok; erinositeit, f. (sp.r s=z) nw.lat. harigheid.
Crique, f. fr. (spr. kriek) kleine natuurlijke
zeehaven, k r e e k, landingsplaats, sluiphaven,
z. c r e e k; Mil. gracht, dwarsgracht rondom
eene vesting, om het werk der loopgraven te
bemoeilijken; - ook metaal, waarmede men de
holten of gebreken van een geweerloop vult.
Crisis, z. krisis.
erispeeren, lat. (crispáre) krullen, vgl. f r i
aderen crispeeren,-sern;Chi.
afgesneden aderen met een pincet omdraaien
om de bloeding te stillen; ook 't samentrekken
der haarvaten, ten gevolge der prikkeling, ver
aanraking der lucht met eene-orzaktde
wond; - erispàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. krulling;
kronkeling, samenkrimping; - c r i s p a t i e
d e r s p i e r e n, zigzagswijze inkrimping der
spierbundels; - crispatie der zenuw e n, krampachtige toestand, welke zich nu
en dan bij zenuwachtige, hysterische personen
voordoet;- erispatuur f. eig. krulling, kronkeling,
inz. een samengekruld suikergebak; - crispus,
a, um, Bot. gefanzeld of gekruld, b. v. de bladeren van Malva crispa.
Crispijn, m. (fr. Crispin, v. 't lat. Crispinus,
d. i. de kroesharige, van crispus, kroes) sluwe,
onhandige bediende, komische tooneelrol, in
1660 in Frankrijk door Raimon Poisson ingevoerd; - crispináden, f. pl. geschenken op andermans kosten, zoo genoemd naar den bekenden romeinschen schoenmaker C r i s p i n u s
(C r i s p ij n), in de 3de eeuw, die het leder
stal, althans niet betaalde, en de daarvan gemaakte schoenen den armen schonk; - erispine, f. fr. vrouwenmanteltje.
Cristacieten, m. pl. nw.lat. (van 't lat. crista,
kam) versteende hanekammen, getande oesterschelpen; - cristatus, a, um, adj. Bot. gekamd;
kamvormig; wat eene kamvormige uitbreiding
heeft.
Cristinos, naar de nieuwe sp. spelling voor
Christinos, z. ald.
Criterium, eritiek, enz., z. k r i t-.
Crizot, n. fr. (spr. kri-zó) soort van t o mb a k (z. ald.), waaruit men vroeger horloge
-kasten
vervaardigde.
Croeéa, mid. lat., of eroecia, it. (spr. krotsja),
f. roode kardinaaiskleeding; - croceus, a, um,
adj. Bot. safraangeel.
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eroeheeren (spr. krosj-), fr. (crocher, v. croc,
haak, van 't oudnoorsch krokr, oudd. chrdcho,
wallisch trog, haak) krommen, haken; met de
graveerstift de staarten der noten trekken; eroche, f. fr. achtste noot (it. c r o m a); crochet, n. (spr. krosjè) haakje; Chir. tang of
haak bij het steensnijden; kromijzer, haaksleutel, keizer; ook draagbout, rugbout der pak
eng. kwartnoot; pl. crochets, zijlokken-drages;
der vrouwen; haakjes in druk en schrift om
eene tusschenvoeging (p a r e n t h é s i s) in
te sluiten; - eroeheteeren, met een haak of
kromijzer een slot opensteken; - croeheteur,
m. pakdrager, kruier.
Crociata, f. it. (spr. ci=tsj) kruistocht; geld,
dat men betaalde inplaats van aan een kruistocht deel te nemen; betaling voor vrijstelling
van kerkelijke feestdagen, inz. in Spanje; crociati, pl. kruisvaarders, deelnemers aan een
kruistocht.
Crocidísme, n. lat. (gr. krokydismos, van
krokys, vlok) Med. 't muggenvangen of plukken aan de dekens, bij waanzinnigen en lijders
aan ijlende koortsen, z. v. a. k a r p h o 1 o g i e.
Croeióne, m. it. (spr. krotsjóne) milaneesche
zilvermunt = 3 gld. 25 ct.
Crock, z. g r o g; - eroeket, n. eng. een balspel, inz. gespeeld op een kort afgemaaid grasveld met houten ballen en hamers, waarbij
de ballen door een reeks van bogen geslagen
moeten worden; - crocus, z. k r o k u s.
Crocute, f. lat. gevlekte hyena.
croiseeren (spr. kroaz-), fr. (croiser, van croix
= lat. crux, kruis) kruisen, heen en weer trekken; Mil. een kruisvuur maken; - croisáde,
f. (spr. kroazáád') kruistocht, inz. ter zee;
kaapvaart; kruisstoot bij 't schermen; croisé, n. (spr. kroazé) eig. gekruist; naam van
onderscheiden wollen en zijden stoffen, inz.
tot voering (eng. t w e e t of t w i 1 1); ook:
eigenaardig gekruiste danspas; - croisée, f.
kruisvenster, raamkruis.
Croissant, m. fr. (spr. kroa-sán) 1) wassende
maan, wassenaar; 2) turksche halvemaan.
Croma, f. it. (het gr. c h r o in a, kleur) Muz.
1) verhooging of verlaging eener noot met een
halven toon (naar men zegt, aldus genoemd,
omdat men de halve tonen met anderen
inkt teekende; waarschijnlijker, omdat men
ze slechts als nuances der hoofdtonen beschouwde; vgl. chromatisch; 2) achtste
noot.
Cromlech, m. telt.-wallisisch (van trom, kring,
en llech, platte steen, iersch cromleac) celtische
steenen kring om een menhir (zuil), als altaar,
z. v. a. dolmen.
Cromórne, f. fr. basson; een daarop gelijkend
orgelregister in de bas.
Crone, f. zilvermunt in Denemarken = 1 gld.
55 ets.
Crookes, sir William, beroemd natuurkundige
te Londen, naar wien de Crookesche buizenheeten,
die zoo sterk luchtledig zijn, dat de lichtglans van
een elektr. ontlading zich als een fraaienlichtboog
vertoont; zij heeten ook Hittor f sche buizen,omdat
-
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Hittorf ze het eerst gebruikte, en spelen bij de
kathoden- en Röntgenstralen een groote rol.
Crops, n. pl. eng. (van crop, d. i. eig. oogst)
Kmt. groote tabaksvaten in N.-Amerika.
croqueeren (spr. qu = k), fr. (croquer) tusschen
de tanden kraken, knappen of knarsen; Piet.
vluchtige schets met c r a y o n maken, ruw
ontwerpen; het plan eener plaats volgens oog
vandaar: croqufs, m. (spr.-matekn;
km/cl) ruw ontwerp van eene schilderij, enz.;
naar de oogmaat ontworpen teekening of militaire schets van een landschap enz.; –
eroquenote of croque-sol, m. Muz. eig. notenkraker ; muzikant zonder talent, zonder smaak
in de uitvoering, maar die vlug de muziek leest;
– giroquant, m. (spr. kroká i) schoft, slecht
mensch, strooper; – eroquants, pl. scheldnaam
der oproerige boeren onder Hendrik IV en
Lodewijk XIII; – eroquante, f. knapkoek,
kraaktaartje, gebak, dat tusschen de tanden
kraakt of knapt; – croquet, m. (spr. krokè)
dunne en harde peperkoek; – croquette, f. 1°
soort horenvormig gebak met slagroom, ens.;
2° tusschengerecht uit fricassée of ragoutachtige ingrediënten, in den vorm van worstjes
gebakken; – croqueur, m. schalk, snoeper,
kaper, listige bedrieger.
Crore, z. k r o r e.
Cross, n. eng. kruis; – cross-country, (spr.
kros-kuntrie) eng. hinderniswedren dwars door
't terrein; – cross-readings, pl. eng. (spr. krósriedings) dwars doorlezen der kolommen van
eene courant, boek, enz., waaruit soms de belachelijkste zinnen ontstaan.
Crosse, f. fr. (provenc. crossa, it. croccia,
als kwame 't van een lat. woord crucius, a. um,
V. ciux, kruis) herderstaf, bisschopsstaf; geweer
speelkolf; staart van 't affuit (crosse d'a f fût).-kolf;
€rotalen, crotalarïa, z. k r o t a 1 e n.
Crotoniati, z. ond. c o n t o r n o.
Croup, f. eng. (spr. kroep; van 't duitsch
krop/,, nederl. k r o p, vleezige zak aan den
hals der graanetende vogels en een daarop
gelijkend gezwel der halsklieren) k r o e p,
vliezige keelontsteking, ziekte der luchtpijp,
verwant aan diphtheritis, welke vooral kinderen aantast en gevaarlijk is; – eroupaal,
adj. de croup kenmerkende.
Croupe, f. fr. (spr. kroep'; provenc. cropa,
van duitsch-celtischen oorsprong; vgl. het ned.
k r o p, duitsch krop/, wallisch kropa, croppa,
krop, en 't noordsch kryppa, bult, bocht) kruis
of dat gedeelte van een paard of ander lastdier,
dat zich van de lendestreek tot den wortel van
den staart uitstrekt; – eroupáde, f. luchtsprong
van een gedresseerd paard (hooger dan de
e o u r b e t t e), waarbij het de achterpooten
en het kruis intrekt; – croupier, m. (spr. kroepjé),
eig. achteropzitter; helper, medestander in het
spel, helper van den bankhouder bij hazardspelen; ook heimelijke hulp, ongenoemde deelhebber in eene handelszaak of een bedrijf.
Croustade, f. fr. (spr. kroestaad') op c r oq u e t t e n (z. aid.) gelijkend gerecht met
ragoutvulling.
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Croflte, f. fr. (spr. kroel'; v. lat. aasfa, korst)
korst; inz. oude, berookte en bij uitbr. ook
slechte schilderijen;– crouton, m. fr. (spr. kroetóh)
broodkorstje; pl. croutons, in boter hard gebakken sneetjes brood.
Crow, f. eng. (sp. kro) kraai.
Crown, m. eng. (spr. kroun) kroon, eng. zilvermunt, verdeeld in 5 s h i 11 i n g s, de oude
crown = 2 gld. 90 ct., de latere = 2 gld. 87 ct. ;
– erownglass, n. kroonglas, loodvrij, eenigszins
groen glas, van de schoonste hoedanigheid, dat
in Engeland gewoonlijk tot vensterruiten
wordt gebezigd; het wordt in achromatische
verrekijkers gebruikt voor de lens, die het
dichtst bij het oog staat, omdat de straalbreking er van die van het f l i n t g l a s (z. a.),
in de voorwerplens weder opheft.
eroyábel, fr. (croyable, v. croire, gelooven)
gelooflijk, geloofbaar.
Cru, m. fr. (v. crottre, groeien) wasdom, gewas
(inz. van wijn); – cru, adj. fr. (vgl. c r u d it e i t ) ruw, onomwonden, scherp.
Crubeki, n. turksche secte, die het geloof
aan de noodzakelijkheid der bedevaart naar
Mekka niet deelt.
Crueiàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van trucure,
kruisigen, van crux, geuit. crucis, kruis) kruisiging; – cruciatus, a, um, adj. Bot. kruisgewijs,
tegenover elkander staande, dat zij vereenigd
een kruis vormen; – crueller, kruisdragend,
kruisdrager; – eruciféroe, f. pl. nw.lat. Bot.
kruisbloemige planten; – crueiférisch, adj.
kruisdragend; – crucifigeeren, lat. kruisigen; –
crucifix, n. (mid.lat. cruci f ixum, eig. iets dat
aan 't kruis is gehecht, fr. crucifix) kruisbeeld,
heilig kruis, beeld van Christus aan het kruis; –
crueifixie, f. nw.lat. kruisiging; – cruciform,
adj. kruisvormig; – crucigéri, m. pl. kruisdragers, naam van verscheiden geestelijke genootschappen; – erucigérisch, adj. kruisdragend; –
erueiróstiseh, adj. N. H. met kruisvormigen
- snavel.
Crudeliteit, f. lat. (crudelitas, v. crudelis, e,
wreed) wreedheid, onbarmhartigheid.
Cruditeit, f. lat. (cruditas, v. crudus, a, um,
rauw) rauwheid, onverteerbaarheid; iets onverteerbaars in de maag.
Crudo- zilver, n. zilver, alvorens het ter ver
gezuiverd en met koper gealliëerd is.-werking
cruél, fr. (v. 't lat. crudèlis, e) wreed, hardvochtig, onmenschelijk, onbarmhartig; ontzettend, verschrikkelijk, vreeselijk.
Cruor, m. lat. geronnen bloed, ook bloedrood, roode kleurstof van het bloed; – cruen
(spr. tie = tsie), f. later lat. (cruentatio, van-tàie
't lat. cruentàre, bloedig maken)'t bloedig-maken,
bloedbevlekking; – cruentus, a, um, adj. Bot.
bloedrood, bloederig.
cruraal, adj. lat. (crurális, v. crus, dij, pl.
crura) tot de dij behoorend; – cruraalspier, f.
dijspier.
Crusade, f. (spr. kroezade), z. c r u z a d o.
crusca, f. it. (spr. u =oe; v. 't oudhoogd. crust,
mid. duitsch grusch, grusch, krüsch) zemelen;
vandaar accadémia della crusca (Ac f ur f urato-
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rum) in Florence, eig. zemelacademie, vereeniging van geleerden tot zuivering der ital.
taal (gelijk men het meel van de zemelen zuivert), inz. ook door samenstelling van een woordenboek; - cruscánten, m. pl. onvoorwaardelijke aanhangers dezer academie, spraakzuiveraars, p u r i s ten.
Crus galli, n. Bot. hanespoor.
crusta, f. lat. korst, bast; crusta dentium,
glazuur der tanden ; - c. petrosa, steenachtig
cement, dat bij vele plantetende zoogdieren de
tandwortels omkleedt; er. in f lammaforia, Med.
ontstekingskorst; er. lactéa, f. melkkorst; er.
serpiginosa, voortvretende aangezichtsworm; crustacéén, n. pl. N. H. (lat. crustacéa) schaaldieren; - erustaceologie, f. nw. lat. leer der
schaaldieren; - crustacieten, m. pl. versteende
schaaldieren; - crustarius, m. mid.lat. metaalarbeider, metaaldrijver, maker van gedreven
werk, bosselwerker; - crustátie (spr. tie=tsie), f.
nw.lat. omkorsting; - erusteeren, (lat. crustáre)
bekorsten, met een bast, ook met verheven
beeldwerk overtrekken; - erusteus, adj. (lat.
erustósus, a, um) korstig, bastig; - erustodermen, m. pl. lat.-gr. N. H. schubbelooze visschen, visschen met harde huid, b. v. de pantservisch.
erustuleeren, nw.lat. (v. crustulum, klein gebak, verklw. v. crustum, bakwerk, en dit van
crusta, z. ald.) iets vooraf eten, inz. voor het
middageten.
crux, f. lat. kruis; crux gestatoria, draagkruis,
dat voor een patriarch, inz. als eereteeken uit
gedragen wordt; oneig. voor marteling, kwelling, ongemak (b. v. deze plaats is een crux
interprétum of criticórum, d. i. een kruis voor
de uitleggers of beoordeelaars) experimentum
crucis, proef door een godsoordeel (aan het
kruis); vandaar : beslissende proef enz. ; crucis (n.l. dies), dag des kruises of der kruisverheffing
: de 14de September, de derde
quatertemper.
Cruzádo, m. sp. en port. (spr. kro ~; eig.
met een kruis geteekende) portugeesche rekenmunt, met een kruis in den stempel, de oude
van 400 reis = 1 gld. 15 ct., de nieuwe van 480
reis = 1 gld. 37 et,; als zilvermunt is de oude
cruzado = 1 gld. 57 ct., de nieuwe van 1609 =
1 gld. 64 ct,. die van 1718 en 1795 = 1 gld.
37 et., die van 1809 = 1 gld. 40 ct.; in Brazilië
geldt de oude cruzado 1 gld. 15 ct., de nieuwe
1 gid. 37 ct. ; ook in Spanje eene goudmunt van
3 gld. tot 2 gld. 60 of 70 ct.
Cryollet, n. ijssteen; mineraal, soda en aluminium bevattend; - eryophoor, f. soort ijsmachine ; - cryoskopie, f. vloeistofonderzoek,
berustend op de bepaling van het vriespunt.
Crypte, crypto, enz., z. k r y p-; - crystal,
z. kristal.
hong. (spr. tsjardas j; van csárda,
kroeg)
as, m..vvolksdans.
arng
Csikós, m. hong. (spr. tsjikoosj; van csikó, veulen) paardenherder.
cuandoe, z. e o ë n d o e.
Cuarteron, m. (spr. koear-) sp. inhoudsmaat.
-

-

-

-
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Cuartillo, m. sp. (spr. koeartiéljo) sp. inhoudsmaat.
Cuba -hout, n. geelhout, van de verversmoerbezieboom op het eiland Cuba.
Cubatie, cubatuur, z. ond. k u b u s.
Cubebe, cubehe -peper, f. (nw.lat. en sp.
cubeba, it. cubebe, v. 't arab. kabábat, perz.
kabdbah) staartpeper, de vrucht van den staartpeperstruik, een oostindischen heester, die in de
geneeskunde gebruikt wordt; ook de grootste
soort rozijnen, beter c i b e b e n geheeten, z. ald.
cubeeren, z. ond. k u b u s.
Cuberta, f. port. dek; scheepsdek; ook: vaar tuig met dek (dus geen open vaartuig).
Cubiculum, n. lat. (v. cubáre, liggen, slapen)
kamer, vertrek, inz. slaapvertrek; grafkamer
in de katakomben; - cubieula locanda, „kamers
te huur" (op bordjes in academiesteden); eubieularlus, m. bij de oude Romeinen: slaaf,
die het opzicht over de kamers had; in de
middeleeuwen z. v. a. kamerheer; kamerdienaar,
inz. bij den paus.
cubiek, eubiseh, z. k u b u-s.
Cubïtus, m. lat. elleboog, voorarm; ook el,
die de lengte van een voorarm heeft; 17
rijnl. duim; - cubitaal, adj. (lat. cubitàlis, e)
den voorarm betreffende.
Cubras, m. pl. in Z.Amerika menschen. die
uit de vermenging van Mulatten met Negers
zijn gesproten.
Cubus, z. k u b u s.
Cuceagna, f. it. (spr. -kanja), z. v. a. c oc a g n a (z. ald.).
Cuchillo, m. sp. (spr. koetsjieljo) puntig mes;
in Brazilië: kleine berg.
Cueulle, f. (lat. cucícllus, m., later lat. cuculla)
kap, inz. reiskap, kaproen,hoofdbedekking,vooral als die aan het gewaad bevestigd is; ook: dergelijk monnikskleed, monnikskap ; cucullus non
facit monachum, de kap maakt den monnik niet;
eucullaris, m. Anat. monnikskapsspier, eene
spier in den nek, die de gedaante eener afhangende monnikskap heeft; cucullatus, a, um,
adj. Bot. kapvormig.
Cucurbita, f. lat. (fr. cucurbite) kauwoerde,
kalebas; Chir. laatkop; Chem. kalebasvormige
distilleerkolf met langen hals; - cueurbitacéén,
f. pl. Bot. kalebasvormige planten; - eucurbïtátie (spr. tie=tsie), f. (lat. cucurbitatio) Chir.
't koppenzetten; mid. lat. Jur. soort van leensontrouw (f e 1 o n i e), wanneer een leenman
met de naaste bloedverwanten van zijn leenheer
vleeschelijken omgang had.
Cueuyo, m. (uit de taal van Haïti) lichtgeverde springkever in Amerika.
Cudbear, n. eng. (spr. kudber, verbasterd van
den naam van den uitvinder Dr. C u t h b e r t
Gordon) ook p e r s i o en r o o d e i d ig o, donkerroode verf, soort van orseille, inz.
tot verving der wol en zijde, die met slappen
bijtenden ammoniak bereid wordt uit het wijnsteenachtig mos, of mos der Canarische eilanden,
en als poeder gedroogd wordt verzonden. In
Schotland heet zij ook c o r c a r (van 't telt.
geel. corcur, hoogrood, scharlaken).
,
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Cuerda, f. sp. (eig. strik = lat. chorda) lengte
Culèbra, f. sp. (lat. col(ber, colubra) slang.
-matinVlec,
van ruim 40,77 meters.
Culéus, m. lat. eig. lederen zak; Med. vliezige
cui bono . lat. tot wat (is 't) goed? waartoe zak, vliezig bekleedsel, scheede; ook grootste
di enstig? wat zal 't baten?
oud-rom. vochtmaat = 20 amphora of 525,27
cuique suum, lat. ieder het zijne.
liter.
Cuiras, z. kuras.
culex, m. pl. culices, lat. N. H. steekmuggen;
Cuisinière, f. fr. (spr. kwizi-njer; van cuisine - culieiden, pl. mugachtige dieren.
keuken, it. cucina, lat. coquina) eig. keukenmeid;
Culilaban, of eulilawan, m. Bot. zeer aromacylindervormig blikken braadtoestel op 4 poo- tische bast van een boom der Moluksche eilanten, kookkachel.
den, door Linneus onder de familie der laurieren
Cuissage, f. fr. (spr. kwi-sá-zj' ; van cuisse, dij, gerangschikt.
en dit. van 't lat. coxa) recht, dat zich de heeren
culinan, adj. lat. (culinarius, a um, van culina,
in de barbaarsche tijden van 't leenrecht had- keuken) wat tot de keuken, de spijsbereiding
den aangematigd, om in het bed der pasgetrouw- behoort.
den een been en eene dij te leggen. 't Was eene
Cullinari, m. naam van den in 1905 ontdekten
symbolische voorstelling van 't nog oudere recht transvaalschen diamant, 3032 karaat wegende
van c u 1 a g e, z. aid. ; - cuissière, 1. (spr. en 11,4 bij 5,7 cM. groot.
kwi-s-) lederbedekking van den trommelslager
eulmineeren, nw.lat. (van culmen, top, kruin)
over de linkerknie.
Astron. door den meridiaan gaan en bijgevolg
Cuisse-madame, f. fr. (spr. kades-; eig. dames- de grootste hoogte, den hoogsten graad, het
of vrouwendij, fr. cuisse, it. coscia, dij, van lat. toppunt bereiken; - culminatie (spr. t= ts), f.
coxa, heup) soort van langwerpige speer.
doorgang der sterren door den meridiaan; in het
Cuitezijde, f. door koken van sericine bevrijde algemeen: hoogste trap, toppunt; - eulminatiecoconzijde (fr. cuire, koken).
of eulmineerpunt, n. punt, waar eene ster door
Cuivre poli, n. fr. (spr. kwi-) fijne waren van den meridiaan gaat, haar hoogsten stand aan
geslepen of gepolijst geel koper (messing).
den hemel bereikt, toppunt; hoogste trap of
cujus regio, ejus religio, lat. die het land re- graad.
geert, beheerscht ook den godsdienst.
culmus, m. lat. halm; stengel der grasplanten;
cul, m. fr. (spr. ku; van 't lat. culus) achterdeel, - eulmieten, m. pl. nw.lat. versteeningen van
stuit; - cul de Paris (spr. ku d'pari) of en! plantenstengels.
postiche (spr. -postíesj'), valsch of aangezet
Culot, m. fr. (spr. kulO, van cul, z. aid.) laatst
achterdeel, kort rokje of ander opvulsel om de uitkomend kuiken van een broedsel, nestkuiken;
japonnen der dames van achteren te doen uit- laatstgeboren kind, jongste of laatstaangenomestaan; - sul de jatte, m. (spr. ku dzjátt') mensch ne in een gezelschap; onderste deel van iets en
zonder beenen, die enkel in een bak (j a t t e) wat zich daar verzamelt; Arch. stengelvormig
zich kan voortsleepen; - sul de lampe, m. (spr. sieraad aan het korinthisch kapiteel, waaruit geku d'lanp') bij boekdrukkers: sieraad of vignet bladerte komt; - culótte, f. fr. broek, een mansaan het einde van een hoofdstuk of boek; - kleedingstuk, dat van de middel tot de knieën
eul de sac, (spr. ku d'sák) zak, keerweer, straat reikt, korte broek (vgl. p a n t a 1 o n); ook
zonder uitgang, doodloopende of. blinde straat; vlammig doorgerookt ondergedeelte van een
- eulage, f. (spr. kulá-zj'), of p r a 1 i b a t i e, pijpekop.
jus primae noctis, lat., jus cunnàgi, mid.lat.
culpa, f. lat. rechtschendende handeling,
onder 't leenstelsel: recht, dat de jonggehuwde schuld, vergrijp, fout; - in culpa, in schuld,
verplichtte om den eersten bruidsnacht bij strafbaar; - extra culpam, buiten schuld; - mea
den leenheer te vieren; recht der voorproef culpa (als uitroep), mijne schuld! ; - culpa lata,
(later kon dit recht afgekocht worden, en de breede, d. i. eene grove, zware schuld; - culpa
afkoopsprijs heette s c h o r t e g e 1 d); - cu- levis, lichte, geringe schuld; - culpa levissima,
lásse, f. achterste gedeelte van een kanon, ge- zeer lichte of geringe schuld;- culpam p r oe s t e eweer, pistool, kamer, staartschroef; ook onder- r e n, borg blijven voor schade, die door achtevlak van een gezetten diamant; - culbas, m. loosheid is veroorzaakt; schadevergoeding ge(spr. kubá) kaartspel, waarbij men zich vooral ven; - culpàbel, adj. (lat. culpabilis, e) schuldig,
van zijne kaarten poogt te ontdoen; - culbu- strafbaar; - culpabiliteit, f. nw.lat. strafbaar
teeren, (fr. culbuter, v. cul en oudfr. buler, boller,
-heid;culps,aj.nwtorchzamstooten, omverwerpen) buitelen, tuimelen, over heid schulddragend; - culpeeren, (lat. culpàre)
't hoofd omdraaien; doen vallen, in 't verderf beschuldigen; - eulpiteeren, z. v. a. c u 1 p e estorten; overhoop werpen (den vijand); - cul- ren.
bute, f., (spr. kuulbuut') buiteling, val over
Cultellátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (van cul't hoofd.
telláre, landmeten) stuksgewijze meten der
Cûleita, f. lat. kussen, bolster.
hoogten.
Culdees, m. pl. eng. (spr. kuldies), of culdéërs
Cultellus, m. lat. klein mes; - eulter, n. mes,
(ontstaan uit het lat. cullóres Dei, godsvereer- ploegschaar, kouter.
ders) schotsche en iersche geestelijken, kluizeCulteranismo, m. sp., z. v. a. g o n g o r i snaars en monniken, die biddend en predikend m e; - eulteranist of culteronist, m., z. v. a.
in het land rondtrokken tot omstreeks de 15de g o n g o r i s t.
eeuw.
eultiveeren, enz., z. and. c u 1 t u u r.
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Cultorlsten, m. pl. Litt. spaansche dichters, - cum omni causa, z. onder causa; - cum prividie al de verdiensten der poëzie aan de vormen , legio, z. ond. p r i v i 1 e g i u m; - cum protesvan den stijl toekennen; - cultorísme, n. stelsel tatiàne, z. ond. p r o t e s t e eren; - cum reder cultoristen. f usti óne sumtüum, z. ond. r e f u n d e e r e n; Cultrarlus, m. lat. (v. cutler, mes) offerslachter; cum reservation, z. ond. r e s e r v e e. r e n; - cultratus, a, um, adj. Bot. en N. H. mesvormig; cum session et voto, z. ond. s e s s i e; - cum spe
- cyprinus cultratus, meskarper. succedéndi, z. ond. s p e s.
Cultriróstres, n. pl. lat. (van colter, mes, en
Cumana, f. Bot. ind. moerbezieboom.
rostrum, snavel) messnavels, eene vogelfamilie,
Cumarine, f. Chem. kamferachtige stof, die in
tot de steltloopers behoorende, met een zeer de tonkaboonen, het sterleverkruid, de steenlangen, van snijdende randen voorzienen bek, klaver, waldmeister en eenige andere planten
zooals reigers, ooievaars, kraanvogels, enz. voorkomt.
Cultuur, f. lat. (cultura, van colére, verzorgen,
Cf mbre, f. sp. top, hoogte, bergpas.
verplegen, bearbeiden; vereeren, enz.) bouw,Cumidine of cyanidine, f. Chem. twee op
aanbouw, veldbouw, 't ontginnen, bearbeiden, aniline -gelijkende in steenkolenteer aanwezige
plegen der velden_ nla.ntcn_ i nz.. h.v. h o n m- ha,scs_
C u 1 t u u r, boomteelt; oneig. aankweeking,
cuminum, n. lat. (gr. kgminon, van oostervorming, beschaving, veredeling, verfijning, schen oorsprong: arab. kammoen, hebr. kam
ontwikkeling, oefening of scherping van den
Bot. komijn, tuinkomijn; - cumin semen,-m&n.)
geest, van de vermogens van verstand en hart; tuinkomijnzaad, een geneesmiddel.
- cultuurgeschiedenis, f. geschiedenis der becumuleeren, lat. (cumuldre; van cumulus,
schaving, tegenover histoire bataille z. a. ; - cul- hoop) ophoopen, tegelijk aanbrengen; ook vertuurplanten, f. pl. kweekplanten (in tegenover- scheiden ambten tegelijk bekleeden en de daar
stelling met in 't wild wassende planten); verbonden voordeelen trekken; vandaar-an
cultuurstelsel, n. door graaf Van den Bosch in cumuleering der inkomsten; - cumulatie (spr.
1830 in Ned. -Indië ingevoerd stelsel van be- t=ts), f. nw.lat. ophooping, opstapeling; Rhet.
lasting in den vorm van verplichte teelt van figuur, waardoor men verscheiden denkbeelden
bepaalde gewassen; - cultus, m. lat. (fr. culte, achter elkander voorstelt als 't ware opeenstaspr. kuult' ; eig. bearbeiding, verpleging; dan: pelt, in tegenst.met d i s t r i b u t i e; - c u m uvereering enz.) eeredienst, openbare, uitwen- l a t i e van ambten, het gelijktijdig waar
dige godsvereering; ook kerkelijke gebruiken; nemen van verscheiden betrekkingen door een
-- cultiveeren, mid.lat. (cultivàre, fr. cultiver) j persoon; - cumulatio actiónum, Jur. ophooping
aanbouwen, bewerken, ontginnen; trekken der rechtsvorderingen, de samenvoeging van
(van planten); aankweeken, aanfokken; oneig. velerlei aanklachten in hetzelfde stuk; - cumuontbolsteren, vormen, beschaven, verbeteren; latief, adj. aan- of ophoopend; - vote cumulatif,
oefenen, b. v. het verstand; beoefenen, b.v. de m. stelsel van stemming, waarbij de kiezers het
kunsten, wetenschappen; aankweeken, voort- recht hebben meer dan één stem op één candizetten, onderhouden, b.v. iemands vriendschap, daat uit te brengen, tegenover vole limite, waarenz.; eerre gecultiveerde natie, een be- bij de partijen een aantal candidaten stellen
schaafd volk; - cultiveerbaar, adj. bebouwbaar, overeenkomstig haar kracht; - eumulostratus,
vatbaar voor beschaving, veredeling enz. ; - m. gestreepte stapelwolk; - cumulus, m. hoop;
eultivateur, m. fr. (spr. kuultiv-) akkerman, inz. ook: stapelwolk.
landbouwer, boer; - cultivator, m. nw.lat. sacum utri,clo, Bot. met een blaasje; - cum
mengesteld akkerwerktuig van eng. vinding, uxore, lat., z. u x o r; - cum venia, z. v e n i a;
waarmede, onder groote uitsparing van tijd en - cum voto illimitdto, z. v o t u m.
kracht, de oppervlakte van bouwland wordt
cuncteeren, lat. (cunctdrt) toeven, dralen,
omgewerkt, bestrooid, gelijkmatig gemengd en talmen; - eunetátie (spr. tie--tsie), f. (cunctatio)
van onkruid en wortels bevrijd; tot dat werk verwijl,'t toeven, dialing, vertraging;- eunetItor,
i r p á t o r, s c a r i -tuigbehorndxs m. talmer, draler, schoorvoeter, uitsteller, samroerhaak, egge, enz.; --ficátor, melaar, wikken en weger (in de rom. geschiedenis
eultivátle (spr. tie=tsie) of eultiveering, aan- bijnaam van den dictator Fabius Maximus, die
bouw, bebouwing; oefening, veredeling.
door dralen Hannibal in zijn succes trachtte
Culullus, m. lat. offerschaal.
te stuiten.)
cum, lat. met; - cum annéxo pelito, z. p e t iCundurangoplant, f. volgens sommigen tot de
tu m;- cumappertinentiis,z. appertinen- familie der apocyneeën behoorende, v. a. de als
t i o n; - cum approbatiàne, z. ond. a p p r o- tegengift tegen slangenbeten gebruikte guacob e e r e n; - cum bene f icio inventarii, z. ond. plant in Z.Amerika, naar men zegt een geneesbeneficium; - cum bona vena, z. vena; - middel tegen kanker.
cum comminalióne, z. ond. c o m m i n e e r e n;
euneaal, cuneiform, enz., z. onder cuneuss.
- cum con f irmatióne judicàli, z. onder c o nCunétte, ook c u v e t t e, f. fr. Mil. afleifirmeeren; - cum faeultàteordinarii, z. or- dingsgracht in het midden van eerre droge vesd i n a r i u s; - cum gran salis, z. ond. granum; tinggracht, om het regenwater of ander vocht
- cum impétu, z. i mpetus ; - cum in f amia, z. af te leiden; aan den binnenkant is zij soms met
ond. i n f a a m; - cum literros super 5rum, z. !palissaden of met creneleerwerk
oud. ticet; - cum notis variorum. z. ond. n o t a: i voorzien.
.
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cunéus, m. lat. wig, keg, ; - cuneus cuneum naar wettelijke verplichting aanvaarde voogdij
tirudit, lat. sprw. de eene wig drijft de andere uit;
- C. posterior, laatste, latere of geringer-schap;
wie een ander drijft, staat zelf niet stil; - eune- zorg; - C. prodigórum, goederenbeheer voor ver
- c. reàlis, beheer van 't vermogen van-kwister;
aal, euneair, cunelform(is), adj. wigvormig; cuneatus, a, um, adj. Bot. wigvormig, b.v. de een persoon; - C. sexus, voogdijschap over eene
bladeren, die, aan den top breed zijnde, naar de vrouw; - C. specidlis, voorzorg voor eene bijzonbasis in den vorm eener wig toeloopen; - cunc- dere rechtsverhouding; - c. testamentaria, bij
ato-attenuatum, Bot. kielvormig versmald; -- testament bepaalde voogdijschap; - c. ventris,
cuneifolius, euneïfóliseh, adj. Bot. met wigvormige bladeren; - eunelróstriseh, adj. N. H.
wigbekkig.
Cunieulus, m. lat. eig. konijntje; Mil. onderaardsche gang, mijn; Bot. honingbuisje; eunienlarlus, m. mijnwerker.
Cup, f. eng. beker.
Cupél, f. (fr. covpelle, van 't lat. cupella, vaatje,
verklw. v. cupa, kuip) 1° k a p e 1, kuip of vat,
vervaardigd uit gecalcineerde beenderen, tot
poeder gebracht en vervolgens met water tot
pap gemaakt, waarvan men zich tot het kupelleeren bedient; 2° ketelvormig, meest uit ijzer
vervaardigd vat, waarin op een onderlaag van
zand retorten verhit worden; - eupelleeren,
k u p e 11 e e r e n, scheikundige bewerking,
door middel van welke men het zilver van de
andere metalen, waarmede het gemengd is,
afscheidt; het zilver afdrijven; - cupellàtie, (spr.
t=ts) f. afdrijving van het zilver, de op de kapel
bewerkte scheiding van het zilver en het
lood.
Cupiditeit, f. lat. (cupiditas, van cupidus, begeerig, cupére, begeeren) begeerlijkheid, gretig
happigheid, 't watertanden; - Cupido, m.-heid,
lat. (eig. begeerte, minverlangen) zoon van
V e n u s, gew. afgebeeld als een knaapje met
boog en pijlkoker, somtijds ook met eene toorts
in de hand; vaak verwisseld met den god der
liefde, den minnegod, A m o r, bij de Grieken
E r o s; ook: N. H. het heidehoen (Telrao cupi-

beheer van het vermogen van een nog ongeboren kind van een gestorvene ; - pro cura, voor
gedane moeite of bezorging; - eureeren (lat.
curare, eig. zorgen, verzorgen) in ziekte over
iemand gaan; genezen, verzorgen; - curabel,
adj. nw.lat. geneeslijk, geneesbaar, wat genezen
kan worden; - eurabiliteit, f. geneesbaarheid; eurándus, m., curánda, f. lat. hij of zij, die onder
een c u r a t o r (z. lager) staat; - curaat, m.
nw.lat. (it. curato, eng. curate, spr. ?cjoereet)
geestelijke, pastoor of zielverzorger, inz. kapelaan; - curata ecclesia, parochiekerk; - curateele (nw.lat. curatèla), ambt van een c u r at o r, voogdijschap, momberschap; - eurátie
(spr. (=1e), f. lat. (curatio) genezing; - curatief,
adj. nw.lat. genezend; - curator, m. lat. voogd,
rechtsverdediger, beschermer, verzorger, raadsman; toeziener of plaatsbekleeder van een persoon, die wel niet onmondig, maar buiten staat is
zijne eigen zaken te beheeren; hij, die belast is
met het bestuur van onbeheerde of verlaten zaken; ook opziener eener inrichting van hooger
onderwijs, gymnasium of hoogeschool; - curator
abséntis, voogd des afwezigen, wiens verblijf niet
bekend is; - c. bonorum, raadsman of voogd in
het vermogen van schuldenaars, die niet kun
betalen; - C. datives, door de overheid aan--ne.
gestelde voogd ; - c. f uriOsi, voogd van een krank
; - C. hereditátis, beheerder eener erfenis;-zinge
- C. hominis mepte capti, voogd van een zwak
litis of ad lites, con--hofdige,nzl;c.

do).

cours- bestuurder, die in een concours door de

Cupool-oven of k o e p e l-o v e n (v. fr. coupole of it. cupola, koepel, v. lat. cupa, vat, kuip)
cylindrisehe schachtovon, ijzer- of mijnoven, ter
omsmelting van het ruwijzer, die op een vasten
grondslag rust, in tegenoverstelling van stort
vrij hangen en om hunne as gedraaid-ovens,di
kunnen worden ; - eupool-jjzer, n. ruwijzer, door
omsmelting gezuiverd.
cuprum,
pre
n. lat. koper; - eupri f lores, f. pl.
Chem. koperbloemen, gesublimeerd koper-oxyde; -- cuprum ustum, gebrand koper; - eupreus,
adj. Bot. koperkleurig, koperrood; met koper
-glans.
cur, lat. waarom?
cura, f. lat. zorg, verzorging, voorzorg, bemoeiing, oppassing, verpleging; k u u r (z.
ald.) ; ook Curs, godin der zorg en onrust ; - Curie,
f. pl. wraakgodinnen, die haar zetel aan den ingang der hel hadden; - cura absénlis, zorg voor
het vermogen eens afwezigen; - e. animàrumzielezorg; -- C. bonorum, goederen- of vermogen,
beheer; - e. extraordinaria, buitengewoon goederenbeheer voor meerderjarigen, die onbevoegd
tot eigen beheer verklaard worden; - c. generális,
beheer van het geheele vermogen; -- c. legitima,

overheid is aangesteld om de schuldeischers te
woord te staan, z. v. a. contra-dictor; C. massae, beheerder van 't gezamenlijk vermogen; - C. prodigi, voogd van een verkwister; c. sexus, voogd eener vrouw; - c. ventris, beheerder van 't vermogen van een nog ongeboren
kind van een overledene ; - curatorio nomine,
nw.lat. in naam des voogds, of als benoemd
curator; curatorium, n. voogdijschap, toezie
aanstelling van een voogd of toeziener,-nerschap;
verdediger enz. door de regeering.
Curacao of eurassao, f. likeur uit oranjeschillen, zoo geheeten naar het westind. eiland van
dien naam; - curaeao-spin, z. o r a n j e -spin.
curantur contrària contrdriis, het tegengestelde
wordt door het tegengestelde genezen (vgl..
allopathie en homoeopathie).
Curar, curare, n. plantenvergift, waarmede de
volksstammen aan den Orinoco en den Amazonestroom hunne pijlen vergiftigen; als geneesmiddel o. a. bij 1 y s s a; - eurarine, fr
alkali uit de plant, die deze giftstof levert.
Curas, eurassier, z. k u r a s, enz. ; - curassao, z. e uracao; - eurasso, z. h o e k o; curateele, euratie, curator, enz., z. ond. cura.
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CURBBROKER

CURSEUR.

curieus, adj. (lat. curiósus, eig. zorgvuldig,
Curbbroker, m. eng. amer. makelaar in Amerika, die geen lid van de beurs is, maar zijn van cura; fr. cum) nieuwsgierig, weetgierig;
ook zeldzaam, zonderling; -- euriosiiteit, (spr. s=
zaken op straat verhandelt.
Curcullo, n. lat. snuitkever (oorspr. houtworm; z) f. (lat. curiositas) nieuwsgierigheid, weetgievandaar in een blijspel van Plautus: p a r a- righeid; zeldzaamheid; ook: iets zeldzaams of
bijzonders; - curiositeiten, f. pl., of lat. curiosa,
s i e t).
Cureuma, f. nw.lat. (van 't arab. koerkoem, n. pl. zeldzaamheden, merkwaardigheden; bekarkam, hebr. karkóm) geelwortel, indische zienswaardigheden;- curiositatis causa, fr. par cusaffraan (Curcuma longa), waarvan de wortel riosité, om de zeldzaamheid, uit nieuwsgierigheid.
Curling-spel, n. eng. schotsch kringspel, waareen gele verfstof oplevert; - eureuma-papier, n.
papier, dat met die verfstof gekleurd is en door bij schijven geworpen worden naar een op het
de scheikundigen vaak als proefmiddel wordt ijs staand en door cirkels omringd paaltje.
gebezigd ter herkenning van loogzouten; Cûrreney, n. eng. (van 't lat. currére, loopen)
betaalmiddel, in omloop zijnd geld, inz. papiecureumïne, f. daaruit bereide verfstof.
ren geld; - eurreneyschool, f. of c. principle n. enturen z. cursief, ond. currénde.
Curé, m. fr. (it. curato, van 't lat. curàtus, z. gelsche financiëele school, welke volledige dek
C u r a a t, ond. cura) priester, pastoor; ook
bankpapier door muntmaterieel ver--kingva
langt, dus gereglementeerde circulatie van bankpelsmantel, pelsrok.
Cure-dents, m. fr. (spr. kuur' -dan; van curer, biljetten; - currénde, f. (spr. u=oe) loopkoor,
reinigen, en dent, tand) tandenstoker; - cure- koor van arme studenten, die in Duitschland
langs de straten zongen; wandelend zangkoor; -oreilles, m. (spr. kurorèlj') oorlepel.
Curée, fr. (oudfr. curée, courée, corée, provenc. en currendànen, m. pl. loopzangers, straatzangers,
oudsp. corada, it. corata, de het hart omgevende arme scholieren, die van huis tot huis gaan zin
deelen, hart, long en lever, ingewand, van 't lat.
currént, adj. lat. currens; part. v. currére-gen;
cor4 hart) bij jagers: jachtrecht, d. i. wat den z. v. a. c o u r a n t; - anni curréntis, afgekort
honden van 't neergelegd wild wordt voorge- a. c., van het loopende, d. i. het tegenwoordige
worpen; - clrée maken, de honden door oefening jaar; - mensis curréntis, van de loopende maand;
- currente calamo, met loopende pen, d. i. vlug en
van het jachtrecht op de jacht verhit maken.
zonder nadenken (schrijven); - curréntschrift, f.
eureeren, z. ond. cura.
Curer, m. eng. (spr. kjoe-) iemand die voor dui. (spr. koerréntsjrie f t) gewone duitsche schrijf
iets zorgt; inz. inzouter der haring.
curriculum, n. lat. loop, loopbaan;'t een-letrs;
Curétte, f. fr. (van curer, reinigen, ontruimen;
renbaan; - curriculum vitae,-malrondpe
van 't lat. curare, verzorgen, rein houden) Chir. n. lat. levensloop, levensgeschiedenis; - eurricle,
scherpe lepel, inz. steenlepel, dienende om eng. (spr. kurrikel) licht rijtuig met twee wielen;
vreemde lichamen of kleine steenen uit de blaas z. V. a. c a r r i o 1 e ; - eurriculus, m. wagen ; te verwijderen, na vooraf in dit ingewand eene inz. C. triumphàlis, triomfwagen; - curseur, m.
genoegzame groote insnijding gemaakt te heb- fr. looper op eene schroef; ook beweegbare draad"
in een mikrometer, om den schijnbaren diameter
ben, blaasruimer.
Curfew, n. eng. (spr. kur f joe), z. v. a. c o u- eener ster te meten; - cursief of cursiefletter, f.
nw. lat. scheefliggende of schuinsche drukletter,
vre-feu (z. ald.).
curia, lat., of curie, f. bij de oude Romeinen: bij de Franschen i t a 1 i q u e geheeten; vgl.
volksafdeeling of wijk, waarvan Romulus er druk l e t t e r s; - cursim, adv. lat. vluchtig,
30 instelde; vergaderhuis eener curie, ook ver oppervlakkig; - cursor, m. looper, renbode; -senaat; vandaar in 't alge--gaderhuisvn eursores, pl. N. H. geslacht der loopvogels ; meen raadhuis; raadsvergadering, raad; ge- curs irisch, cursorie, adj. en adv. achtereen
rechtshof; ook stichtswoning, domhuis; - in voortloopend, b. v. iets lezen; - cursorische lecuria, op het raadhuis; - curia f eudalis, z. ond. zing, onafgebroken of voortloopende lezing, in
f e u d u m; - roomsehe curie (curia romdna), tegenst. met de s t a t a r i s c h e, d. i. de
thans : alle pauselijke beambten en gerechtsho- staande of vertoevende ; - cursus, m. lat. loop;
ven ter uitoefening van het algemeen kerkrecht; inz. leergang, d. i. samenhangende voordracht
ook in het algemeen de pauselijke regeering of of behandeling van alle deelen eener wetenschap
het hof van den paus; - curiaal, adj. (lat. curia lis in hun natuurlijke volgorde; ook leerbaan of
e) in den stadhuis- of kanselarijstijl, vormelijk; gansche samenhangende reeks der wetenschap- eurialiën, n. pl. (curialia) formaliteiten van den pen, die op hoogescholen in een bepaalden tijd
bureau- of stadhuisstijl, eerbenamingen in titels; voor een bepaald vak geleerd moeten worden; - curiaal-stjjl of stilus curiae, gerechtelijke of curseeren, z. eourseeren.
bureau-schrijfstijl; - eurialisten, m. pl. nw.lat.
Curry of curry-powder, n. (spr. -póuder), eng.
zulke R. Katholieken, welke den paus eene on- (hindost khura, d. i. eig. genietbaar) Oostindische.
beperkte macht in de kerk toekennen, z. v. a. kruiderij, die uit de tot poeder gebrachte bladeultramontanen en in tegenstelling met ren van verscheiden aromatische planten bede Episkopalisten (z.ald.);-curiàtim, staat, k e r r i e; in samenstellingen: spijzen, die
lat. naar curiën, volgens wijken; - euriaat-stem, daarmede gekruid zijn; - curried, adj. daarmede
z. onder v o t u m; - curio, m., pl. euriónen, gekruid.
hoofden der oud-romeinsche curiën, die tegelijk
Curseur, cursief, cursor, enz., z. ond. c u rpriesters waren.
r e n c y.
-

.
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Curt., bij zoölogische benamingen afk. van
J. H. Curtis (schilder en entomoloog te Londen),
gest. 1867.
Curtane, f. engelsch koningszwaard zonder
punt, dat bij de kroning voor den koning uit
werd gedragen.
Curtátie (spr. tie=tsie) of eurteering (van 't
lat. turfare, verkorten), Astron. verkorting, verkorte afstand, afstand, die eene planeet van de
zon zou hebben, als hare baan met het vlak van
de ecliptica samenviel.
Curti f olius, a, um, adj. Bot. kortbladerig.
Curûeu of eurueí ru, (spr. u = oe ; brazil. curucuí) zijdekoekoek, een op de kraai gelijkende vogel in Guyana enz.
Curueucu, (spr. u =oe) m. braziliaansche, zeer
venijnige slang, van 3 tot 6 voet lengte; ook
de door haar beet veroorzaakte ziekte.
curulisch, adj. (lat. curulis, e) de eurulisehe
stoel (sella curulis), eerezetel of troon der oudrom. koningen, later die der drie opperste staats
namelijk der consuls,-wardighebkls,
praetors en aediles, welke laatsten daarom
aediles curules heetten.
Curve, f. lat. (curva, scil. linéa, van curves, a,
um, krom) Geom. kromme lijn, inz. deel van een
cirkel; ook om trillingen, kloppingen graphisch
voor te stellen b. v. de koortscurve; — curvatus, a,
um, Bot. gekromd; — eurvatuur, f. kromming;
— eurveeren, krommen; — curvicaudisch, adj.
N. H. nw. lat. kromstaartig; — eurvicaulisch,
adj. Bot. met krommen stengel; — eurvieóllisch,
adj. N. H. kromhalzig; — eurvieóstiseh, adj.
kromribbig; — eurvidéntisch, adj. kromtandig; —
eurviflórisch, adj. Bot. met gekromde bloemkroon; — eurvifolius, eurvifólisch, adj. met gekromde bladeren; — eurvigraaf, m. werktuig, om
kromme lijnen te trekken; — curvilineair, adj.
kromlijnig; — eurviméter, m. instrument om op
landkaarten de lengte van een weg, te meten; —
curvinervus, curvinérvisch, adj . Bot. met krom-

me bladribben; — curvipédisch, adj. N. H. krom

pl. N. H. kromsnavelige-benig;—urvost,
vogels ; — eurvirostrisch, adj . N. H. kromsnavelig; — eurvisétisch, adj. met kromme borstels of
rugharen; — curvispíniseh, adj. met kromme
stekels; — eurviteit, f. kromheid, kromte.
Cuscuta, f. lat. Bot. warkruid.
Cushion (spr. kusjon), n. eng. kussen; — cushion-band, m. niet holle, gummi band om een
wiel;— Bushion- dance, m. een oud-engelsche dans,.
waarbij gekust wordt en een kussen gebruikt
wordt.
Cusir, n. (spr. koe—) uit ruwe cocondraden gemaakte naaizijde (fr. soie a coudre, eng. sewing-

silk).

Cusirino, n. it. in Italië vervaardigde fijner en
fraaier soort van zijdegaren voor kantwerk en
weefsels.
cuspidatus, a, um, adj. Bot. fijn gesplitst, lang
gespitst, b. v. een blad dat aan den top plotseling
in een vrij lange, spitse punt eindigt.
Custard, n. eng. eierkoek, eierkaas, vlade, geliefd eng. gerecht uit eieren, room en suiker.
Custaceen, pl. N. H. kleine diertjes, die zich

CYAAN.

o. a. bij het boren naar water in de Sahara voordoen.
Custodiaat, eustodie, enz., z. ond. c u s t o s.
Custom, n. eng. (eig. gewoonte, gebruik; vgl.
costume) tol, belasting, inkomend recht; - enstom-house (spr. kusturn-hous) tolhuis, kantoor,
der inkomende rechten; - custom-law, f. tariefwet op de inkomende rechten; - custom-penny,
inkomend recht voor buitenlandsche waren in
Engeland; ook de terugbetaalde tol bij weder
waren.
-uitvoerngabldsch
Custos, m., pl. eustódes, lat. bewaker, opziener, b. v. van eene bibliotheek, een kabinet van
zeldzaamheden, penningen, enz. ; koster, kerk
bij de boekdrukkers: aan den voet-wachter;
eener bladzijde afzonderlijk geplaatste eerste
lettergreep van de volgende bladzijde (nu bijna
niet meer in gebruik) bladwachter, steekwoord;
Muz.' teeken, 't welk aantoont, dat de noten
eener stem op de volgende bladzijde in denzelfden sleutel voortgaan; — eustodiaat, n. nw. lat.
wachterschap ; post van custos ; waardigheid van
kroonwachter in Hongarije; — custodle, f. (lat.
custodia) hechtenis, gevangenis, bewaking; —
custódiéeren, bewaken, bewaren.
Cut, m. eng. snede, snit; vorm die iets heeft,
zijn stempel enz.
Cutis, f. lat. huid, inz. lederhuid (onder de
epidermis of opperhuid); — cutis anserina, ganzenhuid; — culis callosa, vereelte huid, eelt; — cutis
densa, verharding van het celweefsel; — euticula,
f. huidje; Bot. huidvormige bedekking van verscheiden plantdeelen; — cutine, f. kurkstof; —
eutitis, f. nw. lat. huidontsteking.
Cutlass, n. eng. (fr. coutelas) breed zwaard; —
cutler, m. (fr. coutelier) messenmaker; — cutlery,
f. snijwerktuigen.
Cutter, eng., z. k o t t e r.
Cuv., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Cuvier (George); — F. Cuv. voor Cuvier (Frédéric). Gest. 1832 en 1838.
Cuvétte, f. fr. (van cuve = lat. cupa, kuip,prov.
Cuba) kuipje, klein waschvat, vat voor spoelwater; ook voor regenwater van de daken; bak
onder een bloempot; ook z. v. a. c u n e t t e;
in horloges : binnendeksel van het uurwerk, dat
van twee openingen voor het opwinden en gelijkzetten voorzien is.
Cwiere, m. poolsche inhoudsmaat = 32 liter.
Cyabàna, m. soort mier in Brazilië, gehouden
voor den verdelger der trekmieren of tanajura's.
Cyaan of cyanogenium, n. gr. (van kyáneos,
donkerblauw) blauwstof, blauwzuurstof, verbinding van. stikstof en koolstof, base van het
blauwzuur, door Gay-Lussac in 1815 ontdekt,
dat in verbinding met waterstof het zeer ver
blauwzuur, met ijzer het berlijnsch-blauw,-gifte
met kalium het cyankalium, een sterk vergift,
met kalium en ijzer het bloedloogzout enz.
vormt; -- eyanáten, n. pl. zouten, gevormd door
de verbindingen van het blauwzuur; — eyáne, f.
(gr. kydnos) blauwe korenbloem; — cyanide, n.
verbinding van cyaan, inz. met metalen; — eyanélla, f. nw. lat. kaaplelie, kaapsche affodil; —
cyanieórdisch, adj. gr. N. H. met blauwe. voel-
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sprieten; - cyaniet, n. Miner. blauwe schorl,
eene talksteensoort; - cyaneus, adj. Bot. korenblauw; - cyanipédiseh, adj. nw. lat. N. H. blauwvoetig; - eyanipénniseh, adj. blauwvleugelig; cyaniróstriseh, adj. met blauwen snavel; - cyanoeárpiseh, adj. Bot. gr. met blauwe vruchten; cyanocephálisch, adj. N. H. blauwhoofdig; eyanoeólliseh, adj. N.H. nw. lat. blauwhalzig; eyanoférrum, n. Chem. blauwzuurhoudend ijzer;
- eyanogástriseh, adj. nw. lat. N. H. blauwbuikig; - eyanogtnisch, adj. gr. Bot. met blauwe
stijltjes; - cyanoidisch, adj. korenbioemachtig; cyanoleukiseh, adj. blauw en wit; - eyánometer,
m. Phys. een door D e Saus sure in 1790
uitgevonden werktuig tot meting of bepaling
van den graad der blauwe kleur van den hemel
en daardoor tegelijk van de zuiverheid der
lucht; het bestaat uit eene in 53 velden gedeelde
plaat, welker kleuren van het lichtste tot het
donkerste blauw afwisselen; - cyanopathíe of
cyanosis, f. Med. blauwzucht; - cyanophlfktisch, adj. blauwgevlekt; - eyanophthálmiseh,
adj. N. H. blauwoogig; - eyanopódiseh, adj.
blauwvoetig; - cyanoptériseh, adj. blauwvleugelig; - eyanoptgiscb, met een blauwen aars; cyanop f rrhisch, adj. blauw en roodgeel; - cyanoróstrisch, adj. nw. lat. N. H. met blauwen
snavel; - cyanbtisch, adj. gr. Med. blauwzuchtig;
eyanovéntriseh, adj. nw.
N. H. blauwoorig;
lat. N. H. blauwbug; - eyaní riseh, adj. gr.
blauwstaartig; - cyanuràten, n. pl. Chem. verbindingen van cyanogenium met enkelvoudige
lichamen.
Cyathus, m. lat. (v. 't gr. kyathos) beker; Chir.
laatkop; ook eene maat der Ouden = 1/b76 eener
a m p h o r a; - cyathëa, f. Bot. de bekervaren; cyatheiten, pl. versteeningen van varenkruiden
in steenkolenlagen; - cyathifórm(is) of eyathódiseh, adj . nw. lat. bekervormig.
Cybéle of cybébe, f. gr. (K y b é 1 é of K y b é b e) Myth., alvoedster, verpersoonlijkte natuur, symbool en godin der vruchtbare aarde,
eene oorspronkelijk phrygische godin, later met
Rhea vereenzelvigd, vandaar de moeder der
goden, de groote moeder (mater deórum, magna,
alma mater) genoemd; ook een asteroïde, in 1861
door Tempel ontdekt.
Cybomantie, (spr. t=ts) f. gr. (van _kybos,
teerling; vgl. c u b u s) waarzeggerij uit dobbelsteenen; - eybomant, m. iemand, die uit dobbelsteenen waarzegt.
Cyeas, f. nw. lat. Bot. oneigelijke sagopalm,
sagoboom, oostindische broodboom.
Cyclamen, n. nw. lat. (lat. cycldminos, van
't gr. kykláminos, kykláminon, kyklamás) varkensbrood, eene plantensoort met vleezigen
knolwortel en welriekende bloemen; alpenviooltje; - eyclamíne of artanitine, f. Chem. in
de wortels dezer plant ontdekte stof.
Cyclus, cycloon, cycloop, z. e y k 1 u s, c y k:l o o n, e y k 1 o o p.
Cydonia, f. gr. (kydonia) en lat., kweeboom;
ook z. v. a. c y d o n i u m, n. kweepeer (naar de
stad Cydon op Kreta).
Cyèma, n. gr. z. v. a. embryo, foetus.

CYKLUS4

Cygnus, m. lat. zwaan, b. v. als sterrenbeeld;

- eygnolde, f. de zwanenlijn (in de meetkunde).
Cykloop, m. (gr. Kyklóps, lat. Cyclops) Myth.
d. i. rondoog, bij Homerus een reusachtige volks stam op Sicilië; in de latere Myth. de reusachtige
knechten van Vulcanus, met éen rond oog in het
midden van het voorhoofd; ook soort schaaldieren met zwemvliezen; - eyklopéa, f. rom. dans,
waarbij de cykloop Polyphemus werd voorgesteld; - eyklopie, f. eenoogigheid; - cykiopisehe
muren, pl. reusachtige muren der oudste tijden
in. Griekenland en Italië, uit geweldige, ruwe
rotsblokken los samengevoegd, welker bouw
reuzenkrachten (vandaar de naam) geëischt
scheen te hebben.
Cyklopwdíe, somtijds gebruikt voor e n c y k 1 o p w d i e (z. ald.).
Cyklopea, eyklopie, z. c y k 1 o o p.
Cyklus, m. gr. (kyklos) kring, omloop, omvang; tijdkring, tijdring, zeker aantal jaren,
na welker verloop dezelfde verschijnselen weder
in dezelfde volgorde plaats hebben, inz. in de
mathematische chronologie gebruikelijk; -zoneeyklus (cyclus soláris), zonnecirkel, zonnekring
of tijdring van 28 jaren; - maan -eyklus, maankring, maancirkel, tijd van 19 jaren; - indictieeyklus, schattingscirkel, reeks van 15 jaren; ook beteekent eyklus, reeks van samenhangende
dingen, die een gemeenschappelijk middelpunt
hebben, reeks van volksoverleveringen of historische verdichtingen, vandaar cyklisehe dichters,
gr. epische dichters na Homerus, wier gedichten
de voornaamste deelen der oudgrieksche godenen heldensage behandelden en met de Homerische (Ilias en Odyssea), welke zij aanvulden en
voortzetten, in eene samenhangende volgrij gerangschiktwaren;-Cykláden of Cykládischeeilanden, n. pl. kring- of cirkeleilanden in den gr. archipel of de AEgaelsche zee (Delos, Paros, Naxos, Scyros, Cea, enz.), zoo genoemd omdat zij als in een
c y k 1 u s of cirkel rondom Delos liggen; - cyklographic, f. Geom. kring- en kogelconstructie; eyklolde, f. Math. radlijn, roltrek, kromme lijn,
omtrek van een rad,
die door een punt in
lijn omwentelt, wordt bedat op eene rechte lijn
schreven; - eykloldaal, adj. radlijnig; - eyklolmbus, m. bolgebogen kring, eene kromme lijn
(c u r v e) van dubbele kromming, op de oppervlakte van een cylinder met cirkelvormige basis
eyklométer, m. afstandsmeter,
beschreven;
die aanwijst hoe vaak een rad is omgedraaid; eyklometrfe, f. cirkelmeting, de gezamenlijke
formulen, die tusschen den cirkelboog en zijn
sinussen, cosinussen, tangenten, enz. bestaan; cykloon, m. wervelstorm, kringstorm, draaiende
storm, hevige stormwind met kringvormige
draaiing der lucht, ontstaande in een. gebied van
lagen druk (depressie); zij wentelen zich in een
uitgebreiden kring rondom eene loodrechte as,
terwijl deze as tevens voortschrijdt langs een
bepaalden weg, dien men stormbaan noemt;
ook stofzuiger (in spinnerijen, zagerijen enz); eyelonétte, f. een soort automobiel; - cykloráma,
n. rondomzicht, panorama, schilderij, die den
aanschouwer een geheelen horizon of ook de
-
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achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker
tijdvak te zien geeft; - eykloskoop, m. kring- of
cirkelmeter, toestel om spoorwegkrommingen
af te bakenen; - eyklost9le, m. soort h e k t o g r a a f, ook voor teekeningen.
Cylinder, m. gr. (k)líndros; van kylindein,
rollen) c y 1 i n d e r, ronde zuil, rol, lichaam,
begrepen tusschen twee gelijke evenwijdige cirkels; in 't algemeen ieder rolvormig (rond en
langwerpig) lichaam ; in uurwerken : bijzonder
soort van pal (échappement) aan het gangrad, in
tog east. met a n k e r, een anderen vorm van pal;
- cylinder-machine of k a 1 a n d e r, machine om
.geweven stoffen glad te maken; - eylinderppiegel, m. metalen of stalen cylinder met sterk
gepolijste oppervlakte, waarin de voorwerpen
zich zeer verlengd en versmald vertoonen; eylindreeren, z. v. a. k a 1 a n d é r e n; - cylindriseh, adj. rolrond, zuilvormig; - c y 1 i n d r i s e h e v o e t, rolvoet; - eylindrieten, m. pl,
rolschelpdieren; - cylindroconisch, adj. rolkegelvormig;- cylindroeonischeeprojeetielen, pl. spitse
kogels; - eylindrolde, f. rolvormig lichaam, waar
omtrekken van het grond- en bovenvlak-vande
geen cirkels, maar andere kromme lijnen zijn; c ylindrus horodicticus, uurzuil, zonnewijzer in de
gedaante van een cylinder; - c. pyrotechnicus,
stormrol, stormblok, met handgranaten gevulde
cylinder.
Cylistiek, f. buitelkunst, kunst om op het
hoofd te staan en op de handen te loopen.
Ctlix, f. gr. soort beker (vgl. c a 1 i x).
Cyllosis, z. k y l l o s i s.
Cyma, f. Bot. bloem- of bloeitop; meestal in
tweeën gedeelde bloeiwijze, waarbij zich de
bloempjes van onderen of in 't midden ontwikkelen; zoogenaamde centrifugale bloeiwijze.
Cymbaal of eymbel, f. (van 't lat. cymbdlum,
gr. kymbálon) klankbekken; hakbord, ook orgelregister van samenstemmende klokjes; cymbalist, m. cymbaalspeler; - eymbaloidiseh,
adj. gr. bekkenvormig, klokvormig; - eymbelregaal, zekere orgelregisters van klein, scherp
toongevend pijpwerk.
Cymo>y cymen of eymine, n. Chem. aromatisch koolwaterstof.
Cynánche, f. gr. (kynanche, d. i. eig. hondskeelontsteking, van kyon, hond, en dnchein, worgen) Med. soort keelontsteking, bij welke de
zieken de tong uit den mond laten hangen, evenals hijgende honden; - cynánehum, n. nw. lat.
,Bot. engbloem, ezelsmelk, vliegenvanger, vergif- '
tige plantensoort, bij ons als pronkgewas voorko-mend ; -yn
e anthro
f f. watervrees van een door
P ^
een dollen hond gebeten mensch, hondswoede;
ook soort van melancholie of manie, bij welke de
zieke zich verbeeldt in een hond te zijn veranderd; - eynára, f. Bot. artisjok; - eynegetiek, f.
(gr. kynègetikè, v. kynegetes, d. i. eig. hondenleider, jager) jachtkunst, jacht; - cyniatrie, f. (van
fàtrós, arts) hondenartsenijkunst; - cynicus, m.
(v.kynikos, hondsch)hondsch wijsgeerspotnaam
van eene door A n t i s t h é n e s in Griekenland
gestichte school, die geene zwarigheid maakte
om alle natuurlijke verrichtingen, die wij on,

,
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welvoeglijk noemen, openlijk te doen; schaamteloos, onwelvoeglijk mensch; - cynisch, adj.
hondsch ; schaamteloos, ongevoelig, scherp sarcastisch; haveloos; ontuchtig; - eynísme, n. cynisch,
'
onwelvoeglijk gedrag, onverschilligheid;
- eynocephálus, m. „hondekop" als naam van aapsoorten, baviaan, enz. ; - cynoglóssum, n. gr.
Bot. hondstong; - eynographie, f. hondenbeschrijving; - eynolfssa, f. watervrees, hondsdolheid; - cynomachie, f. hondenstrijd, honden
Bot. hondsroede, --krijg;cynomlu,.
cynomórph, adj. op een hond gelijkend; - cynophlle, m. hondenvriend, liefhebber van honden; - cynophorie, f. 't hondedragen, eene voor
straf; - cynoreste, f. (vgl. o r e x i e)-malige
hondshonger, wolfshonger; - cynorrhódon, n.
Bot. hondsroos, oude naam van den egelantier
of wilden rozeboom; - cynosure, f. gr. (kynosoera), eig. hondestaart, eene grassoort; Myth.
naam eener voedster van Jupiter, die haar uit
erkentenis onder de sterren plaatste ; vandaar:
Astron. kleine beer; poolster, naar welke zich de
zeelieden vroeger voornamelijk richtten; daarom ook oneig.: leidraad, richtsnoer; aangenomen gebruik; doel; - cynosurus, m. Bot. kam
-gras.
Cynthius, m. en Cynthia, f. lat. (gr. Kynthios,
enz.) bijnamen van Apollo en Diana (z. aid.),
naar den berg C y n t h u s op het eil. Delos,
waar zij geboren waren.
Cyophorie, z. k y o-.
Cypellomachie, f. bekerkamp, wedstrijd in het
drinken.
Cyper, m. zijdeachtige katoenen stof; ook
f. kleine pruimensoort; - cyperkat, cypersche kat,
f. soort van groote grijsgestreepte katten, oorspr.
van 't eiland Cyprus afkomstig.
Cyperaeéén, f. pl. Bot. (v. 't gr. kypeiros) cypergras, eene grasfamilie, waarvan vooral het
eetbare of zoete cypergras of de
aardamandel, waarvan de knolletjes
eetbaar zijn, bekend is; - Cyperus papyrus
(gr. byblos), papier-cypergras of pap i e r r i e t in Egypte en Sicilië leverde den
Ouden de stof voor hun papier.
Cyperhout-eordie, zie c o r d i e; - cyperpoeder, n. stof van verrot pijnboomhout, in
Venetië in plaats van poeder aangewend.
Cyperwijn, m. zoete wijn van 't eil. Cyprus
afkomstig
Cyphoom, eyphoma, n. gr. ruggegraazsverkromming, bochel.
Cypra a, f. nw. lat. (vgl. cypria, cypris) N.H.
porseleinslak, de schelp dient in Achter-Indië
en Afrika als munt.
Cyprés, f. (lat. cypréssus, van 't gr. kypártissos)
welbekende groenblijvende boom, het sinusbeeld van den rouw.
Cypria of Cypris, f. lat. (v. 't gr. Kypris) bij
naar het eiland Cyprus (lat.-namvVeus,
Cyprus, gr. Kypros), waar zij het ijverigst vereerd werd; - cypripedlum, n. nw. lat. Bot. venusschoen, vrouwenschoen, mariaschoen, een
sierplant.
Cyrenalekeu, m. p-1., eyreaaïsehe sckeol, f•
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D.:

oud-gr. philosophische secte, door Aristippus van
C y r e n e gesticht; zij was het tegendeel van de
cynische school, en leerde, dat het hoogste goed
in weelde en wellust (gr. hédóné) bestond, waarom zij ook H e d. o n i k e n genoemd werden.
Cyrille, f. nw. lat. (cyrilla, naar den ital.
arts Dominico C i r i 11 o (gest. 1799) genoemd)
Bot. fraaie kamerplant met eironde bladeren en
scharlakenroode bloemen.
cyrillische letters pl. (slavisch kyriliza, boh.
kyrilice) oude lettersoort der slavische taal,
naar haar uitvinder, den bisschop C y r i 11 u s,
in de 9de eeuw benoemd.
Cyriologíe, z. kyrio1og ie.
C,vropwdie, f. gr. opvoeding van Cyrus (van
Perzië) titel van een politieken roman van
Xenophon, die aantoont hoe een goed vorst
moet zijn en hoe hij dat wordt: vorstenspiegel.
Cystoma, z. k y s t o m a; - eystalgie, cystis,
cystitis, enz., z. k y s t i s.
Cythère en Cytheréa, f. gr. (Kythereia) bijnamen van Venus, naar het eil. C y t h è r a, nu
C e r i g o, in de tEgaeïsche zee.
. Cytinus, m. (C. hypocistis) Bot. woekerplant,
waarvan het sap (hypocistsap) voor geneeskrachtig wordt gehouden.
Cytisus, m. gr. (kylisos) Bot. vuilboom, gouden regen ; - eytiszne, f. Chem. uit de vruchten
daarvan getrokken bittere stof, die braking
verwekt.
Cytoblasteem, n. (v. gr. kytos, holte, cel, en
blástema, kiem) geleiachtige stof, waaruit zich
het celweefsel der planten ontwikkelt; - cytoblást, f., celkern; - eytoplasma, m., plasma der
cel; dat gedeelte der cel, dat niet de kern is; cytóde, f., cel, waarin de kern niet is aan te
wijzen; - eytologie, f. cellenleer, leer der ontwikkeling van dieren en planten uit en door
cellen; - eytolyse, f. oplossing der cel; - eyto-

toxine, f. celgif. Door de Duitschers wordt ook
z y t o- gespeld.
Czaar of czar, m. (spr. tsaar) en ezarin, f.
(oudpool. czar, czars, nu car, spr. tzaar, kroat.
czar, czeszar, russ. zar j, hong. czászar, evenals
ons keizer ontstaan uit het lat. Caesar, gr.
Kaisar) titel van den beheerscher van het russische rijk en van den vorst van Bulgarije, keizer;:
- ezariza, f. de gemalin van den eiaar; ezaréwitseh, nu tzesaréwitsch, m. zoon van den russ. keizer, grootvorst (voormalige titel, thans niet meer
gebruikelijk; vgl. W e 1 i k i j K n j a s); - czaréwna, f. dochter van den russ. keizer, keizer
prinses (thans W e 1 i k a j a K n a s h n a);-lijke
- ezarínska, f. russische grootvorstin.
Czaikísten, m. pl. (spr. tsjaz-) soldaten van de'
oostenrijksche pontonnier-bataljons, die de grenzen bewaken.
Czakau, m. slay. (spr. isj-), 1° stokfluit; 2'
strijdhamer der haidukken.
Czako, m. hongaarsch (csákó; spr. tsjakó) Mil.
veldmuts, soldatenhoed, s j a k o, c h a k o.
Czapka, f. poolsch (spr. tsjápka) eig. vierkante»
muts der poolsche uhlanen; poolsche nationale
hoofdbedekking.
Czar, z. C z a a r.
Czardáke, f. illyrisch (spr. Isjar-) wachthuis
op de oostenrijksche militaire grenzen.
Czardas, z. c s a r d a s.
Czeber, m. (spr. tsjéber; hong. cseber, c s ó b ó r)
hong. vochtmaat = 84,589 liter.
Czéchen, pl. (spr. tsjech-en) slavische volks
Bohemen, Moravië en een deel van Hon--stamin
garije; - ezechische taal, de taal der Czechen in
Bohemen enz.
Czernebog, z. b o g.
Czerno more, russ., de Zwarte Zee.
Czetwert, m. russ. (spr. Isjetwert), z. t s c h e t wert.

d, afkorting van da of detur, lat. geef of het
worde gegeven (op recepten); ook voor dosis,
b. v. d. t. d. = da tales doses, geef zulke giften
of hoeveelheden; - d = denarius en vandaar
ook = penning, eng. penny; - d. c. of D. C. =
da capo (z. ald.); - d. d., afkorting van de dato
(z. ald.); - d. d. d. of D. D. D. afgekort opdrachtsformulier: do, dito, dedico, lat. ik geef,
wijd toe, . draag op; of dat, dicat dedieat, hij
geeft, wijdt toe, draagt op; - D, als romeinsch
talteeken = 500; - 17 = vijf duizend; - D.,
afkorting van Don en Dom en het eng.
Dean (z. ald.); ook van Decimus, Decius, Divus,
rom. voornamen; soms ook voor Deus, De-

neeskunde; - Dr. Phil. = doctor philosophiae,
doctor in de wijsbegeerte; - Dr. th. = doctor
theologiae, doctor in de godgeleerdheid; - D.
of Ds. = dominus, heer, predikant; - D. of
div. = heilige, b. v. D. A. = divus Augustus; Dan. = Daniël ('t boek van den profeet); - D.
C. = da capo (z. ald.); - D. C. L., eng. = Docor o/ Civil Law, doctor in het burg. recht; D. D., eng. afkorting van Doctor , of divinity,
doctor in de godgeleerdheid; - dd., dat. = dedi of
dedit, lat., ik heb, hij heeft gegeven, betaald; d. d. = de dato, van den dag, van den zooveelsten der maand; - Dent. = Deuteronomium (5de
boek Mozes); - D. G. = Dei gratià, door Gods
genade of = Deo gratias, dank aan God; - DG..
= decagram of lood; - dG. = decigram, ill° gram
of korrel; - D. H. = Doorluchtige Hoogheid;
- d. h. = das heiszt, dat is, dat wil zeggen; -

curio, Dominus, Dux, Die, Digesta; - D. of
Dr. afkorting van doctor, b. v. D. J. U. =
doctor juris utriusque, doctor in de beide rechten;
--Dr. med. = doctor medicine, doctor in de ge-

-
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d. i. = dat is; - div. = divus, heilige ; - DL.
= decaliter, 10 liter of schepel; - dL. = deciliter,
/la liter of maatje; - dl. = deel; - D. L. C. D. J.
= de la compagnie de Jesus, lid der sociëteit
van Jezus, Jezulet; - DM. = decameter of roede,
- dM. = decimeter of palm ; - d. m. = dextra manu
(z. segno); - dM 2 =. vierkante decimeter of ❑
palm; - dM 3 = kubieke decimeter of kub. palm;
-- D. 0. M. = Deo optimo maximo, aan den bes
hoogsten God (gewijd); - d. s. = da,-ten
signa, geef, teeken (op recepten); - D. S. of
d. s. = dal segno (z. ald.); - d. v. = dicti valóris,
van genoemde waarde; - dat. = datum, dag; -1at. = datus, -a, um, gegeven, uitgevaardigd,
ook dat. = dativus, z. c a s u s; - del. = deleatur, men delge uit of schrappe door; - del. of
Jelin. = delineavit (z. ald.); - do. = dito of
detto (z.ald.);-Dwt.,z. pennyweight;
- D., als chemisch teeken: Didymium (z. a.); D., als muntteeken, inz. voor Frankrijk: Lyon;
voor Pruisen: Aurich, sedert 1816: Dusseldorf;
voor Oostenrijk: Gratz; in het Duitsche rijk:
München.
da, 1° lat. geef! (op recepten); 2° it. voorz. (fr.
de), b. V. da capo, z. lager; - dacinque, z. ald.;
- da se, vanzelf, zelf, zonder vreemde hulp of
aansporing.
D.-trein, ook Harmonica-trein, m. sneltrein,
waarin zich een doorloopende zijgang bevindt,
die alle rijtuigen onderling verbindt.
Daai, barg., klap; ook: steen, diamant.
Daalder, m. (hoogd. thaler, deensch en
zweedsch daler, eng. dollar; zoo genoemd naar
J o a c h i m s t h a 1 in Bohemen) zilveren
munt in onderscheiden landen: in Nederland
volgens den ouden muntslag = 1 gl. 50 ct. courant;inZweden(bankdaalder, specie4.1 a a 1 d e r) verdeeld in 48 skilling; in Noorwegen (spe c i e d a a l d e r) verdeeld in 120
skill. species; in Denemarken ( r ij k s d a alder, specie- rijksdaalder), de oude
verdeeld in 48 skill. species, de nieuwe in 192
skill. lubsch, alle geldende van 2 gl. 60 tot 2 gl.
70 ct. (z. verder thaler, dollar, rijks
-daler,toscu dil).
d'abord, fr. (spr. dabór) eerst, aanvankelijk;
dadelijk, terstond, oogenblikkelijk.
Dabouis, n. fr. (spr. daboe -i) indisch katoen,
zoo genoemd naar de stad D a b o u i s.
Daburi, Bot. amerikaansche naam van de
vrucht van den gewonen o r 1 e a n b o o m (Biza

Dorellana, L.).
da capo, it. (v. capo, hoofd, begin) bij afkorting D. C. of d. c., Muz. van voren, van het
begin af, nog eens; als subst.: dacapo, n. herhaling.
d'accord, fr. of d'accórdo, it., z. onder a ccord.
Dacha, f. in Z.Afrika: wilde hennep, die door
Kaffers, Hottentotten enz. met Of zonder
tabak gerookt wordt.
Dáehi, f. in Siberië: pels uit geite- en paardevellen, met het haar naar buiten.
Dacinque, m. it. (spr. da-tsjien -luwe) vijf
-stuk, piëmonteesche zilvermunt.
-soldi
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Dacridium, n. gr. Bot. australische den, op den
cypres gelijkende taxisboom op de Zuidzeeeilanden.
Dáetyll, pl. gr. (eig. vinger) Bot. dadels;
- dáetylis, f. vingerkruid, hondsgras.
Dactylus, enz., z. d a k t y 1 u s.
Dadap, m. boom op Java (Erythrina indica),
inz. ook als schaduwboom in koffieplantages
en vandaar het daaronder gewonnen product.
Daduchos, m. en f. gr. fakkeldrager, bij
(als 't ware-namvArteis;dyl,n.
van das, fakkel, en hyle, stof) Chem. dennestof, een bestanddeel van terpentijnolie.
Daedalus, m. gr. (Daiddlos) beroemd gr.
beeldhouwer en bouwmeester uit den sagenrijken voortijd, die het eerst aan zijne beelden,
door de voeten vaneen te scheiden en de ledematen van het lichaam los te maken, eene lossere houding en het voorkomen van beweging
gaf. In het vermaarde l a b y r i n t h op Kreta
met zijn zoon I c a r u s (z. ald.) opgesloten
zijnde, vervaardigde hij voor hen beiden vleugels, waarmede zij ontkwamen; vandaar beteekent e e n Dae d a 1 u s, een vernuftig mensch,
schrander werktuigkundige; - ook gebruikt men
't woord voor: doolhof, hoogst ingewikkelde,
moeilijk te ontwarren zaak; - Bot. verward;
wanneer een deel aan den rand of het uiteinde
onregelmatig en verward gekronkeld is ; dwdálisch, adj. (gr. daidaleos) kunstig, vindingrijk, schrander uitgedacht, ook kunstig
dooreengeslingerd; zeer ingewikkeld; vgl. la b yr i n t i s c h; - daedaléa, f. Bot. boomzwam
van veranderlijke kleur; - daedalèum, n. uit
twee roteerende cylinders bestaand toestel,
om door den duur van den lichtindruk ver
verschillende standen geteekende-scheidn,
voorwerpen als in beweging zijnde te vertoonen.
Dmmogórgon, m. gr. Myth. genius der aarde,
de verpersoonlijkte natuur, v. a. de vader van
Pan en de Parcen.
Daemon, m. gr. (daimon) Myth. geest; middelwezen tusschen goden en menschen, bij de
Ouden als goede (agdiho-) en als kwade wezens (kako-daimons) voorkomende ; kwelgeest,
booze geest, duivel; - dwmonárch, m. vorst der
geesten of daemonen; - dwmoniáeus, m. bezetene (door een boozen geest), waanzinnige,
zenuwkranke en dgl. ; - daemonifugium, n., lat.
eigenl. duivelwegjager, St. Janskruid; -daemonikólisch, adj. booze geesten vereerend; d2emonisch, adj. door een boozen geest bezeten; waanzinnig, dol en razend; oneig.: wat
eene geheimzinnige, tooverachtige kracht of
werking bevat of aan den dag legt; - dwmonisme, n. geloof aan daemons, aan geesten; daemonist, m. wie aan geesten gelooft; daemonograaf, m. schrijver over de geesten
-werld;aonti,f.vergd
geesten, aanbidding des duivels, duivelsdienst;
- daemonologie, f. geestenleer; vermenschelijkende voorstelling van het hoogste wezen; -daemonomagie, f. geestentooverij; - daemonomanie, f. waanzinnigheid, waarbij de zieken
zich verbeelden door geesten geplaagd te wor-
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den, ook vrees voor spoken, geloof aan spoken;
– daemonomantie, (spr. t= ts) f. 't waarzeggen
door een inwonenden daemon; – dwmonome•
lancholie, f. waanzin of melancholie van iemand,
die meent in de macht van booze geesten te zijn.
Dana, f., perz. geweten, in de taal van het
Awesta (Zend).
Daf, m. indisch snarenspeeltuig.
Dag, f. nederl. e n d j e d a g, eind touw,
waarmede de scheepsprevoost de schuldige matrozen placht te kastijden; – dag, f. (v. eelt.
oorspr. ; mid.lat. dagga, fr. dague, eng. dag,
goel. dag) dolk, ponjaard; ook (eng.) zakpistool.
dagesch forte, n. hebr. Gram. het teeken ter
versterking of verdubbeling van een medeklinker; – d. leve, het teeken tot verzachting van
een geaspireerden medeklinker.
Dagget, daggot, m. russ. berkenteer, gebruikt ter bereiding van juchtleer.
Dagti, m. kaukasisch : berg, in samenst.
zoo Temirdagh, Czatyrdagh; vandaar daghestan, het kaukasische bergland.
Dagmaat, zie d e i m t.
Dàgoba, f. heilige zuil der Boeddhisten.
Dagóbert, oudd. mansn.: daghelder; schitterend als de dag.
Dagon, m. hebr. (dágón, van dag, visch)
afgod der Philistijnen, wiens beeld half visch
half mensch was.
Dagop, dagoba, op eene waterblaas gelijkend heiligdom in de Boeddha-tempels der
. Indiërs, p a g o d e is een gewijzigde vorm
van dit woord.
Daguerreotype, f. fr.-gr. (spr. dagèrrotiep)
door den franschman D a g u e r r e in 1833
uitgevonden methode, om het beeld, dat
door de enkele werking van het licht op eene
chemisch toebereide metaalplaat wordt voort
blijvend te maken (z. p h o t o g r a--gebracht,
p h i e); ook een op die wijze voortgebracht
lichtbeeld, z. p h o t o t y p e; – daguerreotypie, f. kunst om zulke lichtbeelden voort te
brengen op jodiumzilver door middel van kwik
genoemde ma--zilver;–daguotypn,
nier een afbeeldsel voortbrengen.
Dahabieh of Dahbieh, f. arab. soort van
smalle, lichte schuiten met 2 zeilen, op den Nijl.
Dáhleb, m. arab. jakhals met zwarten rug.
Dahlia, f. plantengeslacht, met samengestelde
bloemen, zoo genoemd naar den zweedschen
plantkundige D a h 1 (gest. 1789), z. v. a.
g e o r g i n e, z. aid.; – dahline, f. Chem. zetmeel in de wortelbollen der dahlia.
Dahna, f. arab. (roode) woestijn.
dahurica, adj. lat. Bot. van het taurische gebergte, daurisch.
Daily-News, eng. (spr. deeli-njoes) dagelijksch
nieuws (titel van eene eng. courant).
Daimyo's, pl. adellijke kaste, groote grondbezitters, leenmannen, vorsten in Japan.
Dálna, f., pl. dainós, litthauwsch wereldlijk
of volkslied (tegenover het kerkelijk lied).
Dainties, m. pl. eng. (spr. déénties) lekkers,
ekkernijen, lekkerbeetjes.

DAKTYLUS.

Daire, f. (crab. & Ureh, kring, v. ddra, rond
turk. soort van kleine halve trom met-gan)
schellen, z. V. a. t a m b o u r i n.
Dairo, m. (van 't japansch dairi, daili, van
binnen, de binnen 't paleis wonende) japansche
opperpriester, mikado.
Dairy, f. eng. (spr. deer) melkerij (fr. lailerie).
Dajaks, pl. inboorlingen van Borneo.
Dajem, m. barg. eed.
Dakma, m. perz. lijkentoren, waarin de
dooden aan de roofvogels ten prooi gegeven
werden, volgens de leer der Parsi.
Dakryadenalgie, f. gr. (van dákryon, traan)
Med. ziekte der traanklier; – dakryadenitis,
traanklierontsteking; – dakryoblennorrhoea,
slijmvloed der traanwegen; – dakryódisch, adj.
tranend, weenend; – dakryoidiseh, adj. traanachtig, peervormig; – dakryohaemorrh^►sis, f.
bloeding uit de traanwegen; – dakryokystis, f.
traanzak; – dakryokystalgie, f. pijn in den
traanzak; – dakryokystitis, f. traanzakontsteking; – dakryolfth, m. Miner. traansteen; – da
traansteenvorming, het-kryolithás,f.Med
ontstaan van steenachtige uitwassen in de
traanwerktuigen; – dakrfops, m. eig. traanoog; gezwel der traanwegen; – dakryopyornccea, f. traanettervloed; – dakryorrhysis of
dakryorrhaea, f. tranenvloed, te sterke traan
-afscheidng;–kryotá,.'anduipe;–
dakryosyrinx, traanfistel; ook spuit, die bij
traanfistels wordt aangewend.
Daktylioglyphiek en daktyllographiek, f. (van
het gr. daktylios, vingerring) kunst om ringsteenen te snijden; – daktylioglf►pbos of daktyliograaf, m. steensnijder; – daktyliographie, f.
ringbeschrijving; -- dáktyliomantie, f. (spr.
–Isie) ringwaarzeggerij ; waarzeggerij door tooverringen; – daktyliotheek, f. verzameling van
gesneden steenen, zooals cameën, gemmen en
ringsteenen; ook afdrukken ofafgietsels van zulke
gesneden steenen der Ouden ;ring- of juweelkistje.
Dakttlus, m. (gr. dáktglos, eig. vinger) oud-gr.
lengtemaat = 1 oude duim; Poët. vingervoet,
vingerslag, versvoet van drie lettergrepen,
waarvan de eerste lang is, terrwijl de beide
andere kort zijn — ' v, b. v. k i n d e r e n,
b é d e 1 e n; – daktjliseh, adj. uit zulke versvoeten - bestaande; gevingerd; – daktíilen, pl.
(Dactyli Idwi) in de gr. Myth. Klein-Duimpjes,
overoude berggeesten en ertsbereiders (op onze
kaboutermannetjes gelijkende) in dienst van
Rhea Kybele op Kreta en in Phrygië (Goethe's
Faust, 2); – daktyllon, n. vinger- of handleider
bij het onderwijs op de piano-forte, een door
Herz uitgevonden werktuig; – daktylleten, pl.
versteende dadels (vgl. dactyli), d. i. rolvormige
stekels van e c h i n i e t e n; – daktylitis, f.
Med. fijt, vingerontsteking; – daktylograaf,
m. klavier om door middel van het gevoel de
teekens der spraak mede te deelen; – daktylographie, f. vingerteekenspraak; – daktoon, n.
gr. lengtemaat, ongeveer een oude duim; –
daktylologie, f. vingerspraak, kunst om zijne
gedachten door de vingers uit te drukken; –
daktylomantie, (spr. tie= tsie) f. 't waarzeggen
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uit de vingers, ook uit tooverringen; - dak- m. it., of damasquette, f. fr. stof met gouden
tylonömie, f. vingerrekenkunst, kunst om op zilveren of zijden bloemen uit Venetië en de
de vingers te rekenen; - daktyloskopie, dak- Levant, d a m a s k é t; - damasquin, m. in de
tylotypie, f., herkenningssysteem van misdadi- Levant een gewicht van 600 drachmen; gers door middel van vingerafdrukken; - damast, n. (it. damasco, damasto, fr. damas, van
daktylosmileusis, f. afzetting der vingers en de stad D a m a s c u s) gebloemde zijden, wolteenen; - daktylothèka, f. werktuig tot het len of linnen stof; - damassin, m. fr. (spr. -serie)
geringe soort van damast; - damasseeren (fr.
uitgestrekt houden der vingers.
Dalada, m., de linkerhoektand van Boeddha, damasser) damastvormig weven.
op Ceylon bewaard.
Damascus, Weg naar -, iemands roeping
Dalai-lama, m. godsdienstig vereerd opperhoofd (Hand, 9).
der geestelijke en wereldlijke macht in Tibet, de
Dame, f. fr. (oorspr. vrouw van een ridder of
incarnatie van Boeddha; vgl. k o to e c h t a. adellijke; it. dama, donna, van 't lat. domina,
Dalakten, m. pl. door David D a 1 e in de gebiedster) vrouw van rang; in het kaartspel:
18de eeuw gestichte secte van D i s s i d e n- vrouw, in het schaakspel: koningin, in het
ten in Schotland.
damspel: dam; dames d'alour (spr. -daloer),
Dalam, m. mal. paleis van een regent.
kamerdames in Frankrijk, die de vorstin en de
Dalang, m. mal. speler met marionetten.
prinsessen tooien; dame de compagnie (spr.
Dalekarliërs, Dalekárlen, m. pl. bewoners kappanjíe) gezelschapsdame, gezelschaphoudvan het landschap D a 1 e k a r 1 i ë of D e- ster; d. d'honneur (spr. doneur), eeredame; 1 a r n e, d. i. dalland, in noord. Zweden; zweed- d. de in halle, z. h a 11 e; - d. du palais (spr. -lè),
sche bergbewoners.
paleis- of hofdame; d. du sacré coeur (pr.
Daler, m. voormalige zweedsche zilvermunt, -keur), dames van 't heilige hart van Jezus, eene
zoowel in zilver als in koper.
in 1799 gestichte vrouwelijke fransche orde, die
Dakla, hebr. vrouwenn.: arm, mager, uitge- zich hoofdzakelijk bezighoudt met het onderwijs
put; fig. verraderlijke vrouw, verleidster, daar van jonge meisjes uit de hoogere standen;ze Simson trouweloos te schande heeft gemaakt dame-jeanne, f. fr. (eng. demijohn) een verzie D e 1 i 1 a, Richt. 16, 4.
bastering van de perz. stad Damaghan, korfDalima, m. mal. granaatappel
flesch;-damoiseau(spr. damoazo),m. weleer: edelDalk, delk, m. turksche reiswagen; kiel van knaap, jonker; thans: jufferknecht, saletjonker.
een derwisch.
Damenistáie (spr. -za-tsie), f. Muz. kunst der
Dálles, m. hebr. barg. armoede; - dallef, s o 1 m i s a t i e (z. aid.), waarin men, in plaats
barg. vier; vierde letter V. 't Hebr. alphabet. van de gewone namen der noten, de door
Dalmatica, f. mid.lat. provenc. en it. pries- G r a u n gekozene lettergrepen da, me, ni, po,
terlijk overkleed, misgewaad, een oorspron- to (te), la, be zingt.
kelijk in D a 1 m a t i ë gebruikelijk, later als
Dámesvrede, vrede, die in 1529 te Kamerijk
ambtsdracht voor de diakenen der R. Kath. tusschen Karel V en Fransch I gesloten werd
kerk algemeen ingevoerd lang wit overhemd, door tusschenkomst van M a r g a r e t h a van
dat ook door de duitsche keizers en fr. koningen Savoye, landvoogdes der Nederlanden, en
bij de kroning werd gedragen, de vorm almatike, L o u i s e, de moeder van Frans I, en waarbij
is te verklaren doordat men de d voor het lid- Bourgondië aan Frankrijk kwam.
woord hield.
Damfa, f. feest bij de Grieken en Romeinen,
dat door vrouwen tereere der Bona Dea of de
dal segno, z. s e g n o.
DaItonisme, n. z. v. a. c h r o m o p s i e, on- goede godin werd gevierd.
gevoeligheid voor sommige kleuren, een aanDamiaatjes, pl. n. klokjes in de kerk te Haargeboren gebrek van vele oogen, zooals bij den lem, ter herinnering aan den tocht naar Daengelschen natuurkenner Dalton, die slechts drie miate (1217).
kleuren zag.
Damiánus, mansn., v. s. van D a m i a, en
Damar-hars, n. of f. gom-damar, harssoort die dan beteekenende : priester of vereerder van
voor vernis en lak gebruikt wordt. Zie d a m m e r. C y b e l e-D a m i a; v. a. overwinnaar, bedamasceeren (fr. damasquiner), ijzer- of staal- dwinger, temmer.
werk met goud- of zilver inleggen, vlammig
Dámlooper, m. klein nederl. vaartuig, geetsen, staalrepen van verschillende hardheid schikt om over dammen, dijken en overtoomen
aaneensmeden en daardoor gevlamd maken, getrokken te worden.
gelijk men dat te D a m a s c u s in Syrië het
Dammer, dámmara, dám(m)arhars, f. of n.
eerst deed; vandaar g e d a m a s c e e r d w e r. k; (lat. resína dammar) harsig voortbrengsel der
- gedamasceerd, met ineengevlochten planten d a m m a r a en x y 1 o p i a in Oostloofwerk versierd; (van stoffen) gebloemd, met Indië, inz. op de Molukken; - dam(m)ar-vernis,
ingewerkte bloemen en loof (vgl. d a m a s t); ,- vernis uit de dammarhars bereid; zij dient ook
damase ner-degen of damaseéner (lat. damas - i tot het afsluiten v. microsc. praeparaten.
cënus) vlamdegen, uit strooken staal van verDämmerschlaf, m. dui. halve slaap, beschillende hardheid saamgesmeed en daardoor wustelooze toestand (bij operaties).
gevlamde degen, het eerst te D a m a s c u s gedamn, eng. (spr. dem; staat voor damn me,
maakt;-damaseéner pruim, f.vroegrijpe violette, spr. démmi) (God) verdoeme mij, een gewone
pruimsoort, vooral in Frankrijk; - damaschetto, vloek in Engeland.
-

-

-

-
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damnàbel, adj. (later lat. damnabilis, e, van
damnáre, verdoemen), vèrdoemingswaardig, ver
afschuwelijk; - dammàtie (spr. t=ts),-doemlijk,
f. (lat. damnatio) verdoeming, veroordeeling; d. memoriae, Jur. uitdelging of beschimping der
nagedachtenis door openlijke, smadelijke uit
naam, het beeld, wapen; --delginva
damnatórisch, adj. (lat. damnatorius, a, um),
veroordeelend, tot de veroordeeling behoorende;
- damnàlur, het wordt verworpen (de formule
van den boekencensor, waardoor hij te kennen
geeft, dat een boek, of eene plaats daarin, niet
gedrukt mag worden; - damnátus, m. veroordeelde ; - d. repelundàrum, iemand, die wegens
onderslagen gelden of ambtsbedrog is veroordeeld; - d. vóti, tot nakoming eener gelofte ver
- coitus damnatus, z. ond. c o i t i e;-ordel;
- damneeren (lat. damnàre), verdoemen, ver
-ordeln.
damnum, n. lat. schade, verlies, nadeel; - d.
commune, gemeenschappelijke schade; - d.
datum, voorgevallen schade; - d. dole datum,
boosaardig of opzettelijk toegebrachte schade; d. emérgens, onmiddellijke schade, verlies van
-een reeds bezeten voordeel; - d. f ortuitum of
casu f ortuito datum, toevallige schade; - d.
éctum, te
i-llàtum, toegevoegde schade; -d. inféctum,
vreezen schade, b. v. instorting van een bouw
huis; - d. injuria datum, wederrechtelijk-valig
toegevoegde schade; - d. in mora, schade door
uitstel; - d. irreparabile, onherstelbare schade; d. necessarium, onvermijdelijke schade; - d.
pecuniarium, verlies van vermogen, van geld; d. privativum, voordeelsberooving, z. lucrum
,cessans; - damni praestatio of restitutio, z. praestatio damni onder p r oe s t e e r e n; - dam,nifieeeren, nw.lat. schade toebrengen, bena, leelen; - damnificdnt, m. beschadiger, bena,deelaar;- damnificaat, m. beschadigde,benadeelde ; - damnifjeatie, (spr. t = ts) f. beschadiging.
Damoiseau, z. ond. d a m e.
Damókles, hoveling die den koning Dionysius
van Syracuse zijn geluk benijdde; om hem van
zulk een geluk eene voorstelling te geven, liet
hem Dionysius aan een prachtig feestmaal als
,een koning bedienen, terwijl boven zijn hoofd
een zwaard aan een paardenhaar hing; vandaar:
het zwaard van Damocles, een
altijd dreigend groot gevaar te midden van voor
-spoed.
Damon en Pythias (of beter Phintlas), gr.
mansnamen, twee beroemde trouwe vrienden
te Syracuse, die den koning Dionysius door hunne
,onkreukbare trouw tot het ootmoedig verzoek
brachten, hem als derde in hun vriendschapsverbond op te nemen: een beeld van trouwe
vriendschap; - Damon, ook zeer gewone herdersnaam in herdersdichten; ook naam van een
zekeren dagvlinder.
Dan, hebr. mansn.: rechter; naam van één der
12 stammen van Israël; ook chineesche korenmaat, iets meer dan een schepel. Het is bekend
van Dan tot Berseba, d. i. overal. Richt. 20, 1; 2
.Sam. 17, 11.
Danacè, f. kleine pasmunt der Ouden, die
-

-
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zij hunne dooden onder de tong leiden, om
daarmede aan C h a r o n (z. aid.) het veergeld
te betalen. Zie o b o 1 u s.
Danaë, dochter van koning Akrisius van
Argos, en moeder van Pérseus, dien Jupiter
in de gedaante van een gouden regen bij haar
verwekte.
Danáers, pl. (lat. Dandi) dichterlijke naam
der Grieken, inz. vóor Troje, naar den uit Egypte
stametenden Dansos, den stichter van Argos;
- Danáergeschenk, n. gevaarlijk geschenk uit
de handen van den vijand, zooals het met soldaten gevulde houten paard, dat de Grieken in
het kamp achterlieten en dat de Trojanen de
stad binnenhaalden (vgl. Virgilius' : Timéó Danaós et dóna f eréntes, d. i. de vijand is te vreezen, ook als hij iets schenkt); - Danaíiien, f.
pl. gr. Myth. de 50 dochters van D a n a o s.
Zij vermoordden (met uitzondering van Hypermnestra) op bevel haars vaders hare mannen in den bruidsnacht en moesten, tot straf
daarvoor, in de onderwereld in een doorboord
vat bestendig water gieten; vandaar h e t v a t
der Danaiden vullen, d. i. een ver
zwaren arbeid doen; - danalde, f.-gefschn,
schroefrad om water te scheppen.
Danaro, z. d e n a r o.
Dandin, m. fr. (spr. dander) oorspr. spotnaam
van een onwetenden rechter bij R a b e 1 a i s;
bij M o l i è r e een rijke boer, die eene adellijke
vrouw neemt en daardoor in eindelooze onaangenaamheden geraakt, zoodat hij gestadig uitroept: Tu l'as voulu, George Dandin! gij hebt het
gewild, G. D., welk zeggen tot een spr. is geworden bij verdriet of lijden, dat men zich zelven te
wijten heeft; vandaar ook zotskap, onnoozel
mensch.
Dandineeren (fr. dandiner), de beenen al zittend heen en weer slingeren, waggelen, schommelen; ook: onder het gaan heen en weer wiegelen en schommelen.
Dandy, m. eng. (spr. déndi; waarschijnlijk
verwant met het duitsche tand, tandeln, enz.
beuzelarij, beuzelen, enz.) saletjonker, modegek,
iemand, die het ongewone en in 't oog loopende
in kleeding, houding, manieren, enz. uitvindt en
navolgt (de b e a u x der 17de, de p e t i t smaîtres der 18de, de elegants, muscadins, incroyables, fashionables, lions, gandins, petits-crevés
en g o m m e u x van later tijd in Frankrijk)
spotnaam der Engelschen in Amerika; - dan
zucht om voor d a n d y te spelen,-dysme,n.
mannelijke coquetterie of behaagzucht.
Dánebrogs- of Dánnebrogs -orde, f. ridderorde,
de tweede in rang in Denemarken; dus genoemd
naar eene voor heilig gehouden vaan D a n n eb r o g (d. i. Denenvaan, van brog, doek, vaan)
in 1219 door Waldemar II gesticht; - Danewerk
of Danvirke, n. oude, door de Denen op het
schiereiland Jutland tot afwering der Saksen In
808 opgeworpen grenswal.
danger, m. fr. (spr. dalizjé) gevaar; - dangereus, adj. (spr. dahzj-; fr. dangereux) gevaarlijk.
Dangsoe, I. mal. gamelang met danseressen.
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Daniël, hebr. rnansn.: rechter Gods, godde- korenwoeker, opkoopen van het koren, zoo gelijke rechter, door God verkoren richter.
noemd, zegt men, naar een Phoenicischen tooDanïme of danima, perz.-turksche rekenmunt venaar D a r d a n u s, die het koren door
(ongeveer 1 /2 cent), waarvan 10 een m a m o e- magische kunst in zijne schuren verzamelde en
d i, 1000 een t o m a n doen.
Danischmend, m. (perz. geleerd, van dá nisch,
wetenschap, dánislan, weten) in Turkije een
studeerende, ondergeestelijke.
daniseeren, tot Denen maken, deensch maken.
Dankert, Dankred of Tankred, mansn.: denkraad, iemand van denkenden raad, een krachtige denker.
danno, m. it. ( =lat. damnum) Kmt. schade,
verlies.
danse, f. fr. dans; — danse des morts (spr. dans'
de mor) of danse macabre (z. m a c a b e r), doodendans ; — dansant, adj. (fr. dahasáii) dansend,
met dans verbonden, waarbij gedanst wordt;
— thé dansant, z. and . t h e e ; — danseur, m.
danseuse, f. danser, danseres ; — danseur de corde,
koorddanser.
Dánske, m. deensch, Deen.
Dantes, onregelmatig woord voor t a n t e s,
z. ond. tantum.
Danza, f. it. dans; — danzante, it. Muz. scherp
te kadanceeren volgens den rythmus van den
contre dans.
Daphne, f. gr. eig. laurierboom; Myth. doch
stroomgod Peneus, door Jupiter in-tervand
een laurierboom veranderd, toen Apollo haar
vervolgde; — D. mezereum, Bot. peperboompje,
waarvan de meeste in Europa voorkomende
soorten een scherp en bijtend sap bezitten, terwijl de bast, op de huid aangelegd, blaren verwekt als die van een spaansche-vliegpleister; —
Daphnoea, f. gelauwerde, bijnaam van Diana;
— daphnephoor, m. lauwerdrager in de daphnephoriën, pl. Apollo- feesten en dansen, waarbij
men lauwerkransen droeg; — daphnieten, m. pl.
versteende lauwerbladen; — daphnine, f. Chem.
-

kristalliseerbare, bittere en onzijdige stof in den
bast van Daphne mezereum; — daphnis, m. gr.
Myth. schoone herder op Sicilië, door de dichters als meester in het herderslied geprezen; —
daphnoidisch, adj. lauriervormig; daphno
—

-

dat eerst bij de grootste duurte weder verkocht;
— dardanarlus, m. korenopkooper, korenwoekeraar.
Dardanéllen, pl. vier kasteelen aan beide zijden van den H e 11 e s p o n t (z. ald.), naar de
oude, door D a r d á n o s gestichte stad Dardavia in Azië zoo genoemd; vandaar ook die
zeeëngte zelve.
dare, lat. geven, z. V. a. debet of schuldig, in
het boekhouden; — dêlur, het worde gegeven; —
detur copia (stil. protoc011i) Jur. er worde afschrift van 't verhandelde gegeven.
Dareiken of danken, pl. gr., sing dareikós, m.
(naar een oud-perz. koningsnaam D a r e i o s
of D a r i u s) oud-perzische goudmunten met
het beeld van eenen schutter, ongeveer 13 gul
Bijbel wordt deze munt o. a. ge--den;i
noemd in 1 Kron. 29, 7.
Darham, m. turksche munt z. d e r h e m.
dark, adj. eng. (spr. daark) donker: dark horse,
donker paard ; bij wedrennen: tot dusver onbekend paard.
Darkey, m. eng. (spr. dáar-lei), kleine zwarte,
negerkind.
Darling, m. eng. (spr. dáarling) lieveling.
darn, eng. (spr. daarn) (kousen enz.) stoppen;
— darning-cotton, stopkatoen.
Darséna, f. it. binnendeel eener zeehaven, vgl.
a r s e n a a 1.
Darsis, f. gr. (van dérein, ontvellen, villen)
Chir. ontvelling, verlies der opperhuid; — dartos,
m. dichte roodachtige, zeer vaatrijke en samen
welke zich aan de in--trekbaclwfsg,
wendige vlakte der uitwendige huidwand en
balzak bevindt.
Dartre, f. fr. Med. haarworm; ringworm, huiduitslag, zweer aan het kruis, den hals of kop der
paarden; — dartreus, adj. daarmede behept.
Darw. bij natuurwetensch. namen afk. voor
Charles Robert Darwin (gest. 1882).
Darwinisme, n. nw.lat. leer van den eng.
natuuronderzoeker Charles Darwin omtrent het
ontstaan der dier- en plantensoorten door natuurlijke voortteling, de afstamming van een
gemeenschappelijken oorsprong met wijziging,
ontwikkelingsleer, leer der natuurkeus die, werkende als een zeef, de ontwikkeling der - levende
wezens beheerscht, ook s e l e c t i e-t h e o r i e
geheeren; — darwinist, m. aanhanger dier leer.
Das$ma, n. of das^tes, f. gr. (van dasys, dicht,
ruig, ruw), Med. ruwheid der haren, inz. ruwheid van de inwendige oppervlakte der oogleden;
— dasyántisch, adj. Bot. met behaarde bloesems;
— dasygástrisch, adj. N. H. met behaarden buik;
— dasykárpisch, adj. Bot. behaarde vruchten
dragende ; — dasykaulisch, adj. met behaarden
stengel; — dasykephálisch, adj. N. H. met behaarden kop;— dásymeter, m. gr. ook m a n o m et e r geheeten, een soort baroskoop, dus een toe-

mantle (spr. 1-1s), f. waarzeggerij door middel
van een in 't vuur geworpen lauwertak.
Dapifer, m. nw.lat. (van 't lat. daps, genic.
lapis, maal, spijs, en f erre, dragen) spijsopdrager;
onder Karel den Groote was de d a p i f e r de
opperhofmaarschalk; — dapiferaat, n. ambt van
spijsopdrager.
Dappeeren, z. t a p e e r e n.
Dar, crab. huis; in Nubië: land, gebied.
Darbisten of darby- christenen, pl. een naar
haar stichter J. N. Darby genoemde, in 1840 in
fr. Zwitserland ontstane chiliastische secte,
welke de voorspellingen van het 0. en N. Testament letterlijk opvat; — darbisme, n. leer en
de gezamenlijke meeningen der darbisten; —
darbistisch, adj. die leer betreffend of haar aan
-hanged.
Dard, m. fr. (spr. dar) werpspies.
Dardanariaat, n. mid.lat. Jur. bedrog, slui- stel om de drukking van den dampkring te mekerij in maat, gewicht enz., vooral echter ten, door den Maagdenburgschen burgemeester
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Otto von G u e r i c k e uitgevonden, daarom lijksbeletselen enz. afhangt; zoogenoemd naar

ook wel manmetrum Guerickiánum genoemd het gewone formulier, dat men onder de bullen
(F o u c h y en Gerstner hebben het werktuig
verbeterd);- dasyphtUiseh, adj. Bot. met behaarde bloesems; - dasypleurisch, adj. N. H. aan de
zijden behaard; - dasyprbktisch, adj met behaarde billen; - das»us, m. gr. (woordelijk
ruwvoet) gordeldier; - dasystach11sch, adj. Bot.
met lange baarden aan de aren; - dasystembnisch, adj. met behaarde meeldraden; - dasystfliseh, met behaard stijltje; - dasytes, z. d a s y m a; - dasyírisch, adj. N. H. met behaarden
staart; - dasyàrus, m. (woordelijk ruigstaart)
buideldier.
dat, lat. hij enz. geeft (v. dare) b.v. dat Galenus
opés, dat Justiniánus honóres, pauper Aristoteles cogitur ire pedes, Galenus (de geneeskunst)
geeft schatten, Justinianus (de rechtsgeleerdheid
eereposten, de arme Aristoteles (de wijsbegeerte) moet te voet gaan; - dat veniam corvis, vexál
censüra colümbas, de critiek verschoont de
strijdvaardigen, maar valt weerloozen en vredelievenden aan.
Data, dataria, datio, enz. z. ond. d a t u m.
Datágra, f. (gr. odonlagra) tandpijn; 't tandentrekken.
Datisea, f. Bot. sierplant met gele bloemen;
- datiscine en datiscetine, f. Chem. uit de bollen
daarvan verkregen gele verfstof.
Datisme, n. gr. (dálismós) uitdrukking in den
trant van den bij Marathon bevelvoerenden
perzischen satraap D a t i s, die het grieksch
gebrekkig sprak; in 't algemeen eene fout, door
iemand gemaakt, die eene vreemde taal spreekt;
overdreven gebruik van synoniemen.
Datolith, m. gr. (kwalijk gevormd van datéómai, deelen, verbrokkelen, wegens de korrelige
afscheiding dezer steensoort) delfstof uit de
groep der zeolieten, die uit kalkaarde, boraxzuur en kiezelaarde bestaat.
Datsja, pl. russ. (oorspr. door den vorst verleende gift, van datj, geven) landhuizen, zomer
omgeving eener stad in Rusland.-woniged
datum, (pl. data) lat. (v. dare, geven) eig. gegeven, uitgegeven; omdat eertijds dit woord in
gerechtelijke stukken voor de opgave van den
dag werd gezet, zoo noemde men den dag zelven
den datum, tijd en plaatsaanduiding, dag van
het opstellen, schrijven of verzenden van een
brief; - datum ut retro, dezelfde tijd en plaatsopgave, als op de keerzijde staat; - datum ut
supra, tijd en plaats als boven; - dato, it. Kmt.
heden; - a dato, ook: na dato, en enkel dato, van
den dag der onderteekening of opstelling af, inz.
bij wissels, vandaar datowissels, zulke, welker
vervaltijd van den dag der opstelling af wordt
gerekend; - de dato, van den dag van het schrijven of der opstelling af; - datumgrens, f. meridiaan, 180° van den nulmeridiaan verwijderd;
- dateeren (fr. dater), dagteekenen; - data, n. pl.
gegeven, gegeven inhoud, stof ; gegevens, aangegeven feiten, enz. ; - data et - accepta, uitgaaf
en ontvangst; - dataria, f. it. pauselijke prebenden-kamer, waarvan de verleening voor kerkelijke prebenden, ook de dispensatie van huwe-

stelt (Datum aped S. Petrum); - datario m. it.
of datarlus, m. lat. voorzitter van die kamer; datio de manu, f. lat. Jur. ontslag of de vrijlating
uit de dienstbaarheid; - datio in solütum, afstand, overgave in plaats van betaling; - dato
curatorís of tutóris, aanstelling van een voogd
door de rechtbank; - dativus, m. in de middeleeuwen: opperrechter in Rome en het geheele
exarchaat; - datief, m. (dativus casus) z. c as u s; - per dativum, door den dativus, d. i. door
omkooping of geschenken, b.v. tot een ambt of
een waardigheid geraken.
Datiira, f. (van 't perz.-arab. taturah) gemeene
doornappel (Datura stramónium, L.), vergiftige plant, waarvan men in de geneeskunde gebruik maakt; - daturine, f. Chem. bijzonder alkaloide uit het zaad van deze plant. z. a t r opine.
Daub. bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Daubenton (gest. 1799).
Daueus, m. lat. (gr. daukos) wortel of peen,
daucus of succus dauci inspissdtus, Med. ingedikt wortel- of peensap.
Daud. bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Daudin (gest. 1804).
Dauerlaute, dui., klanken, die kunnen worden aangehouden, c o n t i n u a e z. a.
Daulet, n. arab. rijk; dikwijls in samenstellingen als oostersche eeretitel, b. v. BeháudDaulet, m. kostbaarheid des rijks, een eeretitel
van den tegenwoordigen beheerscher van Kasjgar; - Nizám-ud-Daulet, m. orde- of vredestichter des rijks.
Daumont, m. fr. (spr. do -món) soort rijtuig; a la Daumont, bespanning van een rijtuig met
de paarden voor, in pl. v. naast elkander.
Dauphin, m. fr. (spr. do /eh)
en) eig. z. v. a. d o 1f ij n (z. ald.), sedert 1349, toen Humbert III aan
Karel van Valois de provincie Dauphiné (Delphinátus) vermaakte, tot 1830 titel van den
franschen kroonprins ; - dauphíae, f. gemalin
van den dauphin; ook wollen of zijden stof.
Dausa, arab. vertreding; op het feest van de
hemelvaart van Mohammed gaan te Kairo de
Sadijaderwissen, slangenbezweerders, op den
grond liggen en over hun ruggen heen gaat hun
sjeik te paard het opperhoofd der Egyptische
derwissen bezoeken.
Daviaan,f.,z.Davy's veiligheidslamp.
David, hebr. (Da vïd) mansn.: geliefde; inzvan den koning van Israël, zoon van Isai enz.
Davidische psalmen, Davids harp enz. ; Davids, m. pl. bij zeelieden: ijzeren standers aan
de zijden van het schip, dienende om er de.
booten en sloepen aan takels te hangen; ankerdavid, david, die met een anker in daartoe aangebrachte klampen van een sloep grijpt;;
- davidsharp, f spitsharp.
Davier, m. fr. (spr. daurjé) bij kuipers, schrijnwerkers : stuk gereedschap om de stukken, diemen bewerkt, bijeen te houden, hoeptang, bandhaak, klauw; voegbank; bij tandmeesters eens
zekere kleine tang, p e l i k a a n (z. ald.).
,
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Daviesia Smith, f. plantengeslacht uit de
familie der Peuldragers, afkomstig uit Australië, groeien bij ons als sierplanten.
Davorién, pl. (serv. dawórije) illyrische krijgsliederen.
Davus, m. lat. gewone slavennaam in de rom.
blijspelen; Davus sum, non OEdipus, lat. sprw.
bij Terentius: ik ben Davus, niet OE d i p u s
(z. ald.), d. i. geen heksenmeester in 't raden.
Davy's veiligheidslamp, ook daviaan geheeten, f. (spr. deewies), door den eng. scheikundige H. Davy uitgevonden lamp voor mijnwerkers, waarbij de vlam, door een nauwmazig
draadnet omgeven is, om de ontbranding van
het , mijngas te voorkomen; - davyum, n. eveneens naar H. Davy genoemd, een in 1877 door
Serge Kern in de platina-groep ontdekt eigen
-ardig
metaal.
Day, z. d e y.
days of humiliation, pl. eng. (spr. dees o/
joemieljéesjun) dagen der verootmoediging, de
beide boetedagen in Engeland, nl. 30 Januari
(onthoofding van Karel I in 1649) en 2 September (brand van Londen in 1666).
de, lat. en fr. voorz.: van, uit; als voorzetsel
in samenstellingen komt het met het nederl.
o n t, v e r, a f, m i s, enz. overeen; - de grace
en derg. verbindingen z. het tweede woord afzonderlijk hieronder.
dead, adj. (spr. dêd) eig. dood; - deadheat, eng.
(spr. ded-hiet) bij wedrennen: wedloop die voor
ongeldig verklaard wordt, omdat twee of meer
paarden zoo dicht bij elkander aankomen, dat
het onmogelijk is den winner aan te wijzen; deadmeat-shop, m. eng. (spr. déd-miet sjop) soort
van openbare eethuizen, open tafels of portietafels te Londen, waarschijnlijk zoo geheeten
naar den reuk van versch geslacht vleesch, die
zulken inrichtingen eigen is.
Dealbàtie, (spr. t=ts) f. nw.lat. (van 't lat.
dealbáre) 't witmaken der metalen.
deambuleeren, lat. (deambuláre) wandelen,
kuieren; - deambulàtie, (spr. t=ts) f. wandeling,
- deambulatorium, n. wandelgang in een klooster.
Dean, m. eng. (spr. dien) deken (vgl. d e c an u s); - deanery, f. (spr. díeneri) dekenschap,
decanaat.
dear, eng. (spr. dier) waard, lief, dierbaar; my dear (spr. mai dier), mijne lieve, beste; - my
dear Sir, Mijnheer, WelEd. Heer, in 't opschrift
van brieven, enz. ; - dear mel lieve hemel; - als
superlatief: dearest, liefste.
dearticuleeren, nw.lat. (vgl. a r t i c u 1 e er e n) ontwrichten; - deartieulàtie, (spr. tie=
tsie) f. verrekking, ontwrichting; ook z. v. a.
diarthrosis.
de auditu, z. oud. audientie.
Deaurátie, (spr. 1= ts) f. nw.lat. (van 't lat.
deauráre, vergulden) vergulding.
debacleeren, fr. (débdcler, van bácler, versperren eig. met een stok of dwarsstang; mid.lat.
baculàre, v. 't lat. baculus, stok) eene haven ontruimen, d. i. de ontladen schepen, of het ijs,
vlothout, enz. uit de haven brengen, opdat de
geladen schepen aan wal kunnen komen; -
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debaelage, f. (spr. klá-zj') Mar. havenruiming,
verwijderen van de ontladen goederen, schepen,
ijs, enz. ; - débdele, f. fr. 't losgaan van ijs; groote
val, volkomen ondergang van een rijk of een
zaak ; - debacleur, m. havenmeester, -ruimer.
debadineeren, fr. gewonnen streepjes of punten uitvegen (bij 't imperiaal spel).
deballeeren, fr. (déballer) waren uit de balen
doen, ontpakken, uitpakken; - deballage, f.
(spr. -ld-zj') uitpakking, ontpakking.
deballoteeren, (vgl. b a 11 o t e e r e n) eig.
de stemming verijdelen of te niet doen; bij
stemming afkeuren, verwerpen, niet aan- of
opnemen; - deballotage, f. (spr. -tá-zj') afkeurende stemming, afstemming; niet aanneming
als lid.'
debandeeren (spr. deba^td-), fr. (bander; vgl.
b a n d e) uiteengaan, zich verstrooien, verloopen, uit elkander loopen; ontspannen, de spanning, de stijfheid verliezen, slap worden;- debandáde, f. Mil. ontscharing, 't onordelijk uit elkander loopen der soldaten, 't loopen met gebroken
gelederen, ook débandement, n. (spr. deband'
man); - a la débandade, onordelijk, in het wild,
ongebonden.
debanqueeren, debankeeren, fr. (débanquer)
den bankhouder alles afwinnen, de bank doen
springen, b.v. in het farospel.
debaptiseeren, (spr. s=z) nw.lat. (vgl. b a pt i s e e r e n) van de voordeelen des doops berooven; ook verdoopen, herdoopen.
debarbariseeren, (spr. s= z) nw.lat. (vgl. b a rb a a r, enz.) de barbaarschheid ontnemen, ontbolsteren, beschaven.
debardeeren, fr. (débarder) iets, inz. hout, uit
het schip lossen, aan land brengen; - debardage,
f. fr. (spr. dá-zj') uit- of ontlading van een vaartuig, inz. van eene lading brandhout; - débardeur, m. débardeuse, f. (eig. houtlader of losser-) gebruikelijke maskers in het houtdragerscostuum (wijde pantalon van atlas door een

gordel opgehouden en een poffend manshemd
van batist).
debarqueeren (spr. -keeren), debarkeeren, fr.
(débarquer; vgl. b a r k) ontschepen, landen,
aanlanden, aan wal zetten, lossen; - debarquemént, n. (spr. debark'mán)landing, 't landen; ontscheping, ontlading, lossen der waren; - débareadère, f. (spr. -ka -dèr) aanlegplaats, steiger;
los- en laadplaats (aan spoorwegstations).
debarrasseeren, fr. (débarrasser, van barre, z.
ald. en vgl. e m b a r r a s s e e r e n) ontwarren; wegruimen,; losmaken ontwikkelen; uit
de ongelegenheid helpen; zich van den hals
werpen; - debarrassemént, n. (spr. -má) opruiming, wegruiming der hindernissen; losmaking, bevrijding.
Debatten, pl. (van het fr. le debat, geschil,
woordenstrijd) twistredenen, twistgesprekken,
woordenwisseling, beredeneeringen van het
vóor en tegen eener zaak, inz. mondelinge politieke verhandeling; - debater, m. eng. (spr.
debéeter) iemand, die een debat houdt; - debatingelub, (spr. -bee-) genootschap tot oefening in
het debatteeren; - debatteeren, (fr. débattre)
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strijden, kampen met woorden, redetwisten,
voor en tegen eener zaak spreken.
Debauche, f. fr. (spr. deboosj') uitspatting,
buitensporigheid, ongebondenheid, losbandig heid, losse levenswijs, ontucht, liederlijkheid; debauché, m. (spr. debo-sjé) ook debauchánt
(spr. debosján) zwelger, doorbrenger, wellusteling, losbol, lichtmis; - debauchant, adj. uitspattend, liederlijk, verleidend; - debaucheeren,
(spr. debosj-) (débaucher van 't oudfr. bauche,
leger van 't wilde zwijn en werkplaats alzoo eig.
uit den winkel halen, van 't werk aftrekken, en
voorts van den plicht afbrengen) aan het tafelgenot overgegeven zijn, zwelgen, lichtmissen,
uitspatten, los en liederlijk leven, zwieren; iemand debaucheeren, hem verleiden, tot grove buitensporigheden overhalen,
hem van zijn werk aftrekken of afkeerig maken;
- debaucheur, m. verleider, koppelaar.
débaveeren, (fr. débaver) de cocons der zijde
losse zijde ontdoen.
-wormenva
debelleeren, lat. (debelldre, v. bellum, oorlog)
den oorlog eindigen, bedwingen, overwinnen; debellàtie, (spr. t—ts) f. nw.lat. bedwinging,
overwinning; - debellàtor, m. lat. zegevierder,
overwinnaar.
Debént, m. (van 't lat. débens, v. debére, schuldig zijn) schuldenaar; - dèbent, 3de pers. pl.
van den sing. d e b e t, z. lager; - debentuur,
f. (eng. debenture, fr. débentur, voorheen quitantie, kwijting, nu: hypotheek; oorspr. wel het
lat. debéntur, als 3de persoon pl. van debéri)
kosten of tol, die men terugkrijgt; bewijs van
den terugbetaalden tol; - debet, n. (van 't lat.
débel, hij is schuldig) Kmt. schuld, die iemand
nog betalen moet, of, met betrekking tot den
verkooper, wat hij nog te ontvangen heeft, vgl.
credit; de heer N. debet, d.i. is
schuldig; de heeren N. en Comp..debent,
d. i. zijn schuldig; - debetzijde, f. linkerzijde van
het grootboek van den koopman, waarop h e t
d e b e t van den aan het hoofd genoemde
wordt aangeteekend; - debita portio, f. verplicht
aandeel, z. legitima; - debitum, n. lat. schuld;
pl. debita, schulden; - debitum cambiàle, wisselschuld; - d. cerium, zekere, veilige, door den
schuldenaar betaalbare schuld; - d. conjugale,
huwelijksplicht; - d. exigibile, invorderbare
schuld; - d. feudale, leenplicht; - d. illiquidum,
onbewezen, niet erkende schuld; - d. incértum,
onzekere schuld; - d. inexigibile, niet in te vorderen, het vermogen van den schuldenaar te
boven gaande schuld; - d. legis, wettelijke
schuld; - d. liquidum, klare, bewezen of onloochenbare schuld; - d. natürae, natuurschuld,
noodwendigheid van te sterven; - d. passivum,
te betalen schuld; - d. perpetuum, altijddurende
of onaflosbare schuld; - d. publicum, openbare,
aan de staatskast te betalen schuld; - d. verum,
ware, niet tegen te spreken schuld; - debita activa, pl. uitstaande schulden, vorderingen; - d.
consensualia, met gerechtelijke toestemming gemaakte schulden; - d. f eudalia, leenschulden,
leenplichten; - d. hereditaria, erfschulden,
schulden der nalatenschap; - d. passiva, te be-
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talen schulden; - debïto, m. it. schuld; - debitmassa, z. v. a. concoursmassa (z.ald.);
- debiteur, m, fr. (lat. debitor, pl. debitóres) schuldenaar, in tegenst. met c r e d i t e u r; - debitrix, f. lat. schuldenares; - debitor assignátus,
aangewezen schuldenaar, dien men zijnen
schuldeischers aanwijst, om zich van hem te doen
betalen; - d. cambiális, wisselschuldenaar, wiens
schuld men aan een ander afstaat; - d. cessus,
afgestane schuldenaar (wiens schuld aan een
ander is afgestaan); - d. chirographarius, schuldenaar op handschrift, die den schuldeischer
omtrent zijne schuld een schriftelijk bewijs heeft
gegeven; - d. communis, gemeenschappelijk
schuldenaar, tegen wien de gezamenlijke schuld
rechten optreden; - d, de fuga sus--eischrn
péctus, van vlucht verdachte, een onzekere
schuldenaar; - d. f ugitivus, voortvluchtig schuldenaar; - d. hereditarius, iemand, die aan eene
nalatenschap iets schuldig is; - d. hypothecarius,
schuldenaar op pand, op hypotheek; - d. in
sólidum, medeschuldenaar onder de verplichting
van desnoods de geheele schuld te betalen; - d.
morósus, in gebreke gebleven schuldenaar; d. obaeràtus, die meer schuld dan vermogen
heeft, diep in schulden steekt; - d. pigoratitiusn,
schuldenaar, die zijnen schuldeischer tot zekerheid een pand heeft gegeven; - d. principális,
hoofdschuldenaar; - d. publicus, openbare of
staatsschuldenaar; - d. putativus, vermeende
schuldenaar; - d. usurarius, renteschuldenaar.
debfél, adj. lat. (debilis, e) zwak, machteloos ; debiliteit, f. zwakte, krachteloosheid; - debílitas
animi, f. verstands- of geesteszwakte; - debiliteeren, (lat. débilitáre) verzwakken, krachteloos
maken, ontzenuwen; - debilitàtie, (spr. tie = isie)
f. verzwakking, ontzenuwing.
Debiet, n. fr. (débit, oorspr. wel z. v. a. d e b e t
of d e b i t u m, dus eig. schuld of uitstaande betaling voor verkochte waren), verkoop in 't
klein, aflevering, vertier, de afzet van waren; debiteeren, (fr. débiter), verkoopen in 't klein,
afleveren; oneig. verspreiden, uitstrooien, in
omloop, onder de menschen brengen, b. v. eene
tijding; ook iets op de schuldrekening, in het
d e b e t (z. ald.) brengen, of als schuld aan
aanrekenen, belasten; - debitánt, m.-schrijven,
warenafzetter, slijter, kleinhandelaar, kramer;
ook verkooper van loterijbriefjes voor den collecteur.
debiliteit, debiliteeren enz., z. ond. d e b i e 1.
Debitor, debitum enz., z. ond. d e b e n t.
deblayeeren, fr. (spr. deblè jéren; fr. deblayer,
samengetr. uit débalayer, van balayer, uitvegen,
schoonmaken) opruimen, puin enz. wegruimen;
de loopgraven na opheffing der belegering weder
volwerpen; - déblai, n. wegruiming van uitgegraven aarde enz., opruiming.
debloqueeren, deblokkeeren, fr. (débloquer; vgl.
b 1 o q u e e r e n, ond. b l o c) Mil. ontzetting,
de insluiting of versperring van een plaats, haven, enz. opheffen, de versperde toegangen openen; bij letterzetters: tijdelijk ingevoegde letters
(gekeerde, bij de Duitschers v 1 i e g e k o p p e n
geheeten) uitnemen, d. i. letters, die men bij het
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te kort schieten der gevorderde letters voor
heeft ingezet, weder uitlichten en door-lopig
de goede vervangen; — debloquement, n. (spr.
deblokk'mán) Mil. opheffing eener b 1 o k k a d e,
z. ald.
de bon coeur, z. c o e u r.
débonnaire, m. fr. (spr. —nèr'; ontst. uit de bon
air, prov. de bon afire; vgl. a i r) zachtzinnig en
goed, weldadig en toegeeflijk, onuitputtelijk
goed; als subst.: de zachtmoedige, geduldige,
toegevende, goedaardige.
de bonne grace, z. g r á c e.
Debora, hebr. (Deborah, v. dabï r, vatten, grijpen) vr. naam : eig. bij, wesp, inz. naam eener
profetes en heldin in Israël (Richt. 4), welke
Barak aanzette tot den strijd tegen de Kanaännieten.
debordeeren, fr. (déborder; vgl. b o o r d) rand
of zoom wegnemen, ontboorden, afranden; afkanten; overstroomen, uit de oevers treden,
overloopen (van rivieren); Mil. overvleugelen;
ook oneig. te ver gaan, uitspatten, b. v. een
gedebordeerd mensch, buitensporig
mensch; — debordemént, n. fr. (spr. —man) het
buiten de oevers treden, overvloeien eener rivier,
overstrooming, vloed; ook oneig. overloop van
gal; uitspatting, buitensporigheid.
debotteeren, fr. (débotter, van botte, laars) de
laarzen uittrekken, ontschoeien.
déboucheeren, (spr. —boes —) fr. (déboucher, van
boucher, toestoppen, bouche, mond, opening) eig.
wat verstopt is openen; Mil. uit eene engte, een
bergpas oprukken; Kmt. gelegenheid tot een
goed vertier of aftrek van waren vinden; — debouché (spr. deboesjé) of debouchemént (spr.
—sj'mán), n. uitgang, uitweg uit eene engte,
d é f i 1 é of bergpas; Kmt. afzet, verkoop van
waren; weg of middel om de waren af te zetten; —
la loi des debouchés, (spr. la loa dè deeboesjées),
fr. de wet van den afzet.
debourseeren, (spr. deboers—) fr. (debourser, van
bourse, beurs, buidel) uitbetalen, voorschieten,
verschieten; geld uit den zak halen; — debours
(spr. deboer), deboursé (spr. deboersée) en deboursemént (spr. deboers'mán), n. uitbetaling,
onkosten, uitschot, voorschot, verschot.
debrailleeren, fr. (spr. —bralj—) den boezem te
veel ontblooten, den hals en de borsten onwelvoeglijk bloot dragen.
Debris, m. pl. fr. (spr. debri; van briser, breken)
puinhoop, wrak, stukken, overblijfsels, b. v.
van troepen, de overgebleven manschap.
debrouilleeren, (spr. debroelj—) fr. (débrouiller;
vgl. b r o u i 11 e e r e n) iets verwards weder in
orde brengen, uiteenzetten, ontwikkelen, ontwarren, ophelderen; — debrouillemént, n. (spr.
debroelj'mán) ontwikkeling, ontwarring, uiteen
-zeting.
debrutaliseeren, (spr. s=z) fr. de ruwheid,
lompheid, den bolster (van iemand) afnemen,
tot zachtere zeden brengen.
debruteeren, fr. (débruter) afslijpen, polijsten.
debucheeren, (spr. ch=sj) fr. (débucher) jagersterm: opjagen, opstooten; het leger verlaten (van
wild sprekende); zijnen stand verlaten.
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debusqueeren (spr. debu-skeeren), debuskeeren,
fr. (débusquer; afleiding als 't vorige débucher)
Mil. uit het bosch, uit eene voordeelige stelling
drijven, verjagen; oneig. den voet lichten; —
debusquemént, n. (spr. —mán) verdrijving van
den vijand uit zijne stelling.
Debuskoop, m. naar den uitvinder Debus genoemde k a l e i d o s k o o p (z. ald.) met gepolijst zilveren platen in plaats van spiegels.
Debuts fr. (spr. debu) meestal gesproken en geschreven : debuut, n. (eig. eerste stoot of worp in
het spel, van but, doel, wit) aanvang, begin, eerste optreden, verschijnen, b. v. van een tooneelspeler, eerste rol, inleiding, openingsrede, eerste
pleidooi van een advocaat; — debuteeren (fr.
débuler) aanvangen, beginnen, voor de eerste
maal optreden, verschijnen of zich laten hooren;
zijne eerste rol spelen; zijne intreerede houden; —
debutánt, m., debutante, f. iemand, die voor het
eerst openlijk optreedt, inz. op het tooneel; beginner, schrijver, schrijfster, die zijn of haar eerste werk in 't licht geeft enz.
de but en blanc, z. ond. b u t.
Dec. of ook De C., bij natuurwetenschappelijke
benamingen afk. voor De Candolle (gest. 1841).
decacheteeren, fr. (spr. dekasj'—; vgl. c a c h et e e r e n) ontzegelen, openen.
deca, z. d e k a.
Decade, f. (fr. decade; uit het gr. dekas, tien)
tiental, tien stuks, b. v. van jaren, van boeken
(zooals in Livius' romeinsche geschiedenis), van
dagen, zooals in den franschen republikeinschen
kalender (décadrier, spr. —drie, die in 1806 weder
afgeschaft werd), week van 10 dagen, waarvan
er drie in eene maand en 36 in het jaar gingen,
dat met 22 Sept. aanving. De afzonderlijke dagen
der decade heetten in volgorde : p r i m i d i,
duodi, tridi, quartidi, quintidi,
sextidi, septidi, octid.i, nonidi en
decadi, decadidag, welke laatste aan de rust gewijd was; — decadi was ook in den revolutie-tijd
de naam van een politiek wetenschappelijk
weekblad, dat sedert 't jaarli (1794) te Parijs verscheen, in het jaar XIII den titel van R e v u e
aannam en in 1817 met den M e r c u r e werd
saamgesmolten; — decadica, f. tientallig stelsel,
d e c i m a a 1-stelsel, waarbij de getallen in
klassen van tien eenheden verdeeld zijn, en
tien eenheden eene eenheid der naast hoogere
klasse uitmaken.
Decadence, fr. (spr. —dans' ; vgl. c a d e n c e)
of decadentie (spr. t=ts) f. trapsgewijs verval,
afneming, verergering, val; — decadént, m. eigenl.
afvaller, kunstenaar, die in zijn werk teekenen
van verval vertoont, vooral de naam van een
richting in de fransche letterkunde, ontstaan
tusschen 1870-80, toen men aan 't verval der
fr. letterkunde geloofde.
Decadrier, z. ond. d e c a d e; — decagoon, z.
dekagoon.
decagr4mme, n. fr. 10 grammes, z. g r a m m e.
decaisseeren, (spr. —késs—; fr. décatsser, v. caisse
z. ald.) uitpakken, ledigen.
Decalcomanie, f. fr. (v. décalquer, z. ald.) kunst
om op porselein, ivoor, albast, hout, zijde enz.
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plaatjes (overdruksels) over te brengen, die
daarvoor opzettelijk gemaakt en ingericht zijn.
decaleeren, (van 't it. caldre, zinken, afnemen),
Kmt. in gewicht afnemen door uitdrogen, lekken
enz. ; - decálo, n. gewichtsvermindering eener
waar; vgl. d e c h e t.
Decalfter, m. (fr. décalitre)10 liters (z. l i t e r).
Decalogus, z. d e k a 1 o g u s.
deealqueeren of dekalkeeren (vgl. c a 1 q u e)
eenera weerdruk, omdruk, tegenafdruk maken,
eene plaat op hout en dgl. overdragen; vgl.
decalcomanie en xylograhiëeren.
Déeamerbne, f. it. (v. gr. déka, tien, en
hèméra, dag) 10 dagen, een geschiedenis in 10
dagen, titel eener bekende verzameling van novellen van den italiaanschen schrijver Boccaccio
(spr. -kats?o) van ± 1350.
Decameter, m. (fr. décamètre) 10 meters (z.
m e t e r).
decampeeren, fr. (décamper, van camp, leger)
de legering, het kamp opbreken of opheffen;
opbreken; oneig. aftrekken, de vlucht nemen;
zich uit de voeten maken, wegpakken; - decampemént, n. (spr. -má,) 't opbreken van een
leger, ontlegering.
Decanaat, z. ond. d e c a n u s.
Decandria, z. d e k a n d r i a.
Decanie, decaniseeren, z. ond. d e c a n u s.
decanoniseeren, (spr. s=z) nw. lat. (vgl. c a n o n i s e e r e n) van de lijst der heiligen uit
-schrapen.
decanteeren, lat. (decantáre) eig. afzingen;
uitroepen, prijzen; eene bezonken vloeistof,
vooral wijn, langzaam afgieten, klaren; - decantàtie (spr. lie-tsie) f. (fr. décantalion) 't afzingen, uitroepen; voorzichtig afgieten van het
heldere vocht, het klaren.
Deeánus, m. lat. (van decem, tien; fr. doyen)
eig. aanvoerder van een tent of contubernium,
dat 10 soldaten telde bij de rom. legers, en in
de kloosters een opziener over 10 monniken;
deken, hoofd of overste der (voormalige) gilden;
in een domkappittel de tweede der hooge dignitarissen, die het toezicht heeft over de inwendige aangelegenheden van het stift of college;
oudste der kardinaal-bisschoppen in het college
der kardinalen, eerste van een zeker getal pastoors; opziener van een protestantsch geestelijk
district, ook dechánt geheeten; op duitsche hoogescholen: hoofden van de afzonderlijke faculteiten, deken; in Italië ook: oudste bediende des
huizes (bij vorsten, kardinalen enz.); - decanaat,
n. waardigheid van deken, dekenschap; - decanie
of decanij, f. goederen en gebouwen tot onderhoud van een deken, zijn kerkelijk gebied, ook
zijne woning; - decaniseeren (spr. s=z), den
post van deken vervullen.
decapeeren, fr. (décaper, van cape, kap, bedekg) Chem. reinigen, schoonmaken, b. v. den
roest of het oxyde, waarmede een metaal bedekt
is, wegnemen.
decapiteeren, uw. lat. (van 't lat. caput, hoofd,
fr. décapiter) onthoofden, onthalzen; - deeapitatie (spr. tie = tsie), f. onthoofding, onthalzing.
Dekapod,' f. eng. zie dek a.
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deearboniseeren (spr. s = z), nw. lat. (van 't

lat. carbo, kool) ontkolen, van koolstof ontdoen,

bevrijden; - decarbonlsátie (spr. za-tsie), f.
ontkoling, bevrijding van koolstof.
Decáre, m. fr. 10 aces (z. a r e).
decarneleeren, nw. lat. (van caro, genit. carnis;
vleesch) tot in het gezonde vleesch snijden.
Decastère, m. fr. 10 stères (z. s t è r e).
decateeren, decatiseeren, fr. (décatir; vgl. c a t e e r e n) de in Frankrijk in 1822 uitgevonden,
nu algemeen gevolgde handelwijze om het geheel bereide en geperste laken aan de werking
van waterdampen bloot te stellen, waardoor het,
na nog eens geperst te zijn, een duurzamer glans
dan den vroegenen persglans (fr. le cat) krijgt en
niet meer krimpt, ontglanzen; - decatissage, f.
(spr. -ti- sa-zj') wegneming van den persglans
door damp of stoom, het krimpen der lakens,
ontglanzing.
decatoniseeren (spr. s=z), nw. lat. (van C a t o,
z. ald.), den ernst benemen, het voorhoofd doen
ontfronsen (een door Scarron gesmeed woord).
decedeeren, lat. (decedére) weggaan; wijken;
overlijden;- decéssie, f. (lat. decessio) 't weggaan,
de verwijdering; 't aftreden; - door, m. aftredende, ambtsvoorganger; - domus, m. aftreding; dood, overlijden.
deceleeren, fr. (déceler; vgl. c e 1 e e r e n) ontdekken, aan den dag brengen.
decem, lat. tien; - decem, m. de tiende; tiend,
het tiende gedeelte van iets als opbrengst aan
geestelijken, ambtsheeren enz. ; - decem primi,
eig. de eerste tien, naam in het oude Rome en
vele ital. steden voor een commissie uit den
senaat voor bijzondere zaken; - decémber, m.
lat. wintermaand, eig. 10de maand naar den
oud-rom. kalender, die van Maart af werd geteld
(vgl. september) ; - decembristen, p1. decembermannen, de aanhangers van Louis Napoleon en de ondersteuners van den zoogenaamden
staatsgreep op 2 December 1851; in Rusland
(ook dekabristen) de adellijke samenzweerders
van 1825, wier opstand in December (russ.
Dekaber) uitbrak; - decemdéntisch, adj. nw. lat.
N. H. tientandig; - decemfidisch, adj. in tien
deelen gespleten; - decemfidus, lat. Bot. tienspletig; - decemloculair, adj. met tienvlakken of
afdeelingen; - decempéda, f. meetroede, meetstang van 10 voet of iets meer dan 3 meter; decempedàtor, m. landmeter; - decempédiseh,
adj. tienvoetig; - decémplex, lat. tienvoudig; decémvir, tienman, lid eener uit 10 mannen be.
staande overheid; het meest bekend zijn in de
rom. geschiedenis de Decemviri legibus scribendis
of wetgevende tienmannen, die de wetgeving in
12 tafelen opstelden; - decemviraat, adj. wat
de tienmannen betreft; - decemviraat, n. (in
lat. m.) tienmanschap, waardigheid van tienman; - decendlum, n. nw. lat. dagentiental, een
tijd van 10 dagen; - decennium, n. lat. jarentiental, tijdruimte van 10 jaren; - deeennaal,
adj. (lat. decennális, e) tienjarig.
décent, lat. (décens, van decère, betamen) geschikt, welvoeglijk, gepast; betamelijk, eerbaar,
zedig; - decénsie, f. (lat. decentia, fr. détente, spr.
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desa &s') welvoeglijkheid, eerbaarheid, gepast

-heid,
zedigheid.
Deeentralisátie (spr. -za-Isie), f. nw. lat. los
een politiek lichaam, waardoor aan-makingv
de leden eene grootere zelfstandigheid verleend
wordt, zwak staatsverband, opheffing der c e ntralisatie, z. ald.
Decéptie, deceptor, z. ond. d e c i p i ë e r e n.
decerneeren, lat. (decernére; vgl. c e r n e er e n) gerechtelijk besluiten, toekennen, beslissen, een oordeel of vonnis vellen (vgl. d e e r e e t) ; — decernént, m. (lat. decérnens) Jur.
rechtskenner, beslisser, vonnisspreker.
decerpeeren, lat. (decerpére; vgl. c a r p e er e n) afplukken, losrukken, wegnemen; — decérptie (spr. t=s), f. nw. lat. afneming, vermindering.
decerteeren, lat. (decerláre; vgl. c e r t e e r e n)
een beslissenden strijd voeren; — decertátie (spr.
tie=4sie), f. beslissende strijd, strijdbeslissing.
Decessie, decessor, z. onder d e c e d e e r e n.
déehagrineeren (spr. ch =si), fr. (dechagriner;
vgl. chagrin) van kommer of verdriet bevrijden.
deehaineeren, fr. (spr. desjèn—; van chaine,
keten) eig. ontketenen; losbreken, uitvaren,
Woeden, razen; — dechainemént, n. fr. (spr.
—mán) losbarsten der verbittering, het woeden,
razen, tieren.
dechalandeeren (spr. desjalai d—), fr. (déchalander; vgl. c h a 1 a n d) iemand van zijne klanten berooven; ook een kooper of klant door onvriendelijkheid en dgl. doen wegblijven.
Dechant, z. ond. d e c a n u s.
Decharge, f. fr. (spr. de-sjárzj'; vergel. c h a rg e) 1° 't ontladen, lossen der schepen; 2 ontlasting, ontslag, verlichting, bevrijding, vrijspreking van eene schuld of verplichting en de daarvan opgemaakte oorkonde, bewijs van den
afloop eener zaak (iemand d é c h a r g e geven
of verleenen); 3° Mil. ontlading, afvuren, los
verscheiden vuurmonden tege--brande,iz.v
lijk, salvo ; 4° kruisband, sluitboog; 5° rommelkamer; — deehargeeren (fr. décharger) ontladen,
afladen; ontbinden, vrijspreken, ontslaan, kwijtschelden; uitdelgen, doordoen, b. v. een post,
eene schuld; eene rekening als voldaan teekenen;
afvuren, lossen, losbranden van geschut of geweer, een salvo geven.
decharmeeren (spr. ch—sj), fr. (décharmer; vgl.
c h a r m e, enz.) onttooveren.
decharneeren (spr. ch=sj), fr. (décharnr, van
chair = lat. caro, gehit. carnis, vleesch) ontvleezen, mager maken, uitteren.
dechausseeren (spr. de-sjoss—), fr. (déchausser;
vgl. c h a u s s e e r e n) eig. de voetbekleeding
afleggen, ontschoeien; een t a n d d e c h a u sS e e r e n, hem voor het uittrekken van het tand
de--vleschontb;—déausir,m.(p
sjossoár) tandmeesters-werktuig, waarmede dat
laatste gedaan wordt.
Déehéance, f. fr. (spr. desjedlis' ; van déchoir,
vervallen) Jur. verlies van een recht, vervallen
-verklaing.
Deeher, m., dechent of deehend, n. hoogd. (van
t lat. decuri^a en de~imac, mod. lat. decéna, afdee-
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ling van tien, tiende, v. 't lat. decem, tien; vg1.
d e c u r i e) Kmt. 10 stuks vellen of huiden; bi'1
de russische rookwaren 40 stuks.
Dechet, m. fr. (spr. desjè; van déchoir, afvallen,
afnemen, v. choir, cheoir, vallen; vgl. c h a n c e)
Kmt. gewichtsvermindering, waardeverlies, afneming eener waar door afzondering van de
daarbij zijnde onzuiverheden, stof, zand, enz.,
alsmede door indrogen, lekkage, enz. (vgl.
d e e a 1 o).
dechiffreeren (spr. de-sji- f r—), fr. (déchi f f rer;
vgl. c h i f f r e, enz.) ontcijferen, ontraadselen,
ophelderen, onthullen, oplossen; een geheim
gewoon schrift overbrengen; — déchif--schriftn
freering of fr. déchifirement, m. (spr. -ma ) ontcijfering; — déchiffrable, adj. ontcijferbaar, oplosbaar; — déchiffreur, m. ontcijferaar, verklaarder van geheimschrift.
Dechirage, f. fr. (spr. de-sjirá-zj' ; van dechirer,
verscheuren) werkhout, oude planken enz. van
onbruikbaar geworden en daarom gesloopte
vaartuigen, brandhout.
dechristianiseeren (spr. s=z), barb. -lat. ontchristenen, van 't christendom afkeerig maken.
deci, lat. (vóór de benaming van eene maat of
een gewicht uit het metrieke stelsel staande) beteekent: tiende deel van die maat of dat gewicht (vgl. d e k a).
Deciáre, 1/lo are, z. a r e.
Decidéntie (spr. t=ls), f. nw. lat. (van 't lat.
decidére, afvallen, v. cadére, vallen) afneming,
afval, verval, vermindering van fortuin en vermogen, z. v. a. d e c a d e n c e; — deciduus, lat.
Bot. afvallend.
decideeren, lat. (decidére, eig. afsnijden, v.
caedére, hakken, snijden; fr. décider) beslissen,
beslechten, eene uitspraak doen; bescheid, uitslag, uitsluitsel geven; besluiten; — decidéndi
rationes, f. pl. lat. rechterlijke beslissingsgronden; — gedecideerd, bepaald, beslist; ook
vastberaden, niet van zijne beginselen afwijkend; — decideerend, adj. beslissend, stellig,
bepaald; — decisie, f. (spr. s=z) (lat. decisio) beslissing; Jur. ook decisum, n. rechterlijke uitspraak, vonnis, beslissing; — decisief, adj. nw.
lat. beslissend; — decisieve stem, z. v. a.
votum decivisum, z. votum; — deeisivemént, fr.
(spr. desizi-v'mán) op beslissende wijze, beslist,
stellig, uitdrukkelijk; — decilor, m. nw. lat. beslisser, scheidsrechter.
Decídua, f. lat. Med. afvallend vlies om de
vrucht der menschen, z. d e c i d u u s.
Decigram, 1/lo gram, z. g r a m; —deciliter, 1/lo
liter, z. liter.
decimaal, adj. nw. lat. (van 't lat. decem,
tien; — decimus, a, um, de of het tiende) tiendeelig, wat uit tiendedeelen bestaat, tot tienden behoort, tientallig, b. v. decimale breuk, tiendeelige
breuk, zulk eene, welker noemer een der getallen
10, 100, 1000, 10,000, enz., in 't algemeen 10 of
eene macht van 10 is; — decimaal-maat, f. maatorde, naar welke iedere hoogere maatsoort het
tienvoud der naastvoorgaande is, b. v. de meter
10 decimeter, de decim. 10 centim., de centim. 10
millimeter; — decimaal-rekening, f. rekening met
,
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tiendeèlige breuken, tiendeelige of tientallige rekening; - decimaal - stelsel, n. gewone wijze van
bij tienen te tellen, d. i. waarbij de waarde der
opvolgende cijfers van een tal in tienvoudige
orde van de rechter- naar de linkerzijde opklimt;
- decimaal -teeken, decimaalpunt, n. punt of
komma, dat de geheelen in de tiendeelige
breuk scheidt; - decimale weegschaal, f. (fr.
balance décimale, eng. decimal balance) brugbalans of bascule, bij welke het tienvoud der gebezigde gewichten het gewicht van den gewogen
last aangeeft; - decime, f. Muz. tiende toon van
den grondtoon afgerekend; Poët. tienregelige
strophe van sp. oorsprong; - deelme, m. fr.
munt, waarvan er 10 op 1 frank gaan; z. f r a n c;
- decimeter (fr. décimètre), 1/lo meter, z. m e t e r;
- deeimeeren, lat. (decimare) tienden, de tienden
ontvangen, inzamelen; vertienden, de tienden
geven; Mil. den tienden man uitlaten inz. ter
doodstraf, als allen even schuldig zijn (eene
oud-romeinsche handelwijze bij oproer van een
legioen enz.); fig. „een bevolking wordt gedecimeerd" door besmettelijke ziekten enz. ; - deel
lat. tiendplichtig, aan de tiende-mabel,dj.nw
onderworpen; - deeimàtie (spr. t=ts), f. lat. vertiending, tiendrecht, inzameling of opbrengst der
tienden; ook loting om den tienden man, uitlichting van den tiende; - decimator, m. nw. lat.
tiendheer, tot invordering der tienden gerechtigde persoon; - décimóle, f. it. Muz. notenfiguur,
waardoor aan eene groep van 10 tonen de tijdmaat van 8 van haar teeken gegeven wordt; decimoséxto, n. formaat van een boek, waarbij
ieder vel 32 bladzijden heeft; men drukt het
uit door 16-.
decintreeren (spr. de-sen), fr. (décintrer, van
cintre, boog, gewelf, lat. cinctura, gordel) Arch.
de stellage, waarop een gewelf is gebouwd,
wegnemen.
decipiëeren, lat. (decipere, van capere, nemen,
vatten) misleiden, bedriegen, om den tuin
leiden; - mundus vult decipi, sprw. de wereld
wil bedrogen zijn; - decipimur specie recti, wij
worden door den schijn van het goede bedrogen; - decéptie (spr. t=s), f. (deceptïo) misleiding,
bedrog, teleurstelling; - deceptibiliteit, f. nw.lat.
bedriegbaarheid; - decéptor, m. bedrieger, misleider; - deceptrix, f. bedriegster; - deeeptóriseh of deceptivisch, adj. nw.lat. bedrieglijk.
Decisie, decisief enz., z. ond. d e c i d e e r e n.
Deelstère, 1// o stère, z. s t è r e.
Deckhand, m. eng. (spr. dek-hend) eig. een
„op het dek bezige hand", matroos.
- deelameeren, lat. (declamare, luid spreken)
kunstmatig lezen of spreken; naar de regels
van goede uitspraak, houding en gebaren voor
naar het gevoel spreken; ook op rede--dragen,
naarstoon van onbeduidende dingen spreken,
in woordenpraal vervallen; ook nog schreeuwen,
uitvaren, lostrekken, razen, schimpen; - declamándo, it. Muz. in een declameerenden stijl,
meer sprekende dan zingende voor te dragen; deelamatie (spr. t = ts), f. lat. (declamatio) kunst
mondelinge voordracht van eene rede--matige
voering of een dichtstuk, kunst om goed - te
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lezen of voor te dragen, voordrachtskunst,
voordracht, het kunstlezen; ook redekunstige
inkleeding; pronkrede, redetooi, enz. ; afkeurend : overdrijving, woordenpraal, gezwollen
voordracht, windbrekerij ; - declamator, m.
kunstmatig spreker, geoefend redenaar; woordenpraler, hoogdraver; - deelamatorlea, f.
nw.lat. kunst, leer eener
e schoone voordracht,
redevoeringkunst; - declamatorisch, adj. wat
de uiterlijke ' voordracht betreft, daartoe behoort, sierlijk voordragend; hoogdravend; deelamatorlum, n. kunstvoordracht, redenaars oefening, kunstvoorlezing; Muz. vers dat met
afwisselende begeleiding van muziek wordt
opgezegd; - deelamazione, f. it. z. v. a. d ee 1 a m a t i e.
deelareeren, lat. (declaràre, v. elarus, klaar,
helder) verklaren, ophelderen, uitleggen, zijn
besluit openleggen, bekend maken; waren of
goederen voor de belasting aangeven; - de-.
elaratie (spr. t=ts), f. (lat. declaratio) verklaring, bekendmaking, openlegging, aanwijzing,
Log. voorloopige aanduiding der kenmerken
van een begrip, om dan tot de eigenlijke d ef i n i t i e over te gaan; Kmt. aangifte van
koopwaren of goederen aan tolkantoren, enz.;
het bewijs dier aangifte; - déclaration d'amour,
fr. (spr. deklarasjón damoer) liefdesverklaring; declaration o/ rights, eng. (spr. dekleeréésj'n ow
raits) aanwijzing der rechten, verklaring van
het eng. - parlement in het jaar 1689 omtrent
de grondbeginselen der eng. grondwet; - declaratio honoris, lat., of déclaration d'honneur,
fr. (spr. -doneur) f. eerverklaring; - déclaratio
sententiae, lat. verklaring of bekendmaking
van een vonnis; - declaratief, adj. (later lat
declarativus, a, um) en declaratórisch, adj.
nw.lat. verklarend, ophelderend; - déclaratoir,
n. fr. (spr. -toar) verklaring (inz. door een genees- of heelkundige afgegeven); - declarator2a
sententia, f. lat. oordeel, waarbij degene, die
uitspraak doet, zijn vroeger oordeel nader
verklaart, ophelderend oordeel.
declasseeren, nw. lat. uit eene klasse schrappen of verwijderen; - déclassé, m. fr. in stand
en rang achteruitgegaan persoon, verloopen
sujet; - déclassée, f. gevallen vrouw. z. r e c 1. deelineeren, lat. (declináre) afwijken, zich
afwenden; afwijzen, van de hand wijzen; niet
erkennen b. v. een rechtbank; Gram. een
woord verbuigen, al zijne veranderingen door
de naamvallen en getallen opnoemen; - declinábel, adj. buigbaar, buigzaam, verbuigbaar,
veranderlijk; - declinabiliteit, f. vatbaarheid
om verbogen te kunnen worden, verbuigbaarheid; - deelinátie (spr. t=ts), f. lat. (declinatio)
Phys. afwijking, inz. der magneetnaald van den
meridiaan (bij zeelieden: miswijzing) Astron.
hoek, dien de gezichtslijn, langs welke men een
hemellichaam ziet, met het vlak van de evennachtslijn maakt, anders : afstand van eene ster
tot den e q u a t o r of de evennachtslijn,
d e c l i n a t i e aan den hemel beantwoordt
aan breedte op aarde; vandaar z o n s- en
maansdeclinatie, ook der sterren van
,
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den equator; Med. verrekking; ook: 't afnemen
eener ziekte; Gram. woordbuiging, verbuiging,
verandering van den uitgang der naamwoorden
door de verschillende naamvallen; Pol. afwijzing of verwerping van een verzoek; — declinàtor, m., declinatorium, n. declinográaf, f.
nw.lat. afwijkingswijzer, kompas of werktuig,
dat de miswijzing der magneetnaald aantoont;
— deelinatorisch, adj. afwijkend, afwijzend, van
de hand wijzend, weigerend ; — declinatus, a,
um, lat. Bot. neergebogen.
Decliviteit, f. lat. (declivitas, v. declivis, afhellende, van clivus, zacht glooiende hoogte)
afhelling, 't trapsgewijze lager worden, b.v.
van den grond.
Decóct, n. lat. (decóclum, van decoquére, afkoken, ook verteren, verdoen) Pharm. afkooksel. Wil men uit eene artsenij het daarin voorhanden aetherisch bestanddeel door water uittrekken, dan geschiedt dit door aftrekking of
i n f u s i e. Verbindt men die beide verrichtingen, zoodat men een bereid decoct nog heet over
eene stof uitgiet, welker vluchtige bestanddeelen men met het water wil verbinden, dan ontstaat het zoogenaamde decocto-infüsum, n.
afkooksel-aftreksel; — decóctie (spr. t= s), f. lat.
(decoctio) afkoking, 't afkoken decoctor bonórum,
m. verkwister van zijn vermogen; — d. dolósus,
bedrieglijk doorbrenger van eigen en geleend
vermogen.
decolleeren, lat. (decolláre, van collum, de
hals) onthoofden; op het biljart: een bal van
den band afspelen; Chem. den hals van een kolf
met een brandenden zwaveldraad of gloeienden
draad doen afspringen; — decollàtie (spr. t=ts),
f. onthalzing, onthoofding; — gedecolleteerd, fr.
(décolleté) met blooten hals of boezem, met laag
ontblooten hals.
decoloreeren, lat. (decoloráre, van color,
kleur) ontkleuren, verbleeken, verschieten; —
gedocoloreerd, adj. verkleurd, verschoten; —
decolor, Bot. ongekleurd; — decolorátie (spr.
t= ts), I. ontkleuring, het verschieten der kleuren ; — decolórimeter, m. nw.lat. ontkleuringsmeter, een werktuig, dienende om Of de ontkleurende kracht van zekere zelfstandigheden,
óf den graad van ontkleuring, dien de zelfstandigheden ondergaan hebben, te meten.
decombineeren, nw.lat. (vgl. c o m b i n e er e n) scheiden.
de commodo et incommodo, lat. van het voordeel en het nadeel.
decomponeeren, nw.lat. (vgl. c o m p o n e er e n) uit elkander nemen, ontbinden, verdeelen, ontleden, oplossen, ontmengen; — decomponibel, adj. ontleedbaar, ontbindbaar, oplosbaar; — decompositie (spr. —zi- isie), f. ontbinding, scheiding, verdeeling, ontmenging, oplossing van een lichaam in zijn eerste bestand
— decompositus, a, um, lat. Bot. dubbel-deln;
samengesteld (b. v. een samengesteld blad, waarvan de onderdeelen op hunne beurt bij herhaling samengesteld zijn; — decompositum, n. in
zijn bestanddeelen ontleed of ontmengd lichaam;
ook (met het voorvoegsel d e in den zin van
;—
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versterking). Med. uit verscheiden stoffen samengesteld geneesmiddel; Gram. uit meer dan
twee woorden samengesteld woord, b. v.
opperveldmaarschalk, zeemanshandboek.
decomprimeeren, lat. (vgl. c o m p r i m e er e n) Phys. de drukking wegnemen; — decompressie, f. wegneming der drukking.
Decompte, n. fr. (spr. dekónt' ; vgl. c o m p t e)
Kmt. korting, aftrek van eene rekening, tegenrekening; — decompteeren (fr. décompter), aftrekken, korten; afrekenen; Muz. van den eenen
toon tot den anderen door alle tusschentonen
of intervallen overgaan.
deconcepteeren, barb.lat. (vgl. c o n c e p t)
verward maken, uit den samenhang brengen.
de concert, z. ond. c o n c e r t.
deconcerteeren, fr. (déconcerter) eig. de spelers in de war brengen (vgl. c o n c e r t) ; verlegen maken, van zijn stuk brengen of geraken,
verwarren, een voornemen verijdelen, dwars
(fr. m.) (spr. deekonser)-bomen;—dcrt,.
misverstand.
Deconféssus, m. nw. lat. iemand, die niet
gebiecht heeft.
Deconfiture, f. fr. (v. décon f ire, geheel ver
hakken, oudfr. descon f ire, it.-slan,idep
score f iggere, v. 't mid. lat. dis -con f igére, van
dis- (z. ald.) en con f icére) voleinden, vernietigen volkomen nederlaag; volslagen onvermogen om te betalen.
de congruo, z. ond. c o n g r u o.
deconsidereeren, nw. lat. achting benemen; —
deconsiderátie (spr. t = ts), I. verlies van of
gebrek aan achting.
deconstrueeren, nw.lat. Gram. de deelen van
eenen volzin uiteenleggen, ontleden, ontbinden;
— deconstructie (spr. tie=sie), f. ontbinding,
ontleding, uiteenzetting.
decontenanceeren, fr. (décontenancer; vgl.
c o n t e n a n c e) iemand verlegen maken, van
zijn stuk brengen; — g e d e c o n t e n a nc e e r d, verward, bedremmeld, verbluft; —
decontenantie (spr. tie=tsie), I. (fr. décontenance)
verlegenheid, verbluftheid.
deconvenabel, adj. fr. (déconvenable) ongelegen, ongepast.
decoratie, decoreeren, enz., z. ond. d e c or u m.
decort, z. d e c o u r t.
decorticeeren, lat. (decortiedre, v. cortex,
bast, schors) den bast of de schors afdoen,
schillen; — decorticátie • (spr. tie=isie), I. afschilling van de schors of den bast.
Decorum, n. (van 't lat. decórus, a, um, welvoeglijk, betamelijk, v. décor, welstand, sieraad, v. decére, betamen, passen), welvoeglijkheid, het betamelijke, passende, fatsoenlijke,
gebruikelijke;— het de c o r um beware n
zijn uiterlijke waardigheid, zijn fatsoen houden;
— decóre, adv. met gepastheid, welvoeglijkheid,
fatsoen; — decoreeren (lat. decorare), versieren,
tooien, opschikken, verfraaien; met eene orde,
een ordelint enz. begiftigen; — een gedecoreerde,
iemand, die een ordelint, eerekruis draagt; —
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decorateur, m. fr. of decoratieschilder, een schilder van sieraden, kamerversierder, inz. toonelschilder; – decorátie (spr. t= ts), f. versiering,
inz. tooneelversiering, schermen, tooneelbeschildering of -bekleeding; eereteeken, orde; –
decoratief, adj. nw. lat. tot sieraad of optooiing
dienende; in de bouwkunst het tegengestelde
van constructief ; Pict. wat slechts
streeft naar uiterlijk kleureneffect, zonder
streng te letten op vorm of beteekenis ; – de
eors, pl. verplaatsbare tooneelversieringen (coulisses mobiles).
deeouleeren (spr. dekoel–, fr. découler; vgl.
c o u 1 a g e) afvloeien, druipen; – decoulant
(spr. dekoeláh), afvloeiend, druipend; – deeoulement, n. (spr. –ma?), afvloeiing, 't druipen.
decoupeeren (spr. –koe–), fr. (découper; vgl.
c o u p e e r e n) in stukken snijden; uitsnijden,
getand maken; voorsnijden, b. v. een bout;
uitknippen (b. v. prenten uit papier); – decoupeerzaag, f. zaagmachine om teekeningen voor
inlegwerk in forneerbiaden enz. uit te . zagen
(fr. scie a découper, scie a pédale, eng. inlayingsaw-machine); –decoupé, m. tuin, die in bloem
onderscheiden gedaante is ver--bednva
deeld.
decourageeren (spr. –koera -zj'–), fr. (décourager; vgl. c o u r a g e) moedeloos maken,
afschrikken, ontmoedigen, versaagd, kleinmoedig of schuw maken, den lust benemen; – decourageant, adj. (spr. - zf áái) ontmoedigend,
moedbenemend, ;– g e' d e c o u r a g e e r d, adj .
ontmoedigd, kleinmoedig, neerslachtig; – deeouragement, n. (spr. dekoerá-zj'mán) ontmoediging, moedeloosheid, versaagdheid, klein
-moedigh.
decouronneeren (spr. ou = oe), fr. (découronner) ontkronen, van de kroon berooven.
Decourt, fr. (spr. dekoer) of decort, n. (v. fr.
court, it. corlo, lat. curtus, verkort, kort) Kmt.
korting op het bedrag eener rekening of factuur; – decourteeren, korten, aftrekken, afdingen, inz. wegens de slechte gesteldheid der
waren of wegens tekortkoming van gewicht.
Découseuse, f. fr. (spr. dé- koe -zeuz') draad,
steek-losmaker (aan naaimachines).
déeousu, adj. fr. (spr. –koe-zu) onsamenhangend.
Déeouverte, z. ond. d e c o u v r e e r e n.
decouverteeren, (spr. ou=oe, v. 't fr. couvert)
den omslag van een brief openen en wegnemen.
decouvreeren (spr. ou =oe), fr. (découvrir)
ontblooten, ontdekken, openbaren, aan den
dag brengen, te kennen geven; – d découvert
(spr. –koewér) onbedekt, onbeschut; – découvert, n. deficit; – déeouverte, f. ontdekking,
uitvinding.
deerasseeren, fr. (décrasser, van crasse, vuiligheid) schoonmaken, reinigen.
deerediteeren, fr. (décréditer) iemand van zijn
e r e d i e t, vertrouwen, aanzien of achting
berooven, zijn goeden naam benadeelen, krenken, verzwakken, in kwaden reuk brengen;
de deugdelijkheid eener waar verkleinen, ver
sterk dan d i s c r e d i t e e r e n).-lagen(midr 1
'
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Decreet, n. lat. (decrétum, besloten, besluit,
van decernére, vgl. d e e e r n e e r e n; pl.
decréta) verordening, bepaling, beschikking der
overheid; rechtsbeluit, raadsbesluit of -bevel
op eenzijdig aanzoek der partijen, in tegenstelling met de beslissing na rechterlijk verhoor der
beide partijen (het vonnis); – decrétum in
Sendtu, besloten in den raad; – ad decrétum,
naar de verordening, naar de rechterlijke uit
– decréta, pl., inz. besluiten en uit--sprak;
spraken der pausen en kerkvergaderingen; –
decrétum absolütum, onvoorwaardelijk raadsbesluit (Gods); – decrètum admissivum, besluit omtrent het toelaten van een rechtsmiddel; – d. alienándi, vervreemdingsbesluit;
verlof der overheid om eenig goed te vervreemden; – d. ambitiósum, partijdige beslissing; –
d. aulicum, z. v. a. k a b i n e t s-order (z.
aid.); – d. comminatorium, besluit met bedreiging van straf; – d. commissoriale, besluit van
eene commissie van onderzoek; – d. commune, gemeenschappelijk bescheid; – d. concessivum,
uitspraak, waarbij een verzoek wordt toegestaan; – d. con f irmatorium, bevestigend besluit;
– d. Dei, goddelijk raadsbesluit; – d. de solvéndo,
verlof der overheid tot uitbetaling van zekere
gelden; – d. Gratiani, pauselijke wettenverzameling uit de 12e eeuw, die het eerste deel van
het kanonieke recht uitmaakt (z. ond. d e c r e
t a 1 e n); – d. interimistieum, voorloopige bepaling der overheid; – d. marginale, op den
rand bijgeschreven bepaling; – d. ullerius, verdere, laatste bepaling; – decretàles (litterae) of
decretálen, f. pl. pauselijke besluiten op gedane
aanvragen der bisschoppen in kerkelijke zaken,
en de onderscheiden verzamelingen daarvan;
inz. de door Gregorius IX verordende, welke
als kanoniek wetboek het tweede deel van het
kerkrecht (corp. juris canonici) uitmaakt; –
deereteeren, mid.lat. (decretáre) gerechtelijk
besluiten, bepalen, vaststellen, bevelen; – g ed e c r e t e e r d, adj. besloten, vastgesteld
enz.; – decreteerkunst, f. kunst om een decreet
op te stellen; – decretist, m. leeraar van het
kerkelijk recht, leeraar en schrijver van het
kanoniek recht, in tegenstelling van de 1 e g i st e n, de leeraren en schrijvers van het rom.
recht: – decretóriseh, adj. beslissend, uitspraak
bevattend, vaststellend, d e c r e t o r i s c h e of
beslissende dag (dies decrelorius) was bij den
Westphaalschen vrede de 1 Jan. 1624 voor de
op dien dag reeds van kracht zijnde secularisaties.
Decremént, n. lat. (decreméntum, van decrescére, afnemen, vgl. d e s c r e s c e e r e n)
afneming, vermindering, verval; – deereménten, n. pl. Algeb. verschillen der termen eener
dalende of afnemende reeks.
deerepiteeren, nw. lat. (van crepitdre, knetteren, intensief van crepàre, vgl. c r e p e er e n) aan stukken knappen, met een knal of
plof uiteenspringen, gelijk het keukenzout op
het vuur; – deerepitátie (spr. tie = tsie), f. Chem.
knettering, welke zekere zouten, die een weinig
kristalwater bevatten, doen hoorera, wanneer
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men ze op gloeiende kolen werpt en het ingesloten water bij het springen der kristallen
ontwijkt.
Decrepitude, f. fr. of deerepiditeit, f. (vgl.
e r e p e e r e n), afgeleefdheid, hooge ouderdom, zeer hooge jaren; bouwvalligheid, verval;
- deerepïtus, m. lat. afgeleefd, stokoud man; decrepiet, adj. afgeleefd, stokoud; bouwvallig,
den ondergang nabij.
deereseeeren, lat. (decrescére; vgl. c r e s e e nd o) afnemen, verminderen, kwijnen; - deerescént, (lat. decrescens) afnemend, verminderend; - decrescendo, it. (spr. dekresjéndo)
Muz. afnemend, allengs overgaande van het
forte tot piano en pianissimo, 't welk men door
het teeken > aanduidt; - deerescente-pinnatus.
lat. Bot. afnemend gevind; - deerescéntie spr.
t=s) f. lat. (decrecentia) afneming, verkleining.
deereta, decretum, decreteeren enz., z. ond.
decreet.
decrotteeren, fr. (décrotter, van erotic, vuiligheid, slijk) van vuil reinigen, schoonmaken,
afborstelen, poetsen, zuiveren; - decrotteur,
m. schoenpoetser; - decrottoir, m. (spr. -toar)
schraapijzer, werktuig tot reiniging der schoenen en laarzen vóór de deuren; - decrottoire,
f. (spr. -toar') schoenborstel.
deerusteeren, nw.lat. (van crusta, korst) ontschorsen, den bast wegnemen, afschillen; rei
-nige.
Decubitus, m. nw. lat. (vgl. d e c u m b e e r e n) Med. 't doorliggen der zieken.
decuivreeren, fr. (décuivrer) ontkoperen, van
koper ontdoen.
decumanus, lat. Bot. tiendeelig.
deeumàtische akkers, m. pl. (lat. decumátes
agri), tiendplichtig land, het land ten oosten
van den Rijn en ten noorden van de Donau, dat
in de eerste eeuw na Chr. door de Germaansche
stammen ontruimd, door de Romeinen in bezit
genomen en tegen opbrengst van tienden aan
Galliërs en rom. veteranen werd overgelaten.
Tegen het vrije Germanië werd dit land verdedigd door een muur, die den naam van d u i
-velsmur
droeg.
decumbeeren, lat. (decumbére) zich te bed
of (naar rom. gebruik) aan tafel leggen, zich
nederleggen; - decumbént, adj. (lat. decumbens),
nederliggend (Bot. van stengels); - deeumbéntie (spr. l= ts), f. 't liggen; - decumbituur, f.
nw.lat. bedlegerigheid.
decupelleeren, nw. lat. (vgl. c u p e 11 e er e n) afgieten, afklaren; - deeupellàtie (spr.
i=ts), f. afgieting, klaring.
Deeuplum, n. nw. lat. (van decem) tienvoud,
tienvoudige, tienmaal grootere; - decupleeren,
vertienvoudigen; - deeurie, f. lat. (decuria)
aantal of afdeeling van tien, tiental; onder
aanvoerder van 10 man,-afdeling;curo,m.
rotmeester; tienman, landdrost of landrechter
in de rom. volksplantingen.
deeurreeren, lat. (decurrére) afloopen, afwaarts vloeien; - deeíirsie, f. (decursio) afvloeiing, het afwaartsloopen; - deeursief, adj.
nw.lat. afwaartsloopend; - deourrens, Bot. af-
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loopend; - deeurréntie (spr. i=ts), f. 't afloopen;
- decursus, m. verloop b. v. eener ziekte; decursive-pinnatus, a, um, Bot. afloopend
gevind; - decursivus, a, um, Bot. voortloopend.
decusseeren, lat. (decussare, v. decussis, 't
getal 10 en 't rom. getalmerk X) kruiswijze ver
doorkruisen; - decussatim, adv. lat. in-deln,
den vorm van een St. Andries-kruis of romeinsche tien (X), overdwars, kruiswijs; - deeussàtie, (spr. i=ts), f. (lat. decussatio) ontmoeting
van lijnen en stralen, die elkander kruisen,
de snijding der lijnen; - decussatus, a, um, Bot.
kruiswijs geplaatst; wanneer twee paren tegenover elkander staande bladeren elkander regelmatig onder een rechten hoek kruisen, zoodat zij, wanneer men de stengels geheel in het
verkort ziet, een kruis vormen.
Decussorium, n. nw.lat. (v. decussum, decutere, nederstooten) Chir. werktuig tot nederdrukking van het harde hersenvlies bij de schedelboring of trepanatie.
dedaigneeren, dedain, z. ond. d e d i g n e er e n.
de dato, z. ond. d a t u m.
dedecoreeren, lat. (dedecordre vgl. d e c or u m) onteeren, schenden; - dedecorátie (spr.
t=ts), f. (later lat. dedecoratio) onteering,
schending.
dedeeren, z. ond. d e d i t.
dediceeren, lat. (dedicáre, van dicare, ver
wijden) toeëigenen, toewijden, op--kondige,
dragen b. v. een boek aan iemand; - dedicatie
(sp. t=ts), f. (dedicatio) toeëigening, toewijding,
opdracht; - dedicato, adj. it. toegeëigend, opgedragen; - dedicator, m. later lat. toewijder,
opdrager; - dedicatbriseh, adj. nw.lat. opdragend, toewijdend.
dedigneeren, lat. (dedignári) of dedaigneeren,
(spr. dedénj-), fr. (dédaigner) niet verwaardigen,
fier verachten, versmaden; beneden zijne
waardigheid of zijner onwaardig rekenen, geringschatten; - dedignátie (spr. t=ts), f. lat.
(dedignatio) of dédain, n. fr. (spr. dedM) trotsche verachting, minachting, versmading, geringschatting, hoonend, trotsch gedrag of voorkomen; - dédaigneux, adj. (spr. deden eus) verachtelijk, geringschattend.
dedit, lat. (van dare, geven) afgekort ddt., hij
heeft gegeven of betaald; - dedeeren, dediteeren , of zjjn dedit bjjschrjjven, Kmt. iets als betaald aanmerken, eene schuld uitdelgen, doordoen.
Deditie (spr. t=ts), f. lat. (deditio, van dedére,
overgeven) overgave, overlevering.
Dedo, m. oudd. mansnaam, nederd. vorm
voor Dieto, frank. Theodo, afk. der met D i e t,
T h e o d, d. i. volk, samengestelde namen.
Dedo, m. sp. en port. vinger; ook als lengtemaat (= 1.74 cM.).
dedommageeren (spr. dedomazjéeren) fr. (dédommager, van dometage, schade, oudfr. damage,
lat. damnum) schadeloosstellen, de schade vergoeden; schadeloos houden; - dedommagemént, n. (spr. -ma-z j'máta) schadeloosstelling,
schadevergoeding, schadelooshouding.
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dedoubleeren, (spr. ou= oe), fr. (déboubler,
vgl.
u b 1 e, enz.) Mil. een regiment tot op
de helft verminderen; bij den marsch in halve
pelotons afbreken; als technische term, in de
lengte klooven, sterken wijn met water ver
-dune.
deduceeren, lat. (deducére) afleiden, betoogen,
bewijzen, uit andere reeds bewezen zaken of
rechten een bewijs afleiden; ook: verklaren,
openleggen; - dedt ctis deducéndis, na aftrek van
hetgeen afgetrokken moet worden, na behoorlijke of vereischte aftrekking; ook na bewijs van
het te bewij zene ; - ded letis impénsis, na afgetrokken kosten of na aftrek der kosten; - deducto
acre aliéno, na aftrek der schulden; - deductie
(spr. t=s), f. aftrekking, aftrek van eene som;
elk bewijs, inz. uitvoerige ontwikkeling van de
gronden eener zaak; Log. afleiding eener bewering uit eene andere, van het bijzondere uit het
algemeene, tegenover i n d u c t i e; samenhangende ontwikkeling of bewijsvoering; Jur. afleiding der rechtsaanspraken met de grondstellingen van het recht, rechtsbewijs, schriftelijke
uiteenzetting van een rechtspunt; de deductiën
zijn deductions f acti, in zoo verre zij de waarheid
eener daadzaak tot voorwerp hebben, deductiones juris, als zij de aanwezigheid van een recht
betreffen; - deductio ad absurdum, bewijs uit
het ongerijmde, d. i. aan de valschheid, ongerijmdheid van het tegendeel ontleend; - d. innocentiae, bewijs van onschuld; d. rations, bewijs des aanklagers of beklaagden; - deductief,
besluitend van het bijzondere uit het algemeene ; - deductio, f. lat. Muz. volgreeks van
klimmende diatonische tonen; oplossing van een
dissonant in een consonant.
Deeleman(kar), f. soort rijtuig in Indië, genoemd naar den maker D.
Deer, n. eng. (spr. dier) bij jagers : dier, d. i.
jachtdier, inz. wijfjeshert, hinde; - deerstalking
(spr. -sta-king), 't hertenschieten, hertenjacht.
defweeeren, lat. (de f aecáre) van heffe, droesem, drek (faeces) reinigen, zuiveren, louteren;
- defaeeátie (spr. t=ts), f. reiniging van heffe,
loutering; ook: ontlasting van drekstoffen in
de geneeskunde; Chem. zuivering eener vloeistof door de nederploffing van de deelen, die
haar troebel maakten, b.v. verwijdering van
eiwitachtige stoffen uit suiker; - defa eatie-kalk,
f. in gasfabrieken gewonnen, met zwavelwaterstof doortrokken kalk, die als mest gebruikt
wordt.
defailleeren (spr. de f al; ), fr. (dé f aillir; vgl.
f a 11 e e r e n) in gebreke blijven, te kort schieten, den gestelden termijn verzuimen; - defaillánce, f. tekortkoming; - defaillánt, m. Jur. hij,
die in civiele zaken niet verschijnt en zich bij
d e f a u t laat vonnissen.
Defaite, f. fr. (spr. de f èt' ; v. dé f aire, het gemaakte te niet doen) nederlaag, vernietiging of
uiteendrijving van een leger.
defalceeren, doorgaans defalkeeren, nw.lat.
(van f alx, gerit. f alcis, sikkel) eig. afmaaien,
met de sikkel, zeis of zicht wegnemen; Jur.
vooraf korten, aftrekken, b.v. een aandeel in de

do

DEFENDEEREN.

erfenis ; - defaleàtie (spr. t = ts), f. afmaaiing ;
Jur. 't aftrekken, vooraf korten; - defalco, n. it.
korting, aftrek van eene som.
defameeren, liever d i f f a m e e r e n, lat.
(di f f amáre; vgl. f a m a) van den goeden naam
berooven, onteeren; - defamátie (spr. t = ts), f.
eerroof, lastering; - defameus, adj. eerroovend,.
lasterlijk.
defaneeren, nw.lat. (van fanum, heilige plaats)
ontheiligen, inz. van gebouwen gebezigd.
defatigeeren, lat. (de f atigàre) vermoeien, af
moede maken; - defatigátie (spr. tie=-maten,
tsie), f. vermoeienis, afmatting.
Defaulter, m. eng. (vgl. d e f a u t) plichtvergeten mensch, woordbreker.
Defaut, m. fr. (spr. de f ó ; it. diffalta, v. 't lat.
dis- en f allitáre, herhalingswoord. van f allére,.
ontgaan, ontbreken; vgl. f a 11 e e r e n) gebrek,,
fout; Jur. 't niet verschijnen voor 't gerecht; een
vonnis bij defaut, een vonnis tegen.
hem, die noch in persoon noch door een zaak
bepaalden tijd voor de recht -voerdpn
-bankis
verschenen.
Defaveur, f. fr. (vgl. f a v e u r) ongunst, ongenade; afkeerigheid; Kmt. ongunstige, geringe
prijs; - defavoràbel, adj. ongunstig, afkeerig.
defeceeren, defecatie, z. d e f oe c e e r e n, enz.
Deféct, n. lat. (de f éctus, van de f icére, ontbreken; vgl. deficit) gebrek, feit, mangel, tekort,.
b.v. aan eene kas, aan een boek enz., ook opening
of gat; - defecten, pl. bij lettergieters: gebroken
letters; - in de f ectu pecceeren, in eene zaak te
weinig doen; - dé f ectus animi, Med. onmacht;
- ob de f éctum, wegens gebrek, uit gebrek; deféct (als adject.), gebrekkig, stuk, onvoltallig; - defecteeren, nw.lat. rekenfouten opzoeken en aanwijzen; - defecteering, aanwijzing
der gebreken; - de/echo,
ectio, lat. afval, afvalligheid;.
ook: afneming, vervallen der krachten; - defectief, adj. (lat. de f ectivus, a, um), gebrekkig,.
beschadigd, onvolledig; verba de f ectiva, n. pl.
Gram. gebrekkige werkwoorden z. v e r b u m;
- defectieve kerken, bij katholieke schrijvers:
afvallige kerken, alle niet-katholieke kerken; defectiviteit, of defectuositeit (spr. s = z), f. nw.
lat. gebrekkigheid, onvolledigheid.
defendeeren, lat. (de f endére) verdedigen; de f endéndus, m. misdadiger of beklaagde, die
verdedigd moet worden; - defendéndum, n. wat
te verdedigen is; - se defendéndo, zich verdedigend, defensief optredend; - defendent, z. v. a.
d e f e n s o r; - defénders, m. pl. eng., v e re e n i g d e I e r e n, benaming der demokratische gezelschappen, die zich in 1791 tot een
geheel verbonden hebben, ter handhaving en
verkrijging van vrijheid in het staatkundige en
godsdienstige; - defénsie, f. lat. (de f ensio), ver
tegenweer; verdedigingsschrift, ver -deign,
defensie-hoek, Mil. strijkhoek; --werschift;
de f ensio conscientiae, staving van hetgeen men
bezweren moet door andere bewijsmiddelen,
gewetensverwering; - d. illicita, ongeoorloofde
verdediging; - d. licita, geoorloofde verdediging;
- d. necessaria, noodweer; - d. ulterior, verdere
verdediging; - defensief, adj. beschermend, ver-
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,dedigenderwijs; - defensive, f. verdediging, positie als verdediger, in tegenst. met o f f e n.s i v e; - defensieve alliantie, f. verdedigend ver
defensieve en offensieve-bond;
a 11 i a n t i e, verdedigend en aanvallend verbond; - defensieve middelen, afwendings-, ver
(de f ensivum)-fdeigns,bhoml;Med.
uitwendig behoedmiddel tegen schadelijke invloeden; - defensieve oorlog, verdedigingsoorlog; - defensieve positie, stelling waarin men den
.aanval van den vijand afwacht; - defensieve
wapens, wapens ter verdediging; - defensieve
werken, beschuttingswerken; - defensionaal,
.adj. nw.lat., z. v. a. d e f e n s i e f, - de/enpl. verdedigingsschriften,
bijzonder.sionális,
sionãlis,
enheden der verdediging; - defensionale getuigen,
.getuigen ter ontlasting, ten bewijze der onschuld;
- defénsor, m. lat. verdediger, beschutter, be..schermer, voorvechter, zaakgelastigde, zaakbeensor
hartiger, pleitbezorger, advocaat; - de/ensor
„ f idéi, beschermer des geloofs, titel der eng.
koningen sedert Hendrik VIII, die hem van
Paus Leo X in 1522 kreeg als belooning voor zijn
boek tegen Luther; - d. necessarius, gerechtelijk
.aangestelde verdediger of advocaat; - d. voluntarius, vrijwillige verdediger of zaakvoerder; ,defensbrisch, adj. verdedigend, verdedigenderwijze.
defereeren (fr. de f érer; v. 't lat. de/erre),
erre), aangeven, aantoonen; verleenen, opdragen, toekennen, b.v. waardigheden; een eed opleggen,
op een eed vorderen; ook bewilligen, inwilligen,.
,den voorrang geven (uit eerbied); genoegen nemen, toegeven, toestemmen, b.v. een verzoek;
:zich onderwerpen (aan iemands oordeel); deferént, m. afvorderaar van een eed, hij, die
-een ander op een eed vordert; ook aangever; op
munten : teeken van de plaats der stempeling of
van den muntmeester; Astron. oudtijds loopbaan eener planeet; - deferéntie (spr. t=ts), nw.
.lat., of déférenee, fr. (spr. -rans') f. inschikkelijkheid, toegevendheid, goedwilligheid, gehoor
(uit achting en ontzag) ; aanbrenging,-.zamheid
berichtgeving, melding.
deferred, eng. (spr. di f í rred) uitgesteld.
defervesceeren, lat. (defervescére; vgl. f e rv e s c e e r e n) afkoelen, koud worden; - defervescéntie (spr. 1 = ts), f. nw.lat. 't langzamerhand koud worden.
Deff, n. fr. uitdaging tot een tweegevecht,
veetebrief; - defiëeren (fr. dé f ier, it. dis f idáre,
.s f idáre, van 't lat. dis- en fides, vertrouwen,
trouw, dus eig. het vertrouwen of de trouw op.zeggen, mistrouwen) iemand niet vertrouwen,
hem mistrouwen, wantrouwen; uitdagen, trotseeren, het hoofd bieden, tarten; - defiance, f.
^(spr. de/ians')
inns') mistrouwen, wantrouwen, argwaan; - defiant, adj. wantrouwend, argwanend.
Defibreur, m. fr. (v. f i b r e, vezel) toestel
om houtvezels fijn te maken (bij papierfabricatie).
defibrineeren, nw.lat. van f i b r i n e (z. ald.)
of vezelstof vrij maken b.v. t r a n s f u s i e
van gedefibrineerd bloed.
deficit, lat. (van de f icére, ontbreken, v. de en
,
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f acére, maken) het ontbreekt, is er niet; - qui
pro f icil in litteris (of árlibus) et dè f icit in móribus,
plus dè f icil quam pro f icit, die wetenschappelijk
vooruit-, maar zedelijk achteruitgaat, gaat meer
achteruit dan vooruit; - deficit, n. 't te kort op
eene som, het ontbrekende enz. in eene rekening;
inz. in de staatshuishouding : som, met welke de
uitgaven de inkomsten te boven gaan; - defieiént, m. een tekort komende, een afvallige;
schuldenaar; invalide, door ouderdom ver
geestelijken) ; - de/iciéndo,
iciéndo, it.-zwakte(in.v
Muz. wegstervend; - deficiéntie (spr. t=ts) f.
nw.lat. tekortkoming; tekort, ontbrekende; de f iciens hyperbola, m. lat.-gr. Math. kromme
lijn van de 3de orde met slechts eene a s y m pt o t e ; - de/iciens
iciens numérus, getal, waarvan de
som der deelers, zoo envelvoudige als samengestelde, minder dan dat getal bedraagt.
defiëeren, z. ond. d e f i.
defigureeren, nw.lat. (vgl. f i g u u r, enz.)
wanstaltig maken, misvormen, mismaken, verminken; - defiguratie (spr. t = ts), f. misvorming,
mismaking, verminking; wanstaltigheid.
defileeren, fr. (defiler, van file, rij ; lat. f ila,
pl. v. f ilum, draad) Mil. in smalle gelederen of
met een klein front in parade optrekken; achter
elkander door eene engte trekken; een schans
d e f i 1 e e r e n, ze zoo ophoogen, dat de vijand er niet over heen kan zien; - defilé, n. nauwe
doorgang, smalle weg, pas, bergpas; iedere
plaats, welke de troepen alleen met smal front
kunnen doortrekken, zoo als bergkloven, dicht
bewassen bosschen, dijken tusschen poelen en
moerassen, bruggen over breede rivieren, dorpen, die niet om te trekken zijn enz. ; ook : voorbijtrekken of defileeren; - defilement, n. (spr.
-mán) 't beveiligen van een of ander werk voor
het bestrijken van het geschut; voorbijtrekken
in colonnes.
definiëeren, lat. (de f inire, eig. begrenzen, v.
finis, grens) den inhoud van een begrip scherp

begrenzen, het onderscheid verklaren, doordat
men zijne voornaamste kenmerken opgeeft;
Phys. van mikroskopen: de beelden scherp
begrensd vertoonen; - défini, adj. fr. bepaald
b.v. article défini,
ini, bepalend lidwoord, parfait
défini,
ini, aan den gr. aorist beantwoordende tijd
in de fr. grammatica; - definitum, n. nauwkeurig
bepaald begrip; voorwerp, dat nauwkeurig bepaald moet worden; - definite, adv. uitdrukkelijk, duidelijk; - definitie (spr. t=ts), f. (lat.
de/initlo)
initio) bepaling, begripsbepaling, verklaring,
initio genetica,
duidelijke omschrijving; - de/initio
oorsprongs- of ontstaansverklaring; - de/.. nominális, naamsverklaring ; - de f.. reális, zaak
- de f.. verbàlis, woordverklaring; --verklaing;
definitief, adj. (de f initivus, a, um) als adverb.
ook definitive, beslissend, bepaald, onveranderlijk, onherroepelijk; - definitief tractaat, n. eindverdrag, slotverdrag; - definitieve vrede, m. ten
volle gesloten vrede, volkomen vrede, eindvrede;
-definitief vonnis, de f initiva sententia, n. eindvonnis; - definitivum, n. iets definitiefs, onherroepelijke verklaring of verdragsbepaling; het tegengestelde van p r o v i s o r i u m; - definitor, m.
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eig bepaler; opper-ordegeestelijke, medeopziener van een klooster; de in rang op den deken
van een kapittel volgende geestelijke in diocesen
der Kath. kerk; - definitorlum, n. nw.lat. ver
monniken, uit eene orde gekozen-enigva
om het hoofd in de aangelegenheden der orde
bij te staan; vereeniging der eerste geestelijken
van een land tot onderzoek en keuze der aantestellen leeraars; - dé f initus, a, um, bepaald.
lagráre) af- of uitbrandeflagreeren, (lat. de/lagrare)
den, door vuur reinigen; - deflagrátie (spr. t= ts),
f. Chem. ontploffing, scheikundig verschijnsel,
hetwelk bestaat in eene snelle verbranding, met
eene levendige vlam, groote . hitte en meer of
minder, doch dikwijls herhaald geruischge paard;
men gebruikt deze uitdrukking hoofdzakelijk,
wanneer er sprake is van zeer brandbare stoffen,
b.v. deflagratie van phosphorus,
b u s k r u i t; - deflagrátor, m. galvanisch toestel van krachtige werking tot het verkrijgen
van een hooge temperatuur, o.a. voor 't smelten van metalen, thans verdrongen door de
dynamo's.
deflecteeren, lat. (de f lectére, vgl. f 1 e c t e er e n) afwijken, afwenden; - defléxie, f. (lat.
de f lexio) afwending, afwijking; in de taal
verlies van uitgangen, zoodat omschrij--kunde:
ving het gevolg wordt. ;- d e f l e c t i e v an
h e t 1 i c h t, buiging van het licht of de afwijking der lichtstralen van hun rechten weg;
- deflexuur, f. nw. lat. zijdelingsche afwending,
afwijking.
Deflegmátor, m. helm aan het destilleertoestel, ook separator z. a., d. i. scheider, genoemd.
defloreeren, nw.lat. (de f loráre, eig. van den
bloesem berooven, V. flos, z. ald.) onteeren, ver
ontmaagden, ; - defloràta, f. ontbloem--krachten,
de, onteerde, geschondene, een meisje, dat
haren maagdom kwijt is, enz. ; - defloratie (spr.
t = ts), f. ontbloeming, 't wegnemen van den bloesem; oneig. onteering, verkrachting, maagdeschennis, ontmaagding; - delloràtor, m. maag
verkrachter van een meisje; - de--deschnr,
f loratus, a, um, Bot. uitgebloeid.
deflueeren, lat. (de f luére) afvloeien, afloopen;
afvallen, ophouden, verdwijnen; - de/luvium
capillórum, n. lat. z. v. a. a 1 o p e c i e (z. ald.);
- deflüxie, f. (later lat. de/luaio)
luxio) afvloed, afloop,
diarrhee; Med. z.v.a. katarrhus; de/lwxo termino edictáli, Jur. na afloop van den
de
dagvaardingstermijn; - defluxo, m. port. sluipkoorts bij de Indianen aan de Amazonen-rivier.
Defaederaliseeren (spr. s=z), nw.lat. (vgl.
foederaliseeren) van een verbond aftrekken.
Defoliàtie (spr. t = ts), f. nw.lat. (de f oliatio, van
f otium, blad) ontbladering van boomen en struiken.
deform, adj. lat. (de f órmis, e) wanstaltig, mis
leefijk; - deformiteit, f. (de f ormitas) wan--vormd,
staltigheid, misvormdheid; - deformeeren (def ormáre), misvormen, leelijk maken, verminken;
- deformatie (spr. t = ts), f. misvorming, ver
ook elastische beweging, wanneer de-minkg;
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verschillende punten van een lichaam verschillende bewegingen maken.
Defr., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. van Defrance (gest. 1850).
Defrai, z. defrayeeren.
defrandeeren, lat. (de f raudáre; v. f raus ; vgl.
f r a u d e e r e n) heimelijk bedriegen, smokkelen, de belastingen, tollen en accijnzen ontduiken, land of stad te kort doen; - defraudánt
of defraudator, m. smokkelaar, sluikhandelaar,
belastingontduiker; - defraadátie (spr. t = ts), f.
verborgen , bedrog, sluikhandel, smokkelarij,
benadeeling van 's lands kas.
defrayeeren (spr. de/rèjéeren), fr. (défrayer,
rayer, v.
f rais, z. ald.), vrijhouden, iemands gelag, ver
reiskosten enz. betalen; - defrai m. of-tering,
defrayement, n. (spr. de- f rè), vrijhouden, vrijdom van kosten; - defrayeur, m. vrijhouder,
gelagbetaler.
defriceeren, lat. (de f ricàre) afwrijven, schuren.
defricheeren (spr. de/ri-sjeeren),
ri-sjeeren), fr. (dé f richer,
van /riche, onbebouwd braakland en dat van
lat. f ractitium, gebroken door den ploeg doorsneden land, v. f ractum, f rangére, breken) bebouwbaar maken, ontginnen, braakland door
bearbeiding in bouwland veranderen; - défrichement, n. (spr. de/risj'rná'z) ontginning.
defrigesceeren, lat. (de f rigescére) afkoelen,
koud maken.
defringeeren, lat. (de f ringére) breken, in stukken breken.
defriseeren (spr. s= z), de f r i s u u r (z. aid.)
in de war brengen, losmaken, enz.
de front, z. ond. f r o n t.
Defructns, n. nw. lat. datgene, wat hij, bij wien
een maaltijd op gezamenlijke kosten (piqueníque) gehouden wordt, daar nog bijvoegt.
defrugeeren, lat. (de/rugare; van /ruges, veldvruchten) een veld uitputten, uitmergelen.
Defruut, n. lat. (de f rutum) uitgekookte most,
mostsap.
Defter, perz. (= het gr. diphthera, vel perkament) boek, register, inz. over de staathuishouding; - défterdar, m. turk. vroeger minister
van financiën, boekhouder, turksche groot-schatmeester; zijne kanselarij heette defterchaneh
(perz. cháneh, khánah, het huis), thans inspecteur
V. financiën; - defteremini, m. rijksarchivaris.
dc /undone,
unctorie, adv. lat. (van de/ûngi,
ungi, zich van
een werk afmaken, iets voleindigen, afdoen) oppervlakkig, in 't voorbijgaan, onachtzaam, zonder er acht op te slaan; - defûnctus, m. eig. wie
voleindigd heeft; gestorvene, overledene; defuncta, f. overledene; - defunctie, f. (spr. t=s)
dood.
degageeren (spr. degazj-), fr. (dégager, van
gage, z. ald., het tegengestelde van engager, z.
e n g a g e e r e n) ontslaan, ontbinden, bevrijden, vrij- of losmaken; zijn woord terugnemen;
ook integendeel: zijn woord (als een gegeven
pand) lossen, doordien men de belofte vervult;
in eene woning een geheimen uitweg (z. d e g ag e m e n• t) aanbrengen; in de schermkunst:
snel uit den eenen stoot in den anderen overgaan; - degagé (spr. degazjé) of g e d e g a -
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g e e r d, vrij, dwangeloos, ongedwongen, los,
vlug en buigzaam; openhartig, vrijmoedig,
rond; - degagemént, m. (spr. dega- zj'máh) ongedwongenheid, losheid, dwangeloosheid, enz.;
terugneming van zijne belofte; smalle gang of
corridor, waardoor men uit het eene deel van
een gebouw in een ander komen kan (escalier de
dégagement), geheime uitweg; bij houtsneden:
zuiverheid en scherpheid der omtrekken in de
duidelijk uitkomende figuren.
deganteeren (zich), fr. (se déganter) zijne handschoenen uittrekken.
degarneeren, fr. (dégarnir; vgl. g a r n e e r e n) ontblooten, het boordsel, versiersel van
iets afnemen, het huisraad wegnemen; Mil.
eene vesting degarneeren, haarvan
manschap, geschut en krijgsvoorraad ontblooten.
Degat, n. fr. (spr. degá) onnoodig verbruik;
verwoesting.
dégéner, m. lat. (van genus, geslacht, soort) de
ontaarde, verbasterde, van de deugd of het
bloed zijner voorvaderen afgewekene; - degene
(degeneráre), ontaarden, verbasteren,-ren
slechter worden, verwilderen; - degenerescént,
adj. nw. lat. ontaardend; - degeneratie (spr.
1= ts), lat., of degenereseéntie (spr. t = ts), f.
nw. lat. ontaarding, verbastering.
deglubeeren, lat. (deglubére) ontschorsen, van
bast of schors ontdoen, afstroopen, villen.
degluteeren, nw. lat. (van glutire) doorslikken,
doorzwelgen; - deglutitie (spr. tie=tsie), f. doorzwelging, 't slikken; - deglutitio impedita, belemmerde doorzwelging.
Degoe, m. soort hamster in Z. Amerika, inz.
in Chili.
degommeeren (fr. de'gommer), de zijde ontdoen
van het op gom gelijkend bekleedsel, ontgommen.
degorgeeren (spr. degorzj-), fr. (dégorger; vgl.
g o r g e) reinigen, opruimen, eene verstopping
wegnemen, doorspoelen, doorsteken, ruimen; gedegorgeerd, adj. met diep uitgesneden Ideederen.
Degout, m. fr. (spr. degoe; = it. d i s g u s t o,
Z. ald.) afkeer, tegenzin, afschuw, walging, afgrijzen, verdriet; - degouteeren (fr. dégodler; z.
d i s g u t e e r e n) tegenzin, afschuw, walging
enz. inboezemen of verwekken, afkeerig maken,
afschrikken; walgen; verdrietig worden; - degoutant (spr. dégoutai ), adj. walglijk, wansmakend, onuitstaanbaar, hoogst onbehaaglijk, ver
-drietg.
de gráce, z. g r á c e.
degradeeren, nw. lat. (degradáre, fr. degrader;
van gradus, graad) verlagen, van een ambt of
eene waardigheid ontzetten, een lager rang of
graad geven; schenden, onteeren, bederven; gedegradeerd, adj. in rang verlaagd, ontzet; geschonden, onteerd; - degradátie (spr.
t=ts), f. verlaging van een hooger ambtsgraad
tot een lageren, als straf (inz. in het leger en bij
de Kath. geestelijkheid); ontzetting van eene
waardigheid, eene plaats enz., vernedering; ver
bederf; Piet. trapsgewijze verzwak--minderg,
king van de kleuren, licht.
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degraisseeren (spr. degrès-), fr. (ddgraisser,
van graisse, vet; vgl. g r a i s s e e e r n) oatvetten, van de vet- of smeerdeelen bevrijden,
reinigen, smeervlekken uitmaken.
Dégras, n. ledersmeer, uit oliezuur of vischtraan bereide emulsie om leer in te smeren.
degraveeren, lat. (degraváre, van gravis, z.
ald.) bezwaarlijk vallen, lastig zijn, drukken.
de gravi causa, z. ond. c a u s a.
Degré, m. fr. (v. 't lat. de, en gradus, schrede,
trap) graad, grondslag van alle fransche lengtematen, honderdste deel van 't quadrant van den
noordelijken meridiaan der aarde = 9/, o graad
van de oudere verdeeling van 't quadrant in
90 graden, = 100,000 meters, vgl. m e t e r.
degreeren, fr. (dégréer) Mar. onttakelen, aftakelen.
Degréssie, f. afneming, vermindering.
degrosseeren, fr. (dégrossir en dégrosser; vgl;
g r o s) uit den ruwe behouwen of bewerken, duntrekken, uitrekken of pletten (zilver, staal, enz.).
deguiseeren (spr. degi-z-), fr. (déguiser, v. fr.
guise, it. guise, wijze, v. hgd. en ned. w ij z e)
verkleeden, vermommen; verbergen, verheelen,
ontveinzen, verbloemen ; - deguisemént, n. (spr.
-gi-z'mán) vermomming, verkleeding; ontveinzing, bemanteling; mom, schijn, dekmantel.
deguleeren, lat. (degulare, van gula, keel,
strot) door de keel, den gorgel jagen; verworgen; - degulàtor, m. brasser, slemper.
degummeeren, z. d e g o m m e e r e n.
degusteeren, lat. (degustare; vgl. g u s t o s)
proeven; uitvorschen; oppervlakkig aanraken; degustátie (spr. tie=tsie), f. later lat. (degustatio)
proeven, 't beproeven.
de gustibus non est disputándum, z. onder
gustus.
Dehésa, f. sp. weide voor vee.
dehibeeren, (als 't ware dehibére, een in 't lat.
ontbrekend en naast prohibere, inhíbere onnoodig woord, ofschoon juist gevormd en in later tijd
dikwijls gebruikt voor :) af- of tegenhouden, verbieden.
dehisceeren, lat. (dehiscére) openbarsten, opsplijten, openspringen; - dehise nt, adj. (lat. dehíscens) openspringend (van zaadhulsels); dehiseéntie (spr. t - = ts), f. nw. lat. 't openspringen
van zaadhulsels.
de hodierno dië, z. ond. d i e s.
dehonesteeren, lat. (dehonestdre, van honestus,
a, um, eerlijk, eerbaar, enz.) onteeren, beschimpen; - dehonestátie (spr. tie = tsie), I. onteering,
beschimping.
Dehors, pl. fr. (spr. dehór; van dehors, buiten,
uitwendig, van 't lat. de/ons;
orís; vgl. hors) de bui
buitenkant, de uiterlijke schijn, het-tenzijd,
voorkomen; de naast omgevende voorwerpen van een standpunt; Mil. buitenwerken van
eene vesting.
dehorteeren, lat. (dehortárí) afraden, ontraden; - dehortatie (spr. tie=tsie), I. afrading,
ontrading; - dehortátor, m. afrader, ontrader; dehortatbrisch, adj. (later lat. dehortatonus, a„
um) afmanend, afradend; - dehortatorlum, n.
nw. lat. afradend schrijven.
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dehydrogen(i)éeren, van waterstof (h y d r og e n i u m) vrijmaken, ontwaterstoffen.
Dei, z. d e y.
Delcidium, n. lat. (v. Deus, God) Theol. godsmoord, terdoodbrenging van J. C. door de Joden; - deicóla, m. vrome, godgewijde; deicólisch, adj. nw. lat. een eenigen God
aanbiddend; - delficeeren, deifiéeren, nw. lat.
vergoden, goddelijke eer bewijzen; boven alles
verheffen; - defficàtie (spr. t=ts), f. vergoding,
vergoddelijking; - deiformiteit, f. nw. lat. gelijkvormigheid met God; - del gratia, z. onder
Deus.
deiktisch, gr. (deiktikós) aantoonend, op voor
-beldn
gegrond.
Deimt, f. uit „dagemaat", d. i. wat in één
dag kan worden afgemaaid: 400 rijnl. vierk.
roeden.
Dein, n. barg. pleizier.
deinclinant, adj. nw. lat. (vgl. i n c 1 i n e e r e n) afwijkend.
de industria, z. ond. i n d u s t r i e.
Delnósis, f. gr. (van deins, vreeselijk, geweldig, enz.) Log. vergrooting, overdrijving; deinotherlum, n. reuzendier, een ontzaglijk groot
zoogdier der voorwereld, in fossiele overblijfsels
gevonden. Zie ook op d i n o -.
deintegreeren, lat. (deintegrare, v. de, van, en
integer, ongerept, geheel) van het geheel afnemen, verminderen, kleiner maken.
de intégro, lat., z. ond. i n t e g e r.
Delpära, f. nw. lat. Theol. godbarende, moeder
Gods.
Deipnon, n. gr. hoofdmaaltijd der Grieken,
die doorgaans tegen zonsondergang werd gehouden en waarvan visch, vleesch en eene melk
uitmaakten; --spijdehofbtanl
deipnosophíst, m. gr. dischredenaar, tafelspreker, iemand, die bij het eten geleerde gesprekken
voert; ook de titel van het boek van den griekschen schrijver Athenaeus.
Delia, f. arab. (dáïrah, eig. kring, van dára,
rondomgaan) krijgsgevolg, z. v. a. s m a 1 a,
z. ald.
Deisidaemonie, f. gr. (deisidaimonia, van deidein, vreezen, en daimon, z. d ae m o n) ontzag en vrees voor de goden, voor de daemons; bijgeloof, gewetensangst, heilige vrees.
Deisme, n. nw. lat. (van Deus, God) godgeloof,
geloof aan een God boven en buiten de wereld,
het tegengestelde van p a n t h e i s m e; in engeren zin: godsgeloof, onafhankelijk van eene
bovennatuurlijke openbaring; - deist, m. (nw.
lat. deïsta, fr. deiste) belijder van God in dezen
geest; vgl. t h e i s t; - deisten of vrjjdenkers,
in de 17de en 18de eeuw eene rij van mannen,
meest Engelschen, die op den grond van vrij
onderzoek den ' natuurlijken godsdienst wilden
verheffen en daardoor de voorloopers van het
r a t i o n a l i s m e waren; - deistisch adj. het
deïsme betreffende, dat toegedaan; - deiteit, f.
(later lat. deitas) godheid, wezen der godheid; deiviriel adj. nw. lat. godmenschelijk.
Dejanira, f. Myth. gemalin van Hercules (vgl.
N essus).
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Dejeetie, dejeetus, enz., z. ond. d e j i c i ë er e n.
dejereeren of d e j u r e e r e n, lat. (dejeràre)
met een eed bekrachtigen, zweren, bezweren;
dejeràtie (spr. t=ts), f. (dejeratio, dejuratio) bezwering.
Dejeuner of dejeuné, n. fr. (spr. dezjeuné; fr.
déjeuner, ontbijten, oudfr. desjeuner, als ware
't lat. dis-jejunáre, het vasten opheffen, ontnuchteren, van dis- en jejünus, nuchter) ontbijt, ochtendeten; ook ontbijtservies, stel koppen, schoteltjes enz. om een ontbijt voor te dienen; déjeuner a la f ourchette (spr. - f oersjètt'), vorkontbijt, warm voormiddageten, waarbij vleesch,
visch enz. wordt opgedischt; - déjeuner-diner
(spr. -diné) of déjeuner dinatoire (spr. -toár'),
groot ontbijt, dat de plaats van middagmaal
moet vervangen, middag -ontbijt; - déjeunerdansant, ontbijt met dans; - dejeuner de soleil,
licht verschietende stof; - dejeuneeren, ontbijten, ochtendmalen.
dejiciëeren, lat. (dejicére, v. jacére, werpen) nederwerpen, uit de bezitting drijven, uitstooten,
verwijderen; - dejéctus, m. uitgedrevene, ver
t=s), f. (lat. dejectio-stoen;djci(pr.
Jur. uitstooting, verstooting; Med. loozing der
drekstoffen; in het meervoud noemt men de
drekstoffen zelven d e j e c t i ë n; - dejectio animi, neerslachtigheid; - dejectórisch, adj. nw. lat.
afvoerend; - dejectorium, n. nw. lat. Med. afvoerend middel; z. t a x a t i e f, ond. 1 a x.
de jure, z. jure, ond. jus
deka, gr. (voor de benaming van eene maat
of een gewicht uit het metrieke stelsel staande)
beteekent : tienvoud van die munt of dat gewicht (vgl. d e c i).
Dekabristen, z. d e c e m b r i s t e n.
Dekachórde, n. gr. op de harp gelijkend speel
snaren, bij de Ouden; - dekade of-tuigme10
gr. dekas, f., z. d e c a d e; - dekadiek, f. tien
rekening, tientallig stelsel; - dekádisch,-talige
adj. tiendeelig; tiendaagsch; - dekaéder, n. tienzijdig lichaam; - dekaèdriseh, adj. tienzijdig; dekafidïsch, adj. gr.-lat. met tien spleten; dekagoon, n. gr. tienhoek, figuur van 10 zijden; dekagonaal getallen, de getallen 1, 10, 27, 52, 82,
126, 175, 232, 297 enz., welker tweede ver
zijn; men verkrijgt die getallen door-schilen8
een geheel getal met zijn viervoud min 3 te
vermenigvuldigen, b. v. 10 = 2 x (8-3); 27 =
3 x (12-3) enz. ; - dekagram, meer gebr. decagram, n. gewicht van 10 g r a m (z. ald.); - dekaliter, meer gebr. decaliter, m. maat van 10
l i t e r s (z. ald.); - dekalögus of dekaloog, m.
tien geboden; - dekaméron, n. (it. eig. decameróne, van 't gr. deka, tien, en héméra, dag) 10
dagen, een tiendaagsche geschiedenis, de titel
van een bekend werk van den dichter B o c c a c c i o (spr. -kátsjo), zoo genoemd, omdat
daarin door 10 personen, die op 10 verschillende
dagen bijeenkomen, telkens eene geschiedenis
verteld wordt; - dekameter, meer gebruikelijk
decameter, m. lengtemaat van 10 m e t e r (z.
ald.); - dekandria, n. pl. Bot. tienhelmigen,
planten met 10 vrije meeldraden in eene twee-
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slachtige bloem, de 10de klasse in het stelsel van
Linnaeus ; - dekanisehe talen, z.` d r a v i dis c he
t a 1 e n; - dekanthériseh, adj. met tien helmknopjes voorzien; - dekaoktyl, dekapentyl, dekatetryl, n. Chem. z. v. a. n a p h t a 1 i n e en
haar gewijzigde vormen; - dekapetáliseh, adj.
met tien bloembladeren; - dekaphylliseh, adj.
tienbladerig; - dekapóde, m. maat van 10 voet;
in Engeland verstaat men onder d e c a p o d
een groote locomotief van de Great Eastern Railway, met 5 drijfwielen aan elke zijde; - dekapóden, m. pl. N. H. schaaldieren met tien pooten,
tienpootigen; - dekapódiseh, adj. tienpootig; dekapólis, vereeniging van 10 steden, tienstedenverbond; - dekapoliet, m. burger eener dekapolis; - dekapterfgisch, adj. N. H. tienvinnig,
met tien vinnen; - dekare, liever decare, f. vlak
-temavn10r(z.ld);-ekagfon,
n. keizerlijke grieksche munt, ook m a j o r i n e
genaamd; - dekastlehon, n. gedicht of strophe
van 10 verzen; dekastylon, n. Arch. tempel of
achtergebouw met tien kolommen van voren;
- dekastyliseh, adj. tienzuilig; - dekasyllábiseh,
adj. tienlettergrepig.
Deken, m., v. 't lat. decanus, z. ald.
Delabrement, n. fr. (spr. -br'má i; van 't lat.
lamberáre, in flarden scheuren), vervallen, ver
bedorven toestand, verval; - dela--warlosde,
breeren (fr. délabrer), verderven, verwaarloozen,
vervallen; - g e d e 1 a b r e e r d, adj. verval
bedorven, in slechten staat.
-len,
Delacrimàtie (spr. t=ts), f. lat. tranenvloed;
Med. druipoog, traanoog.
Delaetátie (spr. tie = tsie), f. nw. lat. (van 't
lat. lac, melk) 't spenen van een zuigeling.
Delai, n. fr. (spr. -lè; van 't lat. dilatus, ver
dilatio, z. d i 1 a t i e) uitstel, verwijl,-schoven;
opschorting, vertraging; Jur. termijn, bepaalde
tijd ter verrichting van iets.
Delaissement, n. fr. (spr. -less'má# ; van délaisser, verlaten, overlaten, v. laisser, laten, en
dit van 't lat. laxdre, slapmaken, nalaten,
laxus, slap) Jur. overlating, afstand, b. v. van
een pand wegens eene hypotheek; hulpeloosheid, verlaten toestand.
delamenteeren, lat. (delamentdri; vgl. 1 a o.e n t e e r e n) beweenen, beklagen, bejammeren.
de lana caprina, z. 1 a n a.
Delantèra, f. sp. voorzijde, eerste rij (der
toeschouwers bij stierengevechten).
delapideeren, lat. (delapidàre; van lapis, steen)
van steepen zuiveren, ontsteenen.
Delápsie, f. nw. lat. uitzakking van de baarmoeder; - delapsus, m. 't afnemen, wegzinken der
krachten.
delardeeren, fr. Arch. den benedenkant van
een steen schuin afstooten, afronden, scherpen.
delasseeren, fr. (délasser, van lasser, vermoeien,
van 't lat. lassus, moede) uitrusten van de ver
zich ontspannen, uitspannen, ver -moeins,
-ma) verade--kwien;dlasmt,.(pr
ming, verkwikking, ontspanning, uitrusten.
erre,
Delàtie (spr. t = ts), f. lat. (delatio; van de/erre,
z. d e f e r e e r e n) aangifte, aanbrenging, aan,
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wijzing bij de overheid, verklikking; Jur. ook:
overdracht, toewijzing, b. v. delatio heredilàtis,
rechterlijke toewijzing of overdracht der nalatenschap aan den naast daarop rechthebbende; d. juramenti, oplegging van een eed; - delàtor,
fr. délateur, m. aanbrenger, aangever, verklikker, geheime aanklager; - delatbrisch, adj. ver
verraderlijk; ook lasterlijk, valsch be--kliend,
schuldigend; - delatuur, f. (later lat. delatura)
't aangeven, verraden, uitbrengen; - delátus, m.
verklikte, aangebrachte, beschuldigde.
delaveeren, fr. (delayer; vgl. 1 a v e e r e n) de
kleuren te zeer verzwakken, verwasschen; g e d e 1 a v e e r d, adj. te bleek van kleur (bij
schilders en juweliers).
delayeeren, fr. (spr. delejéeren) vloeibaar maken, door water, enz. verdunnen, inroeren, beslaan.
del continuo, ital. (spr. -noeö) in eens door.
del credére, z. ond. c r e d o.
dele, lat. (van delére, uitdelgen, vernietigen)
delg uit!, wisch uit ! ; - deleátur, men delge uit,
neme weg (letters en woorden), inz. op de drukproeven (wordende dit woord dan tot dr. ver
delendus a,-kort);dela,n.wgistke;um, lat. wie, wat verwoest moet worden; - delénda Carthago, „Carthago moet verwoest worden",
oneig.: zaak, waarop men steeds terugkomt;
z. ond. c e t e r u s; - deleterium, n. nw. lat. Med.
eene leven vernietigende, vergiftige stof; - delètérisch, adj. verwoestend, vernietigend, ver
t=1s), f. (lat. deletio) uit--gift;delè(spr.
delging, vernietiging.
Deléb, m. arab. soort palmboom (Borassus
Aethiopium).
deleeteeren, lat. (delecláre) vermaken, verlustigen, verheugen, pret hebben; - deleetábel, adj.
(lat. delectabilis, e) vermakelijk, aangenaam; deleetátie (spr. tie=isie), f. (delectatio) verlustiging, verkwikking, uitspanning.
Deléctus, m., of deléctie (spr. t=s), f. lat. (van
deligére) keur, uitlezing.
deleeren, lat. (delère; vgl. d e 1 e) uitvegen, uit
-wischen,
uitdelgen wat geschreven was.
delegeeren, lat. (delegáre) afzenden, afvaardigen ; overdragen, afstaan, overwijzen, b. v.
een recht, eene schuld, enz. ; - delegado, m. sp.
d e l e g a a t (z. lager); - delegados del f oménto,
afgevaardigden van 't ministerie van binnen
zaken, in Spanje de burgerlijke stad--landsche
houders voor 't gezamenlijke politiebeheer, die
onder de generaal-kapiteins staan; - delegánt, m.
(delégans) opdragen van een werk, eene taak;
ook aanwijzende schuldenaar, die zijn schuld
voor eene schuldvordering naar een derde-eischr
verwijst; - delegatáris, m. nw. lat. schuldeischer,
die door zijn schuldenaar naar een derde wordt
verwezen; - delegátus, delegaat of g e d e 1 e g e e r d e, m. lat. afgevaardigde; ook verwezen
schuldenaar; in den voormaligen Kerkelijken
Staat: pauselijke stadhouder eener provincie =
1 e g a a t; ook titel van den bevelhebber van
eene der 25 militaire divisies, waarin Frankrijk
in 1800 verdeeld was; - gedelegeerden, pl. Jur.
rechters, die ter beoordeeling van eene zaak bij22
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zonder zijn aangewezen; - delegatus judex, gedelegeerde rechter, z. judex; - delegatie (spr.
t = ts), f. (lat. delegatio) afzending, afvaardiging;
aangewezen personen om iets te onderzoeken;
Jur. overwijzing der schuld, afstand eener
schuldvordering, aanwijzing van betaling van
een schuldenaar op een anderen schuldenaar
met inwilliging van den laatste ; ook: pauselijke
provincie = 1 e g a t i e.
Delenimént, n. lat. (delenimenlum) middel tot
verzachting, stilling; vleiende woorden, liefkoozingen; - deleneeren, lat. (delenire, v. lënis, e,
zacht) verzachten, stillen, liefkoozen.
delesteeren, fr. (délester, van lest, ballast) den
ballast uitladen, uitschieten; - delestage, fr.
(spr. -tá-zj') 't uitladen van den ballast uit een
schip; ook hetgeen voor de vergunning daartoe
moet betaald worden.
Deleterium, deleterisch, delatie, z. ond. d e 1 e.
Delewjjn, deelwjjn, m. (dui. Theilwein), aandeel in het gewas van een wijnberg, dat den
landheer toekwam.
Deli, m., pl. deliler, turk. (eig. vermetel, dapper, moedig, als subst. held enz.) lijfwacht van
een turksch opperbevelhebber, meestal uit vermetele waaghalzen bestaande; oorspronkelijk
een stout krijgsman van de turksche lichte
ruiterij ; - deli-basji, m. aanvoerder dier ruiterij.
Delia, f. bijnaam van D i a n a (z. ald.), naar
het eiland Delos.
deliábel, adj. nw. lat. ontbindbaar, oplosbaar;
aflosbaar.
Delibàl, m. turk. (v. deli, dol, en bál, honig) dol
honig, vergiftige of bedwelmende honig, wel--le
ken de bijen aan de Zwarte zee verzamelen van
de Daphne pontica, het Pontische peperboompje.
Delibàtie, (spr. t=ts) f. (lat. delibatio, van
delibáre, een weinig van iets afnemen) wegneming, vermindering; - delibatio hereditátis, Jur.
vermindering eener nalatenschap; - delibeeren,
lat. (delibàre) even proeven, sipperlippen.
delibereeren, lat. (delíberàre) raadslagen, beraadslagen, overleggen, overwegen, in beraad
nemen; - ad deliberándum n e m e n, iets in
overweging nemen; - delíberandi spatium, z.
s p a t i u m; - deliberato, Muz. vast besloten,
krachtig, mannelijk = r i s o 1 u t o; - deliberátie (spr. 1=ts), f.(lat. deliberatio) beraadslaging,
overweging, 't bedenken; genomen besluit; deliberatief, adj. (lat. deliberativus, a, um) tot de
beraadslaging behoorend, overleggend, beraad
-slagend.
delibreeren, lat. (delibráre, van de, en liber,
bast) van den bast berooven, ontschorsen, schillen.
delicaat, adj. lat. (delicálus, a, um) teeder, fijn,
net, lief en aardig; gevoelig, prikkelbaar, weekelijk, omzichtig te behandelen, kiesch, teeder van
ooren, fijn gevoelend; welsmakend, lekker, heer
smaak, ook bedenkelijk, moeilijk, hache--lijkvan
lijk; delicaat mensch, weekeling, klein
i c a t e-zerigmnsch,wtbodk;el
z a a k, omzichtig te behandelen, netelige zaak;delicáto, delicataménte, it. Muz. fijngevoelig, teeder, smaakvol (voor te dragen); - delicatulus, m.
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lekkerbek, verwijfde; - delicatésse, f. fr. teederheid, fijnheid; kieschheid, fijne inschikkelijkheid
teergevoeligheid; ook lekkernij, lekkerbeetje;.
netheid, sierlijkheid; zwakheid, weekelijkheid,
overgevoeligheid, vertroeteldheid; - delicatessen, pl. hgd. fijne eetwaren; - delicatezza, it.
fijngevoeligheid, teederheid, smaak; - delicatissime, allerfijnst, -liefst, -lekkerst, enz. ; - delice,
f. fr. (van 't lat. delicia, deliciae) iets kostelijks,
liefelijks, aangenaams, heerlijks; wellust, geneugte, vermaak, vreugde, verlustiging, heerlijkheid; - deliciae genéris humáni, wellust (lieveling) van het menschdom (was de eernaam
van den rom. keizer Titus) ; - delicieus, adj.
(lat. deliciósus, fr. delicieux) kostelijk, welsmakend, liefelijk, hoogst aangenaam, aanvallig.
Delictum, n., pl. delicta, lat. (van delinquére,
feilen, iets verzien) vergrijp, wanbedrijf, overtreding van wetten, euveldaad, misdaad; corpus delicti, z. ond. c o r p u s; - delicta concurrentia, n. pl. verbonden, samenvallende misdaden, b. V. roof met moord; - delictum atrox,
zware, afschuwelijke misdaad; - d. carnis of d.
contra sextum, misdaad der ontucht of overtreding van het zesde gebod; - d. commissiónis of
commissivum, misdaad, die in daden bestaat; d. consummátum, geheel volvoerde misdaad; d. criminále, grove, lijfstraffelijke misdaad; d. culpósum, door achteloosheid begane overtreding; - d. dolósum, met kwaad opzet gedane
wandaad; - d. ecclesiasticum, geestelijk of kerkelijk vergrijp, d. i. welks onderzoek voor de kerkelijke overheid behoort; - d. extraordinarium,
buitengewone overtreding, welker bestraffing,
aan het goedvinden des rechters is overgelaten;
- d. f acti permanentis, misdrijf van blijvende gevolgen; - d. f acti transeuntis, misdaad van voorbijgaande werking; - d. innominàtum, bij de
wet niet genoemd wanbedrijf; - d. leve, licht
vergrijp; - d. nominátum, in de wet genoemd
wanbedrijf; - d. notorïum, openlijk begaan wanbedrijf; - d. occultum, heimelijk, verborgen wanbedrijf; - d. omissíónis of omissivum, vergrijp.
uit verzuim, zonde uit nalatigheid; - d. ordinarium, vergrijp, waarop in rechten eene vastbepaalde straf is gesteld; - d. privátum, vergrijp,
dat met eene privaatstraf is bedreigd, d. i. met
zulk eene, die de benadeelde tot zijn eigen voordeel kan eischen; - d. privilegiàtum, vergrijp,
dat wegens bijzondere omstandigheden zachter
wordt bestraft dan andere van dezelfde soort; d. proprium, wanbedrijf, dat slechts zekere personen kunnen begaan; - d. publicum, met openlijke straf bedreigde overtreding, d. i. met eene
straf, die de Staat den misdadiger ten beste van
het geheel oplegt; - d. qualificatum, vergrijp,
dat wegens bijomstandigheden harder gestraft
wordt dan andere van dezelfde soort; - d. reïterátum of repetitum, bij herhaling gepleegd
wanbedrijf; - d. seculàre, door den wereldlijken
rechter te straffen wanbedrijf; - d. successivum,
voor- en na gepleegd of voortgezet wanbedrijf;
- d. universitátis, een misdrijf, door een genootschap of door de gezamenlijke leden van eene
vereeniging gepleegd; - d. verum, waar, d. i.
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opzettelijk misdrijf; - delíetor, m. misdadiger,
overtreder.
deligeeren, lat. (deligáre) verbinden, aanbinden; later ook: afbinden; - deligátie (spr. t=ts),
f. nw. lat. Chir. afbinding, onderbinding; ook
verband, omzwachteling; - deligatuur, f. 't afen onderbinden, verband.
Dehia (ook Dèlïla en Dalila z. a.), f. hebr. (delïláh) vrouwennaam : Simsons verraderlijke geliefde; naar de beteekenis : teeder, zwak; smachtend.
Delimàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van delimare, afvijlen, lima, vijl) afvijling.
delimiteeren, nw.lat. (vgl. 1 i m i e t, enz.)
afgrenzen, de grenzen bepalen; - delimitátie
(spr. tie=tsie), f. grensbepaling.
deliniëeren, lat. (delineáre, v, linéa, lijn) teekenen, ontwerpen, schetsen; - delineàvit (afgek.
del.), hij heeft het geteekend (op teekeningen
en plaatwerk); - delineánt, m, teekenaar, ontwerp- of schetsmaker; - delineàtie (spr. t=ls),
f. teekening, afteekening, ontwerp, schets,
grondteekening.
Deliniment, beter d e 1 e n i m e n t, z. ald.
delinqueeren, lat. (delinquére; vgl. d e 1 i ct u m) overtreden, eene misdaad begaan; delinquent, m. (lat. delínquens) in hechtenis genomen overtreder, boosdoener, misdadiger,
arme zondaar.
deliqueseeeren, lat. (deliquescëre, v. liquescére,
vloeibaar worden, inchoativum v. liquére, vloeibaar zijn; vgl. liquet) Chem. vervloeien, door
de vochtigheid der lucht vloeibaar worden; deliqueseént, adj. (deliquéscens) vervloeiend,
wegsmeltend; - deliqueseéntie (spr. t=ts), f,
eigenschap van zekere lichamen, b.v. van zouten, om te vervloeien; - per deliquium of afgek.
p. d. Chein. door vervloeiing in de lucht versmolten; - deliquium animi, onmacht.
dilireeren, lat. (deliráre, waarsch. van gr. lèrein, ijlen, bazelen) verward spreken, verstandeloos, waanzinnig zijn, ijlen, raaskallen; - delirant,
m. (lat. delirans) ijlende, waanzinnig; - deliràtie
(spr. t=ts), f. (deliratio) of delirium, n. waanzin, waanzinnigheid, geestverwarring, 't raaskallen, ijlen; - delirium trémens, Med. ijlhoofdigheid met beving (van dronkaards), drankwaanzin, dronkaards-beroerte.
Delisch probléma, n. (deliacum problèma, zoo
geheeten naar het eiland D e 1 o s, nu D i l i)
in de gr. oudheid 't beroemde wisk. vraagstuk:
de zijde van eenen teerling te vinden, welks inhoud tweemaal grooter is dan een andere gegeven teerling of kubus; het kreeg dien naam
in Plato's tijd bij eene pest, die het eiland Delos
teisterde, en die, volgens uitspraak van 't geraadpleegde orakel, zoude ophouden, als men
Apollo's altaar, dat de gedaante van een kubus
had, verdubbelde; de oplossing van dit vraagstuk door meetkunstige constructie (in de oudheid vergeefs beproefd) heeft veel tot de uit
gebied der meetkunde bijge--breidngvaht
dragen. Is de zijde van een teerling a, dan is
die van een dubbel zoo grooten ,= 1,250221.. a.
Délit, n. fr. (spr. -li) misdaad, delict, z. d e-
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1 i c t u m; - en flagrant délit (spr. -gran-), op
heeterdaad.
Deliteseentie, f. nw.lat. (van 't lat. delitescére,
zich verbergen, v. latescére, inchoativum v.
lalère, verborgen zijn) Med. terugtreding van
ongezonde vloeistoffen; het geheel verdwijnen
van gezwellen, uitslag, enz., zonder eenig spoor
of gevolg na te laten (in tegenstelling met
m e t a s t a s i s).
Delito, m. sp. misdaad; vgl. d é 1 i t.
delivreeren, fr. (délivrer, lat. als 't ware deliberáre, v. liberáre, liber, vrij) bevrijden, ver
uitredden, uitleveren; over-, afleveren;-losen,
- delivraison, (spr. -wrèzón) levering, terhandstelling; - delivranee, f. bevrijding, verlossing;
uitlevering, overlevering.
for delivery (spr. for dilivve'rie), eng. op een
bepaalden datum (in den effectenhandel).
delizia, it. aanminnigheid, bevalligheid.
Delk, z. d a l k.
Dellal, m. turk. makelaar.
Dellil, m. arab. woestijngids.
Delling, m. noorsch Myth. schemering.
delogeeren, (spr. g =zj), fr. (déloger; vgl.
1 o g e e r e n) uittrekken, aftrekken, de plaats
ruimen, opbreken (van krijgsvolk); verhuizen;
verdringen, verdrijven, verjagen, b.v. iemand
uit een woning, den vijand van zijn post, enz.;
- delogement, n. (spr. -zj'mán) of delogeering,
f. 't uit-, aftrekken, aftocht, b.v. van troepen;
verdringen, uitdrijven; verhuizing.
deloyaal, adj. (fr. déloyal; vgl. 1 o y a a 1)
oneerlijk, onrechtmatig, onredelijk, trouweloos,
woordbreukig, arglistig; - deloyaliteit, f. (fr.
deloyauté) onredelijkheid, trouweloosheid.
Delphjjn, m. lat. (delphin en delphinus; gr.
delphin) d o 1 f ij n, walvischachtig zoogdier, dat
in de beide kaken tanden heeft en in vele soorten
in alle zeeën, doorgaans troepsgewijze, gevonden
wordt : de bekendste zijn de gewone of tuimeldolfijn (Delphinus delphis) en de bruinvisch
(Delphinus phocaena). De eerste is de eigenlijke
d e 1 p h i n u s der Ouden, waarvan zij allerlei
sprookjes vertelden (onder anderen waren zij de
boden en dienaars van Neptunus); Astron.
sterrenbeeld aan den noordelijken hemel, nabij
den adelaar ; - delphinus, lat., z. v. a. d a u p h In
(z. ald.).
Delphinium, n. nw. lat. (van 't gr. delphinion)
Bot. ridderspoor, een plantengeslacht; een bekende soort is het luis- of staverzaad (Delphinium staphisagria, L.); - delphinine of delphïne,
f. Chem. bijzonder alkaloide, in de zaden van
die . plant, een zwaar vergift; ook: handvatsel
aan een kanon.
Delphinus, m. dolfijn, z. d e 1 p h ij n; de
fr. d a u p h i n (z. ald.); in usum delphini, z.
ond. usus.
Delphiseh orakel, n. godspraak (z. o r a k e 1)
te D e l p h i in Oud-Griekenland, die in hoog
aanzien stond en lang den naam van onfeilbaar
had; vandaar oneig. een geleerde, wiens oordeel vellingen, uitspraken enz. veel invloed hebben
en voor velen als richtsnoer en regel gelden;
zoowordtHugo de Grootsomshetdel-

DELPHISCH.

-- 340 —

p h i s e h o r a k e l geheeten, waarvan men,
om zijne geboortestad D e 1 f t, wel eens het
D e l f t s e h orakel heeft gemaakt; z. ook
p y t h i s c h.
Delphys, f. gr. Anat. baarmoeder.
Delta, f. grieksche D (d); oorspr. driehoekig of
deltavormig eiland, inz. dat door de armen van
den Nijl in Neder-Egypte gevormd; vandaar in
het algemeen: een aangeslibd stuk land aan een
riviermonding; - deltoidisch, adj. (gr. deltoeidés)
of deltavormig, driehoekig, de gedaante van een
delta hebbende; - deltametaal, n. mengsel van
koper, zink enz. ; - deltalsolátor, m. niet-geleider
van elektriciteit, die den vorm eenigszins heeft
van de delta; - deltódes of deltoïdéus, m. Anat.
delta-spier, driehoekige armspier.
Delubrum,m. lat. tempel der goden, heiligdom.
deludeeren, lat. (deludére) bespotten, voor
den gek houden, den draak steken, bedotten,
misleiden; - deludàbel, adj. nw. lat. aan misleiding onderworpen; - delusie, f. (spr. s=z)
(lat. delusio) bespotting; - delusief of delusbrisch, adj. nw. lat. misleidend; bedrieglijk.
delueeren, lat. (deluére) afspoelen; afwasschen.
Déluge, m. fr. (spr. deluuz j' ; van 't lat. diluvium) overstrooming, vloed, zondvloed; - après
nous le déluge, sprw. na ons de zondvloed, d. i.
na ons moge er gebeuren wat er wil.
delüsie, delusief, enz., z. ond. d e 1 u d e e r e n.
Delvauxiet, n. waterhoudend, phosphorhoudend en zwavelzuur ijzeroxyde.
demacadamiseeren (spr. s=z) fr. een macadamweg opbreken, het mac-adam wegnemen;
eigl. macadamiseeren.
Demagoog, m. gr. (van demos, volk, en agein,
leiden) volksleider, volksmenner, aanvoerder
van eene volkspartij ; met het bijbegrip van
verachtelijkheid: volksverleider, oproerstoker,
aandrijver tot omkeering der gevestigde orde
van zaken; - demagogie, f. volksleiding; volks
streven naar heerschappij in eene-verlidng;
volkspartij; - demagogisch, adj. volksleidend,
volksverleidend enz. ; - demagogisme, n. grond
handelwijzen der demagogen. -steling
demain, fr. (spr. d'meri) morgen; - à demain,
tot morgen; - demainmatin (spr. -ma "), morgen vroeg; - demain au soir (spr. -o sodr), morgenavond.
demancheeren (spr. -eeri's;-) fr. (démancher,
van le manche, steel, hecht, vioolhals; van 't
mid. lat. manicum, greep, handvatsel, v. manus,
hand, z. V. a. manubrium) den steel of het
hecht afdoen; Muz. de linkerhand aan de viool
uit de natuurlijke plaatsing brengen; met de
hand over de greep reiken om scherper tonen
voort te brengen; - demanchement, n. (spr.
demaiisj'mái) Muz.'t overgrijpen der linkerhand.
demandeeren, lat. (demandáre; vgl. m a n d am u s) overdragen, opdragen, toevertrouwen,
aanbevelen; - demandàbel, adj. nw. lat. vorderbaar; - demandánt, m. nw. lat. klager, eischer; demandàtie (spr. t=ts), f. opdracht, last; demande, f. fr. (spr. -mand') vraag, verzoek,
bede.
Demang, m. jay. titel van het hoofd van

DEMEN:

eenige dorpen, een district in Indië, gewoonlijk
lager in rang dan de w e d o n o.
demanteleeren, fr. (démanteler, v. manteau,
mantel, it. mantello, lat. mantéllum, mantélum)
onthullen, openen, doen springen, de ringmuren
eener vesting afbreken, slechten.
Demarcatie, z. ond. d e m a r q u e e r e n.
Demárch, m. gr. (dèmarchos, van démos, volk,
en árchein, heerschee) hoofd van een d e m o s
of gemeente in het oude Athene, burgemeester; demarchie, f. ambt en waardigheid van zulk een
volkshoofd.
Demarche, f. fr. (spr. demársj' ; vgl. m a r s c h,
enz.) gang, wijze van gaan; handelwijze, gedrag,
wandel; - demarches, f. pl. maatregelen; demarches doen, stappen doen, maatregelen nemen.
demarqueeren (het naast van 't fr. démarquer,
doch dit oorspr. van het duitsche m e r k,
m a r k) teekens of merken zetten, grenslijnen
trekken, afpalen, afperken, afbakenen; - demarcàtie (spr. t= ts) f. begrenzing, afperking, afpaling, afbakening; Mar. bepaling of berekening
der plaats, waar een schip zich in open zee
bevindt, het bestek; - demarcatie-cordon, n.
grens- of scheidingsketen; - demareátie-ljjn,
Mil. door twee of meer strijdende partijen vastgestelde grenslijn, die gedurende een bepaalden
tijd, b. v. wapenstilstand, niet mag overschreden
worden; ook grenslijn, door paus Alexander VI
langs de W. kust van Afrika getrokken, om de
grenzen van de heerschappij der Portugeezen en
Spanjaarden aan te wijzen; Med. afscheidingslijn, waar koudvuur blijft staan; - demarcatietroepen, grenstroepen, grenssoldaten.
demasqueeren of demaskeeren, fr. (démasquer,
vgl. m a s k e r) ontmaskeren, de mom afnemen; ontsluieren, tentoonstellen; Mil. ontblooten, b.v. eene batterij demasqueer e n, hare bedekking wegnemen en haar zoo
in staat stellen om te vuren.
dematerialiseeren (spr. s=z) nw. lat. (vgl.
m a t e r i a l i s e e r e n) vergeestigen, van het
ma terialismeafbrengen.
Demdit, m. turk. bloedcijns.
Demegorie, f. gr. (van démos, volk, en agoreuein, op de markt of in 't openbaar spreken)
volks- of staatsrede, rede in eene volksvergadaring.
Demêlé, n. fr. (van méler, mengen; vgl. m e 1 e e r e n) kleine twist, geschil, strijd, onenigheid, tweedracht, verwikkeling; - demêleeren
(fr. démêler), verwarde zaken uiteendoen, uitzoeken, scheiden, ontwikkelen, ontwarren; met iemand wat te demêleeren
hebben, iets met hem uitstaande hebben,
een geschil - met hem af te maken hebben; demêloir, m. fr. (spr. -bar) haspel; werktuig om
kamwol te bewerken, bestaande uit een kaarde
of kam en een kamrol.
demembreeren, mid. lat. (demembrdre, v. membrum, lid) ontleden, in stukken breken, verdeelen; - -demembrement, n. fr. (spr. demaiibr'máii)
verdeeling, verbrokkeling, uiteenneming. .
Demen, pl., z. d e m o s.
,
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demenageeren (spr. g=zj) fr. (déménager;
vgl. m e n a g e) verhuizen, aftrekken; - demenagement, n. fr. (spr. --ná-z j'máh) verhuizing,
't ontruimen, aftrekken.
demeneeren (zich), fr. (se démener; vgl. m e n é e) zich hevig bewegen, wilde gebaren maken.
Démens, m. lat. (van mens, z. ald.) onzinnig,
krankzinnig; - dementia (spr. t= ts) f. (fr.
démence) onzinnigheid, krankzinnigheid,
zin.
dementeeren (spr. dema'at-) fr. (démentir, van
mentír, liegen) de onwaarheid aantoonen, logenstraffen, wederleggen, tegenspreken, ; - dementi,
n. (spr. demanti) beschuldiging van eene leugen,
logenstraffing; tegenspraak met zichzelven, beschaming over eene mislukte, haar doel niet bereikende daad; een dementi stellen,
tegenover beweringen of geruchten, ze voor onwaar verklaren; iemand een dementi
geven, hem de onwaarheid aantoonen, hem
logenstraffen, tegenspreken; - z i c h z e 1 v e in
een dementi geven, zich tegenspreken,
met zichzelven strijdig spreken of handelen;
zijn woord terugnemen of niet houden.
demephitiseeren (spr. s = z), nw. lat. (vgl.
in e p h i t is e e r e n) van schadelijke uitdampingen of van stiklucht en stank reinigen; demephitisatie, f. (spr. -za-tsie) nw. lat. reiniging
van stiklucht.
Demerary, n. eng. (spr. -ren) eng. kolonie in
Guyana en vandaar : soort van katoen.
demereeren, lat. (demeréri) zich verdienstelijk
maken, verdienen; - demerént, m. (demérens)
verdienstelijk, hij, die zich verdienstelijk maakt.
Demente, f. fr. (vgl. m e r i t e) wangedrag,
het strafbare in eene daad; - dementen-huis,
n. in de Kath. kerk: huis van correctie of
strafinrichting voor geestelijken; - demeriteeren (fr. démériter) zich ,schuldig maken, misdoen.
Demérsie, f. later lat. (demersio, v. demergére,
verzinken) verzinking, onderduiking; 't verzinken.
Deméter, f. gr. Myth. godin van den landbouw,
bij de Romeinen C e r e s (z. ald.); - demetrium,
z. v. a. c e r e r ï u m (z. ald.).
demeubleeren, fr. (démeubler; vgl. m e u b 1 e)
het huisraad wegnemen, ontruimen; - demeublemént, n. (spr. - m n) ontruimen eener woning
van huisraad.
demeureeren, fr. (demeurer) blijven, vertoeven.
Démeuri, arab. bloedsteen, d. i. bloedstelpende
steen.
demi, fr. (spr. d'mi, v. lat. demidius, d. i.
dis- en medius) half; a - demi, ter helfte ; - demiair, m. fr. (spr. -èr), z. d e in i v o 1 t e; - demiamplexicaulisch, ook s e in i- en h e in i - a mp l e x i c a u l i s c h (z. het laatste); - demi.
bastion, n. fr. Mil. half bastion, half bolwerk
(eene f a c e en een f l a n k); - demi-baton,
m. fr. Muz. 1/2 maat rustteeken; - demi-cotons,
pl. (spr. -tén) sterke half-katoenen stoffen; demi-coupe, f. fr. (spr. -koep) danspas, waarbij
de beide knieën gebogen en bij het oprichten de
achterste voet verzet wordt; - demi-drap, n. (spr.
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-dra) half laken; - demi-fortune, f. fr. eig. halffortuintje; vierwielig rijtuig met éen paard,
eenspan; - demi-hollande, f. half hollandsch
linnen, fijne soort van lijnwaad, dat in Picardië
wordt gemaakt; - demi-jeu, m. (spr. -zjeu) Muz.
halfspel, halfluid spel, tusschen zacht en sterk
in; - demi-john, ind. eng. (spr. dimmidzjon; fr.
dame-Jeanne) groote flesch in manden om vloeibare chemicaliën te vervoeren; - demi-line,
f. Mit. halve maan, buitenwerk, waarvan de
keel op eene halve maan gelijkt of korte afgestompte flanken heeft; z. v. a. r a v e 1 ij n; ook
een soort biscuit; - demimesure, f. (spr. s=z) halve maatregel; - demi-monde, f. (eig. m.) (spr.
-m nd') eig. halve wereld; half-voorname kringen der fijne boeleersters, spelers en andere
avonturiers, die uitwendig de zeden der voorname
wereld nabootsen (naar een blijspel van Dumas
fils aldus genoemd;) vandaar demi -mondaine,
f. schijnbaar tot den gegoeden stand behoorende
lichte vrouw; - demi-parallèle, f. Mil. dat gedeelte der loopgraaf, dat parellel loopt met het
front van den aanval; - demi-relief, n. (vgl.
r e t i e f) half verheven werk; - demi-(saison),
I . dunne overjas; - demi-sappe, f. halve loopgraaf; vgl. s a p p e ; - demi-soupir, m. (spr.
-soepiér) Muz. achtste rust; - demi-teinte, f.
(spr. lé t') halfschaduw bij plaatsnijders; Pict.
middelkleur, halftint (mezzo tinto, it.); - demiton, m. Muz. halve toon; - demi-tour, m. (spr.
- toer) Mil. halve wending, omdraaiing van het
lijf, zooals b. v. bij het rechts om 1 links om 1 demi-volte, f. of demi-air, m. éen der zeven bewegingen van het paard, halve zwenking.
Deminutie, deminutief, z. d i in i n-.
Demi-parallèle, demi-monde, enz., z. ond.
demi.
demissus, lat. (van demiltére, nederlaten) bescheiden, ootmoedig, kleinmoedig, nedergeslagen; - demissie, I. (demissio) vriendelijkheid
jegens geringeren; bescheidenheid, ootmoed;
ook: ontslag, ontzetting, afdanking; z. v. a.
d i in i s s i e (z. ald.); - demissionair, adj. die
zijn ontslag genomen heeft, b. v. e e n d e m i ssionair kabinet of minister, z. diin i s s i o n a i r; - demissionair, m. (fr. démissionnaire) ontvanger van afgestane goederen,
hij, tot wiens voordeel men iets afstaat.
Demité, f. gekeperde zijden stof, die inz. op
het eiland Scios wordt vervaardigd.
Demiteinte, demitour, enz. z. onder d e in i.
Demiürg, m. gr. (demioergos, v. démos, volk,
en érgein, werken, doen, waarvan érgon, werk;
eig. wie het volk aan nuttig werk zet) werk
kunstenaar, a r c h i t e k t; volksre--mestr,
gent, hoogste overheidspersoon in verscheidene
gr. staten; ook naar de leer der gnostieken,:
opperbouwmeester van het heelal, wereldschepper, niet God, maar een der A e o n e n, welke
uit de van den beginne naast God bestaande
stof, den grond van al het kwade, de wereld en
eene der twee zielen van den mensch, zijne
z i n n e l ij k e, geschapen heeft.
demobiliseeren (spr. s = z) barb. lat. (vgl.
m o b i e 1, enz.) Mil. ontwapenen, op den voet
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van vrede stellen; Jur. roerende goederen voor
onroerende verklaren; - demibolisàtle (spr.
-za-tale) of demobiliseering, f. Mill. ontwapening.
Demogerónten, m. pl. gr., oudsten des volks,
senatoren in het tegenwoordige Griekenland.
Demographie, demologle, z. onder d e m o s.
Demoiselle, f. fr. (spr. demoaz, ; vroeger da moiselle, verklw. van dame, gelijk het it. donzella, van donna; mid. lat. dóminicella, domicella
(z. ald.) van domina) juffrouw, juffer, jongedochter; – demoiselle du comploir, juffrouw die
geld ontvangt en de kas houdt; ook naam van
een insect: waterjuffer; handblok of stamper der
straatmakers ; in orgels : z. v. a. a b r é g é s.
Demokratie of democratie (spr. t=ts), f. gr.
(van demos, volk en kratein, heerschee) volksheerschappij, volksregeering, regeeringsvorm,
waarbij het volk, d. i. de gezamenlijke burgers,
zoowel de wetgevende als de uitvoerende macht
bezit, hetzij onmiddellijk (a b s o 1 u t e d e m oc r a t i e), hetzij door gekozen vertegenwoordigers (r e p r e s e n t a t i e v e d.); integenst.
met aristokratie; z. ookrepubliek;demokraat, m. burger en aanhanger van zulk
een staatsvorm; volksvriend, vrijburger, vrij
-heidsvrn;–mokáth,adj.vribugelk
tot de volksregeering behoorende; – demokratiseeren (spr. s=z), vrijburgerlijke gezindheden
koesteren en uiten; een staat in Bene demokratie
veranderen; – demokratisme, n. vrijburgerzin;
't aankleven der volksregeering.
Demokritus, oud-gr. wijsgeer, de schepper van
het atomen-stelsel. Volgens een der vele sprookjes, omtrent hem in omloop gebleven, zou hij
bestendig over de dwaasheden der menschen
hebben gelachen (vandaar zijn bijnaam gelasinus), gelijk H e r a k 1 i t u s, een ander oud-gr.
wijsgeer, steeds daarover weende (vandaar zijn
bijnaam skoleinos, d. i. duister); zoo beteekent
een d e m o k r i e t een lacher, iemand, die de
wereld inz. van hare lachwekkende zijde beschouwt, een vriend der gezellige vreugde enz. ; –
demokritisch, adj. soms: satiriek, s p o ttend.
demoliéeren, (fr. démolir, van 't lat. demoliri,
wegruimen) slechten, omverwerpen, afbreken,
sloopen; – demolitie (spr. t= ts) of demoliseering
(spr. s=z), f. slechting, slooping, nederhaling,
omverwerping van een wal, een huis; – demolitiesysteem, n. Mil. stelsel, volgens het welk
reeds bij den bouw der vestingwerken de noodige
inrichtingen tot vernieling daarvan gemaakt
worden; de tot dat doel aangelegde mijnen
heeten demo1itie- mijnen.
demonetiseeren (spr. s=z), fr. (démonétiser,
van het lat. monéta, munt) eene munt of een papier zijne waarde ontnemen, buiten omloop
brengen; – demonetisàtie (spr. –za- tsie), f. waar
buitenomloop-brengen van mun--debnmig,
ten of papieren, devaluatie.
demonstreeren, lat. (demonstràre) toonen, bewijzen, betoogen, voor oogen leggen, ontleden; –
quod erat demonstrándum, afgekort Q. E. D.,
dat te bewijzen was; – ad oculum of ad ociclos
d e m o n s t r e e r e n, aanschouwelijk maken,
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helder, klaarblijkelijk, zonneklaar bewijzen; –
demonstribel, adj. (later lat. demonstrabilis, e)
bewijsbaar, betoogbaar; – demonstrabilitelt, f.
nw. lat. bewijsbaarheid; – demonstràtie (spr.
tie=tsie) (lat. demonstralio) overtuigend, zotneklaar bewijs, dat de onderstelling van het tegendeel niet toelaat (gelijk b. v. de m a t h e m a t i sche demonstratiën)betoog,ontwikkeling; Anat. onderricht in de ontleedkunde, met
behulp van preparaten; Jur. aanwijzing, ontvouwing, een minder vormelijk bewijs (in summiere rechtszaken); Mil. bedreiging, houding van
aanval, dreigende houding, 't te kennen-geven
van een zeker oogmerk door gemaakte bewegingen, om daardoor den vijand te misleiden;
in het algemeen: openlijke betooning of bekend
gezindheid (inz.-makingve of
van staatkundigen aard), in Zuid-Nederland:
betooging; – demonstratio dirécta, onmiddellijk,
rechtstreeksch bewijs; – d. indirecta, middellijk,
zijdelingsch bewijs; – demonstratief, adj. lat.
(demonstrativus, a, um), aanwijzend ; bewijzend,
overtuigend, bewijsbaar; bondig; ook: sterk met
gebaren werkend ; – demonstrativum, n. pl. demonstrativa, Gram. aanwijzende voornaamwoorden, b. v. deze, die, gene, enz.; – demonstrátor, m. aanwijzer, vertooner, bewijs
-voerd.
demonteeren, fr. (démonter, vgl. m o n t e e r e n) Mil. van het paard afzetten, uit den
zadel lichten; weerloos, onbruikbaar maken,
buiten staat van verdediging stellen, b. v. eene
batterij; een stuk geschut demonteer e n, het affuit of rolpaard aan stukken schieten
of op eene andere wijze bederven; ook tot zwij-

gen brengen; ook: uit elkander nemen (machine,

werktuig).
demoraliseeren (spr. s=z) fr. (démoraliser;
vgl. m o r a a 1, enz.) onzedelijk, zedeloos maken,
de zeden verbasteren; bederven, van zedelijke
waarde berooven; inz. iemand het gevoel van
eigenwaarde doen verliezen; volgens Napoleons
spraakgebruik: (een leger) ontmoedigen; – demoralisàtle (spr. za-tsie) f. zedenverbastering,
zedenbederf, zedelijke verwildering; ontmoedigmgde mortuis nil nisi bene, z. oud. mortuus.
Demos, m. gr. volk; in het democratische
Athene : gemeentedistrict, onderafdeeling, der
P h y 1 e (z. ald.), pl. dèmen; – demographie, f.
volksbeschrijving, wetenschap, welke de schildering der maatschappelijke en staatkundige
eigenschappen en vermogens van het volk, inz.
der staten ten doel heeft; z.v.a. historische statistiek; – demologie, f. leer van het volk, leer van
het ontstaan, het innerlijk individueel wezen en
de verandering der staten; – demotisch, gr. (démotikos) tot het volk behoorende, volksmatig;
volksgezind, volks .... ; – demótiseh schrift der
oude Egyptenaren, d. i. volksschrift, het gewone
egyptische letterschrift, in tegenst. met het
hiëratische (z. ald.).
Demosthénes, m. beroemd oud-gr. redenaar
in Athene ; vandaar in het algemeen : uitmuntend redenaar, bij uitstek welsprekend mensch;
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- demosthénische welsprekend Ii e i d, wegsleepende, buitengewone welsprekendheid, naar het voorbeeld van dien Griek.
demoveeren, lat. (demovére; vgl. movère) weg
-ruimen,
afzetten.
demlis demendis, lat. (van demére, wegnemen)
na wegneming van hetgeen weggenomen moet
worden.
demulceeren, lat. (demulcére) streelen, liefkoozen, sussen, stillen; - demulceerend, adj. Med.
verzachtend, bedarend; omwikkelend (van artsenijen).
Denarius, m. lat. (van denarius, d. i. tien bevattend) oud-rom. zilvermunt, die oorspr. 10,
later 16 asses of 4 sertertiën deed, ongeveer =
37 1 / 2 cent, in de middeleeuwen van verschillende
waarde; ook eene silezische kopermunt, ongeveer = 1 /2 cent; - denarius Petri, Sint-Pieterspenning, zekere opbrengst aan den paus; í^ertius denarius, derde penning; in het duitsche
recht: het lagere gerechtshof, omdat het hoofd
daarvan 1 /3 van de gerechtskosten genoot; rdenáro of danáro, m. ital. 1° koperen munt van
verschillende waarde ; 2° aandeel van een koopman in een schip of zijne lading; 3 ' zijde- en
goudgewicht, ongeveer 1 grein.
denationaliseeren (spr. s=z) barb. -lat. (vgl.
II a t i e, enz.) het nationaal karakter ontnemen,
van den volksaard (n a t i o n a 1 i t e i t) berooven; niet meer als tot eene zekere natie behoorende erkennen, het burgerrecht wegnemen; denationalisatie (spr. -za-tsie) of denationaliseering, f. berooving van de nationaliteit, ontburgering.
denaturaliseeren (spr. s=z) barb. -lat. (vgl.
II a t u r a l i s e e r e n) de toegestane landrechten weder intrekken, het burgerrecht ontnemen; weder verwerpen, uitwerpen, b. v. een
vroeger opgenomen woord uit de taal.
denatureeren, (fr. dénaturer) ontaarden, ver-

basteren; de natuur, den aard der zaak veranderen; onbruikbaar maken (b. v. steen- en keu
voor gebruik in spijzen door toevoeg -kenzout
-selvanhrtoi,pleumnz.;acoh

als drank).
denátus, a, um, nw. lat. (v. 't lat. de en natus,
geboren, part. v. nasci, geboren worden) gestor,ven.
Dendragaat, m. gr. (van déndron, boom) boomagaat, ook m o k a- s t e e n; variëteit van den
chalcedoon met dendrietische of
boomvormige teekeningen; - dendrieten, m.
pl. boomsteenen, d. i. stukken kalk en mergel,
op wier oppervlak zich getakte beelden van
bruinsteen, bruinijzersteen enz. gevormd heb
-ben;dritschof ,adj.bmvormig; - dendrobátisch, adj. N. H. op boomen
klimmend; - dendrodrbmisch, adj. op boomen
loopend; - dendrographie, f. boombeschrijving; dendrogrdphiseh, adj. boombeschrijvend, de
boombeschrijving betreffende; - dendrolíthen, m.
pl. versteeningen van boomen en hunne deelera,
die in alle streken der aarde, in de zoogenaamde
secundaire vormingen, voorkomen en overblijf
ondergegane schepping zijn;- dendrolo--selnr
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gie, f. boomkunde; - dendroloog, m. boomken-

ner, boomkundige; - déndrometer, n. boommeter, werktuig uitgevonden door D u n c o m b e
en W h i t t e 1 s, om de hoogte van een boom,
de doorsnede en zijne houtmassa te meten (men
bepaalt er ook vrij nauwkeurig de hoogte en
den afstand van bergen, torens, enz. mede) ; dendrometrie, f. boommeetkunst; - dendromórphisch, adj. boonvormig; - dendrophágiseh,
adj. houtvretend; - dendrophilus, m. liefhebber
van boomen; - dendrophilen, pl. (dendrophilae)
op boomen levende hagedissen; - dendrophis,
f. boomadder.
Deneb, m. arab. (eig. staart, n.l. van den
zwaan) buitenste en helderste ster in het ster
zwaan, die met 5 andere een-renbldva
groot kruis vormt.
denegeeren, lat. (denegáre; vgl. n e g e e r e n)
weigeren, afslaan; - denegàtie (spr. t=ts) f.
nw.lat. weigering; ook loochening voor het gerecht; - denegatio audientiae, Jur. weigering van
gehoor op een ingebracht verzoek; - denegatio
debiti conjugális, weigering van den huwelijks
lat. loochenaar, verloo--plicht;dengáor,m.
chenaar.
Déneschka, dénga, z. d e n u s c h k a.
Deng deng, ind. in de zon gedroogd vleesch;
ook ding-ding.
l)engi, pl. russ. (sing. denga, zilvermunt) geld.
Denguekoorts, f. Med. knokkelkoorts, een
rheumatische aandoening met koorts en uitslag,
in warme landen; de zieken hebben een gedwongen houding, vandaar de naam (sp. dengue=
gemaaktheid) en in 't eng. dandy /ever.
ever.
Denier, m. fr. (spr. de-njé; van 't lat. denarius,
z. ald.) kleine koperen munt in verscheiden
landen, geldende van 1 /4 tot 1 /2 cent; - denierbalans, f. balans om den graad van fijnheid der
zijde te bepalen.
denigreeren, lat. (denigràre; van niger, zwart)

zwart of verachtelijk maken, belasteren; denigránt, adj. (lat. denigrans, fr. dénigrant)
zwartmakend, aantijgend, lasterlijk; - deni-

gratie (spr. t=ts) f. lat., en denigremént (spr.
malt) m. fr. zwartmaking, belastering, verne-

dering, 't schenden van den goeden naam.
Dénitrificateur, m. bij de zwavelzuurbereiding : eerste voorkamer, waarin het in het zwavelzuur voorhanden salpeterzuur ontleed wordt;
- denitrificatie, f. Chem. 't ontleden van nitraten.
Denizon of denison, m. eng. (spr. dénniz'n)
vrij burger, vreemdeling, die het burgerrecht
heeft verkregen (van het lat. donatio, oudfr.
donazon, donaison afgeleid, dewijl hem e x
d e n a t i o n e r e g i s het burgerrecht is geschonken) ; - denizeeren (eng. to denizen het
burgerrecht schenken; vrijmaken; - denization,
f. (spr. dennizéésjen) in Engeland: vrijmaking,
verleening van het burgerrecht.
denobiliteeren, nw.lat. (vgl. n o b i 1 i t e er e n) ontadelen, van den adeldom berooven
of vervallen verklaren.
denomadiseeren (spr. s=z) het nomaden
doen afleggen, aan vaste woonplaatsen-levn
gewennen.
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denomineeren lat. (denominàre; vgl. n o m e n
enz.) noemen, benoemen, aanstellen; — denominàtie (spr. t=ts), f. noeming, benoeming;
aanwijzing, aankondiging; — denominatio testium,
benoeming der getuigen; — denominativum, n.
nw.lat. , Gram. naamwoord, dat onmiddellijk
van een ander afgeleid is; — denominator, m.
Arith. noemer van eene breuk; — denominator
rations, reden- of verhoudings- aanwijzer, z. v. a.
quotient, z.ald.
Denoncé, m. z. v. a. d e n u n c i a a t.
denonceeren, fr., z. v. a. denunciëeren.
de non prejudicándo, z. ond. p r w j u d ie i um.
denoteeren, lat. (denotàre) beteekenen, te
kennen geven, aanwijzen; — denotatie (spr.
tie=tsie) f. beteekening, aanwijzing door teekenen.
denoueeren, fr. (spr. ou =oe; van nouer, = lat.
nodare, knoopen) ontknoopen, oplossen, ontwarren; — denouábel, adj. oplosbaar; — denouement, n. fr. (spr. denoe'mM') ontknooping,
ontwikkeling; oplossing, beslissing, afloop.
de novo, z. ond. novum.
Denrée, f., pl. denrées, fr. (spr. datiré' ; provenc.
denairada, mid.lat. denariata, eig. en oorspr.
som, bedrag of de waarde van een denarius; z.
d e n a r i u s, hoeveelheid waren, die men voor
een denarius, fr. denier, kreeg; men zeide oud
deniérée), levensmiddelen, iedere eetwaar;-tijds
— denrées coloniales, fr. koloniale waren.
denseeren, lat. (densàre, v. densus, dicht) dicht
maken, verdichten, b.v. waterdamp; — densàbel, adj. verdichtbaar; — densàtie (spr. t=ts) f.
verdichting; — densiflórisch, adj. nw.lat. (densi /torus) met dicht bijeenstaande bloemen; —
densifóliseh, adj. dichtbebladerd; — densimeter,
m. Phys. dichtheidsmeter, werktuig om den
graad der dichtheid, het soortelijk gewicht, van
een vloeistof te bepalen; — densirostriseh, adj.
met harden en vasten snavel; — densiteit, f. (densitas) dichtheid.
Dent, m. (beter f.) fr. (spr. data; v. lat. dens,
tand) in fr. Zwitserland en in Savoye kegelvormige bergtop, die in duitsch-Zwitserland h o r n
heet, b. V. de Dent du Midi in Savoye; — dents
postiches, pl. (spr. dali postiesj') valsche of ingezette tanden; — dentágra, n. lat.gr. Med. tandpijn, kiespijn, beter gr. o d o n t a g r a; — dentaal-letters, f. pl. Gram. lat. ned., tandletters,
zulke letters, bij welker uitspraak de tong de
tanden raakt, zoo als d, t enz. ; — dentaliën, m.
pl. lat.-gr. zeetanden, eene versteening; — dentallum, n. zeetand, tot het geslacht der pijpschelpen behoorende; — dentaria, f. nw.lat. (v.
lat. dentarius, tot den tand behoorende) tandkruid; — dent(h)arpaag, m. tandentrekker, ieder
werktuig tot het uittrekken der tanden; koevoet, engelsche sleutel enz. ; — dentatlën (spr.
t2=tsi) f. pl. nw.lat. uittandingen, tandvormige
spierhoofden; — dentatus a, um, adj. Bot. getand;
— dentieórnisch, adj. N.H. nw.lat. met getande
voelsprieten; — denticuli, pl. lat. Arch. een sieraad, uit kleine vierkant bewerkte stukjes bestaande, tandsneden, kalfstanden aan eene kor-

nis; — dentrificium, n. lat. of dentifrice (spr
dalti/ nies) n. fr. tandmiddel, tandpoeder; — denticulatus, a, um, adj. Bot. fijngetand; — dentiróstres, m. pl. N. H. tandbekken, eene vogel
orde der muschachtigen behoo--fam'e,tod
rende; — dentiróstrisch, adj. met getanden snavel; — dentisealpium, n. tandenstoker, werktuig
om de tanden schoon te maken en af te schrappen; — dentist, m. f. nw.lat., dentiste, fr. (spr.
da tiest') tandheelkundige; — dentítie (spr. tie=
tsie) f. lat. (dentitio)'t tandenkrijgen, doorbreken
der tanden bij kinderen; — dentuur, f. nw.lat.
(fr. denture, daarentegen it. d e n t a t u r a)
tandwerk, gebit, gezamenlijke tanden en kiezen;
gesteldheid daarvan; — denteleeren, (spr. das'it—)
fr. (denteler) tanden, uittanden, getand maken;
— dentelle, f. (spr. dahtèll') kant, een bekend
opengewerkt weefsel van garen, zijde, enz.; -denteláre, f. fr. (spr. da . iteluur') uitgetand of
getand werk; — dentolabiálen, f. pl. gr. Gram.
tandlipletters, lipletters, die tusschen de tanden
en de onderlip gevormd worden (v en t).
Déntsehuk, m. russ. soldaat, Wien de bediening
van een officier is opgedragen, oppasser.
denudeeren, lat. (denudare; vgl. nudes) Chir.
ontblooten, b.v. een been bij breuken; — denntdátie (spr. t=ts) f. ontblooting, blootlegging; —
denudatus, a, um, adj. Bot. ontbloot, van bladeren ontdaan.
denunciëeren, lat. (denuneiàre; vgl. n u nc i u s enz.) voor het gerecht aangeven, aan
fout berispen, wraken; — denunel--klagen;
ánt of denuneiàtor, m. aangever, aanbrenger,
aanklager, verklikker; — denunciaat, m. aangeklaagde, aangegevene; — denunciatie (spr. tie=
tsie) (denunciatio) aangifte van eene overtreding bij de overheid of geestelijkheid, aanwijzing, bekendmaking; ontdekking, verklikkeriy;
— denunciatio litis, aankondiging van een rechts
aan een derde, met uitnodiging tot ge -gedin
rechtelijke verdediging; — denunciatio matrimonii
huwelijksafkondiging.
Denusehka of liever denesehkla, (verklw. van
denga, f. russ. dénjga, perz. tengeh, munt, geld,
napol. dená;o, van 't lat. denarius, z. ald.) russ.
koperen munt, = 1/2 kopeke of bijna 1 cent.
Deo annuente enz., z. ond. D e u s.
deobstrueeren, nw.lat. (vgl. o b s t r u e er e n) Med. eene verstopping wegnemen, openen; — deobstruént, adj. verstopping wegnemend.
Deodaat (van 't lat. a Deo dates, van God
gegeven), mansn., z. v. a. T h e o d o r u s; —
deodánd, n. eng. (spr. díodénd; v. lat. deo dan
iets dat aan God gegeven worden moet)-dum,
in het eng. recht: alles wat als aanleiding tot
den dood van een mensch aan den Staat ver
thans aan den schadelijdende wordt toe--viel,
gekend.
deonereeren, lat. (deoneráre, v. onus, z. ald.)
ontlasten, ontladen; ledigen.
Deontologie, f. gr. (van dean, dat wat wezen
moet, het noodige, plichtmatige, plicht, van
dei, men moet, 't is noodig) plichtenleer, zedenleer (een woord, door den eng. wijsgeer Bentham
gebezigd).
.
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deopteeren, lat. (deoptàre) kiezen, bij eene
keus zijne meening uitspreken, stemmen.
depaqueteeren (spr. qu=k), fr. (dépaqueter)
uitpakken, ontpakken.
deparalyseeren (spr. s=z) lat. gr. (vgl. p ar a 1 y s i s, enz.) de verlamming wegnemen.
departeeren, fr. (départir, van 't lat. partire,
partiri, deelen) afdeelen, uit elkander zetten,
scheiden; - departemént, n. fr. (spr. -mán; gewoonlijk als nederl. -ment) verdeeling, uitdeeling van zekere bezigheden onder vele personen
in een college; ambts- of werkkring, vak, bedrijf, beheer, al wat tot iemands bevoegdheid
behoort; dat is niet van mijn dep a r t e m e n t, dat behoort bij mij, in mijn
vak, op mijn bureau enz. niet te huis, daartoe
ben ik niet bevoegd, dat gaat mij niet aan;
verschillende afdeelingen van de staatszaken,
onder de ministers verdeeld, b. v. d e p a r t ement van oorlog, van financiën
enz. ; hoofdafdeelingen van het inwendig beheer in een land, b.v. in Frankrijk, landsafdeeling, kreits, landvoogdij ; ook afdeelingen van
een genootschap, van eene maatschappij b.v.
de afdeelingen der maatschappij Tot Nut van
't Algemeen; Arch. gezamenlijke, tot hetzelfde
gebruik bestemde vertrekken in een gebouw
z. v. a. a p p a r t e m e n t; - departementaal,
adj. wat de departementen betreft; - departitie
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. verdeeling.
depasceeren, fr. (depascére) afweiden, af- of
kaalvreten.
depasseeren, lat. (dépasser) voorbijtrekken,
overgaan, te buiten gaan, voorbijstreven.
depaupereeren, nw.lat. (v. 't lat. pauper,
arm) verarmen, arm maken; - depauperàtie
(spr. tie = tsie), f. verarming.
depeeheeren (spr. ch=sj) fr. (dépêcher, oudfr.
despescher, it. dispacciare, als van een lat.
dis -pactidre, van dis- en pactum, pangére, bevestigen) verhaasten, bespoedigen, snel afzenden, met spoed afvaardigen; - zich depecheeren, zich spoeden, haasten; - depêche, f.,
pl. depêches, fr. (spr. depesj ; it. dispaccio)
ambtsbericht, meestal door koeriers overgebracht, staatsbrieven, brieven tusschen het
ministerie van buitenlandsche zaken en de daar
afhankelijke diplomatische agenten, voor--van
schriften omtrent het te houden gedrag; in het
algemeen: een op 't spoedigst verzonden bericht, spoedbericht, b.v. een telegram.
depeculeeren, lat. (depeculári) eene openbare
kas bestelen; - depeenlàtie (spr. t = ts) f. kas
diefstal aan de kas gepleegd; - depe--diefstal,
culàtor, m. kasdief, besteler eener openbare kas.
depelleeren, lat. (depellére) verwijderen, ver
-drijven,
afwenden, verstooten.
dependeeren, lat. (dependere) afhangen van
iemand, hem onderworpen zijn; - dépendens,
adj. lat. Bot. hangend; - dependént, adj. (dependens) afhankelijk, ondergeschikt, onzelfstandig;
- dependéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. afhankelijkheid, onderworpenheid, ondergeschiktheid; dependentiën, f. pl. Jur. z. v. a. p e r t i n e nt i ë n, al het bij- en toebehooren eener zaak.
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depenneeren, nw.lat. (v. 't lat. penna, veder,
pen) Kmt. rekeningen in het kladboek doorhalen; eenen last terugnemen.
Depense, f. fr. (spr. depáns', van 't lat. dis
afwegen, uitdeelen, besteden, waarvan-pendér,
dispendium, uitgaaf) uitgave, onkosten, vertering, verkwisting; ook (naar it. dispensa)
spijs- of voorraadkamer; - depenseeren (fr.
dépenser), uitgeven, besteden, verteren, verdoen, doorbrengen, verkwisten; - depenseur
(spr. depáns-) verkwister, doorbrenger; dit
woord is in 't fr. niet in gebruik, men zegt er
dépensier (spr. depans je'), hetwelk echter meer
(= it. dispensiere) beheerder van de voorraadskamer, schaffer, spijsmeester beteekent.
deperdeeren, lat. (deperdére) verliezen; verderven, te gronde richten; - deperditie (spr. 1=
ts) f. verlies, vermindering; verderving; deperdieten, n. pl. (mid.lat. deperdita, pl. van
deperditum, verloren) verlies, schade, inboeting,
in Hongarije het verschil tusschen den prijs der
levensmiddelen, waarvoor de burgers en boeren
de keizerlijke militairen moeten proviandeeren,
en tusschen de marktprij zen.
depeupleeren, fr. (dépeupler, van peuple, volk)
ontvolken, de bewoners uitroeien, verdrijven,
hetzij de menschen uit een land, de visschen uit
een water, de vogelen uit een bosch enz.
dephiegmatiseeren (spr. s=z) ook dephlegmeeren, lat.-gr. (vgl. phlegma, enz.) Chem. ontwateren, eene vloeistof door afdamping of overhaling van het overtollig watergehalte bevrijden
en haar zoo zuiveren en versterken; - dephlegmàtie (spr. t=ts) of dephlegmeering, f. lat.-gr.
(vgl. p h l e g m a) ontwatering, verdrijving of
wegneming der waterachtige deelen uit de
geestrijke vloeistoffen; vgl. r e c t i f i c a t i e;
- dephlegmátor, m. instrument om te ontwateren; twee in elkaar geplaatste cylinders,
door den binnensten waarvan lucht circuleert
en waarbij de dampen tusschen beide cylinders gevoerd worden.
dephlogistisch, adj. lat.-gr. (vgl. p h 1 o g i st o n enz.) niet ontbrandbaar, onverbrandbaar;
- dephlogistiseeren (spr. s = z) van ontbrandingsstof berooven, onverbrandbaar maken;
- gedephlogistiseerd, adj. van de
ontbrandingsstof beroofd; - g e d e p h 1 og i s t i s e e r d e 1 u c h t, levenslucht, zuivere
lucht, zuurstof.
depileeren, lat. (depiláre, van pilus, haar)
ontharen, van haren berooven; - fig. iemand
van het zijne berooven; - depilàtie (spr. t=ts)
f. nw.lat. ontharing, kaalheid; - depilatief, nw.
lat. ontharend, van het haar beroovend; depilatorium, n. Med. ontharingsmiddel, middel,.
dat de haren doet uitvallen.
depingeeren, lat. (depingére) afmalen, schilderen, beschrijven.
Depit, n. fr. (spr. depi; oudfr. despit, it. dispelto, v. 't lat. despectus, eig. verachting) verdriet
met opwelling van ongeduld en zelfs van toorn,
toorn der onmacht, spijt, ergernis; spijtigheid,
trots; - en dépit (spr. an-) in spijt, ten spijt, in
weerwil van... ; - par dépit, uit verdriet, ergernis.
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deplaceeren, fr. (déplacer; vgl. p l a c e, enz.) wer, z. V. a. depositor; een getuige; iemand uit zijne plaats zetten, verplaatsen, ver- depositum, n., pl. deposlta (spr. s=z) toeverdrijven, afzetten, hem zijne plaats ontnemen; trouwd, in bewaring gelegd goed, een onder
ook: bezinksel, aanslibbing; - ad depo--pand;
ook z.v.a. percoleeren.; - gedeplae e 'e r d zij n, op de verkeerde plaats staan, situm g e v e n, n e m e n, in bewaring geven,
niet op zijne plaats zijn; ook ten ontijde geschie- nemen of nederleggen; - in deposito, in bewaden, kwalijk aangebracht zijn; - deplacement, ring; - depositobank, f. bewaarbank, inrichting,
n. (spr. -mán), verplaatsing, 't van-de-plaats- die kapitalen tegen matige interesten aanneemt,
om ze tot hoogere interesten weder uit te geven;
brengen.
Deplaisanee, f. fr. (spr. deplézáns' ; vgl. - deposito- gelden, n. pl. gelden, die tot uitbreip 1 a i s a n e e, enz.) afkeer, mishagen, weerzin; ding van eenen handel tegen interest worden
ongenoegen, verdriet; - deplaisant, adj. (spr. opgenomen; - depositokas, f. nederleggings- of
-plèza#) onaangenaam, verdrietig; - deplaisir, bewaarkas; - deposito - wissel, m. wissel die voor
n. (spr. -plèzíér) verdriet, mishagen, misnoegen; de deposito-gelden opgemaakt en in handen van
een notaris nedergelegd wordt; - depositie (spr.
kommer.
deplaneeren, lat. (deplanáre) vlak maken, t=ts) f. (lat. depositie) afzetting; nederlegging
van voorwerpen om die te bewaren; ook geeffenen.
tuigenis; - depositie debiti, Jur. nederlegging
de plano, z. ond. p 1 a n.
deplanteeren, lat. (deplanlare; vgl. p 1 a n- eener schuld; - depositio testium, verklaring der
t e e r e n) verplanten, verzetten, uitnemen; getuigen; - depositaris, lat., of depositaire, fr.
- deplantátie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. verplan- m. bewaarder; opnemer van een depot, ver
persoon, bij wien iets ter bewaring ge--trouwd
ting.
Deplétie (spr. 1=ts) f. nw.lat. (depletio, van legd; - depositor, lat., depositeur, fr. (spr. s = z)
't lat. deplére, ledigen) Med. lediging; - depletief, ook deponent, m. toevertrouwer, iem., die geld
of goed nederlegt, in bewaring geeft; - deposiadj. ledigend.
deploreeren, lat. (deploràre) beweenen, be- torium, n. nw.lat. inrichting tot gerechtelijke
jammeren, betreuren, beklagen; - deplorabel, bewaring, z. v. a. a r c h i e f; - depot, n. fr.
adj. nw.lat. (fr. déplorable) beweenenswaard, (spr. depó) in-bewaring gelegd geld b.v. ; bejammerlijk, erbarmelijk; - deplorátie (spr. t=ts) waarplaats. stapel- of verzamelplaats van
f. lat. (deploratio) 't bejammeren, beweenen, be- koopmansgoed, magazijn; bezinksel of zetsel,
dat zich in de afgescheiden vochten, zooals de
klag.
deployeeren (spr. -ploaj-), fr. (deployer vgl. urine, of in chemische oplossingen door de rust,
p 1 o y e e r e n) uiteenslaan, ontvouwen, ont- het koudworden of de verdamping vormt b.v.
wikkelen, uitbreiden; ook uitkramen, aanwen- in wijn; ook hetzelfde beteekenende als a b den, vertoonen, in 't werk stellen, b.v. al zijne s c e s; Mil. aanvullingsmanschappen; aan
bewaarplaats van allerlei-vulingsmazj,
welsprekendheid; - de colonne deploye e r e n, Mil. van de orde in gesloten colonne krijgsbehoeften, wapens, kleeding enz.; - en
tot de slagorde overgaan; zich ontwikkelen; - depot g e v e n, in bewaring geven of nederdeploiement, n. (spr. deploa'mán) ontwikkeling, leggen.
depopulariseeren (spr. s=z) barb.lat. (vgl.
opmarsch.
deplumeeren, nw.lat. (van pluma, verder) ont- p o p u 1 a i r, enz.) aan 't volksgebruik onttrekken, buiten omloop brengen; van de volks
vederen, plukken.
-gunstberov.
depolariseeren (spr. s=z) barb. lat. Phys.
depopuleeren, lat. (depopulare), z. v. a. d evan de polariteit (z. ald.) berooven; - depolarisatie (spr. -za-tsie) f. opheffing der pola- p e u p 1 e e r e n;- depopulàtie (spr. t= ts) f.
risatie; - depolarisátor, m. stof, die den pola- (depeputatio) ontvolking.
Deport n. fr. Kmt. in algemeenen zin : ver
risatiestroom tegenwerkt of vermindert.
dagkoers van een-schiltuendogr
depolisseeren, fr. (dépolir; vgl. p o 1 i s s e er e n , p o 1 ij s t e n) de gladheid wegmaken, effect tegen contante betaling en den leveringskoers van hetzelfde papier op tijd; inz. vergoeweder dofmaken, van glans berooven.
deponeeren, lat. (depanére) afleggen, nederleg- ding, die blanco-verkoopers betalen aan degegen, in bewaring geven, aanvertrouwen; ge- nen, die hun de stukken bij liquidatie leveren
rechtelijk getuigen; ook (weleer op duitsche (vgl. report).
deporteeren, lat. (deportdre) eig. weg-brengen,
universiteiten) een nieuw student ontgroenen,
hem van 't p e n n a 1 i s m e (z. ald.) vrijspreken wegdragen, vervoeren; verbannen, uit het land
en onder de oudere studenten opnemen (zoo ge- drijven, naar een strafkolonie brengen; - deheeten, omdat hij als 't ware de horens moest portatie (spr. tie=tsie) f. (deportatie) uitbanafleggen, diehijdroegals Beanus(vos), ning, vervoer naar eene strafkolonie of naar een
welke als pecus campi (rundvee) werd aangezien); ander land; levenslange verbanning naar een
- depónens (stil. verbum), n. lat. Gram. woord, aangewezen afgelegen oord, verbonden met de
dat den vorm van een lijdend en de beteekenis vervoering daarheen, b.v. van een Rus naar
van een bedrijvend of onzijdig werkwoord heeft, Siberië; van een Franschman naar Cayenne of
en dus als 't ware zijne oorspronkelijke betee- Nieuw-Caledonië; - deportàtus, m. of een gekenis heeft afgelegd; - deponent, m. (depónens) deporteerde, verbannene, uit het land gedrevene.
Depórtus, m. lat. uitkeering; - jus deportuum,
Jur. nederlegger, inbewaringgever, toevertrou-
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recht van een bisschop om van de door hem ver
prebenden de helft van de opbrengst van-lend
't eerste jaar te heffen.
Depositaire, depositie, depositum, z. ond. d ep o n e e r e n.
depossedeeren, fr. (déposséder, van posséder =
lat. possidére, bezitten) iemand uit het bezit
eenex zaak zetten, verdrijven, verstooten; —
gedepossedeerde vorsten, van den troon gestooten en uit hun land verdreven vorsten; — depossessie, f. ontzetting uit het bezit, verstooting.
depossibiliteeren, barb.lat. onmogelijk maken.
deposteeren, fr. (vgl. p o s t) Mil. verdringen,
van eenen post verdrijven.
depostuleeren, lat. (depostulàre) ernstig verzoeken, vorderen, eischen; — depostulàtor, rn .
eischer, vorderaar.
Depot, z. ond. deponeeren.
depotentiëeren (spr. ti = tsi) nw.lat. (vgl.
potentie ond. potent) verzwakken, de
kracht benemen.
depouilleeren (spr. depoelj-) fr. (depouiller,
oudfr. despoiller, van 't lat. de-spoliare; vgl.
s p o 1 i ë e r e n) berooven, uitkleeden, ontblooten, uitschudden, plunderen; — depouillement, n. fr. (spr. —poelj'mán) uitschudding, berooving van eigendom; telling der stemmen, opneming van 't getal der stembriefjes, der stemballetjes, openen en ledigen der stembus; uittreksel, beknopt overzicht van een rekening,
inventaris, protocol, enz. ; — depouille, f. (spr.
depoelj') roof, buit; uittreksel uit eene rekening,
uit een protocol.
deprwdeeren, lat. (depraeddri; vgl. p r oe d at o r) berooven, plunderen, vernielen, verwoesten; — deproedàtie (spr. t = ís) f. (lat. depraedatio)
berooving, plundering; — deproedàtor, m. plunderaar, beroover.
deprwoccupeeren, nw.lat., deproevenieeren,
lat. van vooringenomenheid bevrijden.
Depravàtie (spr. t=ts), f. (depravatio) bederf
verdorvenheid, verslimmering, b. v. der zeden,
der lichaamsvochten.
depraveeren, lat. (depravàre, v. pravus, krom,
verkeerd, slecht) bederven, verslechten; in
't lat. alleen slechter m a k e n, volgens het
nieuwer gebruik ook: slechter w o r d e n; —
depreceeren, lat. (deprecdri, van precari,
bidden) verbidden, afbidden, afwenden, onttrekken; — depreeátie (spr. t=ts) f. (deprecatio)
10 afbidding, verbidding; 2 ' afwijzing, verontschuldiging; 3° plechtige verwensching (onder
aanroeping van het goddelijk gericht), vloek;
4' ook: voorbede; — deprecatuur, f. mid. lat.
,(deprecatura) recht om van de aan kloosters
en kerken geschonken stukken gronds nog
levenslang de inkomsten te trekken; ook tot
in het derde gelid durende erfpacht.
deprecieeren, depreciatie (spr. t=ts) z. d ep r e t i ë e r e n.
deprehendeeren, lat. (deprehendére; vgl. p r eh e n s i e) betrappen, vatten, grijpen-; — deprehensie, f. (deprehensio) betrapping, aan
gevangenneming (inz. van een-houding,
misdadiger op heeterdaad).
-
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Depréssie, f. lat. (depressie, v. deprimére)
nederdrukken, indrukken; nederdrukking, onderdrukking, verdrukking, druk; Chr. nederdrukking, indrukking vooral van de beenderen
van het hoofd; nederdrukking van de staar,
Bene kunstbewerking, waarbij men de lens in
den bodem van het glasachtig lichaam drukt;
de deuk, indieping; afmatting, verslapping,
ontspanning van lichaam of geest; 't zinken, inz.
van den schijnbaren horizon beneden den waren (voor den waarnemer, die zich op een schip
in zee bevindt), kimduiking; in de meteorologie : (gebied van) geringe luchtdrukking of
lagen barometerstand, vandaar : depressie
gebied van lagen luchtdruk, baro--gebid,n.
metrisch minimum ; in de aardrijkskunde:
landstreek, die lager ligt dan de oppervlakte
der zee; Phys. lagere stand der vloeistoffen in
haarbuizen, vergeleken met het niveau der
vloeistof, waarin die buizen gedompeld zijn; —
depressiehoek, m. Geom. hellingshoek; — depressie-schot, n. schot met sterk nederwaarts
hellende as van den geschutloop; — depresseeren, nw.lat. een geschut lager richten; iets uit
de pers nemen (fr. depressor) — depressorium,
n. nw.lat. werktuig, waarvan men zich na de
panboring bedient, om het harde hersenvlies
neder te drukken; — depressus, a, um, adj. Bot.
nedergedrukt, wat van boven naar onderen
min of meer platgedrukt schijnt.
depretiëeren, lat. (depretiáre, van pretium, z.
ald. ; fr. déprécier) vernederen, verlagen, te
gering schatten; — depretiátie (spr. —tsiá-tsie)
f. nw.lat. vernedering, geringschatting, waarde
-verlagin.
Depri, m. fr. (v. déprier, afzeggen: buiten
's lands gaande waren aangeven; vgl. d e p r ec i e e r e n) bij een belastingkantoor: schriftelijke opgave der belastbare waren, die men
buiten 's lands verkoopt of doorvoert.
deprimeeren, lat. (deprimére ; v. premére,
drukken) nederdrukken, onderdrukken, indruk
mismoedig stemmen, ter neder slaan; Chir.-ken;
bij de grauwe staar de lens nederdrukken; oatspannen, verslappen, verzwakken; g e d eprimeerde pols, gedrukte, d. i. zwakke
pols, die gebrek aan kracht aanwijst; Phys.
lagere stand van het kwikzilver in nauwe buizen dan in omgevende wijdere vaten.
deprisonneeren, fr. (spr. s=z) uit de gevangenis bevrijden.
depriveeren, nw.lat. (vgl. p r i v e e r e n)
berooven; — deprivatie (spr. t=ts) f. berooving;
ontzetting, inz. ontzetting van een geestelijke
uit zijne prebende.
de pro/undis, z. ond. pro f undis.
deprohibeeren, nw.lat. (vgl. p r o h i b e er e n) van het verbod bevrijden, het verbod
opheffen; — deprohibítie (spr. l=ts) f. opheffing van een verbod.
depuceleeren, fr. (vgl. p u c e 11 e) ' ontmaagden; — depucelage, f. (spr. —lá-zj') ontmaagding; — depucellement, n. (spr. -Ina)
ontmaagding; ontmaagdingsrecht: vgl. c u 1age.
;
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depureeren, nw.lat. (fr. dépurer; vgl. p u u r,
enz.) zuiveren; - depurantla (spr. t=ts) n. pl.
lat. Med. zuiverende middelen; -- depuràtie
(spr. t=ts), f. zuivering, reiniging; - depuratief, adj. (fr. dépuratif) reinigend, inz. bloed
depuratorlum, n. zuiveringsvat.-zuivernd;
depurgeeren, (lat. dépurgáre; vgl. p u r g e er e n) reinigen, zuiveren; - depurgàtie (spr.
t = ts) f. nw.lat. zuivering, loutering, reiniging;
- depurgatief, (lat. depurgativus, a, um) of
depurgatoriseh, adj. nw.lat. reinigend, afvoerend.
deputeeren, later lat. (deputàre, aanwijzen,
tot iets bestemmen) afvaardigen, afzenden; -
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de volkskeuze aangewezen vertegenwoordigers
en woordvoerder des volks, lid van een staten
kamer van gedeputeerden,-vergadinof
van het huis van afgevaardigden enz. ; gedeputeerde staten, in Nederland een uitvoerend college, door de provinciale staten uit
hun midden verkozen; - deputaat, n. (deputdtum) bepaald inkomen bij wijze van bezoldiging; datgene, wat iemand boven zijn
jaarlijksch tractement in sommige dingen,
b. v. hout, vruchten, enz. als een deel zijner
bezoldiging ontvangt; - deputatist, m. iemand,
die zoodanig inkomen heeft; - deputatie
(spr. tie=tsie) f. afvaardiging, afzending van
eenige uit een college of uit eene vergadering
verkozen personen met een zekeren last of opdracht, b. v. aan een vorst; ook de gezamenlijke afgevaardigden zelve, de bezending;
gekozen commissie van afgevaardigden om

- gederangeerd zijn, ontsteld (van
hersenen) zijn, verbijsterd zijn; in bedenkelijke
fortuinsomstandigheden verkeeren, veel schulden hebben; - derangement, n. (spr. deraI zj'mán) wanorde, verwarring, verontrusting,
stoornis.
de rato, z. ond. ratuur.
Dérbend, m. perz. (v. der, dar, deur, poort,
en bend, band, band; turk. derwend) enge poort,
nauwe pas, vandaar de naam van eene stad
en haar gebied aan de westkust der Kaspische
zee.
Dérby, naam van een graafschap en stad in
Engeland; ook persoonsnaam en daarnaar:
Derby, derby-race (spr. -rees), derby-wedren,
voornaamste eng. wedrennen door een graaf
Derby in 1760 ingesteld en gehouden op Woensdag voor Pinksteren (Derby-day, spr. -dee) te
Epsom in het graafschap Surrey.
derdest, turk. voorloopig; - derdestijet, n.
firman van voorloopig bezit.
derelinqueeren, lat. (derelinquére; vgl. r e1 i c t a) iets verlaten, het bezit eener zaak en
het recht van eigendom opgeven, laten varen;
- derelfeta, n. pl. verlaten, onbeheerde goederen,
welker eigenaar zijn eigendomsrecht heeft
opgegeven; - derelíetie (spr. t _= s) (derelictio)
verlating, 't opgeven, b. v. van zijnen eigendom,
waardoor dit aan den eersten bezitnemer
vervalt (res derelicta cedit primo occupants).
Derencephálus, n. gr. misgeboorte met zeer
kleine, door de halswervelen omgeven hersenen;
- dereneephalie, f. toestand van zulk eene
misgeboorte; - derencepháliseh, adj. zonder
ruggemerg in den hals.

verscheiden personen bestaand college.
dequalificeeren, nw.lat. (vgl. q u a 1 i f ic e e r e n) de bevoegdheid ontnemen; - dequalifieátle (spr.
P t=ts) verlies der bevoegdheid;
afkeuring, uitsluiting van een wedren.
Derae, m. oud-egyptische ellemaat.
deraeineeren, nw.lat. (van racine = lat.
radix, wortel) ontwortelen, uitroeien.
Deradelphie, f. gr. 't samengegroeidzijn van
twee lichamen met hals en hoofd; - deradelphlën, f. pl. dusdanige misgeboorten.
Deradenitis, f. gr. (v. deradén, uit déré, hals,
en adén, klier) Med. halsklierontsteking; vgl.
a d e n i t i s.
derailleeren (spr. deral jéeren), fr. (dérailler,
v. r a i 1, z. ald.) ontsporen, uit de rails raken
(van spoorwagens); - deraillement, n. 't loopen
uit de rails, ontsporing.
Deraison, f. fr. (spr. dérézó ; vgl. r a i s o n)
onverstand; - deraisonnábel, adj. fr. (spr.
-rèz-; vgl. r a i s o n n a b e 1) onredelijk, onverstandig,; onbillijk; - deraisonneeren (fr.
déraisonner), onverstandig spreken, verkeerd,
ongerijmd redeneeres of oordeelen, .onbezonnen
snappen, raaskallen; - deralsonnemént, n. (spr.
-máai) onverstandige praat, verkeerde, scheeve
oordeelvelling.
derangeeren (spr. -ranzj-; vgl. r a n g e er e n) in wanorde brengen, verwarren, storen;

en turk. munt, = 4 a s p e r s; voormalig perz.
medicinaal gewicht, ongeveer 7 gram.
Deribánds, m. pl. Kmt. soort van wit katoen
-doek
uit 0.-Indië.
derideeren, lat. (deridere, van rid ére, lachen)
uitlachen, bespotten; - derisíbel (spr. s=z) adj.
nw.lat. belachenswaard, bespottelijk; - derïsie
(spr. s=z) f. lat. (derisio) bespotting, 't uitlachen;
- derisbriseh, adj. (fr. dérisoire) bespottend,
beschimpend.
de rigóre juris, lat. naar de gestrengheid des
rechts.
Derimher, m. groote tempel der Perzen.
Derisie, z. deride eren.
deriveeren, fr. (dériver, v. rive = lat. ripa,.
oever) Mar. afdrijven, wraken, door stroom
of wind medegevoerd worden; - derivameter,
m. Mar. afdrijvingsmeter, werktuig om de
hoegrootheid van de afdrijving der schepen te
bepalen.
deriveeren, lat. (derivdre, v. rives, beek)
afleiden; afstammen, de afleiding, afkomst, den
oorsprong aanwijzen; - derivantla (spr. t=ts)
of deriveerende middelen, n. pl. Med. afleidende
middelen; - derivatum, n. (pl. derivata) Gram.
afgeleid woord; in tegenst. met p r i m i t i
derivatie (spr. t=ts) f.-vum(z.ald);
(derivatio) afleiding, afstamming, b.v. van een
woord, de woordafleiding; - derivatie-rekening,

deputátus (pl. deputatí), deputaat of gedeputeerde, m. afgevaardigde, afgezant van gemeenten aan vorsten of autoriteiten; inz. door

een zaak voor te bereiden; afdeeling eener uit

Derhenp, darhem of dirhem, m. kleine perz.
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f. Math. afleidings-rekening, gedeelte der wis
vele-kundigealys,fctënva
grootheden in gemakkelijk overzienbare reeksen leert ontwikkelen; - derivatief, adj. nw.lat.
afleidend; door afleiding ontstaan; - derivativum, n., z. V. a. derivatum.
dermátisch, adj. gr. (van derma, n. huid, vel)
wat tot de huid behoort; vliezig; - dermatiatrie, f. genezing der huidziekten; genezing van
ziekten door op de huid aangebrachte mlddelen; - dermatïne, n. opaalachtig mineraal als
vliesachtig bekleedsel op serpentijn en kalk
huidontsteking; - der--spat;dermi,f.
matographie, f. huidbeschrijving; - dermatologie of dermologie, f. huidleer, leer van de algemeene bekleedselen van het lichaam; - dermopathie, f. huidziekte; - dermatopathologie,
f. leer van de huidziekten; - dermatopóden, m.
pl. vliespootigen, vogels, wier teenen met
vliezen verbonden zin; - dermatósen, pl.
(spr. s=z) huidziekten; - dermatotylus of dermotylus, m. huideelt; - dermitis, f. huidontsteking; - dermolysie, f. ongevoeligheid der
huid; - dermoplastiek, f. kunst om dieren door
opvulling der huid na te bootsen, dieropzetkunst;
- dermoptëra, n. pl. vliesvinnigen; vliesvleugeligen; vliegende maid's (eene apensoort); dermotomie, f. huidontleding.
derobeeren, fr. (dérober, it. dirubare, rubare,
eig. ontkleeden; vgl. r o b e) ontvreemden,
heimelijk wegnemen; zich d e r o b e e r e n,
zich onttrekken of verbergen, wegsluipen; dérobé, adj. fr. geheim; inz. Arch. escaller
dérobé (spr. eskaljé-), geheime trap (vgl.
d é g a g e m e n t), trap waarlangs men ongezien ergens komen kan; - corridor dérobé, geheime gang; - porte dérobée, geheime deur.
derogeeren, lat. (derogáre) afbreuk doen,
te kort doen, krenken, benadeelen; ook afschaffen, opheffen, buiten werking stellen, b. v. eene
wet, enz. ; - derogátie (spr. t = ts) f. (derogatio)
afbreuk, inbreuk, krenking, nadeel, dat men
zich b. v. door een contract berokkent; opheffing, afschaffing eener verordening; - derogatief, adj. nw.lat. krenkend, benadeelend,
opheffend.
Deróncus, m. gr. (van déré, hals, en o n c u s,
z. aid.) Med. halsgezwel, krap; - derospasmus,
m. halskramp.
derougeeren, fr. (spr. -roe-) de roode kleur
of den blos benemen; die verliezen, verbleeken.
Deroute, f. fr. (spr. deróet' ; vgl. r o u t e) eig.
het terugkomen of afraken van den weg; ver
vernieling; Mil. wanorde, uiteendrijving,-valen
verwarde, onordelijke vlucht van een geslagen
leger, 't overhoopwerpen, nederlaag; - derouteeren (fr. dérouter) van den rechten weg afbrengen, op een dwaalspoor brengen, in de war
maken, iemands oogmerk verijdelen; uit elkander slaan, verstrooien.
Derpiah, m. (van hindost. der, deur, poort,
en piah, geliefd, dierbaar) bij de Mohamedanen
in Hindostan: hof, deur; grafstede der heiligen.
Derrick, m. eng. houten stellage boven de
plaats waar (olie)bronnen geboord worden.
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Derrie, f. fr. minder goede veensoort, dicht
onder de oppervlakte van den grond.
Derrière, n. fr. (spr. derjèr') achterste, dat
gedeelte van het lichaam, waarop men zit, billen.
Dérrina, f. russ. doornbosch.
Dérry, n. eng. soort van grof iersch linnen.
Dérsi, m. turk. kleermaker, snijder.
Dertiend'half, m. zilveren muntstuk uit
het oude ned. muntstelsel = 1/4 rijksdaalder
of 62 1 /2 ct.
Dérvendsji-pásja, m. grootopziener der openbare wegen in Turkije.
Derwisch, dervisch, m. perz. (derwésch,
arm, eig. deur-, drempeltreder of bedelaar)
mohamedaansche monnik, wiens voornaamste
plichten bestaan in gebed en boetedoening
(arab. fakir).
dés-, fr. eene lettergreep (lat. dis -), welke
vele fransche woorden vooropnemer, en in beteekenis veelal met het ned. o n t - overeenkomt
en opheffing of ontkenning van het hoofdbegrip uitdrukt.
desabuseeren (spr. dé-zabuzeeren), fr. (désabuser; vgl. a b u s e e r e n) (iemand) eene
dwaling benemen, hem beter onderrichten, te
recht-, uit den droom helpen; - desabusage,
f. (spr. - za -zj') en desabusemént, n. (spr. bu-z'máii) terechtwijzing, inlichting; aflegging, weg
dwaling.
-nemigr
desaccordeeren (spr. dezakor-), fr. (désaccorder; vgl. a c c o o r d) niet overeenstemmen,
van strijdige gevoelens zijn; Muz. ontstemmen.
desaccoutumeeren (spr. dezakoe-), fr. (désaccoutumer, v. accoutumer, gewennen; vgl.
accoutumance en coutume) ontwennen, afwennen; - desaccoutumánce, f. (spr.
-mans) ontwenning, afwenning.
desachalandeeren (spr. dé-zasjaladeeren), fr.
(désachalander; vgl. c h a 1 a n d) iemand zijne
klanten ontnemen; - desachalandage, f. (spr.
di-zasjalanda -zj) ontneming, verlies der klandizie.
Desacidificatie, f. fr. (spr. -ka-tzie) ontzuring.
f ection; vgl. a f f e c t,
Desafféctie, f. fr. (désaffection;
enz.) ongenegenheid, afkeer; - g e d e s a ff e c t i o n n e e r d, adj. ongenegen, ongunstig jegens iemand gezind.
desagreëeren, fr. (désagreer; vgl. a g r ee e r e n) misvallen, mishagen, ongevallig zijn;
ook misbillijken, verwerpen; - desagreábel,
adj. (fr. désagréable) onaangenaam, ongevallig,
verdrietig; - desagremént, n. (spr. -ma) onaangenaamheid, verdrietelijkheid.
desallièeren (zich), fr. (se désallier) beneden
zijn stand trouwen.
desaltereeren, fr. (désaltérer) den dorst lesschen.
deeanimeeren, f. fr. (vgl. a n i m e e r e n)
ophouden met te a n i m e e r e n of te bezielen; ontmoedigen, afraden.
desappointeeren (spr. dezapwaiht-) fr. (désappointer; vgl. app o i n t e e r e n) iem. van
het voordeel berooven, dat steunde op iets,.
dat voor hem was vastgesteld of hem verzekerd was (vgl. .appointement); inz.
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van een bezoldigde het salaris intrekken, een
soldaat op de rol doorhalen; vandaar: de ver
verijdelen, teleurstellen; in-wachtingofp
verlegenheid brengen; - desappointemént, n.
(spr. -ma) afschaffing, afdanking, doorhaling
op de rol; verijdeling, verijdelde hoop, teleurstelling, onverwachte mislukking (eng. d i s a ppointment, it. disappunto).
Desapprobàtie (spr. t = ts) f. fr. (vgl. a p p r o b e e r e n) misbillijking, afkeuring, mis
verloochening; - desapprobeeren of-prijzng;
liever desapprouveeren (spr. dézaproew-; fr.
désapprouver) misbillijken, afkeuren, wraken.
desappropriëeren (zich), fr. (se désapproprier;
vgl. a p p r o p r i ë e r e n) vrijwillig een eigendom vaarwelzeggen, laten varen; -- desappropriàtie (spr. t=ts) f. fr. afstanddoening
van eigendom.
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deseabellar, sp. bij stierengevechten : den stier
door een steek in den nek ineen doen storten.
Deseamisádos, m. pl. sp. (spr. sa=za; van
camisa, hemd, vgl. c a m i s i a) hemdeloozen,
overspannen demagogische partij in Spanje.
Deseemetisch vlies, n. Med. inwendig bedek
hoornvlies van het oog, door Desce--selvanht
met ontdekt.
deseendeeren, lat. (de-scendére, v. standere,
stijgen) afstijgen, afklimmen, afkomen, dalen,
van boven naar beneden gaan; afstammen,

afkomstig zijn; - descendéndo, it. (spr. desjen-)
Muz., z. v. a. decrescendo (z. ald.); - descendens,
lat. Bot. nederwaartsgaande, nederdalend; deseendént, m. lat. (descendens) afkomeling,
afstammeling, spruit, telg, nakomeling, pl.

van het zilver, ontzilvering.
desarmeeren, fr. (spr. s=z, fr. désarmer;
vgl. a r m e e r e n) ontwapenen, weerloos maken, afdanken; onttakelen; - g e d e s a rm e e r d, ontwapend, weerloos; - desarmemént, n. (spr. -man) of desarmeering, f. ontwapening, afdanking.
Desassimilatie, f. nw.lat. afzondering der
zich met het lichaam niet assimileerende stoffen, ten einde die daaruit af te scheiden.
desassorteeren, fr. (spr. dezass-, fr. desassort-ir; vgl. a s s o r t e e r e n) saambehoorende
dingen vaneenscheiden, allerlei ondereenmengen.
Desástre, fr., of desáster, n. (spr. dez-, sp.
desastro, it. disastro, van 't lat. dis- en astrum,
gr. astron, ster, gesternte) kwaad gesternte,

descendénten, afstammelingen, kinderen en
kindskinderen, achterkindskinderen en alle
afstammelingen in de dalende linie, in tegensi.
met de a s c e n d e n t e n; - descendéntie
(spr. t=ts) f. nw.lat. afstamming of afkomst;
nakomelingschap; - deseendentie- theorie, f.
afstammingsleer, z. v. a. t r a n s m u t a t i et h e o r i e (z. ald.); - descendibiliteit, f. nw.lat.
de overerfbaarheid; - descénsie, f. lat. (descensio) nederdaling, afdaling; Astron. daling, die
boog van de evenachtslijn, met welken een
teeken van den dierenriem of eene ster tegelijkertijd onder den horizon gaat; - deseensionaaldifferéntie, f. Astron. verschil der rechte en
schuinsche daling; - descente, f. fr. (spr. desaid') afdaling, afstijging; landing van een
schip; vijandelijke inval in een land; ook bedekte gang, sluipgang bij eene vesting, die in
de gracht of naar de mijnen voert; kunstmatig,

a v a n t a g e) nadeel, schade, verlies, inz.
verlies in het spel; - desavantageus, adj.
(spr. -tazjeus; fr. désavantageux) onvoordeelig,
nadeelig, ongunstig; - desavantageeren (fr.
désavantager) verkorten, benadeelen, het voor
-del
benemen.
desavoueeren (spr. dezawoe-éeren, fr. désavouer; vgl. a v o u e e r e n) loochenen, herroepen, niet erkennen, iets niet als het zijne
erkennen, zeggen dat men iets niet gezegd of
gedaan heeft, een betrekking op den persoon
of de ' handeling van een ander af wij zen ; desaven, n. verloochening, niet-erkenning, afwijzing
Desayáno, n. sp. (spr. dezajoeno) ontbijt, z.
dejeuner.
Desazotatie, f. (spr. -ta -tsie) onttrekking van
de stikstof, stikstofvrij maken.

schrijvend.
desemballeeren (spr. dezanbaléeren), fr. (desemballer; vgl. e m b a 11 e e r e n) uitpakken,
ontpakken, b. v. koopmanswaren; - desemballage, f. (spr. -lá-z?') uitpakking, ontpakking.
desembarqueeren (spr. dezáIbark-) fr. (désembarquer; vgl. e m b a r q u e e r e n) weder
ontschepen; - desembarquemént, m. (spr.
-máii) wederontscheping.
desemprisonneerep (spr. dezanprizon-) fr.
(désemprisonner; vgl. e m p r i s o n n e e r e n)
uit de gevangenis ontslaan.
desenehanteeren (spr. deza^tsjánt-), fr. (désenchanter; vgl. e n c h a n t e e r e n) onttooveren, van een hevigen hartstocht genezen.
desengageeren (spr. dezangazj-), fr. (désengager; vgl. e n g a g e e r e n) losmaken, be
vrijden.

Desargentatie, f. (spr. - ta -tsie) wegneming

rampspoed, ongeval, onheil, ongeluk, slag; - veilig middel tot overgang van de vestinggracht,
desastreus, adj. (fr. désastreux) ongelukkig, om met de stormcolonnes tot de bres te kunnen
komen; afhelling; belasting op schepen, ook op
rampspoedig, verderfelijk.
Desatine, f. russ. vlaktemaat = 1,0924 H. A. wijnen, zout, enz. in Frankrijk.
descisseeren, lat. (desciscére, v. de en sciscére,
Desátir, pl. perz. (eig. op arabische wijze
gevormde pl. van het perz. doestoer, voorbeeld, iets zoeken te vernemen, goedkeuren, voor
model, regel, voorschrift, aanteekenboek enz.) iets stemmen) van iemand afvallen; afwijken,
voorschriften, eene naar men wil overoude, in ontaarden.
describeeren, lat. (describëre) beschrijven; de 19e eeuw weder ontdekte verzameling van
16 heilige schriften der 15 oud-perzische pro- describádel, adj. nw.lat. beschrijfbaar; - descriptie (spr. t=s) f. (lat. descriptio) beschrijving,
feten, met een boek van Zoroaster.
Desavantage, n. fr. (spr. dezawantá-zj' ; vgl. schildering; - descriptief, adj. nw.lat. be-
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deseflnuyeeren (spr. dezanuijëeren), fr. (dé- den; - deshabillé, n. (spr. dezabiljé) nachtkleed,
sennuyer: vgl. e n n u y e e r e n) de verveling ochtendgewaad, ook huisgewaad; - en deshaverdrijven, opvroolijken, in goede luim, in be- billé (spr. aai -) in huiskleeding.
tere stemming brengen.
desheriteeren, fr. (déshériter; vgl. h e r i desenroleeren (spr. dezan-), fr. (désenróler; t e e r e n) onterven; - desheritance, f. (spr.
vgl. e n r o 1 e e r e n) van de rol schrappen (van -tans') onterving.
soldaten), afscheid geven, ontslaan.
Deshonneur, n. fr. (spr. dezon-; vgl. h o ri desequipeeren, fr. (spr. qu=k; vgl. e q u i - n e u r) oneer, schande; - deshonnét, adj. (fr.
p e e r e n) onttakelen (van schepen).
déshonnête; vgl. h o n n e t), oneerlijk, eerloos,
desereeren, lat. (deserére) verlaten, aftrekken schandelijk, onfatsoenlijk; - deshonorábel, adj.
afvallig worden; - desért (lat. desértus, a, um), onteerend, smadelijk; - deshonoreeren (fr. désverlaten, ledig, woest, onbewoond, onbebouwd; honorer; vgl. h o n o r e e r e n), onteeren, schan- deserteeren (spr. s = z; fr. déserler, mid. lat. de aandoen, schenden.
desertdre) verlaten, wegloopen, overloopen, zijn
deshydrogeneeren, fr. (déshydrogéner; vgl. h v -

vaandel verlaten, voortvluchtig worden; - deserteur, m. fr. (spr. s=z) weglooper, overlooper,
vluchteling, afvallige; - desérlor malittiósus, rn.
lat. kwaadwillig verlater, inz. van zijne vrouw; desertrix malitiosa, f. kwaadwillige verlaatster; desértie (spr. dezérisie) f. lat. (desertio) verlating,
weg-, overloopen; Jur. verzuim eener verrichting
bij een proces, b. v. desertio appellations, ver
tijd tot appel of beroep op hooger-zuimvande
rechtbank; - des. conjugdlis of conjugis, verlating van den echtgenoot; - d. documentórum,
verzuim van het voorleggen der bewijsstukken; d. juramenti, verzuim van een af te leggen eed; d. malitiósa, kwaadwillige verlating van echtgenooten; - d. probations verzuim in het indienen
van het bewijs gedurende den gezetten tijd; d. remedii, verzuim van den tijd tot aanwending
of voortzetting van een rechtsmiddel; - d. testium, verzuim van het bewijs der getuigen; - desértie-proces, n. rechtsvordering wegens kwaadwillige verlating van een der echtgenooten, door
de onschuldige partij ingesteld om eene scheiding
te bewerken; - desertum, n. woestijn; - vox
clamántis in desérto, z. onder v o x.
deserveeren, lat. (deservire; vgl. s e r v e e r e n) dienst doen, dienen; oppassen, verzorgen,
verplegen; ook wel voor d e s s e r v e e r e n (z.
ald.); - gedeserveerd voor gedanen
dienst betaald; - deservitor, m. helper in de
Kath. kerk tijdens een vacature in een parochie;
- deservitum, n., pl. deservita of deservieten,
loon van een pleitbezorger; vgl. h o n o r a r i u m, ond. honor; - deservietenjaar, n. (lat. annus deservitus) genadejaar, gedurende hetwelk
de verdiende, maar nog niet ontvangen vruchten van het laatste jaar nog aan de erfgenamen
van den daarin overleden geestelijke toekomen.
desespereeren, z. d e s p e r e e r e n; - desespoir, n. fr. (spr. dezespoár, v. des- en espoir, hoop;
lat. speráre, hopen) wanhoop, vertwijfeling.
desexcommuniceeren, fr. (vgl. e x c o m m un i e e e r e n) van den ban vrijspreken, den ban
opheffen.
Desfïladèro, m. sp. engte, bergpas.
Desgarretàdor, m. sp. bij de stierengevechten:
iemand, die met een werptuig de achillespees
van den stier doorsnijdt en hem zoo verlamt.
Desh., bij natuurwetenschappelijke benamingen verk. voor Deshayes (gest. 1875).
deshabilleeren (spr. dezabi-blé-) fr. (deshabiller; vgl. h a b i 11 e e r e n) ontkleeden, uitklee-

d r o g e n i u m, enz.) Chem. van waterstof bevrijden; - deshydrogenàtie (spr. t = ts) f. bevrij ding van waterstof.
desiceabel, adj. nw. lat. (van 't lat. desiccare, uitdrogen; vgl. siccantia) opdroogbaar;
- desiccátie (spr. t=ts) f. uitdroging, opdrogen;
- desiccantia, n. pl. opdrogende middelen; - desiecatief, adj. opdrogend.
Desiderlum, n., pl. desideria, of desideriën,
lat. wensch, verlangen, begeerte; vordering,.
eisch; - desiderium pium, n. vrome wensch;
pl. pia desideria, vrome, welgemeende wenschen
(die gewoonlijk niet vervuld worden); - Desiderlus, Desideria, mans- en vr. naam : de gewenschte, verlangde; - desidereeren (lat. des2derare), verlangen, wenschen; - desiderábel, adj.
(desiderabilis, e) verlangens- of wenschenswaard;
- desideratum of desideraat, n. iets dat gewenscht
wordt, dus iets dat ontbreekt, vereischte, gebrek,.
gaping; pl. desiderata, dingen die men mist en
gaarne hebben zou, b. v. voor eene verzameling;
- desideràtie (spr. t=ts), f. (lat. desideratio>
wensch, verlangen; - desideratief, adj. (lat. desi-derativus, a, um) een verlangen uitdrukkend ; verba desiderativa, onder v e r b u m.
Desidla, f. lat. eig. het lange zitten; werkeloosheid, traagheid; - desidiéus, adj. (desidiósus,.
a, um) werkeloos, traag, ledig.
Design, n. eng. (spr. disáin), z. d i z a i n e.
designeeren, lat. (designare; vgl. s i g n e e -r e n en s i g n u m) beteekenen, aanwijzen, kennelijk maken, aantoonen; ook iemand tot ietsbenoemen, bij voorraad bepalen; - designátus,.
m. tot een ambt benoemd persoon, die nog
niet aangesteld of in functie getreden is, b. v.
consul designatus, aanstaande consul; - designáabel, adj. nw. lat. onderscheidbaar, te onderkennen; benoembaar; - designateur, m. fr. (spr.
desi-nj-) plaatsaanwijzer; ceremoniemeester; designàtie (spr. t=ts) f. (lat. designatlo) betee-kening; bepaling, kenbaarmaking; ook voor
benoeming; - designatief, adj. nw. lat..-lopige
beteekenend, aanwijzend.
Desinerustatie, f. (spr. -ta -Isie) wegneming
van den ketelsteen (in stoomketels).
Desinéntie (spr. t =ts) f. nw. lat. (fr. désinenzce;.
van 't lat. desinére, ophouden, eindigen) Gram.
uitgang van een woord, woorduitgang; - desinit`
in piscem, lat. eig. „het eindigt met den staart.
van een visch" d. i. het einde beantwoordt niet
aan het begin.
-

DESINFICIËEREN.

-- 352 —

DESORGANISEEREN.

desinticiëeren, fr.-lat. (van 't fr. voorvoegsel rat; ook beverrat, eene groote spitsmuis met

dés- en het lat. in f icére, z. i n f i c i ë e r e n) of muskusachtige klieren in eene beurs nabij den
etter) de smetstof of het aars.
desinfecteeren, fr. (désinfecter)
aanstekend vermogen wegnemen, ontsmetten,
desobediëeren, nw. lat. (van obedire, gehoor-

zuiveren, b. v. de lucht, een ziekenhuis enz. ; - zamen) ongehoorzaam zijn, niet gehoorzamen; desinféctie (spr. t=ls), f. reiniging vain smetstof, desobediént, adj. ongehoorzaam; - desobediéntie
wegneming van stank, zuivering der lucht; - (spr. t=ts) of fr. desobeissánee, f. (spr. dezobei
desinféctor, m. zuiveraar, wegnemer der smet- sans') ongehoorzaamheid, weerspannigheid.
stof.
desobligeeren (spr. dezoblizj-), fr. (desobliger;
Desintegrator, m. fr.-lat. (des en integrare, ge- vgl. o b 1 i g e e r e n) onvriendelijk bejegenen,
heel maken) door Thomas Carr te Montpellier iemand ondienst doen, een trek spelen, voor 't
uitgevonden toestel om velerlei niet- vezelach- hoofd stooten; - desobligeance, f. (spr. zjttns')
tige stoffen klein te maken; verkleiner, breek- onvriendelijkheid, onheuschheid, norschheid; machine (vaak met stoom) voor steensoorten, in desobligeant, adj. (spr. -zjánt) onvriendelijk,
glasfabrieken enz. ; - desintegrátie, f. verkleining, onbeleefd, onheusch, norsch; - désobligeante, f.
vermindering, splitsing, gezegd van atomen, die (spr, zjdnt') onbeleefde, onheusche vrouw; ook
uiteen vallen.
smal rijtuig voor een persoon.
desinteresseeren (spr. der-) fr. (desinteresser;
desobstrueeren (spr. der) fr. (désobstruer; vgl.
vgl. i n t e r e s t, enz.) schadeloos houden, o b s t r u e e r e n) Med. verstopping wegneiemand voor zijn aandeel tevreden stellen; - g e - men; - desobstructie (spr. tie = sie) f. wegneming
desinteresseerd, adj. belangeloos, on- der verstopping; - desobstructief, n. middel
baatzuchtig, onpartijdig.
tegen de verstopping; als adj.: verstopping tedesinviteeren, fr. eene uitnoodiging weder gengaande of wegnemende; - desobstructiva,
afzeggen, bedanken.
pl. middelen tegen verstopping of obstructie.
desinvoltura, z. disinvoltura.
Desoccupatie, f. (spr. -tsie) gebrek aan bezig
desipiëeren, lat. (desipére; van sapére, verstan-heid.
dig zijn) zot zijn, zich mal aanstellen, ook z. v. a.
desodoriseeren (spr. s=z), fr. lat. reukeloos
d e 1 i r i ë e r e n; - desipére in loco, te rechter maken; - desodoriseering of desodorisatie, f.
tijd en plaats mal, d. i. uitgelaten, vroolijk zijn; reukeloosmaking.
- desipiéntie (spr. t = ts) f. (lat. desipientia)
Deseeuvrement, n. fr. (spr. dezeuwr'mán),
onzin, zotheid, malligheid, onnoozelheid.
ledigheid, werkeloosheid; - g e d e s ce u v r e e r d,
désir, m. fr. (spr. deztiér) verlangen, wensch, ledig, werkeloos.
begeerte ; - desïrábel. adj. (fr. desirable) wendesoleeren, lat. (desoldre, eig. eenzaam laten,
:schenswaard; - desireus, adj. (fr. desireux) be- verlaten, van solus, alleen) verwoesten, vernie.geerig.
len, ook troosteloos maken, innig bedroeven,
desisteeren, lat. (desistére; vgl. s i s t e e r e n) gevoelig krenken; - g e d e s o 1 e e r d, adj. ver,afstaan, aflaten van iets, ophouden, iets opge- woest, vernield; troosteloos; - desoldnt, adj. fr.
ven, laten varen, er van afzien.
(spr. dezolaán; meestal dezolant) bedroevend,
Desl., bij natuurwetenschapp. benamingen afk. treurig; lastig, hoogst vervelend; - desolaat,
voor Deslongchamps, een Luiksch zoöloog. lat. (desoldtus, a, um) verlaten, eenzaam; beDesm., bij natuurwetenschappelijke benamin- dorven, verwoest, vernield; treurig, troosteloos,
gen afk. voor Desmarest (vader en zoon) en mismoedig; - desolate- boedelkamer, f. weleer:
-voor Desmoulins, een anatoom uit Bordeaux. kamer voor onbeheerde nalatenschappen; Desmal, m. perz. zakdoek.
desolátie (spr. t = ts), f. later lat. (desolatio) ver
Desmalgie, f. gr. (van désma of desmós, band,
vernieling; groote droefheid, kommer,-woesting,
van déó, futur. désó, ik bind) Med. pijn in de troosteloosheid.
gewrichtsbanden; - desmitis, fr. gr. ontsteking
desolveeren, lat. (desolvére) afbetalen, betalen.
der banden en pezen; - desmochaunósis, f. zweldesopileeren (spr. dez-) fr. (van 't lat. opildre,
Eng en weekwording der banden; - desmodynie, sluiten) de verstopping opheffen, openen; f. pijn in de banden; - desmographïe, f. beschrij- desopildtie (spr. t=ts), f. opheffing der verstopving der banden en pezen; - desmologie (meer ping, opening; - desopilatief, adj. openend.
-gebr. syndesmologie), 1. leer der banden, enz. ; Desordre, m. doorgaans f. fr. (spr. dezórdr';
desmopathie, f. lijden of ziekte der banden; - vgl. o r d r e) wanorde, verwarring; buitenspo.desmopathologie, f. leer van de ziekte der ban- righeid, zedeloosheid; oneenigheid.
den; - desmophlogie en desmophlogbsis, f. ont- desorganiseeren (spr. dezorganizeeren, fr.
• steking der banden; - desmorrhëxis, f. scheuring désorganiser; vgl. o r g a a n, enz.) ontbinden,
der gewrichtsbanden; - desmotomïe, banddoor- oplossen, verwoesten, in wanorde brengen, ontsnijding, ontleding der banden; - desmurgie, stemmen, beroeren, tweedracht zaaien; met bef. genezing door banden, inwikkeling, chirurgi- trekking tot het magnetiseeren: van de zinnen
sche verbandleer (omdat desmos ook van het berooven; - desorganisatie (spr. -za-tsie) f. ver
chirurgisch verband gebruikt wordt).
ontbinding, ontaarding, b.v. van een-woesting,
Desman, m. fr. (desman, zweedsch, desmans- deel van het menschelijk lichaam, opheffing, oprátta, van desman, bisam of muskus, uit het lossing, b. v. aller staatsmachten; verandering,
laplandsch), w y c h as c h o 1. in Rusland, o n- algeheele omstemming der zintuigen door het
.d a t r a in N. Amerika (huronsch); muskus- magnetiseeren.
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desorientaliseeren (spr. beide s=z), fr. van het
oostersch karakter, de oostersche zeden ontdoen;
- desorientalisatie, (spr. -za- trie), f. desorientaliseeren.
desoriënteeren (spr. s = z), fr. desorienter (vgl.
o r i ë n t e e r e n) eig. de streek van 't oosten
doen verliezen; iemand van den rechten weg
afleiden, in de war brengen, van zijn stuk helpen,
verlegen maken; - gedesoriënteerd
z ij n, de hemelstreek niet kennen; onzeker, in
de war, verlegen, verbijsterd zijn.
desosseeren, fr. (v. os, been) van beenderen
ontdoen, de beenderen, graten enz. wegnemen.
desoxydeeren, desoxygeniseeren (spr. s=z), fr.gr. (vgl. o x y d e) Chem. de zuurstof wegnemen,
van zuurstof berooven = r e d u c e e r en; desozydátie, desoxygenàtie (spr. t=ts), f. nw.
lat., bevrijding van zuurstof, koling (bij de
staalfabrikage).
Despàcho, (spr. ch = tsj) m. sp. afvaardiging,
zending (vgl. depêche, dispaccio);
plaats waar iets verzonden of verkocht wordt
b. v. d. de vino, wijnhuis.
Despéct, m. of despectie (spr. t=t), f. lat. (despéctus, despectio, van despicére, nederzien) smalelijk nederzien, verachting, onteering, smaad;
- despecteeren (despectáre), verachten, geringschatten; - despecteerljjk, adj. verachtelijk,
onteerend; - despéetor, m. verachter; - despectueus, adj. verachtelijk, achtingloos.
Despèjo, m. sp. (spr. -cho) ontruiming, inz.
der arena enz. voor het stierengevecht.
despereeren, lat. (de-speráre, v. speráre, hopen)
of desespereeren (spr. dezes-), fr. (désespérer)
wanhopen, vertwijfelen, alle hoop opgeven; desperaat, adj. lat. (desperàtus, a, um) wanhopig,
hopeloos, vertwijfeld, radeloos; - desperado,
In. sp. waaghals; - desperátie (spr. t = ts) f.
hopeloosheid, vertwijfeling, radeloosheid; - desperatiekuur, f. genezing op leven of dood; in het
.gewone leven: paardenkuur; - desperatie-coup
of -tour, m. lat.-fr. (spr. ou =oe) wanhopige
.daad, hoogst vermetele, uiterst gewaagde zet of
,streek.
despoliëeren, lat. (despoliáre; vgl. s p o 1 i u m,
,enz.) berooven, plunderen; - despoliatie (spr.
t=ts), f. berooving; - despoliátor, m. beroover,
plunderaar.
despondeeren, lat. (despondére, vgl. s p o n d e e r e n) beloven, toezeggen, verloven; - desponsatá, f. lat. (van desponsàre, verloven) verloofde, ondertrouwde, toegezegde bruid; - desponsàtus, m. verloofde bruidegom; - desponsátie
(spr. l=ts), f. plechtige verloving, ondertrouw.
Despoot, m. gr. (despótes, heer, gebieder; verwant met het oudslay. gospodin, heer) onbepaald gebieder, willekeurig, eigendunkelijk oppermachtig vorst, zelfheerscher; dwingeland,
tiran; titel der grieksche bisschoppen in Turkije;
- despotàten, m. pl. (milites despotati) naam,
eertijds aan de soldaten gegeven, wier werk het
was de gewondenvan het slagveld weg te dragen;
- despotie (spr. t=ts), f. willekeurige heerschap
ij , rijk der willekeur, staat waarin de wet voor-p
allen ligt in den wil van éen man; - despotisch,
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adj. onbeperkt, onbepaald, willekeurig en eigenmachtig gebiedend, tirannisch; - despotisme, n.
onbeperkte macht, eigendunkelijke heerschappij; dwingelandij; - despotiseeren (spr. s=z)
willekeurig regeeren, den dwingeland spelen,
eigendunkelijk zijn.
despumeeren, lat. (despumdre, v. spuma,
schuim) het schuim afnemen, afschuimen; despumàtie (spr. t = ts), f. afschuiming.
desquameeren, lat. (desquamare, van squama,
schub) afschilferen; Pharm het wegnemen van
de schubbetjes, die zekere bolvormige wortels
bedekken; - desquamàtie (spr. t=ts), f. afschilfering der opperhuid na huidziekten, 't afschilferen der beenderen.
Dessa, beter desa, f. jay. dorp op Java; dessaman, m. dorpsbewoner.
Desswterik, m. russ. (van déstatj, tien), russ.
gewicht van 10 pond = 4,095 kilo ; - desswtine,
f. russ. (desjatina, eig. een tiende deel) landmaat
van ongeveer 2400 ❑ s a s j e n of 109 1/2 are.
Dessein, n. fr. (spr. deseh; ital. disegno, van
't lat. designare, aanduiden, bepalen, enz.) oogmerk, voornemen, doel, plan, opzet; ontwerp,
schets van een dichtstuk, tooneelspel, schilderij
enz. ; - 4 dessein, opzettelijk, met opzet, voorbedachtelijk.
Dessendiaan, f. soort van drukletter van 10
punten, die het midden houdt tusschen m e d i a a n en g a r m o n d (bij de Franschen
philosophie, bij de Duitschers brevier
ofrheinlitnder, bij de Engelschen s m all
p i c a).
Dessert, z. ond. desserveeren.
desserveeren, fr. (desservir; vgl. s e r v e e r e n) 1) den dienst volledig verrichten, b. v.
den kerkdienst, inz. alsplaatsbekleeder;vandaar:
desservánt, m. fr. (spr. -wan) waarnemend geestelijke, geestelijk plaatsbekleeder, kapelaan; in
Frankrijk: door den bisschop zonder medewerking van den staat benoemd onderpastoor; 2)
(als tegengestelde van s e r v e e r e n, opgedragen) de spijzen van den disch nemen, de
tafel afnemen; vandaar dessert, n. (spr. desèr,
meestal dèsert) nagerecht, laatste tafelgerecht
met fruit, gebak enz., toe- of slotmaal,tafelrestje,
wat na het eig. maal tot streeling van gehemelte
en oogen wordt opgedragen; - dessert -bord, n.
fruitbord, een bord voor 't nagerecht; - dessertwijnen, m. pl. fijne zoete of bijzonder sterke
wijnen bij het nagerecht.
dessiecabel, dessiecatie, enz., z. d e s i c c a b e 1 enz.
Dessin, m. fr. (spr. desen; ital. disegno, naar
afkomst = d e s s e i n, z. ald.) voorstelling van
een voorwerp door c r a y o n of pen, schets;
ontwerp, teekening; monster of staal, model; dessineeren (fr. dessiner; ital. disegnáre, van 't
lat. designare) door afteekening voorstellen, teekenen, ontwerpen; - dessinateur, m. teekenaar,
modelteekenaar; - dessineermachine, f. machine
om het dessein eener stof in de pap af te zetten; dessiné, adj. geteekend.
dessoufreeren (spr. ou =oe), fr. (dessoufrer; vgl.
s o u f r e, enz.) ontzwavelen, van zwavel ont23

DESSOUFREEREN. .

— 354 —

DETEGEEREN.

doen;- dessoufrage, f. (spr. - f ra-zj) ontzwaveling.
desuesceeren, lat. (desuescére, v. de en suescére,
dessous, fr. (spr. desóe) er onder, onderop; - suère, gewennen, gewoon zijn) ontwennen, afdessous, n. het onderste, de onderkant, de keer- wennen ; buiten gebruik geraken.
Desulfuratie, f. (spr. t=ts) ontzwaveling, ver
zijde ; - dessous des cartes (spr. de-soedè -kart' ), de
bij 't geven enz. bedekte zijde; vandaar fig.:
-wijderng
zwavel.
desultôrisch, adj. lat. (desultoriuse, a, um, v.
geheime bedoeling.
dessus, fr. (desa; van 't lat. de en susum, sur- desultore, afspringen) eig. op- en afspringend,
sum, bovenop, boven) op, bovenop, daarboven; gelijk een rom. d. e s u 1 t o r, die bij den wedren
- dessus, n. bovenste deel, bovendeel; opschrift; van het eene paard op het andere sprong; niet
bij de zaak blijven], wankelmoedig, vluchtig,
Muz. z. V. a. d i s c a n t.
destilleeren, lat. (destilláre, v. stillàre, druppe- oppervlakkig.
len, stilla, druppel) afdruppelen, doorzijgen,
desumeeren, lat. (desumére; vgl. s u in t i e)
doorzijpelen; de vluchtige en vloeibare deelen afnemen, ontnemen; ontleenen; - desumtie (spr.
van een lichaam door de hitte in gesloten vaten t=s) f. nw. lat. afneming, wegneming; ontleedruppelend afscheiden, stoken, overhalen; - ning.
desuniëeren, fr. (désunir; vgl. u n i e e r e n)
g e .d e s t i 11 e e r d, adj. overgehaald; als subst.
n. sterke dranken, gebrande wateren; - destilla- oneens maken, verdeelen, scheiden; - g e d e s u
teur of destilleerder, m. bereider van gebrande n i ë e r d, adj. gescheiden, oneenig, afgezonderd,
wateren, brander, sterkedrankstoker; - des- b.v.gedesuniëerde Grieken, Grieken
tillátie (spr, tie=tsie) f. lat. (destillatio) 't overha- welke de opperheerschappij van den paus niet
len, stoken; doorzijpeling; d r o g e d e s t i 1- erkend hebben; - desunion, f. (spr. dezunion)
1 a t i e, verhitting van organische lichamen (b. oneenigheid, tweedracht, tweespalt; scheiding,
V. hout, beenderen, enz.) in gesloten vaten, verdeeling, twist.
om er vloeibare of gasvormige producten uit te
detacheeren (spr. detasj-), fr. (détacher; het
verkrijgen; - destillatie-apparaat, n. toestel om tegengest. van attacher, vgl. a t t a c h e e r e n)
afzonderen en afzenden; wegzenden; losmaken;
over te halen, te stoken, te branden.
destineeren, lat. (destindre, van den stam star, officieren tijdelijk bij een ander wapen plaatsen;.
sta, sanskr. st/id, staan) bestemmen, wijden, tot - pièce détachée, fr. tooneelstuk zonder sameniets bepalen, verordenen; - destinàtie (spr. tie= hang, schuifladenstuk (pièce a tiroir); - air
tsie) f. (destinatio) bestemming, doel, verorde- détaché, Muz. losse aria, die tot geen opera, enz.
ning; plaats waarheen iemand of iets bestemd is; behoort; - g e d e t a c h e e r d, adj. afgezon- destin, n. fr. (spr. desten), ook destine, f. lot, den, afgevaardigd; ook afgezonderd, vrijliggend,
goddelijke beschikking, besturing, noodlot, on- b. v. van buitenwerken eener vesting (b. v. geveranderlijke loop der zaken, noodzakelijke aan detacheerd fort), van figuren, die zich van
gebeurtenissen met hare-enschakligvd 't veld eener schilderij als het ware afzondeoorzaken; - destinatair, m. fr. (nw. lat. destina- ren, van de afgestooten tonen (staccato) in der
tarius) degene, aan wien de schipper ingevolge muziek; - detachement, n. fr. • (spr. -man;
het cognossement de waren moet afleveren, ook gewoonlijk -ment) afscheiding; van het hoofdconsignatair genoemd.
corpC afgescheiden, afgezonden afdeeling soldestitueeren, lat. (destituère, verlaten; vgl. daten.
s t a t u e e r n) afzetten, van een post of een
Detail, n. fr. (spr. detálj'; van détailler, eig. in
ambt ontzetten; - destituábel, adj. nw. lat. afzet stukken snijden; vgl. t ai 11 e e r e n) pl. details,
destitiltie (spr. tie = tsie) f.-bar,ontze; bijzondere, uitvoerige of nauwkeurige omstanlat. (destitutio) afzetting, ontzetting van eene digheden van eene zaak, bijomstandigheden,
bediening, ontslag.
enkele deelen van een groot geheel, bijzonderDestoer, m. perz. priester der Par. zen.
heden, kleinigheden; Kmt. handel in 't klein,
destra, z. ond. deter.
verkoopen bij 't stuk; - detailhandel, m. klein
destrueeren, lat. (de-struére, het tegendeel van
kramerij, stukhandel, uitventerij, slij--handel,
bouwen; vgl. s t r u c t u u r) afbreken, omver- terij ; - en détail (spr. an-), in 't klein, stuks
halen, verwoesten, vernielen; - destructibel, adj.
bij de el, de maat, enz. ; omstandig,-gewijs,
(destructibilis, e) vernielbaar; - destructibilïteit, uitvoerig; - detailleeren, ontleden, stuksgewijs
f. nw. lat. vernielbaarheid; - destructief, adj. optellen, uiteenzetten, omstandig of uitvoerig
afbrekend, verwoestend, vernielend, omver verhalen, beschrijven; in kleine, afzonderlijke
i e f amendement,-werpnd;b.vstuc deelen splitsen; - g e d e t a i 11 e e r d, adj.
verbetering in een wetsontwerp, die met he en adv. omstandig, met alle bijzonderheden;
voorstel strijdt en eigenlijk de niet tot stand- stuksgewijs, bij afzonderlijke deelen; - detailkoming bedoelt; - destructie (spr. tie=sie), f. lat. leering, f. omstandige uiteenzetting; - detail(destruelio) verwoesting, vernieling, het geheel leur, ook detaillist, m., detailhandelaar, klein
verval, ondergang; - destructor, m. vernieler,
kramer, uitsnijder.-handelr,stuk
verwoester.
Detazàtie, f. nw. lat., z. v. a. t a x a t i e,
desudeeren, lat. (desuddre; vgl. sudamina) schatting, waardeering.
zweeten; 't uitbreken van kleine, op gerstkorrels
de te f àbula narrátur, lat. van u is er sprake
gelijkende puistjes bij kinderen (een gewoon in dat verhaal.
gevolg van onzindelijkheid) ; - desudatie, f.
detegeeren, lat. (detegére; vgl. t e g e e r e n)
(spr. t=ts) 't sterk zweeten.
ontdekken, openleggen, blootleggen, bloot --

e
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maken, onthullen, openbaren; - detéctie (spr.
tie = sie) f. (later lat. detectio) ontdekking,
blootlegging; - detéetive, m. eng. (spr. -tivv')
beambte, die ter ontdekking van misdrijven
wordt gebezigd, opspoorder, geheim politieagent; - detective- apparaat, n. photographietoestel van den d. ; -- detective of dectectief
camera, f., camera waarvan het objectief onzichtbaar is daar het door een klepje bedekt is; detéctor, m. ontdekker, verklikker, een toestel
in Chubbs kunstsloten, die pogingen van onbevoegden om ze te openen aan den dag brengt,
ook alarmgever aan brandsignalen.
de tempore, z. ond. t e m p u s.
deteneeren, fr. (délenir) of detineeren, lat.
(detinère, van lenére, houden) afhouden, terughouden; gevangenhouden; - detentie (spr. lie=
tsie) f. (detentio) terughouding, onthouding;
vasthouding, opsluiting; de gevangenhouding,
hechtenis; Jur. 't in bezit hebben, bezit, b. v. van
huurders of pachters, hetgeen verschilt van
e i g e n d o m; - detentie-huis, huis van detentie (fr. maison de detention, eng. house of detention, spr. -diténsjun), huis van opsluiting, gevangenis; - detentor, m. hij, die iets in zijn macht
of onder zijn berusting heeft, onrechtmatige bezitter, b. v. van eene erfenis.
detergeeren, lat. (detergëre, v. tergére, wisschen, afwisschen) afwisschen, reinigen, zuiveren, b. v. eene wond; - detergentia (spr. t=ts)
n. pl. zuiveringsmiddelen, inz. wondzuiverende
middelen; - detérsie, f. nw. lat. reiniging, zuivering; - detersief, n. (ook detersorium) reinigingsmiddel.
deterior, deterius, lat. slechter, geringer; - deterióris conditions, in ergeren toestand of staat;
- video melióra probóque deterióra sequor, ik zie
het betere en keur het goed, maar volg het
slechtere; - dete^ioreeren (later lat. en ital.
deterioráre, fr. détériorer) slechter maken, bederven; verergeren, verslimmeren, bederven, ver
verzuim; - deterioratie (spr. tie=-valendor
tsie), f. nw. lat. verslimmering, verslechting,
verval, verergerde toestand eener zaak.: - deterioratfef, n. (lat. deterior, slechter), voor- of
achtervoegsel, dat aan woorden een minachtende, verslechtende beteekenis geeft b.v. on- in,
onmensch, onding enz., -aard in valschaard,
rijkaard enz. Zie p e j o r a t i e f en h a g e-.
determineeren, lat. (determinàre; van terminus, z. ald.) afgrenzen, bepalen, beslissen, vaststellen; - gedetermineerd, besloten,
bepaald; vastberaden; - determinàbel, adj. nw.
lat. bepaalbaar; - determinabiliteit, f. bepaalbaarheid; - determinanten, pl. zekere bij de oplossing van lineaire algebraische vergelijkingen
voorkomende verbindingen van grootheden der
coëfficiënten ervan; - determinatie (spr. tie=
tsie) f. lat. (determinatio) bepaling, verordening,
beschikking, besluit; - determináto, it. Muz.
moedig, stout, fier; - determinatief, adj. nw. lat.
bepalend; - pronomina determinativa, z. ond.
p r o n o m e n; - determinisme, n. leer der noodwendigheid of voorbeschikking, naar welke men
gelooft, dat alle veranderingen in de wereld, ook
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de handelingen van vrije wezens, vooraf bepaald
zijn en onvermijdelijk plaats moeten hebben,
causaliteit van den wil; - determinist, m. aanhanger of verdediger van die leer.
deterreeren, 1) fr. (déterrer, v. terre = lat..
terra, aarde) opgraven, uitgraven, opdelven; opsporen, ontdekken, uitvorschen, op het spoor
komen.
deterreeren, 2) lat. (deterrère; vgl. terreeren)
afschrikken, een schrik aanjagen, doen schrikken; - deterritie (spr. tie = tsie), f. nw. lat. afschrikking van het kwade door middel van
straf.
Detersie, detersief, z. ond. d e t e r g e e r e n.
detesteeren, lat. (detestári) verwenschen, verfoeien, verafschuwen; - detestábel, adj. lat.
(detestabilis, e) vloekwaardig, afschuwelijk, ver
verfoeilijk, gruwelijk; - de--wenschard,
testabiliteit, f. verfoeilijkheid; - detestátie (spr.
tie=tsie) f. (detestatio).verfoeung, verwensching,
afschuw, gruwel, afgrijzen.
dethroniseeren (spr. s=z) lat.-gr. onttronen,
van den troon stooten; - dethronishtie (spr.
-za -tsie), f. onttroning, verdrijving, ontzetting
van den troon.
detineeren, z. d e t e n e e r e n.
Detlev of Dietlieb, Detmar (Thiedmar), m.
oud-nederduitsche mansnamen: volksvriend (v.
det = oudd. diet, diot, volk.)
detoneeren, 1) nw. lat. (fr. détoner, van ton,
toon) Muz. afwijken van de juiste toonshoogte,
den toon te hoog of te diep nemen, valsch
zingen (ook d i s t o n e e r e n); 2) lat. (detonáre,
van tonare, d o n d e r e n; fr. détonner) eig. afof uitdonderen, donderend weergalmen; Chem.
ontploffen; - detoneering of detonatie (spr. tie=
tsie) f. 1) Muz. 't valsch zingen, uit den toon geraken; 2) Chem. ontploffing, met een knal vergezelde plotselinge uitzetting van een ontvlammend lichaam.
Detónsie, f. nw.lat. (van 't lat. detondére, afscheren; vgl. t o n s u u r) afschering van het
hoofdhaar (bij monniken).
detorqueeren, lat. (detorquére, vgl. t o r q ue e r e n) afwenden, afwerpen, b.v. de schuld
op een ander; ook verdraaien, een anderen, gewrongen zin geven, b.v. aan eene schriftuurplaats; - detórsie, f. nw.lat. afwending; ver
-draing.
Detour, m. fr. (spr. detóér; vgl. t o u r) omweg; omgang, kromming, kromte, bocht, hoek;
ook uitvlucht, listig voorwendsel, draaierij ; detourneeren (fr. détourner), afwenden, afleiden,
afwijken, omdraaien.
detraheeren, lat. (detrahére, v. de en trahëre,
trekken) afkorten, onttrekken; lasteren, een
blaam werpen; - detráctis detrahéndis, na aftrek
van het aftetrekkene ; - detráctis expénsis, na
aftrek der kosten; - detráet, n. Jur. datgene,
wat er van een uitlands gaand vermogen wordt
afgetrokken; - detractor, lat., of detraeteur, fr.
m. achterklapper, lasteraar, schendtong; detráetie (spr. tie = sie) f. (lat. detractio) aftrek
aftrek; onttrekking (b.v. van bloed door-king,
aderlating); wegneming; verlaging, verkleining;
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lastering, achterklap; - jus detractions, aftrekkingsrecht; - detractions census, detractus emigratienis, z. v. a. d e t r a c t; - detractus personalis, belasting of aftrek van het vermogen
van een landverhuizer, z. v. a. gabella emigratiónis; - detractus reális, belasting op eene erfenis,
z. v. a. gabella hereditaria.
detransponeeren (vgl. t r a n s p o n e e r e n)
en detransporteeren (vgl. t r a n s p o r t e er e n), verplaatste of verschoven bladen schrift
of druk weder in orde leggen; - detranspositie
(spr. -zi-tsie) of detransportatie (spr. -tsie) f.
in orde brengen van verschoven bladen.
detrecteeren, lat. (detrectare, van de en tractare, met geweld trekken; vgl. t r a c t e e r e n)
verkleinen, benadeelen, afbreuk doen; - detrectàtie, f. (detrectatio) verkleining, benadeeling.
Detrempe, f. fr. (spr. detránp ; van tremper,
bevochtigen, besproeien, voor temprer, v. 't lat.
temperáre, matigen, verzachten) waterverf;
schilderen met waterverf; vgl. g o u a c h e.
Detrésse, f. fr. (oudfr. détresse, lat. districtio,
V. distringére, uiteentrekken of spannen, folteren,
dus : angstige spanning) nood, angst, benauwdheld, kommer, verlegenheid.
de tri, z. r e g e 1 d e tri, ond. tri.
Detrimént, n. lat. (detriméntum, v. deterére,
afwrijven) nadeel, verlies, schade; - detrimenteas, adj. (lat. detrimentósus, a, um) schadelijk,
nadeelig; - detritie (spr. tie=tsie) f. (detritio)
afwrijven; Med. door wrijving bezeerde plek; detritus, m. fijngewreven gesteenten, samenhoopsel van allerlei steen, die in water worden medegevoerd; afgeschaafde, afgewreven deelen van
een ziekelijk orgaan.
detripleeren, fr. (détripler) Mil. drie gelederen
tot twee brengen, het derde gelid in de beide
eerste doen treden.
de tripode dictum, z. ond. t r i p o d e.
Detroit, m. fr. (spr. de-troá; oudfr. destroit, v.
lat. districtus, ingespannen, aan twee zijden geboeid) zeeëngte, nauw, straat.
detrompeeren, fr. (détromper, van tromper,
bedriegen) de dwaling benemen, beter onderrichten, uit den droom, den dut helpen, ontgoochelen; ook beduiden, aan 't verstand brengen; - g .e d e t r o m p e e r d, adj. beter ingelicht, uit den droom geholpen; - detrompement, m. (spr. -man) beneming van de dwaling;
betere onderrichting, ontgoocheling.
detroneeren, fr. (detroner), z. v. a. d e t h r on i s e e r e n.
detrudeeren, lat. (detrudére; vgl. t r u s i e)
afwaarts, naar beneden stootera; wegdringen,
verdringen; - detrusorlum, n. nw.lat. chirurgisch werktuig tot het vederduwen van lichamen
die in den strot zijn blijven steken, sponsbalein.
Detruneàtie (spr. tie= tsie) f. lat. (detruncatio,
van detruncàre, afhouwen, verminken, truncus,
boomstam) afhouwen, afkappen, snoeien van
planten; scheiding van den romp van het hoofd,
wanneer dit laatste in de baarmoeder is teruggebleven.
Detrusorlum, z. ond. d e t r u d e e r e n.
detto, it. (van 't lat. dictum) juister, maar niet
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zoo gebruikelijk als oud-it. ditto of onjuist dito,
het gezegde, hetzelfde, vroeger genoemde, of
desgelijks, eveneens, b.v. 6 pond koffie, 9 pond
detto of van dezelfde waar; - a detto, Kmt. van
denzelfden dag.
detumesceeren, lat. (detumescére; vgl. t um o r, enz.) ophouden te zwellen, slinken; detumeseéntie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. Chic.
oplossing, slinken van gezwellen.
detur, z. ond. dare.
Deuil, m. fr. (spr. duilj) rouw.
Deukallon, m. gr. fabelachtig koning in Thessalië, die met zijne gemalin Pyrrha gered werd
uit een groote watervloed (d e u k a 1 i s c h e
v 1 o e d), welken het gansche overige menschengeslacht verdelgde. Door op bevel van Themis
de beenderen hunner grootmoeder (aardkluiten,
steenera) achter zich te werpen, gaven zij béide
het aanzijn aan een nieuw menschengeslacht.
Deus, m. lat. (gr. theos, sanskr. dêwa, dêwas,
eig. de blinkende, lichtende, van den wortel diw,
blinken, lichten) God; pl. Dii, goden; - quod
Deus bene verlag (of vortat)1 afgek. Q. D. B. V.
't welk God ten beste doe keeren! - quod vult
Deus, wat God wil, n.l. moge geschieden! - Deus
dedit, Deus abstulit, de Heer heeft gegeven, de
Heer heeft genomen (woorden van Job); - Deus
ex machina, eig. god uit de machine, d. i. uit het
machinewerk op het schouwtooneel, godheden
bij de oude tragici (Euripides), engelen bij de
lateren (Vondel, in Gijsbrecht v. Aemstel); het
onverwacht plotseling o p t r e d e n van een persoon, die aan eene ingewikkelde of netelige zaak eene gelukkige wending,
geeft, tegenwoordig doorgaans enkel in iron.
zin gebezigd en soms op den roman en de plotselinge gebeurtenissen in 't gewone leven toegepast; - Deus meliora of Dii meliora (stil. del
of dent), God beter' het! - Deus omen avértat,
God wende het voorteeken af 1 God moge het
verhoeden! - Dei gratie, door Gods genade
(sedert Karel den Grooten gewone formule in
vorstelijke oorkonden, brieven enz.); - omnia
ad Dei gloriam, ook afgek. 0. A. D. G., alles ter
eere van God 1 - Deo annuénte of f avente of juvante, met Gods zegen en hulp; - Deo dicátus.
m. aan Gd gewijde, vandaar een monnik; Deo dicáta, f. aan God gewijde, vandaar eene
non; - Deo gratias, God zij gedankt l ; - Deo
volénte, zoo 't God behaagt, Jac. 4, 15; -- soli
Deo gloria! God alleen zij de eer! ; - omnia cum
Deo! alles met God; - Dii majórum gentium of
magni, pl. oppergoden (die den raad van Jupiter uitmaken); voornamere personen; — Dii
minórum gentium of minbres, lagere goden (onder de goden geplaatste heroën, halfgoden);
geringere lieden; - Diis manbus sacrum, aan de
verheerlijkte zielen gewijd (vgl. m a n e n) ; si Diis placet, zoo het den Goden behaagt, zoo
God wil, (dikwijls iron.: zoo de goden zulke
dwaasheid toelaten).
Deuteragonist, m. gr. (v. deutéros, de tweede
en agonistes, strijder) (door A schylus ingevoerde) tweede tooneelspeler op het gr. tooneel, die
de rollen van den tweeden rang speelde.
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Deuterie, f. gr. (van deutéros, de tweede, volgende) naam door V o g e 1 gegeven aan de toevallen, door het terugblijven van de nageboorte
veroorzaakt; — deuterogamie, f. tweede echt of
huwelijk; — deuterokanónisch, adj. naderhand
gekanoniseerd, heilig gesproken, voor heilig
verklaard; — deuterokanonisehe boeken des bijbels, kanonieke (z. ald.) boeken van den tweeden graad, die eerst later in den kánon opgenomen zijn; — deuteronomie, f. tweede wetgeving,
met betrekking tot eene vroegere; — deuterologie, f. leer der nageboorte; — deuteronomion, gr.
of deuteronomium, lat. n. vijfde boek van Mozes;
eig. de tweede wet, tweede wetgeving, wetsherhaling; — deuteropathie, f. gr. naziekte, opvolgende ziekte; — deuteropáthisch, adj. als het
gevolg eener vroegere ziekte optredend; opvolgend; — deuterósis, f. gr. herhaling; — deuterosen
(spr. s = z) der Joden, overleveringen en daarnaar bepaalde gebruiken; verklaringen en aanvullingen der geschreven wet; — deuteroskopie,
f. gr., eng. second sight (spr. sékkund sail), eig.
tweede gezicht, gave van het vooruitzien van
toekomstige gebeurtenissen, enz., eene werking
van gestoorde of overspannen zenuwwerkzaamheid, die gelijkt op geestenzienerij ; — deuteroskoop, m. ziener, geestenziener van die soort (inz.
in Hoog-Schotland); — deuteroxyde, niet: dentoxide, Chem. tweede oxyde, tweede benaming
van een brandbaar lichaam in den staat van
o x y d e (z. ald.), vatbaar om zich in verschil
evenredigheden met de zuurstof te ver--lend
binden; zoo b.v. verbindt zich het lood in 3
verschillende verhoudingen met de zuurstof,
de minst verzuurde verbinding heet p r o t o xy d e van lood, de daarop volgende d e u toxyde, de laatste tritoxyde of perox y d e; — deutex^yle, f. Chem. de nastof, die
door verdere ontwikkeling ontstaat uit de voorstof (proteine).
deux, fr. (spr. deu) twee; — deux a deux (spr.
deuzadeu), twee om twee, twee gelijk (bij het
biljart en andere spelen); — deuxaas bijbel, bijbel
uit de 16e eeuw, die op Nehemia 3, 5 een aanteekening heeft „deux aas" (d. i. de arme)
heeft niets, sixcinque (d. i. de rijke) geeft niets.
devaliseeren, (spr. s=z) fr. (dévaliser, van
valise, v a 1 i e s, ital. valigia, mid.lat. vallegia,
van onzekeren oorsprong; door Diez afgeleid van
vidulitia, valies) den mantelzak of het valies
afnemen; plunderen, uitschudden, berooven.
devalveeren, ook devalueeren, nw.lat. (vgl.
valveeren, ond. valeeren) afzetten;
verlagen, verminderen in waarde, inz. munten; — devalvátie of devaluatie (spr. t=ts) f.
verlaging, vermindering eener munt in hare
waarde; ook geheele in onbruikstelling, ongangbaarmaken van eene munt, d e m o n etisatie z.a.
devanceeren (spr. dewans—) fr. (devancer, v.
devant, voor) vooruitgaan, vooruit zijn; voor
overtreffen, den voorrang hebben;-bijstrevn,
— devancier, m. (spr. dewansjé) voorganger; —
devantière, f. damesrijrok.
devaporatie, f. (spr. l=ts), nw.lat. (van vapor,
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damp) eig. afdamping; verandering van dampen in water.
devaricatus, a, um, lat. Bot. wijd uitgespreid.
devasteeren, lat. (devasláre, v. vastus, woest)
verwoesten, vernielen; — devastatie (spr. lie=
Isie) f. nw.lat. verwoesting, vernieling.
Deveine, f. fr. tegenspoed, ongelukkige kans,
slecht spel.
developpeeren, fr. (développer, het tegengest.
van envelopper, z. e n v e 1 o p p e) ontwikkelen, ontvouwen, onthullen, verklaren, ophelderen, oplossen; — developpábel, adj. ontwikkelbaar, ontvouwbaar, b.v. van gebogen vlakken
in de meetkunde, die zich zonder breuk of plooi
in een vlak laten uitbreiden of ontvouwen, zoo
als cylinder- en kegelvlakken; — developpemént,
n. (spr. —mán) ontwikkeling, ontvouwing, b.v.
van een legerafdeeling; Arch. voorstelling van
een gebouw in teekening, volgens al zijne bijzondere deelen.
devenereeren, lat. (deveneràri; vgl. v e n er e e r e n) vereeren, eerbied hebben, met eer
blijven.
-bied
de verbis ad verbéra, de verbo ad verbum, z. ond.
v e r b u m.
Devergentie, f. (spr. l=ts) lat. nederbuiging;
— devergeeren (lat. devergére) zich nederbuigen;
— devergondage, f. fr. (spr. daazj') ontuchtigheid,
schaamteloosheid, verwildering, zedenbederf
der maatschappij.
Devérra, f. godin der kraamvrouwen, die door
de Romeinen vereerd werd; zij had ook het
toezicht over het schoonmaken.
deverseeren, fr. (déverser; van 't lat. deversus,
afgewend, part. van devertere, afwenden) van de
richting afwijken, scheef staan.
Deversorium, n. lat. (van devérti, zich ergens
heen wenden, ingaan) herberg, tapperij.
devesteeren, lat. (devestire, v. vestire, kleeden,
veslis, het kleed) ontkleeden, van de priesterlijke
kleeding of bisschoppelijke beleening berooven
(het tegengestelde van i n v e s t e e r e n) ;devestituur, f. berooving, intrekking van het
leen, van de waardigheid.
devex, lat. (devéxus, a, um, v. devehére, afwaarts voeren) nederwaarts gekromd, afwaarts
gaande; — devexiteit, f. (lat. devexitas) helling,
glooiing.
deviëeren, later (deviáre, van via, weg) van
den rechten weg afgaan, afwijken; — deviatie
(spr. t=ts) f. nw.lat. afwijking van een lichaam
van den rechten weg, van zijne baan of richting,
b.v. van een kanonskogel; ook van de lengte-as
eener Kath. kerk, om het gebogen hoofd van
Christus te symboliseeren; afdwaling; Mar. afwijking der magneetnaald; de verzeiling van
een schip; Astron. schijnbare, door de schommeling van de aardas (vgl. n u t a t i e) ontstaande beweging der vaste sterren; — deviatief, adj. afwijkend; — deviates r, m. anker van
een luchtschip.
Devies, f. (fr. devise; mid.lat. en sp. devisa,
it. divisa, kenteeken, onderscheidingsteeken,
V. 't lat. divisum, dividére, deelen, onderscheiden, kenmerken) zinnebeeld, inz. als dit met
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eene bijgevoegde spreuk verbonden is (het eerste
heet het lichaam, de tweede de w o o rd e n of het m o t t o van 't devies); de doorgaans berijmde spreuken bij de ulevellen; zin-,
gedenk-, beeldspreuk, lijfspreuk; Kmt. wissel
op eene buitenlandsche wisselplaats.
Devil, m. eng. (spr. dè -wil) duivel (vgl.
d i a b 1 e) ; ook : machine met ijzeren tanden om
wol en katoen te scheuren en te reinigen; – the
devil may care (spr. mee kêr) de duivel moge er
om geven (ik niet).
devirgineeren, lat. (devirgináre; van virgo,
maagd) ontmaagden, verkrachten; – devirginatie (spr. t=ts) f. ontmaagding, verkrachting.
deviriliseeren (spr. s=z) nw.lat. (van vir, man)
ontmannen, de eigenschap van man ontnemen;
verwijfd maken.
Devisa, f. sp. z. devies.
de visu, lat. omdat men het zelf gezien heeft.
devitrificeeren, lat. (v. de, van, ont-, vitrum,
glas en f acere maken) ontglazen, glas door sterke
verhitting in een porseleinachtig, ondoorzichtig lichaam (Réaumurs porselein)
veranderen; – devitrificatie f. (spr. tie = tsie) ontglazing.
devoileeren (spr. dewoal–), fr. (dévoiler, van
voile, lat. velum, sluier) ontsluieren, onthullen,
openbaren, b.v. een geheim.
Devoir, n. fr. (spr. –d'woár; van 't lat. debére)
plicht, schuldigheid.
devolveeren, lat. (devolvére; vgl. v o 1 v e er e n) eig. afrollen, afwentelen; op een ander
vervallen, brengen of overerven; – devolutie
(spr. t=ts) f. nw.lat. Jur. wanbevalling, overgang, overerving van een recht of goed; door
een gebezigd rechtsmiddel bewerkte overbrenging eener rechtzaak van een lager gerechtshof
voor een hooger; – devolutie-recht (jus devolutiónis), vroeger op vele plaatsen geldend
recht, waardoor bij den dood van een der echt
zijn vermogen op de kinderen ver -genotal
overblijvende man of vrouw daarvan-vielnd
enkel het vruchtgebruik had; naar dit recht
werd de oorlog van Lodewijk XIV met Spanje
in 1667 devolutie-o o r l o g genoemd; –
devolutiemiddel, n. rechtsmiddel, waardoor een
proces van een lageren rechter naar een hoogeren wordt overgebracht; – devoluut, n. geestelijke bediening, door den paus wegens ongeschiktheid van den bezitter aan een ander overgedragen.
devomeeren, lat. (devomére; vgl. v o m e er e n) wegspuwen, weder uitbraken.
Devonische formatie, f. in de geologie (naar
het eng. graafschap Devonshire genoemd, waar
deze lagen het meest voorkomen) bovenste afdeeling van het overgangs- of grauwakkegesteenten, boven de silurische formatie.
devoot, adj. lat. (devótus, a um, d. i. toegewijd, van devovére, wijden) vroom, godvruchtig;
vol godsdienstige aandacht; ootmoedig; ook
met verachting gebezigd: schijnheilig, mystiek:
eene devote, schijnheilige, bidzuster, fijne zus;
de devoten, fijnen, overrechtzinnigen, schijn
pilaarbijters, femelaars; – devotamente,-heilgn,
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it. Muz. innig, aandachtig; – devètie (spr. t=ts),
f. (lat. devotio) oorspr. bij de oude Romeinen
wijding, vrijwillige overgave van het leven als
zoenoffer aan de onderaardsche goden; thans
mystieke vroomheid, godvruchtigheid; eerbied;
volkomen overgave, verkleefdheid; in het fr.
ook devouement, n. (spr. dewoe'mán); – moderne
devotie, godsdienstige strooming, een geestelijk
reveil, mystieke richting, die zich ± 1400 door
invloed van Geert Groote in ons land vertoonde; – devotio domestica, huiselijke godsdienst;
– devozione, f. it. Muz. aandacht, innigheid,
diep gevoel.
devoreeren, lat. (devoráre; vgl. v o r a c it e i t) verslinden; doorzwelgen; – devorátie
(spr. 1=1e) f. (later lat. devoratio) verslinden,
doorzwelgen; – devoràtor, m. vraat.
Devornik, z. d w o r n i k.
devouement, devotie, z. onder - d e v o o t.
Dèw, m. perz. booze geest, demon.
Dewa, m. sanskrit. (vgl. Deus) God; inz. de
naam der 3 groote indische goden : Brahma,
Vischnoe en Ciwa; – dewadàsi, f. (sanskr. ddsi,
dienares, slavin), tempeldienares; ook boeleerster; – dewanagäri, n. (eig. godenschrift) sanskrietschrift; – dewarsjis, m. p . (sanskr. risji, met
vokaalversterking arsji, wijs, heilig) vergode
wezens of heiligen in Indië; – dewátas, pl. (van
't sanskr. déwata, godheid) alle goede wezens der
geestenwereld in den hemel, volgens den lathschen godsdienst, in tegenst. met de vijandige
machten: de a s o e r a s, d a k t y r s enz.
Dewar's glas, n. bolvormige ontvanger, bestaande uit 2 concentrische glazen, gesloten door
een stop van vilt ter bewaringvanvloeibare lucht.
Dewédschi, m. turk. kameeldrijver.
Déwr, turk. districtsbelasting.
Dexiocardie, f. gr. (van dexiós, rechts) lig
rechterzijde der borst; –-ginvahetrd
dexiographie, f. schrijven van de linker- naar
de rechterhand; – dexiográphiseh, adj. van de
linker- naar de rechterhand geschreven.
dexter, a, um, lat. rechtzijdig of rechthandsch;
ook handig, vaardig, bedreven; – destra, f. ital.
(lat. dextra) rechterhand; – cotta destra, of lat.
dextra manu, Muz. met de rechterhand; – dexteriteit, f. lat. (dexteritas) vlugheid, gauwheid,
behendigheid, vaardigheid; – dextraal, aan de
rechterhand, rechts; – deátrale, n. (pl. dextralia)
lat. armband, manchet; – dextraliteit, f. nw.lat.
ligging ter rechterhand; – dextratie (spr. tie=
tsie) f. omdraaing van de rechter- naar de
linkerzijde; – dextrine, f. Chem. (zoo geheeten,
omdat de oplossing daarvan een gepolariseerden
lichtstraal sterk naar de rechterzijde doet afwijken) zetmeelgom, kleefstof in zetmeel (ook
in bier aanwezig); kunstgom; – dextrineeren,
in dextrine doen overgaan; – dextrose, f. Chem.
druivensuiker, z. v. a. g 1 u c o s e.
Dey of dei, m. (van arab. dái, roepen, samenroepen; vandaar eig. een oproeper der muzelmansche geloovigen tot den heiligen oorlog)
eertijds de naam van het rijksopperhoofd of de
beheerscher van Algerië, die zich later pacha
noemde (in Tunis en Tripoli B e y of B e g).
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Dhadsja, f. ind. grove, ronde tulband.
Dharma, m. skr. leer, vorm, wet, inz. leer
van Boeddha.
Dhlb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Dahlbom, een insectenkenner,
gest. 1859.
Dhobi, ind. man, die voor het wasschen van
het linnengoed zorgt.
Dhole, m. ind. soort wilde hond.
di-, gr. en lat. voorvoegsel, z. dis.
'dia-, gr. voorvoegsel in vele samenstellingen,
beteekenende door, doorheen, door elkander,
uitelkander.
Diaan, n. metaal in tantaliet voorkomende; —
diaanzuur, n. zuurstofverbinding van diaan.
Diabdboel-hout, n. (van 't hindoesch dija,
lamp, en baboel, soort van acacia) oostindisch
bruinrood, zeer hard en zwaar hout, van de
Acacia arabïca.
Diabasis of diabase, f. gr. (v. diabainein, door-,
overgaan) doorgang, overgang; . — diabase, f. fr.
Miner. tot de groensteenen behoorende steensoort; — diabètes, m. gr. hevel; beker, die ledig
loopt, wanneer men hem geheel vol giet, plaag beker; Med. suikerziekte, pisvloed; — diabetes
insipidus, pisvloed zonder suikerstof, smakeboze, valsche pisvloed; — diabetes mellitus,
suikerhoudende pisvloed, suikerziekte; — diabeticus, m. lijder aan suikerziekte; — diabètisch,
adj. pisvloedachtig.
Diable, m. fr. (van t lat. diabolus, gr. diabólos,
d. i. eig. tweedrachtstoker, inz. door lasteren,
naar de gewone beteekenis van diabállein, doorhalen, lasteren) duivel; Mil. rolwagen ter ver
geschut; N.H. met stekels of-voeringaht
pennen bezet zeedier, de stekelrog, zeeduivel;
wolkammachine met ijzeren tanden, z. v. a.
d e v i l; — diablerie, f. duivelarij, hekserij, tooverij, duivelsstreek, duivelswerk, in de middel
waarin duivels optraden;-euwntolsp,
— diablésse, f. duivelin, duivelsch wijf, helleveeg;
— diablificeeren, nw.lat. tot een duivel maken,
overduivelen ; — diablotin, m. fr. (spr. —tén) m.
duiveltje ; oversuikerd chocolaadplaatj e of
koekje; — diaboletto, m. it. duiveltje; — diabólisch, adj. (uit het gr.), duivelsch; — diaboliseeren (spr. s=z) duivelen, razen, tieren;
beduivelen; — diabolisme, n. bezetenheid; — diabolokratie, f. (spr. t=ts) regeering des duivels; —
diabolologie, f. duivelleer, leer aangaande den
duivel; — diabóle, f. gr. laster, valsche beschuldiging.; Rhet. beschuldiging der tegenpartij,
met opgave der te wachten straf. ; — diabolospel, n. het opwerpen en opvangen met een
koord van een klos, een reeds zeer oud spel.
Diabotánum, n. gr. (v. 't gr. (émplastron) dia
botanón, (pleister) uit kruiden) Med. geneesmiddel uit kruiden bereid; vroeger eene zeer samen
pleister, tot welker samenstelling eene-gestld
menigte kruiden werd gebezigd en welke tot
(oplossing, rijpmaking en smelting dienen moest.
Diabrósis, f. gr. (v. diabibróskein, doorvreten)
Med. doorvreting, wegvreting of wegbijting door
-scherpe vochten; — diabrótisch, adj. wegvretend.
Diachalásis, f. gr. (v. diachalán, medegeven,
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uiteengaan) Med. oplossing, scheiding van den
samenhang, uiteenwijken der naden (van de
beenderen van het hoofd). ,
diachemaan, gr. Phys. doorgang verleenend
aan de chemisch werkende lichtstralen; —
diachemansie, f. eigenschap van een lichaam om
chemisch werkende lichtstralen door te laten.
Diachorésis, f. gr. (v. diachorein, doorgaan)
Med. ontlasting der drekstoffen, stoelgang;
— diaehorètiseh, adj. den stoelgang bevorderend;
— diachorétische organen, ontlastingswerktuigen.
Diachylon, n. gr. (van dia chylón, d. i. met
plantensappen bereid; vgl. c h y 1 u s) Chir.
weekmakende pleister, loodglitzalf met boomolie; — diachyliseh, adj. oplossend, verdeelend.
Diacinèma, n. gr. (diakinéma, van diakinein,
door en door bewegen) Med.'t uit elkander wijken
der beenderen.
Diacodium, n., z. d i a k o d i o n.
Diaconie, enz. z. ond. d i a k o n u s.
Diacydonium, n. nw.lat. (v. 't gr. diakydonión,
d. i. uit kweeën; vgl. c y d o n i a) kweesap en
de daaruit bereide maagsterkende artsenij.
Diadeem, m. gr. (diadêma, van diadem, ombinden) koninklijke wrong of voorhoofdband,
hoofdsiersel der perz. en egypt. koningen en der
latere rom. keizers, bestaande uit een saamgevouwen en om het hoofd gewonden sluier,
daarom ook wel bij de Grieken kalyptra, d. i.
sluier, genoemd; thans zinnebeeld der koninklijke waardigheid, dichterlijk woord voor kroon,
heerschappij, regeering; ook vrouwelijk haartooisel; — diadeemspin, f. N.H. kruisspin.
diadélphisch, adj. gr. (van dis, in samenst.
ook di, tweemaal, dubbel,- en adelphos, broeder
Bot. tweebroederig; — diadelphia, n. pl. tweebroederige planten, planten met tweeslachtige
bloemen, wier meeldraden in twee bundels zijn
samengegroeid, de 17de klasse in het stelsel
van L.
Diadexis en diadbehè, f. gr. (v. diadéchesthai,
elkander opnemen, op elkander volgen), opvolging; Med. overgang of verandering der eene
ziekte in de andere, de verandering van het algemeen ziektekarakter; — diadóehen, m. pl.
(sing. diadóchos) navolgers, opvolgers, troon -,
erfopvolgers, inz. de opvolgers van Alexander
den Groote in de verschillende deelen van zijn
rijk.
Diadosis, f. gr. (v. diadidónai, zich verdeelen)
Med. verdeeling van 't voedsel in het lichaam;
nalaten of ophouden eener ziekte.
Diadromus, m. Muz. trilling der snaren.
Diaduménos, m. gr. (vgl. d i a d e e m) de
zich bekransende, met de zegekroon, een beroemd standbeeld van Polycletus.
Diwrésis, gr. (diairésis, v. di-airein, uit elkander nemen, deelen) Gram. oplossing van
een tweeklank in de twee enkele klinkers, of de
verandering der i en v in de verwante vocalen,
b.v. Orpheus in Orpheus, silva in
s i l u a, T r o j a in T r o I a, afscheiding der
op elkander volgende klinkers in een woord,
b.v. poëet; vooral de stemhebbende uitspraak
van l en r, als in dorrep voor dorp, mellek voor
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melk, met een Indisch woord s w a r a b h a k- woonlijk veelvuldig gekromde lijn, welke, door
t i geheeten, z. a. ; Med. scheiding, scheuring bijzondere instrumenten gedurende den gang
door uitwendig geweld, inz. van bloedvaten; - van machines enz. op een papierstrook geteepuncta diaereséos, pl. scheidingspunten (t r e - kend, de onregelmatigheden aanschouwelijk
m a), die boven een der op elkander volgende maakt, welke door ongelijken stroomdruk, de
klinkers geplaatst worden, opdat men met dezen beweging van zekere deelen der machine enz.
eene nieuwe lettergreep zoude aanvangen, b.v. ontstaan zijn; Muz. vijflijnige toonladder; ook
de p a r t i t u u r (z. ald.); bij de gnostische
poëet, Gratiën.
Dia ta, f. lat. (van het gr. díaita, leven, levens- wijsgeeren: twee in elkander geplaatste driehoewijs, woonplaats) d i ë e t (z. a.); ook zittings- ken met een mystieken naam van God daarin,
tijd der gezamenlijke afgevaardigden op den als amulet dienende; - diagramma Hippárchi, de
duitschen- of rijksdag, de vergadering der rïjks- teekening van den betrekkelijken stand der zon,
stenden; - diaeten, pl., liever diëten, z. ond. dies; maan en aarde bij de verduisteringen, met de
- dixtèten, pl. scheidsrechters in het oude daartoe behoorende lijnen; - diagraaf, m. gr.
Athene, welke door de strijdende partijen zelf voorteekenaar, ontwerper, werktuig om pergekozen werden; - dia tetika, f. (gr. diaitetiké, spectieven naar de natuur mechanisch te teescil. téchné, kunst) gezondheidsleer, voedings- kenen; - diagraphiek, f. kunst van het ontleer, kunst om het leven te onderhouden; - werpen of voorteekenen.
Diahezáplon, n. gr. bij veeartsen: uit zes
dieetéticus, m. beoefenaar der gezondheidsleer,
vriend van eene geregelde, matige levenswijze; bestanddeelen samengestelde geneesdrank voor
- dixtètiseh, adj. matig, met de gezondheidsleer paarden.
Diakadmíe, f. gr. Pharm. pleister, waarvan
overeenstemmend; - diaetètisehe regelen, gekalamijn de basis is.
zondheidsregelen.
diagllphiseh, adj. gr. (van diaglyphein, door-, Diakánthum, n. gr. Bot. plantensoort met
insnijden) verdiept gesneden, gebeiteld, of ge- samengestelde bloemen; - diakántiseh, adj.
griffeld; - diaglfpten, pl. in een vlak gesneden met twee stekels voorzien.
Diakarelnum, n. gr. Pharm. tegengift tegen
of verdiept bewerkte figuren, in tegenstelling
den dollenhondsbeet.
met anaglypten.
Diagnosis of diagnose (spr. s=z) f. gr. (v. Diakarthámus, m. gr. Pharm. saffloersdiaginoskein, nauwkeurig onderscheiden en pleister; buikzuiverende slikartsenij, uit safonderkennen) Med. behoorlijke onderscheiding floers bereid.
Diakatholikon, n. Pharm. zoogenaamd alen daarop berustende onderkenning der ziekten;
Log. onderscheiding van gelijkvormige of ver- gemeen geneesmiddel, als slikartsenij toegewante begrippen; - diagnostika, f. leer van de diend.
Diakausis, f. gr. (van diakaiein, doorbranden)
onderkenning der ziekten, inz. de kunst om
twee met elkander overeenkomende ziekten 't doorbranden; hevige hitte, verhitting; behoorlijk van elkander te onderscheiden; - diakaustiek of diakanstisehe lijn, f. in de optika:
diagnóstiseh adj. onderkenning stavend, aan- brandlijn bij het breken van het licht, d. i. de opwijzend, tot kenteeken eener ziekte dienende; eenvolging der snijpunten, die ontstaan, wan- diagnoseeren (spr. s=z) de kenteekenen eener neer van een lichtend punt lichtstralen op eene
doorzichtige kromme lijn vallen, en, door
ziekte aangeven; eene ziekte onderkennen.
Diágometer, n. gr. (van di-ágein, door-voeren, deze gebroken, zich twee aan twee in een of
leiden) door R o u s s e a u uitgevonden werk- ander punt snijden. Wanneer de kromme lijn
tuig, om het geleidend vermogen der lichamen de stralen niet breekt, maar terugkaatst, dan
ontstaat door de snijpunten der teruggekaatste
voor de elektriciteit te bepalen.
diagonaal, adj. lat, (diagonalis; van het gr. stralende katakaustiok of katakausdiagónios, van gonia, hoek) schuin, overdwars, tische lijn.
Diaken, z. diakonus.
dwarsloopend; - diagonaallijn of diagonaal, f.
Geom. hoekpuntslijn, elke rechte lijn, die twee
Diakinèma, z. d i a c-.
Diaklásis, f. gr. (van diakláein, doorbreken)
hoekpunten van een vier- of veelhoek vereenigt,
zonder eene der zijden van die figuur te vormen; - doorbreking; Phys. breking van het licht; diagonaalmaehine, f. toestel, dat de wet van diaklástiseh, adj. door breking ontstaan, daarhet parallelogram der krachten toe behoorende.
Diaklerbsis, f. gr. (v. diaklëróein, verloten,
(z. ald.) aanschouwelijk maakt; - diagonaalmarsch, f. Mil. dwarse of schuinsche marsch; - kléros, lot) verloting; keus door 't lot.
diagonaalpas, m. dwarspas ; - diagonaalvlak, Diaklysis, f. gr. (van diaklydzein, uitspoelen)
Geom. vlak, dat een regelmatig lichaam in twee uitspoeling; spoelwater; - diakltsma, n. gr.
gelijke deelen verdeelt; - diagonals, pl. wollen Med. mond- of gorgelwater, mondspoeling .
gekeperde weefsels met schuins loopende fijne
Diakodium, lat., of diakodion, gr. n. (v. 't gr.
strepen.
dia kódión, uit slaapbollen, kódia, slaapbol)
Diagrámma of diagram, n. gr (van dia- Pharm. borstverzachtend middel, slaapbollen
-aftekn)
siroop.
gráphein, met lijnen omtrekken,
Geom. figuur, zoo als zij tot het bewijs eenerDiakonus, m. (van 't gr. diákónos, dienaar)
stelling of tot de oplossing van e en werkstuk diáken, titel, die oorspronkelijk in den apostoligeteekend wordt; ontwerp, plan, schets; ge- schen tijd aan beheerders der gemeentegoederen
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werd gegeven; later kerkedienaar en helpers
bij de godsdienstoefening; meer bepaald zulke
geestelijke ambtsbekleeders, in de evangelische
kerk, die enkel met de inzameling en verdeeling
der aalmoezen en de verpleging der armen en
kranken belast waren; bij de protestantsche
kerkgenootschappen een armverzorger; elders
ook hulpprediker, kapelaan, tweede predikant;
- diakonaat, n. (later lat.) ambt, waardigheid en
woning van een evangelisch diaken; zesde der
zeven wijdingen van R. Kath. priesters; diakonie, f. werkzaamheid van een diaken; kerkelijk armbestuur, kerkelijke armverzorging; diakonikon of diakonicum, n. kort gebed, dat
de diakonus der gr. kerk voorzingt; - diakonesse, f. kerkedienares, in de oudste christel.
kerk bejaarde vrouwen, die den diakens ter
zijde stonden in de armen- en ziekenverpleging en het toezicht hadden over de vrouwelijke
leden der gemeente; ziekenverpleegsters welke
in bijzondere diakonessenhuizen opgeleid worden; in kloosters : zusters, welke het
altaar bedienen.
Diaköpe, f. gr. (vad dia-kóptein, doorsnijden)
Chir. wegsnijding van een ziekelijk deel; schuin
gehouwen wond der hersenpan; overlangs-sche
gaande breuk van een been.
Diakrisis of diakrise, f. gr. (v. diakrinein,
scheiden, onderscheiden) Med. beoordeeling
en onderscheiding, inz. van ziektetoestanden;
- diakritisch, adj. wat die beoordeeling en onderscheiding ruggesteunt, b. v. d i a k r i t i
-schetkn,odrscheigtknen voor de juiste uitspraak der letters en
woorden, inz. in het hebr.
Diaktinisme, n. Phys. doordringbaarheid der
lichamen voor chemisch werkende (aktinische)
lichtstralen.
Diakustiek, f. gr. (van di-akoeein, door
hooren; vgl. a k u s t i e k) leer van den weerklank, van de terugkaatsing van het geluid,
weêrklankkunde.
Diakydonium, n., z. d i a c y d o n i u m.
Dialeipsis, f. gr. (van dia-leipein, gescheiden
of verwijderd zijn) afbreking, tusschenruimte,
z. v. a. intermissie.
Dialeipfra, f. gr. Med. tusschenpoozende koorts.
Dialekt of dialéct, n. gr. (diálektos, f., d. i. eig.
gesprek, onderhoud, van dialegesthai, een gesprek voeren) tongval, spreekmanier, gewestelijke eigenaardigheid eener gesproken hoofdtaal
in de verschillende deelen van land en volk; dialektiek, f. (gr. dialekliké, scil. téchné, kunst)
eig. geleerde strijdkunst, disputeerkunst, dikwijls met het bijdenkbeeld van spitsvondigheid,
in strenger zin bij Plato ; leer der beweging van
het denken (zooals Log. leer van de denkvormen); - dialektleus, m. twistredekundige; geleerde kampvechter; - dialéktisch, adj. tot de
dialektiek behoorende, dikwijls: spitsvondig;
ook aan een bijzonderen tongval eigen; dialektoloog, m. onderzoeker en kenner der bijzondere tongvallen; - dialektologie, f. leer der
tongvallen, verzameling van opmerkingen over
de tongvallen eener taal.
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Dialémma, n. gr. (van diáleimma, van
dialeipein, eene tusschenruimte of een tusschentij d laten; vgl. d i a 1 e i p s i s) uitlating, afbreking, gaping, tusschentijd; Med. ziektetoestand, inz. koortsvrije toestand, koortsvrije tijd
tusschen twee aanvallen.
Dialipsis, f., z. dialeipsis.
Diallage, f. gr. (eig. verandering, verwisseling;.
van di-allássein, veranderen, verruilen) Min.
straalsteen, weerschijnende spaatsteen, aan
het augiet verwant.
Dialiéle, f. of diallélos, m. gr. (van dia allélon,.
door elkander) Log. cirkel in 't redeneeren,
cirkelbewijs (waarbij men het voorwerp, dat
men omschrijven zal, onmiddellijk of middellijk
noemt, of uit eene nog te bewijzen stelling eene.
andere wil bewijzen).
Dialoog, m. gr. (dialogos ; fr. dialogue, it.,
dialogo vgl. d i a l e k t) onderhoud, gesprek,
samenspraak (in het drama het tegenst. van
m o n o 1 o o g); vorm van gesprek; - dialogee ren, verscheiden personen sprekend invoeren; dialógisch, adj. gespreksgewijs, bij wijze van
samenspraak; - dialogiseeren (spr. s=z) in
gesprekken inkleeden, gesprekswijze voorstellen; - dialogisme, n. kunst der samenspraak,
inz. de schriftelijke; gebruik van den dialogischen vorm.
Dialuur-zuur, n. Chem. door inwerking van
zwavelwaterstof op alloxantine gevormd zuur.
Dialysis of dialyse, f. gr. (van dia-lyein, oplossen) Med. oplossing; verval, uitputting der
krachten; Chem. scheiding van slijmige (colloide)
stoffen van kristallijne door diffusie, o sm o s e (z. ald.); Gram. en redek.: z. v. a.
diaeresis en asyndeton; - dialysator,
m. toestel om dialyse te maken; - dialyseeren,
oplossen, door dialyse scheiden; - dialftisch, adj.
oplossend, ontbindend, vernietigend; - dialytische kijker, m. verrekijker, die de kleuren opheft, een soort a c h r o m a t i s c h e (z. ald.)
verrekijker.
Diamagnetisme, n. gr. de (aan de aantrekkingskracht tegengestelde, dus :) afstootende
werking van den magneet (volgens Faraday) ; diamagnetische lichamen, pl. zulke, die door den
magneet afgestooten worden, b. v. bismuth.
Diamant, m. (hoogd. ook demant, fr. diamant,
van 't lat. adámas, en dit v. 't gr. adamas,
adamantos, d. i. eig. onbedwingbaar, zeer hard;
voorts: 't hardste ijzer, staal; later: diamant)
hardste, dichtste, doorzichtigste, schitterendste
en kostbaarste edelsteen, die in allerlei kleuren
voorkomt en enkel met zijn eigen poeder kan
geslepen worden (tot het slijpen van andere
steenen gebruikt men bij voorkeur de zwarte,
ondoorzichtige diamant) ; de geslepen diamant
krijgt den naam van b r i 1 j a n t, als hij van
boven een vlak (tafel) heeft, van vele schuinsche
vlakken omgeven; hij heet r o o s, als het bovendeel pyramidaalvormig is; Typ. de kleinste
soort drukletter; - diamantbrood, n. (fr. egrisée),
poeder van den diamant, waarmede hij op eene
schijf van zacht staal wordt geslepen, en waar
diamanten gebruikt, welke niet-toemnd
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geslepen kunnen worden; - diamantine, f. geDiancea, f. gr. (diánoia) denkkracht, denkkeperde wollen stof met figuren, ook: een soort vermogen, verstand; - dianeeogonïe, leer van
polijstpoeder; - diamant-spaat, z. c o r u n- den oorsprong onzer begrippen; - diancelogie,
dum.
f. denkleer.
Diamastigosis, f. gr. (v. mastix, gen. mastigos,
Diánthus, m. nw. lat. (van 't gr. dianthés,
geesel) geeseling der spartaansche jonge lieden, twee bloesems hebbende, rijkelijk of sterk
om hen daardoor tegen lichaamssmart te harden. bloeiende) Bot. nagelbloem, anjer; anjelier;
Diameter, m. gr. (diamétros, doormetend) - diathéén, f. pl. anjeliersoorten; - dianthéren,
Geom. doorsnede, middellijn, rechte lijn, die f. pl. planten met twee helmknopjes op eiken
in een cirkel door het middelpunt gaat en den meeldraad.
omtrek aan weerszijden raakt (de verhouding,
Diantre, fr. (spr. diántr' ; euphemistische of
die de middellijn tot den omtrek heeft en welke verzachtende vervorming van d i a b 1 e) dalniet dan bij benadering kan uitgedrukt worden, vel! voor den duivel! wat duivel!
alszijnde beide met betrekking tot elkander
Dianácum, n. gr -lat. (van 't gr. dia, uit, en
onmeetbare grootheden, is volgens Archimedes 't lat. nux, gehit, nucis, noot) Pharm. noten
als 7 tot 22, volgens Metius al 113: 355, volgens
uit notensap en honig bereid; - dia--conserf,
L. v. Keulen als 1 : 3,1415926 enz.); - diame- pálma, diapálm, f. eig. palmsap; gew. samentraal- getallen, pl. zulke getallen, die uit twee fac- trekkende zalf uit olijfolie, lood en zink, vantoren bestaan, van welke de som der quadraten daar: diapalmpleister.
opnieuw een quadraatgetal geeft, b. v. 12,
Diapásma, n. gr. (v. diapássein, tusschenwelks factoren 3 en 4, tot de 2de macht ver- strooien, bestrooien) welriekend strooipoeder,
heven en samengesteld, het quadraat 25 geven kruidenpoeder.
(3 2 + 4 2 = 25); - diametrale, f. lijn van doorDiapason, n. (spr. s=z) gr. (eig. d o o r a 11 e,
snede; - diamétrisch, diametraal, tot den dia n. 1. snaren of tonen, van pas, al) Muz. bij
recht door, ook z. v. a, e-metrbhond, de Grieken z. v. a. octaaf; thans : omvang
diamétro, lat. regelrecht, lijnrecht (b. v. tegen- van eene stem of een speeltuig; bij de Franovergesteld zijn).
schen ook stemvork; - disdiapáson, n. interval
Diamorphósis, f. gr. (v. morphé, gedaante) van twee octaven.
verwerking tot een bepaalden vorm; gedaante Diapedésis, (spr. s=z) f. gr. (van diapédán,
doorspringen, doordringen) Med. 't doorzweeten
geving•
Diamórum, n. (van het gr. dia morón, uit van het bloed door de vaatrokken, bloedzweet,
moerbeziën, moron, moerbezie) moerbeziesiroop een ziekte, die men vooral onder de rondzwermet honig bereid.
vende Indianen in de Cordilleras v. Z.-Am.
Diana, lat., of A r t é m i s, gr. f. Myth. aantreft en die bij hen onder den naam van M agodin der jacht, ook der maan (S e 1 é n e, L u- t h i a z a h n a 1 bekend is; meer bijzonder vern a), de maangodin; ook de beschermster van staat men onder dit woord bloeding uit de huid.
den maagdom der meisjes en van de geboorte;
Diapénte, f. gr. (v. pepte, vijf) Muz door
nog heet zij Phoebe, Cynthia, Delia, vijf tonen gaande, zuivere quint; - diapentii n a enz_ ; Astr. een asteroide, in 1863 sare,lat. (fr.quinter)voortschrjden door de quint.
door Luther ontdekt; N. H. een aardige aap van
Diaper, f. (sp. diapréa, fr. diaprée, van
het geslacht der meerkatten in Afrika; bij de diapré, veelkleurig, bont, diapre, diaspre, jaspis)
alchimisten vroeger zooveel als L u n a, het eene soort v. bonte stof als jaspis gekleurd; ook
zilver, dat met het teeken der maan (Q) wordt zeerwelsmakende hartvormige spaansche pruim;
aangeduid; vandaar d e b o o m v a n D i a n a, - diaper, n. eng. (spr. dáieeper) gebloemd linde zilverboom, een plantvormige nederslag van nen, tafeldril.
het zilver uit zijne oplossing in salpeterzuur,
diaphaan, adj. gr. (diaphánés, van diaphaídoor kwik te weeg gebracht.
nein, laten doorschijnen) doorschijnend, doorDianassologie, f. gr. (van dia -nássein, op- zichtig; diaphaanglas, - papier, n. bontgekleurd
vullen) leer van het opzetten der dierlijke doorschijnend glas, papier, thans veel in gelichamen; opvullingskunst.
bruik voor bovenlicht van deuren en vensters;
Diandria, n. pl. gr. (van di-, tweemaal, en - diaphaneiteit, f. nw.lat. doorzichtigheid; •anér, gen. andrós, man) tweehelmige planten, diaphanipénnisch, adj. N. H. met doorzichmet twee meeldraden in eene dubbelslachtige tige vleugelen; - diaphanogénisch, adj. gr. doorbloem (zooals de olijf, de nachtschade), de 2de zichtig makend; - diaphánometer, m. Phys.
klasse in het stelsel van L. ; ook (sing.) misge- doorzichtigheidsmeter, een werktuig om den
boorte met dubbele mannelijke geslachts- graad van doorzichtigheid der lucht te bedeelen; - diándrisch, adj. tweehelmig, met twee palen; - diaphanometrie, f. kunst om de doormeeldraden voozien.
zichtigheid der lucht te meten; - diaphano-'
Diane,f. (fr. liane, van het sp. diana, van dia, ráma, n. doorschijnende schilderij.
dag, wel van Diana, godin der jacht,
Diaphoenieum, n. nw.lat. (van 't gr. dia, uit,
omdat in den vroegsten morgen het sein tot de en phoínix, dadel) Pharm, slikartsenij, waarvan
jacht wordt gegeven) wektrommel, z. v. a. dadels de basis uitmaken.
r e v e i 11 e; dagwacht van 4-8 uur 's morDiaphonésis en diaphonia, f. gr. (v. dia
uit elkander klinken) bij de Grieken-phonei,
gens; vroeger morgenschot in zeehavens, als
sein om de havenketens te openen.
oorspr.: wanklank, valsche toon, niet-eenstem,

.
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enigheid, z. V. a. dissonance; oneig.
oneenigheid, kwade verstandhouding; in de
nieuwere Muz. dikwijls verwisseld met d i p h on i e, tweestemmig stuk; – diaphoniek, fr.,
z. V. a. d i a k u s t i e k (z. aid.); – diaphbnisch, adj. wanklankig, wanluidend.
Diaphora, f. gr. (van dia-phérein, uit elkander
dragen, -brengen; uitdragen, verscheiden zijn)
onderscheid, verscheidenheid; oneenigheid,
twist; Log. herhaling van hetzelfde woord, in
denzelfden zin, in verschillende beteekenis; –
diaphorèsis, f. (v. diaphorein, verspreiden, ver
doorzijpelen, doorzweeten; Med. ver-deln)'t
huiduitwaseming door-deling,zwtrjv
zweet; – diaphoreticum, n. pl. diaphoretica,
zweetdrijvende geneesmiddelen; – diaphorètisch, adj. uitwaseming bevorderend, verdeelend, zweetdrijvend.
Diaphrágma, n. gr. in 't algemeen tusschenof scheidsmuur (v. phrássein, omtuinen, versperren, afsluiten), inz. middelrif als scheidswand tusschen longen, lever en de overige ingewanden in het menschelijk lichaam; Bot.
middelschot in eene zaaddoos; Phot. schermpje
met kleine opening voor de lens eener camera
om het beeld scherper te maken en diepte
van brandpunt te krijgen; tusschenschot in
groote verrekijkers om. het overtollig licht af
te weren; ook de zeefbodem van zeven voor
medicinale poeders; – rotatie -d., een d., dat door
ronddraaiing verschillende openingen geeft, ook
revolver-d. genoemd, in tegenstelling met het insteekd. Zie ook iris-d. op i r i s; – diaphragmalgie, f. middelrifspijn; – diaphragmátisch, adj.
tot het middelrif behoorende; – diaphragmatitis of diaphragmitis, f. middelrifontsteking; – diáphragmatocéle, f. middelrifsbreuk;
het diaphragmeeren, bediening van het diaphragm aan een photographietoestel; zie:
a b b 1 e n d e n.
Diaphthóra, f. gr. (v. dia -phiheirein, bederven)
Med. bederf, b. v. van de spijs in de maag; het
afsterven, de verrotting; – diapthoroskopium,
n. werktuig tot onderzoek van het luchtbederf.
Diaphya en diaphysis, f. of diaphfma, n. gr.
(v. diaphyein, door of tusschengroeien) Med.
eig. 't tusschengroeien; ook b. v. van knoopen in
den riethalm; tusschenlaag in aardlagen; middelstuk van langere pijpbeenderen.
Diaplásis, f. gr., eig. vorming (v. plássein,
vormen, gedaante geven) Chir. herzetting van
een ontwricht of gebroken lid; – diaplásma, n.
papomslag (vgl. kataplasma); zalving,
insmering, stoving van het gansche lichaam.
Diapnóë, f. gr. (v. dia-pnein, doorwaaien,
uitdampen; vgl. p n e u m a) Med. onmerkbare
uitwaseming, vooral der longen, vandaar ook
het uitademen; licht zweet; – diapnoika,
n. pl. uitwaseming bevorderende, zachte zweet
-drijven
middelen.
Diaporèsis, f. gr. (v. diaporein, in groote
verlegenheid zijn; vgl. a p o r i e, enz.) verlegenheid, onberadenheid, twijfel, inz. als redekunstige figuur.
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Diapositief, n. Phot. glasplaat, die bij doorvallend licht een positief beeld geeft.
Diapsálma, n. gr. tusschengezang, waarmede
het koor in de liturgie in het gezang van den
geestelijke invalt.
Diapti se, f. gr. (diaptósis, van diapiptein,
doorvallen; vgl. p t o s i s) Med. tusschenval;
tusschenval, een kleine val op eene eindnoot,
het herhalen der slotnoot.
Diapyèma, n. of diapyèsis, f. gr. (van pyein,
door- of uitetteren; vgl. p y e s i s) Med. ver
longen, etterborst; – dia--etring,z.d
pyètisch, adj. etterbevorderend.
Diarchie, f. gr. (v. di-, dubbel, en árchein,
heerschen) regeering van twee personen, dubbelheerschappij ; – diáreh, m. tweeheerscher.
Diarium, n. lat. (van dies, dag) eig. het dagelijksche (bij de Ouden dagelijksche kost, inz.
voor de huisbedienden); thans: dagboek;
kladboek, klad; – diaria, f. (stil. febris) Med.
dagelijksche koorts; – diario, m. it. lijst der
plechtigheden en feestdagen in de R. Kath. Kerk.
Diarrhödon, n. gr. (v. dia, uit, en rhodon,
roos) Pharm. rozekoekjes, eene toebereiding,
waarin aftreksel van roode rozen gebruikt wordt.
Diarrhoea, f. gr. (diárrhoia, v. diarrhein,
doorvloeien), diarrhée, f. fr. buikloop, menig
-vuldigen
vloeibare darmontlasting.
Diarthrósis of diarthróse, f. gr. ontleding
(van dia arthroen, ontleden; het eene lid met
het andere verbinden, v. arthron, lid) Anat.
beweeglijke vereeniging van twee beenderen,
het volkomen beweegbare. gewricht, kogelgewricht; – diarthrótisch, adj. een gewricht
vormend of daartoe behoorend.
Diaschisis, f. of diaschisma, n. gr. (v. dia
spleiten) Med. splijting, scheiding;-schidzen,
Muz. interval, dat door de deeling van andere
intervallen ontstaat.
Diasénna, n. gr.-arab. (v. 't gr. dia, uit, en
't nw.lat.-arab. senna, vgl. s e n n e) Med.
afdrijvend middel van senebladeren.
Diaskeue, f. gr. (diaskeué; diaskeuádzein, in
orde brengen, schikken) schikking, bewerking;
– diaskeuást, m. kritische omwerker van een
geschrift, inz. van de gedichten van Homerus.
Diasóstiek, f. gr. (van diasódzein, redden)
Med. kunst om de gezondheid te bewaren, de
gezondheidsbewaring; – diasostlka, n. pl. behoedmiddelen, voorzorgen; – diasóstisch, adj.
behoedend, voorkomend, reddend, z. p r es e r v a t i e f.
Diaspásma, n.gr. (van dia -spáein, uit elkander trekken) scheiding, pauze tusschen 2 verzen
van één gezang.
Diasphendonèsis, f. gr. 't vaneenscheuren van
een misdadiger door twee met geweld bijeengebogen en vervolgens losgelaten boomen.
Diaspora, of verkort diásper, f. gr. (v. dia
verstrooien) verstrooiing,; verschil--speirn,
lende woonplaatsen, inz. in 't N. T. de buiten
Judea verstrooide Joden en Jodengenooten;
in de broedergemeente : verstrooid wonende leden; – diaspoor, n. uit kleiaarde en water bestaand mineraal; – diaspórometer, m. werktuig
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om de verstrooiing der lichtstralen te bepalen,
lichtverstrooungsmeter.
diastáltiseh, adj. gr. (van dia -stéllein, vgl.
d i a s t f e) uiteengaand, scheidend; zich uitbreidend of verbreedend.
Diastásis, f. gr. (van di-istanai, uiteenstaan;
vgl. s t a s i s) in 't algemeen 't uiteenstaan,
scheiding; inz. Med. 't tegennatuurlijk uiteenwijken van onbeweeglijk met elkander verbonden
beenderen; - diastáse, f. (naar de fransche benaming) in gekiemde gerst ontdekte stof, die de
omzetting van het zetmeel in dextrine en
suiker bewerkt; - diastèma, n. tusschenruimte,
afstand; Muz., z. v. a. i n t e r v a 1; - diastemátiseh, adj. Muz. lang aanhoudend, met
tusschenruimte; - diastematelytrie, f. tegen
splitsing der vrouwelijke scheede-naturlijke
in twee deelen; - diastematie, f. gespletenheid;
- diastemateukephalie, f. tegennatuurlijke splijting der hersenen; - diástimeter, n. (een onjuist
gevormd woord) afstands- of vertemeter,
vertemaat, uitgevonden door dr. Rommershausen, bestaande uit een met een draadkruis
voorzienen verrekijker; - diastematoeheilie, f.
splijting der lippen; - diastematokaulie, f. Bot.
onnatuurlijke overlangsche splijting van een
stam; - diastematokranle, f. tegennatuurlijke
splijting van den schedel in het midden; diastematokystie, f. tegennatuurlijke splijting
der blaas; - diastematogastrie, f. splijting der
buikwanden in het midden; - diastematognathie, f. tegennatuurlijke splijting der kaken;
- dia tematometrie, f. splijting der baarmoeder;
- diastematomylie, f. splijting van het ruggemerg; - diástematopyelie, f. tegennatuurlijke

verder van elkander stonden, dan de dikte
van iedere zuil bedroeg.
Diasfrm, m. gr. (diasyrmós, v. dia -syrein,.
uiteenhalen, doorhalen) 't doorhalen, bespotten,
hoonen, inz. rhetor. figuur, die in de overmatige
verkleining van een voorwerp bestaat, het
tegendeel van de h y p e r b o l e; - dias5rtiseh, adj. bespottend, smalend, hoonend.
Diatessáron, n. gr. (eig. samenstemming)
door vier, n.l. tonen (v. téssáres, vier) Muz.
zuivere quart (z. ald.); ook: tekst van
het evangelie, door den Assyriër Tatianus samengesteld uit de vier Evangeliën, op sommige plaatsen lang in kerkelijk gebruik geweest; - diatessonare, lat. (fr. quarter) Muz.
in quarten voortschrijden.
Diathèke, f. gr. (van diatithénai, schikken)
verbond, 't (oude en nieuwe) testament.
diathermaan, gr. (v. dia, door, en thermainein,
warmen) Phys. warmtestralen doorlatend (vgl.
a t h e r m a a n); - diathermaniteit of diathermatie (spr. tie=tsie), f. eigenschap der lichamen om warmtestralen in het algemeen door
te laten; - diathermantie (spr. tie = tsie), f.
eigenschap om slechts zekere soort van warmtestralen door te laten, z. v. a. t h e r m ochrose (z. ald.).
Diathésis of diathése, f. gr. in 't algemeen
inrichting, toestand, inz. Med. inrichting, gesteldheid, stemming van het lichaam, ziekte
vgl. dispositie en constitu--anleg;
t i e; - diathéses, f. pl. zoogenaamde grondziekten, of de oorsprong, grond en aanleg van
en tot de ziekten.
Diatiet, n. soort kleefdeeg of stopmiddel uit

tegennatuurlijke splijting van de ruggegraat; diastematorhinie, f. tegennatuurlijke splijting
van den neus ; - diastemastotaphelie, f. tegennatuurlijke splijting van de huig; - diastematosternie, f. tegennatuurlijke splijting van
het borstbeen; - diastementerie, f. tegennatuurlijke splijting van het spijsverteringskanaal.
Diastole, f. gr. (van dia -stéllein, uiteentrekken, verdeelen) 1) uitrekking, verlenging van
iets, inz. Poët. verlenging van eene korte lettergreep tot eene lange, het omgekeerde der
s y s t o 1 e; 2) gr. Gram. het teeken ('), dat tot
scheiding van enklitisch samenhangende woordjes dient, opdat zij niet met andere, gelijklui
verwisseld kunnen worden; 3) uitzetting-den
van het hart en de bloedvaten om het ins roe
mende bloed te ontvangen; zij wisselt gedurende het leven elk oogenlbik met de samen
af; - dias--treking(syo1)deln
toliek, f. Muz. leer van de insnijdingen en ver
muzikale perioden.
-bindger
Diastrémma, n. en diastróphe, f. gr. (van
dia -stréphein, verdraaien) verdraaiing, ver
verrekking; inz. Med. vertrekking-stuikng,
der verlamde aangezichtsspieren naar de gezonde zijde.
Diastylon of diast'le, n. gr. (van diá, door,
uiteen, en stylos, zuil) Arch. bij de Ouden zoodanige plaatsing der zuilen, dat deze driemaal

diatóniseh, gr. (diátónos, zoowel doorklinkend
als verschillend klinkend) doorklinkend, volgens
de toonladder (in geheele tonen); geheele
tonen betreffend; - diatónisehe ladder of schaal,
voor het toonstelsel aangenomen klankladder
van 5 heele en 2 halve tonen in éen octaaf.
diatoom, adj. gr. (diátómos, doorgesneden)
Min. naar eene zijde heen gemakkelijk deelbaar;
ook twee atoomgewichten bevattende; diatomeeën, f. pl. N. H , kristalwieren, in wier
wand zich kiezelskeletten bevinden; zie p 1 a n kt o n; - diatomeeënaarde, f. grond, waarin veel
kiezelschalen (van de diatomeeën), zooals b.v.
op de Luneburger heide.
Diatóse, f. Chem. katalyseerende (z. a.) stof
(enzyme), aanwezig in gekiemde gerst, die zetmeel om kan zetten in m a 1 t o s e.
Diatrèsis, f. gr. (v. diatitràn, doorboren) Med.
doorboring, doorboordheid.
Diatribe, f. gr. (diatribé, van dia -tríbein, eig.
fijnwrijven; den tijd verdrijven, zich met iets
bezighouden) vertoeving; wijdloopige geleerde
uiteenzetting, schoolsche verhandeling, inz.
critisch strijdschrift; bittere, hevige critiek,
hetzij mondeling of in geschrift; - diatribeeren, scherp hekelen, eene uitvoerige geleerde
verhandeling schrijven; - diatrimma, n. Med.
ontvelling, inz. der huid bij het gaan, het
paardrijden, blikaars.

o

splijting van het bekken; - diastematoraehie, f. gomlak en fijn kiezelzuur.

,
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diatritaeisch, adj. gr. driedaagsch; – driatritárlërs, m. pl. artsen, die door driedaagsch
diëet alle ziekten wilden genezen; – diatrite,
f. driedaagsch diëet; – diatritos, f. weder
koorts op den derden dag.
-keringd
Diattosysteem, n. El. stelsel van tramweg,
waarbij (ondergronds) slechts stroom wordt
toegevoerd gedurenden den tijd, dat een
wagen erboven is.
Diatypósis, f. gr. (v. dia-lypoen, vormen; vgl.
t y p u s) verzinnelijking, aanschouwlijk maken
door afbeeldingen, door figuurlijke voorstelling,
door voorbeelden.
Diaulus, m. gr. ruimte van twee stadiën;
Muz. dubbelfluit.
Diávolo, m. it. (spr. –wo–) duivel, geliefkoosd
vloekwoord der Italianen; – diavolétti of
diavolini, pl. ital. (eig. duiveltjes, verklw. van
diavolo) gekrulde koekjes, die eene wellustwekkende kracht zouden hebben; gesuikerde
anijskorrels.
Diaz, m. spaansche geslachtsnaam of patronymicum; zoon van Diego.
Dib, m. arab. arabische wolfshond.
Diba, m. turk. rijke, met goud en zilver
gestikte stof.
Dibaphon, n. gr. tweemaal geverfd purper.
Dibaptisten, m. pl. gr. (v. di-, tweemaal en
baptístès, dooper) tweemaal doopende secte
der 9de eeuw in de Grieksche kerk.
Dibbelmachine, f. eng. (van dibble, indompelen, gaten maken, met den pootstok planten)
zaaimachine, welke gaten in den grond maakt
en de zaadkorrels daarin laat vallen.
Dibidibi, z. d i v i d i v i.
Dibráchys, m. gr. (van di-, tweemaal, en
brachys, kort), z. v. a. p y r r h i c h i u s (z. ald).
dibránchisch, adj. gr. (vgl. b r a n c h i ë n)
N. H. met dubbele kieuwen.
Dicaciteít, f. (lat. dicacitas, v. dicax, met
bespotting sprekend) bijtend vernuft, scherpe
zet; ook praatachtigheid; spitsvondige rede
-nerig.
Dicasterium, n., z. d i k a s t e r i u m.
die, cur hic ? lat. zeg, waarom zijt gij hier;
z. v. a. mensch, gedenk aan uwe bestemming!
Dicentarius, m. mid.lat. (van 't lat. dicére,
zeggen, spreken) babbelaar, woordenrijk mensch;
– dieenterie, f. of dicentiën, f. pl. onnut gesnap,
nietsbeduidende woorden.
dicephálisch, adj. gr. (van di- tweemaal,
en kephale, hoofd) tweehoofdig; – dicephallum,
n. tweehoofdige misgeboorte.
Dieérium, tweearmige kandelaar in de gr.
kerk, die de dubbele natuur van Christus moet
aanduiden; – dieérisch, adj. gr. (van di-, tweemaal, en kéras, hoorn) N. H. met twee horens
of voelsprieten.
Dichalcon, n. kleine oud-grieksche munt =
1/4 obolus.
dichelypsopódisch, adj. gr. N. H. met lange
sterke voeten en gescheiden teenen.
Dichogamie, f. gr. (v. dicha, tweevoudig, en
gámos, paring, echt) eig. dubbele echt; Bot.
soort van bevruchting der planten, waarbij de
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geslachtsdeelen zich na elkander ontwikkelen;
– dichogámisch, adj. met gescheiden geslachtsdeelen.
Dichophyle, f. gr. (v. dicha, tweevoudig,
gedeeld, en phyein, worden) eig.'t dubbelworden;
vandaar Med. haarsplijting, kwaal, waarbij de
haren aan de punt vorkswijze gespleten zijn.
dichoptérisch, adj. gr. (van dicha, tweevoudig,
en pterón, vleugel) met gespleten vleugels.
Dichordium, dichord, n. gr. (v. di-, tweemaal,
en chordé, z. ald.) tweesnarig speeltuig, speeltuig, dat niet meer dan twee snaren heeft.
Dichoréus, m. gr., z. v. a. d i t r o c h ae u s
(z. ald. en vgl. c h o r e u s).
Dichotomie, f. gr. (van dicha, tweevoudig,
en témnein, snijden) verdeeling in tweeën, vgl.
d u a l i s m e; half verlichte maanschijf; de
gaffelvormige verdeeling der takken; – dichotómiseh, adj. tweedeelig; gaffelsgewijze verdeeld; half zichtbaar; – dichotomus, a, um, lat.
Bot. gegaffeld.
Dichrofsme, n. gr. (van di-chróos, tweekleurig)
tweekleurigheid, b.v. tweevoudige kleurwisseling
van kristallen; – dichroiet, n. prismatisch
kwarts, watersaffier, een mineraal, dat bij het
doorheenzien in verschillende richting verschillende kleuren vertoont, z. v. a. p e 1 i o o m; –
dichrólsch, adj. tweekleurig, tusschen twee
kleuren zwevende; – dichromátisch, adj. tweekleurig, wat bij gelijke chemische gesteldheid
en vorm onder verschillende omstandigheden
twee verschillende kleuren vertoont; – dichroskopische loupe, f. door Haidinger uitgevonden
vergrootglas om de verschijnselen van het
dichroisme zichtbaar te maken.
dicíbel, adj. nw.lat. (v. 't lat. dicére, zeggen)
zegbaar, uitspreekbaar; – dieibála, n. pl. lat.
sprookjes; – dicis causa of dicis gratia, lat. om
iets te zeggen, om er maar af te zijn, kwansuis,
welstaanshalve ; – dicitor, m. nw. lat. spreker,
redenaar.
Dielinie, enz., z. d i k 1–.
dicta, z. ond. d i c t u s.
Dictámnus, m. lat. (gr. díktamnos) esschenkruid, een gewas, dat vele soorten telt; inz.
een pijn- en bloedstillend geneeskruid.
dieteeren, lat. (dictáre, eig. herhaaldelijk zeggen, frequentatief van dicére, zeggen) in de pen
zeggen, voorzeggen om na te schrijven; voorschreven; toewijzen, opleggen, b.v. iemand
eene straf dicteeren; – dictámen, n. nw.lat.
innerlijke aandrijving; – dictándo, door voor
voorzeggend, in de pen gevend; – dicta--sprekn,
phon, f. soort spreekmachine als de grammophoon, de phonograaf enz; – dictaat of dictátum,
n., pl. dictátà, tot naschrijving voorgezegde, op
het hooren nageschreven stukken; -^ dietàtie
(spr. tie = tsie) f. (later lat. dictatio, het in de
pen zeggen, voorzeggen ter naschrijving), gew.
d i c t e e r e n; – dictator, m. fr. dictateur,
onbeperkt regeeringspersoon, die bij dringende
omstandigheden in den oud-rom. staat werd
benoemd; onbeperkt gezaghebber in dagen van
gevaar; – dictatórisch, adj. gebiedend, als
machthebbend, op bevelenden toon; – dicta-
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tuur, f. (lat. dictatura) macht en waardigheid dubbele baarmoeder; N. H. buideldier; van den dictator, den oppermachthebber; in didélphisch, adj. met dubbele baarmoeder.
het duitsche rijk: wijze, waarop eene zaak
Didodekaëder, n.gr. dubbel twaalfvlak; wettelijk ter kennis van den rijksdag gebracht didodekaédrisch, adj. dubbeltwaalfvlakkig.
en zij een voorwerp van beraadslaging werd.
Didóron, n.gr. maat van twee handbreedten.
dictus, m. lat. (dictus, deelwoord van dicére,
Didráehme, f. gr. dubbele d r a c h m e (z. ald.).
zeggen, benoemen, verklaren) genoemd, gediduceeren, lat. (di-ducëre) uit elkander trekzegd, bovengenoemd; - dicta spansa f. verloofde, ken, verdeelen, scheiden; - diddetie (spr. t=s)
toegezegde bruid; - dicti anni, in het gezegde f. (lat. diductio) uitrekking, scheiding, afzonjaar; - ditto dië, op den genoemden dag; — dering der deelen.
dictum, factum, zoo gezegd, zoo gedaan; —
Didymalgie, f. gr. pijn in de teelballen.
dictu, te zeggen, b. v. horribile dictu, verschrikdidymisch, adj. gr. (didymos) dubbel g aard;
kelijk om te zeggen; — dictum, n., pl. dicta. - didymokárpisch, adj. N. H. met gepaarde
spreuk, uitspraak, plaats uit een geschrift; - vruchten; - did5mos, didymus. ni. w _ ' ling,
dictum biblicum, bijbelplaats; - d. classicum, tweelingbroeder; pl. didymi, ook de beide
hoofdspreuk, hoofdstelling; - d. de omni et teelballen; Bot. twee verbonden -aathobben; -nullo, gevolgtrekking uit het algemeene tot didymium, n. tweelingsmeth^ i. een door Mohet bijzondere; - d. probans, bewijsplaats (pl. sander in het ceriet ontdekt netaal, van cerium
dicta probanlia) ; - dicta séptem sapiéntum, en lanthanum bijna niet te onderscheiden.
spreuk der zeven wijzen; — dicta testium, pl.
didynámiseh, adj. gr. (vgl. d y n a m i s c h)
uitspraken der getuigen; - dicterium, n. schimp- dubbel- of tweemachtig, twee groote en twee
woord, stekelige rede, bijtende scherts, spot- kleine meeldraden hebbend; - didynamia, n.
rede; - dicteriën, pl. geestige gezegden of in- pl. Bot. tweemachtige planten, met vier meelvallen; - dictie (spr. t=s) f. (lat. dictio) bijzon- dr aden in eene tweeslachtige bloem, waarvan
dere wijze van uitdrukking van een schrijver; twee langer zijn; de 14de klasse in het stelsel
bijzondere wijze van voorstelling in woorden van Linnaeus.
door de rede; wijze van uitdrukking, uit- Diederik, Diderik, z. D i r k.
drukking; - dictionnaire, m. fr. (spr. di-ksjonèr';
Diëet, n. (van 't gr. díaita, leven, levenswijs,
nw.lat. dictionarium) woordenboek, verzame- ook woonplaats, lat. diaeta) levensregeling.
ling van al de woorden van eene taal, of van kunst, levenswijze, gezondheidsverzorging, maathou wetenschap enz., in alphabetische orde gerang- ding in spijs en drank, in slapen en waken, in
schikt; - dictionnaire de poche, fr. (spr. -posj) beweging en rust, zoo in lichamelijk als geeszakwoordenboek; - dictionnarist, m. nw.lat. telijk opzicht; inz. door den geneesheer voor
woordenboek-schrijver.
levenswijze, van daar ook zieken--geschrvn
Didácus, m. mid.lat. (it. Didaco), z. v. a. kost, magere spijs; - diétetisten, m. pl. klasse
Diego.
van geneesheeren, welke bij de behandeling
Didaktiek, f. gr. (van didaktikós, ë, ón, tot der zieken alleen op den leefregel letten; het onderwijs behoorend, leerend, v. didáskein, z. ook d i ae t a, enz.
leeren, onderrichten) leerkunst, onderwijs
Diegèsis, f. gr. (van di-egeisthai, vertellen)
i. leer van de inrichting en leiding van-kunst,d. verhaal, samenhangende vertelling; - diegèhet onderwijs als middel tot ontwikkeling van tisch, adj. verhalend, ontwikkelend.
den geest; - didaktieus, m. onderwijskundige;
Diégo, m. sp. mansnaam, ontstaan uit Sant
leerdichter; - didáktisch, adj. leerend, onder- Yago, heilige Jacobus.
richtend; - didaktische poézie, poëzie, die bij
Diëlektriciteitconstante, f, hoeveelheid elekvoorkeur wetenschappelijke of afgetrokken on- triciteit in een niet-geleider aanwezig; - diederwerpen behandelt, leerdicht; - didáktrum of lektrisch, niet geleidend; - dièlektrleum, n.
didáktron, n. leergeld, leerloon; - didaskalia, isoleerende middenstof, waardoor de werkinf. gr. (didaskalia) leering, onderwijzing; pl. gen van geëlektriseerde lichamen zich naar alle
didaskalién, leeringen, onderrichtingen, ophel- zijden voortplanten.
deringen, kenmerken, teekens, bewijzen; bij
diës, m. en f. (pl. dies) lat. dag; Jur. rechtsdag
de Grieken: opvoeringen van tooneelstukken of termijn, dagvaarding; - dies diem docet, de
en de te Athene daarover gehouden aanteeke- eene dag is de leermeester van den anderen,
ningen; - didaskáliseh, adj. leerend, onder of: komt tijd komt raad; - diem perdidi, lat.
bewijzend, onwederlegbaar, z. v. a.-richtend; ik heb mijn dag verloren (gezegde van Titus,
a p o d i k t i s e h.
als hij een dag had laten voorbijgaan zonder
didakt^jliseh, adj. gr. (van di-, tweemaal, wel te doen) ; - dië hodiérno, op den dag van
en dáktylos, vinger) N. H. tweeteenig, van heden, op den huidigen dag; - de hodiérno die,
dieren, welke twee tenen aan elken poot heb- van of op den huidigen dag; - sub hodierno die,
ben; tot deze afdeeling behooren b. v. de twee- onder den dag of datum van heden; - a die
hoevige of herkauwende dieren, zooals rund, (insinuations, recepti), van den dag (der inschaap, geit enz..
diening, der ontvangst) af; - ad diem dictum,
Didekaéder, n. gr. dubbel tienvlak, inz. als Jur. op den bepaalden of vastgestelden dag; kristalvorm; - didekaédrisch, adj. dubbel- ante diem, vóor den dag, vóor den tijd; - ad
tienvlakkig.
dies vitae, levenslang, voor het gansche leven;
Didélphys, f. gr. (vgl. d e 1 p h y s) Med. - dies absolutions, goede Vrijdag (als dag der
-
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vrijspreking van kerkelijke straffen); - dies
alen, eig. zwarte dag, d. i. ongeluksdag; - dies
caniculáres, hondsdagen; - dies cedens, Jur.
tijdstip, waarop voor ons een recht ontstaat; dies cinërum (sacrórum), Kath. aschdag, aschwoensdag; - dies compelentium, witte Donderdag, als dag van het onderzoek der catechumenen (competentes); - diesconsecráli,aan
God gewijde dagen, inz. kerstdagen; - dies
criticus, Med. beslissende, gewichtige dag, inz.
in ziekten, b. v. de 7de, 9de, ilde, 15de en
21ste dag; - dies depositions, begrafenis- en
sterfdag van een martelaar; - dies f astus, eig.
dag, waarop gesproken mocht worden; vandaar: rechtsdag; - dies f austus, gelukkige dag,
geluksdag; - dies indulgenliae, witte Donderdag
(als dag der wederopneming van de boete
kerkgemeenschap) - dies interca--doenrsi
làris, ingelaschte dag, schrikkeldag; - dies irae,
dies illa, d. i. dag des toorns, die dag; naam
van eene der schoonste chr. hymnen, welke
een deel van het r e q u i e m (z. ald.) uitmaakt, aldus geheeten naar de eerste woorden
van dit gezang, dat het laatste oordeel schildert; - dies legális, burgerlijke dag van 24
uren; - d. lucis, dag des lichts, Paschen; - dies
natalis, geboortedag, stichtingsdag (van hoogescholen, enz.); - dies naturàlis, natuurdag,
van den op- tot den ondergang der zon; dies ne /aslus,
ásius, dag, waarop geene rechtszitting
mocht gehouden worden; ook: ongeluksdag; dies religiósus, rouwdag, treurige herdenkdag;
ag van kwade voorspelling; - d. salutáris,
dag des heils, z. v. a. goede Vrijdag; dies
sancti, heilige dagen, de gansche vastentijd; dies saxonicus, saksische termijn van 45 dagen;
- dies solutions, Jur. vervaldag van een wissel,
betaaldag; - dies veniens, Jur. tijdstip, waarop
een recht geldend kan gemaakt worden; dies viridium, witte Donderdag; - diëten, pl.
mid.lat. (diëta, dagloon) daggelden, teergelden;
jaargelden, die een ambtenaar in stede van
eigenlijke vaste bezoldiging of als kosten
schadeloosstelling voor buiten--vergodin,
gewone verrichtingen ontvangt; ook verga
afgevaardigden enz. (z. d i oe t a);-deringva
- diëtarlus of diëtist, m. mid.lat. daggelder;
daggeldtrekker, bediende of beambte, die daggelden trekt, in de R. Kath. kerk: geestelijk
dienaar, die den morgendienst verricht.
Diësis, f. gr. (van di-iënai, doorlaten, weekmaken) Muz. verschil tusschen den grooten
en den kleinen halven toon, een vierde toon;
in 't algemeen: iedere geringe toonverandering;
ook (fr. dièse, m.) kruisje voor eene noot
om haar een halven toon te verhoogen.
Diëten, diëtarius, z. ond. d i e s.
Diëtëris, f. gr. (dietéris; van di- en éíos, jaar)
tijd van 2 jaren; - diët&risch, adj. tweejarig,
biënnaal.
Dietist, z. ond. d i e s.
Dieu, m. fr. (spr. djeu; van 't lat. Deus) God;
- mon Dieu I mijn God 1 lieve hemel!; — par
Dieu, bij God l; - Dieu et mon droit, fr. (spr.
Djeué mon droá), God en mijn recht (de spreuk

d
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der eng. kroon); - l'homme propose et Dieu
dispose (spr. lom propooz' e djeu diespooz'), de
mensch wikt en God beschikt.
di f atto, it. inderdaad; op heeterdaad.
Diafa, f. arab. maaltijd tot onthaal van aankomende gasten.
Diflidlco, m. it. (v. di f altare, f alcare, fr. déf alquer, aftrekken, afkorten, van 't oudhoogd.
f algan, berooven, aftrekken) Kmt. aftrek, rabat
van de hoofdsom; - diflalcàtie (spr. t=ts) f.
aftrekking, rabatteering.
diffameeren, lat. (di f f amàre, van dis- en f aura,
z. ald.) in opspraak brengen, belasteren, schandvlekken, schenden, _eerrooven, zwart of ver
maken; - g e d i f f a m e e r d, adj. ge--dacht
schandvlekt, in opspraak gebracht; - diflamaat, m. (lat. di f f annautus) een belasterde, geschandvlekte; - diffamánt, adj. en adv. lasterlijk, eerroovend; - diffamàtie (spr. t=ts)
f. nw.lat. eerroof, smaadrede, laster; - difiainàtor, lat. of diffamateur, fr. m. lasteraar,
schender, eerdief, eerroover; - diffamatórisch,
adj. eerroovend, lasterend; - diffamie, f. eer
-kwetsing,
beschimping.
differeeren, (van 't lat. di flérre, eig. uit elkander brengen, fr. di f f érer), verschillend zijn,
afwijken, uitstellen; verschuiven; - differend,
n. fr. (spr. di f eràn) strijd, twist, geschil, oneenigheid; betwiste zaak; - diflerént, m., z. v. a.
d e f e r e n t (z. ald.); als adj. lat. (dilérens)
verschillend, onderscheiden, ongelijk; - ditferêntie (spr. t = ls) f. (lat. differentia, fr. di f f érence) onderscheid, verschil, ongelijkheid, afwijking, verscheidenheid; - differentie-handel,
m. handel met effecten, waarbij deze niet
werkelijk geleverd worden, maar alleen de
gerezen of gedaalde waarde daarvan ontvangen
of vergoed wordt; - differéntie- betaling, f.
uitbetaling van het koersverschil van
effecten; - differentiaal (spr. ti=tsi), n.
nw.lat. Math. oneindig klein deel, oneindig
kleine aangroeiing van eene eindige, veranderlijke grootheid; - differentiaal-gear, (spr.
gier), n. inrichting aan automobielen om aan
de achterwielen tegelijkertijd verschillende snelheden te geven b.v. bij bochten; - differentiaal-lamp, f. (frj lampe di f f erentielle, eng.
differential
erential lamp) elektrische lamp, waarbij de
regeling van den lichtboog door de differentiaalwerking van twee stroomtakken verkregen
wordt, welke ontstaan door verdeeling van
den elektrischen stoom; zij is een vereeniging
van dehoofdstroomlamp en de shuntlamp ; differentiaal-rekening, afdeeling der wiskundige
analyse, door Leibnitz uitgevonden, bestaande
in het nagaan van de betrekking der oneindig kleine veranderingen of verschillen van
twee veranderlijke en van elkander afhanke
lijke grootheden; - differentiaal-rem, f. dubbelwerkende rem; - differentiaal-tarief, n. stelsel in
de berekening der spoorwegtarieven, volgens
hetwelk bij vervoer van groote hoeveelheden
(koren, hout, steenkolen enz.) bij toenemenden
afstand de tarieven proportioneel steeds kleiner worden; - differentiaal-thermometer, m.
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dubbel gekromde glazen buis, die in twee met
lucht gevulde bolleneindigt en waarin gekleurd zwavelzuur, bij gering warmteverschil
der beide glazen bollen, naar de eene of andere
zijde gedreven wordt; – differentieële rechten,
n. pl. in- en uitvoerrechten, die verschillen naar
gelang van het land van bestemming en van
herkomst; – differentiëeren (spr. ti = tsi) het
oneindig kleine deel eener oneindige veranderlijke grootheid vinden of berekenen; –
edifleréntiometer (spr. ti=tsi) m. werktuig om
den diepgang van een schip te meten; – diflerentisme, n., z. V. a. determinisme (z.

ald.); – differentist, z. determinist.
Diffessie, z. ond. d i f f i t e e r e n.
ficilis, e, van dis-, z. ald.,
difficiel, adj. (lat. difficilis,
fiicile) moeilijk,
-en f acilis, gemakkelijk, fr. difficile)
lastig, zwarigheden makend, b. v. een d i ff iC i e 1 m e n s c h; bezwaarlijk, gestreng, knor rig, eigenzinnig, wonderlijk; – di f vile est satiram
non scribére, lat. 't valt moeilijk (bij 't bemerken van deze of gene groote dwaasheid) niet
Beene satire daarop te schrijven, zijn spotlust
te onderdrukken; – difficulteit, f. (lat. di f ficultas) zwarigheid, bedenkelijkheid, moeilijkheid, hindernis; – difieulteitenmaker, m. man,
die allerlei zwarigheden opwerpt; – difficulteeren, nw.lat. zwarigheid maken, bemoeilijken, allerlei bedenkingen opperen; – diliculteus, adj. (it. di ficoltoso, fr. di f ficultueux) vol
zwarigheden.

diffideeren, lat. (di fed ére) mistrouwen, wantrouwen, twijfelen; – diffidentie (spr. t=ts), f.
dénter, adv.
wantrouwen, mistrouwen; – diffidénter,
met mistrouwen; – diffidátie (spr. tie = tsie)
f. mid.lat. (it. disfida of s f ida) aankondiging
der veete, uitdaging.
diflindeeren, lat. (di fj^indére) . splijten; Jur.
een proces afbreken en tot den volgenden dag
uitstellen; – di$issie, f. (lat. di fisio) splijting;
Jur. uitstel.
diffiteeren, lat. (di f tëri; van dis- en f atëri,
belijden) niet willen toestemmen, ontkennen,
loochenen; – difféssie, f. nw.lat. loochening,
ontkenning; Jur. gerechtelijke verklaring van
de ongeldigheid of onechtheid eener oorkonde,
enz. ; – diffessie -eed, m. (diffesslo juráta of
juramentum di fiessorium; vgl. j u r a m e n t)
loochening van een feit onder eede, inz. ontkenning van een handschrift of enkel van de
onderteekening, dat is van de echtheid der
.schrijfletters.
diftlueeren, lat. (di f f luevre) vervloeien, zich
uéns) veroplossen; – diffluént, adj. (lat. diffluéns)
vloeiend; opgelost; – difluéntie (spr. t=ts) f.
nw.lat. 't vervloeien, oplossing.

f orme) wanstaltig,
diflórm, adj. nw.lat. (fr. difforme)
mismaakt, leelijk; – dilormeeren, misvormen,
onkenbaar maken; – difformiteit, f. wanstaltigheid, misvormdheid, mismaaktheid.
Diffráetie (spr. t= s) f. nw. lat. (vgl. f r a ct i e) straalbreking, buiging van het licht of
afwijking der lichtstralen van haren rechten
weg, als zij op een stof vallen, die het licht

niet doorlaat.
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difringeeren, lat. (di/`ringére) uit elkander
breken; – diffringént, adj. (lat. di f j`ringens)
uiteenbrekend.
di$ugeeren, lat. (di f ugére) uit elkander
vluchten, verloopen, verdwijnen; – diffuglum,
n. vlucht naar alle zijden.
diffundeeren, lat. (dit undëre ; van dis- en
f undére, gieten) uitgieten, uitzetten, uitbreiden,
verbreiden, wijdloopig zijn; verkwisten, ver
goed); ook den wijn in-spilen(b.vgd
vaten doen; – díffusamente, it. Muz. verward,
met verandering van maat, langzamer en
breeder voor te dragen; – diffuus, adj. (dif usus,
a, um) wijdloopig; verstrooid; – difj`usus, a,
um, lat. Bot. wijd uitgespreid; – diffusíbet
(spr. s=z), nw.lat. snel, maar vluchtig werkzaam; – diffusie, I. lat. (di f usio) uitgieting,
uitbreiding, verdeeling, verstrooiing der deelen
van een stof; wijdloopigheid in spreken en
schrijven; wederzijdsche doordringing en ver
verscheiden gassen en vloeistof--mengiva
fen; – di$usie-proeédé, n. in 1865 door Robert
bij de suikerfabricatie ingevoerde, op de
o s m o s e (z. ald.) berustende wijze om sap
te winnen uit zeer dunne sneetjes beetwortel; –
diffusiometer, m. lat.-gr. toestel, bestaande uit
dunne vliesjes caoutchouc, om door middel
daarvan de doordringingssnelheid der gassoorten te meten, uitgevonden door dr. Michell
te New-York.
Digamie, f. gr. (v. gamos, echt) tweede echt,
tweede huwelijk na den dood van den eersten

echtgenoot.
Digamma, n. gr. (d. i. dubbelgamma,
volgens zijn vorm F) letter in het

oudste gr. alphabet, die als w werd uitgesproken.
digástriseh, adj. gr. (van gaster, buik) Anat.
tweebuikig, van spieren gebezigd, die als het
ware twee buiken hebben.
Digenie, f. gr. voortbrenging door paring.
Digeniet, n. soort van kopererts.
digereeren, lat. (di-gerére) eig. uiteendragen,
scheiden, indeelen, ordenen; verdeelen, oplossen, verteren; Chem. eene stof onder den invloed van een zachte warmte,

verdunnen, verdeelen, om er de oplosbare bestanddeelen uit af te scheiden; verteren (het
voedsel); verkroppen, b. v. eene beleediging; –
digereer-machine, f. (fr. machine a digerer),
z. v. a. papiniaansche pot (z. ald.); –
digerentia (spr. t = ts) n. pl. Med. verdeelende,
verteringbevorderende middelen; – digésta of
digésten, n. pl. in afzonderlijke afdeelingen
gesplitste verzameling van geschriften; in boeken, titels en paragrafen ingedeelde groote
verzameling van fragmenten uit de geschriften
van oudere rom. rechtsgeleerden, ook p a nd e c t e n genoemd, welke op last van keizer
Justinianus in orde is gebracht, z. c o r p u s
j u r i s; – digestibel, adj. (later lat. digestibilis,
e) verteerbaar; – digéstie, f. (lat. digestio) spijsvertering, oplossing; Chir. bevordering van de
ettering; Chem. verweeking of uitzetting van
eene met vocht overgoten stof onder inwerking
.
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van eene zachte hitte ineen d i g e r e e r o v e n
– digéstie- visite, f. bezoek aan iemand, bij wien
men ten eten geweest is ; – digestíéf, n. nw.lat.
verteringsmiddel, middel, dat de spijsvertering
bevordert; ook middel, dat de ettering bevordert; – digestief zout, z. sal digestivus; –
digéstor, m. Chem. papiniaansche pot ter
bereiding van beender-gelei; – digestorlum, n.
nw.lat. in chemische fabrieken, laboratoriums
enz. door heet water of gewoonlijk door stoom
verwarmd kooktoestel.
Digger, m. eng. (v. dig, graven) graver, inz.
goudzoeker in Australië, enz. ; – digging, f.
gouddelving, goudveld.
digitaal, adj. lat. (digitalis, e, van digitus, vinger) de vingers en teenen betreffende;– digitalis, f.
nw.lat. Bot. vingerhoedskruid, eene zeer gif
geneeskrachtige plant; – digitaline, f. Chem.-tige,
alkaloïde, vervat in het vingerhoedskruid; –
digitária, f. vingergras; – digitatus, a, um, lat.
Bot. gevingerd (b.v. de bladeren der kastanje);
– digitáta, p1. gevingerde dieren, d. i. zoogdieren met vrije teenen aan de pooten (volgens
Blumenbach) ; – digitus, m. vinger; – digitàtie
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. vinger- of tandsgewijze aanhechting; – digitifólisch, adj. Bot.
met gevingerde bladeren; – digitigráden, m. pl.
N.H. teentreders, dieren, die op de toppen
der teenen loopen; – digitlum (spr. li =tsi),
n. nw. lat. Med. vingerzweer, fijt.
Diglyphe, diglyph, m. gr. (vgl. g 1 y p h)
Arch. dubbelkloof, een sieraad in de gedaante
van steunsel der kornis tegen de dorische fries,
met twee insplijtingen.
Digniteit, f. lat. (dignitas, van dignus, a,
um, waardig) waardigheid, hoogheid; eerambt;
z. ook potentie, ond. potent; –
dignitaris, m. waardigheidsbekleeder, bezitter
van een hoog staats- of hofambt, van eene
geestelijke waardigheid.
dignus est intráre, lat. hij is waardig binnen
te komen (ontleend aan de kluchtige ceremonie
in Molière's Malade imaginaire en spottend gebruikt bij de toelating van iemand in een corporatie, enz.).
digónisch, gr. (van di- dubbel, en gónía,
hoek) tweehoekig.
digredeeren, lat. (digrédi, v. dis- en grádi,
stappen, gaan) uiteengaan, heengaan, afwijken,
inz. in de rede; – digréssie, f. (lat. digressio)
uitweiding, afwijking van de hoofdzaak; Log.
uitstap of omweg; Astron. (ook e 1 o n g a t i e)
grootste afwijking van eene der beide binnenplaneten Venus en Mercurius ten opzichte
van de zon, of de grootste hoek, waaronder
zij ten opzichte der zon gezien worden; ook
uitspatting, buitensporigheid; tusschenspel.
Digynie, f. gr. (van gyné, vrouw) twee-wijverij;
Bot. orde van planten met twee stampertjes,
tweestijlige planten; – digtnisch, adj. tweewijvig, twee vrouwen hebbend; met twee
stampertjes voorzien.
diheptapódisch, adj. gr. veertienvoetig;– dihexaëder, n. dubbel-zesvlak, inz. als kristalvorm; – dihexaëdrisch, adj. dubbelzesvlakKRAMERS-ZOND ERVAN.
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kig; – dihfdrisch, adj. dubbel-waterstoffig.
Dihkán, m. perz. vrije grondeigenaar, lid
van den grondbezittenden perzischen adel.
Dii, Diis, enz., z. ond. D e u s.
Dijámbus, m. gr. (vgl. j a m b u s) Poët.
dubbeljambus, voetmaat van vier lettergrepen,
uit twee jamben bestaande - — — — (b. v.
0 weel o weel).
dijudiceeren, lat. (dijudicáre) (beoordeelend)
beslissen, uitspraak doen; – dijudieàtie (spr.
t = ts) f. (lat. dijudicatio) beslissing, uitspraak;
– dijudicàtor, m. nw.lat. beslisser, beoordeelaar.
dikárpisch, adj. gr. Bot. met dubbele vruchten.
Dike, f. gr. (diké) recht, gerechtigheid; Myth.
godin der gerechtigheid; ond. T h e m i s;
– dikanarchie of dikaeokratie (spr. t=tts) f.
heerschappij van 't recht, . rechtsstaat (het
tegengest. van d e s p o t i e); – dikaeologie,
f. (van díkaios, rechtvaardig) rechtsleer; –
dikaeopolitiek, f. rechtvaardige staatkunde; –
dikasterium, n. (gr. dikastérion, v. dikádzein,
rechtspreken), pl. dikasteriën, hoog gerechtshof,
rechtbank, vierschaar; – dikasteriaal tafel, f. in
Hongarije gerechtshof, waarop van de comitaten geappeleerd wordt.
Dikerion, z. d i c e r i u m.
diki, adj. russ. wild; – diki kosse, „wilde
geiten", herten; – diki loschadi, wilde paarden.
Dikir, jay. soort van godsvereering in den
Ind. Archipel, daarin bestaande, dat mannen en
vrouwen zich vereenigen en onder het aanhoudend slaan op een inlandschen trom en het aanhoudend geroep van „er is geen God dan Allah" het lichaam gedurig heen en weer schudden, totdat sommigen in een staat van vervoering geraken en, na allerlei sprongen en kronkelingen, onder hevige stuiptrekkingen bewusteloos nederzijgen.
Diklinie, f. gr. Bot. klasse van planten met
gescheiden geslachtsdeelen, de vijftiende of
laatste klasse in het stelsel van de Jussieu; –
diklinisch, adj. met gescheiden geslachten; –
diklinoëdrisch, adj. met twee stompe en een
rechten hoek (van kristallen).
Diklis, f. eig. dubbele deur (van klínein,.
aanleunen) ; vandaar : klapvlies, v a l v u 1 a
(z. ald.).
dikokkisch, gr. (díkokkos) met dubbele kern.
Dikólon, n. gr. (vgl. k o 1 o n) of dikólisch
gedicht, n. gedicht, dat uit tweeërlei verssoorten bestaat; – dikólisch, adj. uit tweeërlei
verssoorten bestaande.
Dikotyledónen, pl. gr. (van kotylédón, holte,
hol knopje) Bot. planten met twee zaadlobben
(volgens het stelsel van de Jussieu)– dikotyledónisch, adj. zulke planten betreffende, daartoe
behoorende; dubbel- of tweelobbig.
Dikpenningen, m. pl. aan weerszijde gemunte
geldstukken, die in de middeleeuwen in zwang
kwamen, zoo genoemd in tegenstelling met
de b r a c t e a t e n (z. ald.). Later werden
van vele munten stukken van drie- of viervoudige waarde geslagen, die men ook door
het voorvoegsel dik onderscheidde, b. v.
24

DIKPENNINGEN.

— 370 —

d i k d a a id e r s of dubbele daalders, enz.
Dikrobe, f. gr. (kroteinf kloppen) Med. 't
dubbelslaan van de pols; in de curve laat zich
de dubbele slag door een golflijn duidelijk
zien; - dikrótisch, Med. dubbelslaande (van de
pols), de onregelmatige beweging der slagader,
waarbij twee slagen snel op elkander volgen,
o. a. bij koorts.
Diktyitis, f. gr. (van diktyon, net) Med. ontsteking van het netvlies van het oog; - dik
netvormig; - diktyokárpisch,-tyódisch,aj.
adj. Bot. met netvormig overtogen vruchten;
- diktyophóren, m. pl. netvechters, eene soort
van kampvechters bij de Ouden; - diktyoptéra,
n. pl. N. H. netvleugeligen ; - diktyorhizisch,
adj. Bot. met netvormig overdekten wortel.
Diktfnna, f. Myth. godin der jacht, Diana.
dilacereeren, lat. (di-laceráre, vgl. 1 a c er e e r e n) Chir. verscheuren, met geweld scheiden; - dilacerátie (spr. t=ts) f. vaneenscheuring; gewelddadige scheiding.
dilapideeren, lat. (di-lapidáre; van lapis,steen;
eig. als steenen uit elkander werpen of verstrooien) doorbrengen, verkwisten, verdoen; dilapidátie (spr. t=ts) f. verkwisting, onnoodige
vertering, verspilling; - dilapidàtor, m. nw.
lat. verkwister.
Dilapsie, f. lat. (dilapsio) verval, verwering.
dilateeren, lat. (dilatàre, v. latus, breed) uitbreiden, uitzetten, verwijden; - dilatàbel, adj.
nw.lat. uitzetbaar, rekbaar; - dilatabiliteit, f.
uitzetbaarheid, rekbaarheid; - dilatánt, n.
verwij dingsmiddel ; - dilatatie, (spr. tie = tsie)
f. uittrekking, uitbreiding, verwijding, ver
(tegenover verdichting, c o n t r a c--dunig
t i e) ; - dilatatorlum, n. of dilatator, m. Chir.
werktuig om de lippen van wonden te scheiden,
openingen, kanalen te verwijden enz., verwijdingswerktuig;-dilatometer,m.uitzettingsmeter,
een toestel om de uitzetting van vloeistoffen
bij verwarming te bepalen; - dilatatus, a, um,
lat. Bot. verbreed, in verhouding zeer breed.
dilàtie, (spr. t = ts) f. lat. (dilatio, V. di f erre,
uiteendragen, scheiden, verschuiven) Jur. ver
vertraging, uitstel, termijn, ver--schuivng,
lengde tijd; - dilatio ad excipiéndum, tijd,
binnen welken de klachten moeten ingediend
worden; - d. dilatoria, tijd van de dagvaarding
tot aan den termijn; - d. conventionális, door
overeenkomst der partijen verleend uitstel; d. de/initoria, beslissingstermijn; - d. dijudicatoria, tijd tot nakoming van het bij vonnis
opgelegde; - d. dilatoria, onnoodig uitstel; d. judicialis, door den rechter bepaalde termijn;
- d. legális, door de wet zelve gezette termijn;
- d. peremtoria, laatste termijn, laatst uitstel; d. praeparatoria, voorbereidingstijd, tijd, waarin
men zich tot eene verdediging kan voorbereiden; - d. probatoria, tijd tot bewijzen gesteld; dilator, m. uitsteller, vertrager; - dilatorlum,
n. bevel tot uitstel; - dilatbrisch, adj. (fr.
dilatoire) vertragend, uitstellend, verschuivend, wat uitstel ten doel heeft; - dilatorische
excéptie, f. vertragingsuitvlucht, die eenige
voorloopige punten voor de hoofdzaak wil
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behandeld hebben; in tegenst. met de p eremptorische, z. exceptie ond.
e x e i p i ë e r e n.
Diléctie, 1. (spr. I=s) (later lat. dilectio, v.
diligére, beminnen) liefde, toegenegenheid.
Djlmèma, n. gr. (v. di-, dubbel, en lambdnein,
neme vatten) Log. tweeledige sluitrede van
disjunc
' ven vorm, dubbelbewijs,
dubbelbewijs, wisselsluitJ
een uit twee stellingen getrokken besluit,
waarvan elk in het bijzonder de tegenpartij
vangt en wederlegt; men noemt het ook gehoornde sluitrede (cornülus syllogísmus), omdat
het de partij als 't ware tusschen de hoornen
van het dilemma neemt (een zuiver dilemma
vindt men Joh. 18, vs. 23); ook wordt dilemma
gebruikt voor : netelige toestand, moeilijkheid,
onaangename keus; - dilemmàtiseh, adj. een
dubbel- of wisselbewijs vormende, moeilijk,
netelig.
diletteeren, ital. (dilettàre, v. 't lat. delectáre)
vermaken, verlustigen; zich vermaaks- of uit
een kunst bezighouden; --spanighlvemt
dilettánt, m. (it. dilettánte, eig. part. praes. van
dilettare) kunstliefhebber, kunstvriend, liefhebber, in tegenst. van den eigenlijken kunste-,
naar en den kenner eener kunst; - dilettante,
f. kunstliefhebster; - dilettantenconeert, -komedie, enz. concert, tooneelvoorstelling enz.
door liefhebbers; - dilettantisme, n. kunst
-liefhbrj,
vaak tegenover: echte kunst.
Diligéntie (spr. l= ts) f. lat. (diligentia) zorgvuldigheid, opmerkzaamheid, vlijt; Jur. zorg
vermijden van onachtzaamheid, waar--vuldig
toe men jegens iemand verplicht is; - diligentin
quam quis in suis (scil. ádhibet), zooveel opmerkzaamheid, als men voor zijn eigen vermogen aanwendt; - diligent, adj. (diligens) werk
vlijtig; iemand d i l i g e n t verklaren-zam,
= iemand bij voortduring den last opdragen om
tot een zeker doel werkzaam te zijn; - diligence,
f. fr. (spr. -zjain) eig. z. v. a. d i 1 i g e n t i a;
openbaar rijtuig, dat op bepaalde dagen en
uren vertrekt en aankomt, postwagen; diligencia, f. sp. z. v. a. diligence; - core
díligenza, it. (spr. -dzjentza), Muz. met nauwkeurigheid, stipt.
Dilogíe, f. gr. (dilogia; vgl. logos) dubbelzinnigheid, vatbaarheid voor tweederlei uit
opvatting; - dilógisch, adj. dub--leginof
belzinnig.
Diloglan, m. turk. leerling-tolk.
dilucida intervalla, z. i n t e r v a l; - dilucideeren, lat. (dilucidare; vgl. lux, gehit. lucis)
verklaren, ophelderen; - dilucidàtie (spr. t = ts}
f. nw.lat. Jur. opheldering, verklaring.
Diluculum, n. lat. ochtendschemering.
Diludlum, n. lat. (van ludus, spel) tusschenspel; tusschentijd der vertooningen in den
schouwburg.
dilueeren, lat. (diluére, van lure, wasschen)
afspoelen, afwasschee, verzwakken, verdunnen, b.v. wijn met water; wegnemen, uitdelgen, b.v. eene verdenking; van zich afschuiven
b. v. eene schuld; - diluentia (spr. t=ts) pl..
Med. verdunnende middelen; - diluéndo, it..
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Muz. wegsmeltend, zich oplossend, met trapswijze afneming van den toon tot op het verdwijnen; — dilutie (spr. t=ts) f. nw.lat. vervloeiing;
verdunning.
Diluvium, n. lat. (vgl. d i 1 u e e r e n) eig.
wegspoeling der aarde; vandaar overstrooming,
inz. zondvloed; aangeslibd, in den IJstijd door
gletschers en water gevormd land; — diluviaansch
of diluviaal, adj. (lat. diluviális) daartoe behoorend; — diluviale grond, m. bodem van
het toen gevormde land; — diluviale formatie,
f. aardlagen, ontstaan in den IJstijd uit de
verweeringsprodukten der oudere lagen.
Dilichnis, f. gr. lamp met twee vlammen.
Dimachoeren, m. pl. gr., zwaardvechters,
die met dolk en degen tegelijk vochten; —
dimáchen, m. pl. te paard en te voet strijdende
kampvechters.
dimakrostemónisch, adj. gr. Bot. met twee
lange en twee kortere meeldraden.
Dimanche, (spr. —mans j') m. fr. Zondag, vgl.
d o m i n i e a.
Dime, m. eng. (spr. daim = fr. dime, v.
't lat. decima, stil. pars, tiende deel)
noord-amer. rekenmunt = 1/ of 25
centen.
Diménsie, f. (lat. dimensio, v. dimetiri,
uitmeten) afmeting, richting, uitgebreidheid
van een lichaam volgens lengte, breedte en dikte,
welke men de drie d i m e n s i ë n noemt;
maat, afstand, ruimte, verte; Algeb. factoren,
waaruit een product is samengesteld; vierde d.,
z. ond. m e e t k u n d e. — dimetlens, m. doorsnede, middellijn, z. v. a. d i a m e t e r.
Dimeriden, m. pl. gr. (van di-, dubbel, en
méros, deel) N. H. beenige visschen met
volmaakte kieuwen, wier borstvinnen een
niet vereenigde stralen bezitten; — di--zame,
mérisch, adj. uit twee deelen bestaande; —
dimerosomátisch, adj. met een in twee deelen
gedeeld lichaam.
Diméter, m. lat. (van 't gr. di-métros; vgl.
m e t r u m) dubbelmeter, vers, dat uit twee
voeten, of uit twee versmaten bestaat, b. v.
een viervoetig jambisch vers, ook q u a t e rn a r i u s, lat. viervoeter.
Dimetiens, z. ond. d i m e n s i e.
Dimi, m. turk. goudstof.
Dimicàtie (spr. t=ts) f. lat. (dimicatio, v.
dimicdre, strijden) kamp, gevecht, strijd; inz.
gevaarlijke strijd, kamp met levensgevaar;
oneenigheid, twist, woordenstrijd.
dimidium, n. of dimidia pars, lat. (v. dis -,
di-, en medics; vgl. medium) helft; —
demidio investitüra, f. halve beleening; — ultra
dimidium, over de helft (b. v. benadeeld of
verkort zijn); — dimidiëeren (lat. dimidiáre),
halveeren; — dimidiátie (spr. t=ts) f. (later
lat. dimidiatio) halveering; — dimidiatus, a,
um, lat. Bot. half.
diminishing returns, pl. eng. law of the .... ,
enz. wet van de afnemende opbrengst.
diminueeren, lat. (diminuére of liever demi
van minuere, minderen, van minus, z.-nuer,
ald.) verminderen, verkleinen, afnemen, ver-
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zwakken, afbreken; — diming, it. Muz. ver
allengs afnemend in de sterkte der-minder,
tonen; — diminutie (spr. t=ts) f. lat. (liever
deminutio) vermindering, afneming, verkleining, verdunning; mindering, aftrek van eene
som; — diminutio capitis of capitis diminutio
Jur. burgerlijke dood; — diminutief, adj. ver
verkleinend; — diminutivum of di--minder,
mininutief, liever deminutivum, n. verkleinwoord, b.v.huisj e,tuintj e,bloempj e
jongske, maagde1ijn; — diminutor,
m. verkleiner, verminderaar, z. v. a. s u btrahendus, z. ond. subtraheeren.
dimitteeren, lat. (di-mittére) afscheid geven, ontslaan, afdanken, wegzenden, laten gaan;
— dimissie, f. ontslag, afdanking van een
ambtenaar; — dimissionair, m. nw. lat. goederenontvanger (daar hij de waren nederlegt) ;
iemand, die zijn post nederlegt, ontslag neemt; —
dimissoriálen, n. of dimissoriáles (still. litterae)
pl., ook dimissorlum, n. pl. dimissorien, ontslagbrief, schriftelijk verlof, bewijs van ver
aan een bruidspaar, om in eene-guni,b.v
andere gemeente , te trouwen; of bij R. Kath.
verlof aan een geestelijke om zich door een
anderen bisschop te laten ordineren.
Dimity of dimitty, m. eng. (spr. dimmitti,
van 't gr. di-mitos, dubbeldradig, tweedraadsch)
gekeperde katoenen stof, diemet.
dimolto, it. Muz. veel, zeer veel.
dimórph, gr. (di-morphos, van morphè, vorm)
dubbelvormig, van twee gedaanten; — dimorphisme, n. dubbelvormigheid, eigenschap
van vele kristalliseerende lichamen om, bij
volkomen gelijke gesteldheid der menging, toch
wezenlijk verschillende kristalvormen aan te
nemen, vgl. allotropie.
dimoveeren, lat. (di-movere) verwijderen, weg
dimótie (spr. t=ts), f. nw. lat. op--ruimen;—
ruiming, verwijdering.
Din, n. hebr. gerecht, recht.
Dina, hebr. vrouwenn.: de vrijgesprokene,
onschuldige; naam der dochter van Jakob.
Dinanderfe, f. fr. oude, geelkoperen voorwerpen
(uit de stad D i n a n t in België).
Dinar, m. (van 't lat. denarius) perz. gouden
munt, ongeveer een dukaat in waarde; ook in
Servië zilveren munt van f Q,47 5 ; — dindarnólo, m.
it. spaarpot (van het kinderwoord dindo, geld).
Dinassteen, m. baksteen geperst uit met
kalk gemengd kwarts, voor hoogovens.
Dinatoire, z. ond. d i n e r.
Dindon, m. fr. (spr. dindón) kalkoen.
Dindymène, f. bijnaam van C y b e 1 e, die
op het gebergte Dindymus in Mysië een tempel had.
Diner (spr. diné) of dine, n. hoofdmaaltijd,
middagmaal, middageten, inz. groot, aanzienlijk, voornaam middagmaal; — dineeren (fr.
diner, oudfr. dísner, it. disinare, desinare,
mid.lat. disnare, als ware 't samengetr. van
een lat. woord disjejunare, vgl. d e j e u n e r)
middagmaal houden, middagmalen; — dinatoire, adj. (spr. —toá r) wat het middagmaal
betreft, wat het vervangt, z. d é j e u n e r.
.
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Dinéro, m. (van het lat. denarius) kleine
spaansche rekenmunt = 1/12 sue 1 d o of
omtrent 1/ 2 ct.; — dinhéiro, m. (spr. nh=nj)
kleine portugeesche rekenmunt, penning.
Dingding, zie d e n g-d e n g.
Dingey, dinghy, dingi f. eng. roeiboot voor
één persoon op een oorlogsschip.
Dingo, m. warragal of australische wilde
hond (Canis dingo).
Diningroom, m. eng. (spr. daíningroem)
eetkamer, eetzaal.
Dinner, n. eng. (hoofd)maaltijd z. v. a.
diner.
Dinos, m. gr. (dinos, eig. dwarreling, werveling) Med. duizeling; — dinika, n. pl. Med.
middelen tegen de duizeling, z. a n t i d i n i k a.
Dinotherïum, z. d e i n o t h e r i u m; — dinokeraten, dinoceráten, n. pl. N. H. schrikhoorns, reusachtige voorwereldlijke dieren, in
Amerika gevonden; — dinosaíros m., schrik
voorwereldlijk dier, in Amerika ge--hagedis,
vonden.
Dinsdag, derde dag der week, bij de Romeinen dies Martis, dag van M a r s geheeten
(bij de Franschen Mardi), was bij de Germanen de dag, gewijd aan hun god Tius,
oudnoorsch Tyr, oudd. Zio, waarvan de nederlandsche, hoogduitsche (dienstag) en engelsche
(tuesday) benaming afkomstig is.
dinumereeren, lat. (dinumeràre) tellen, overtellen; — dinumerátie (spr. t=ts) f. (lat. dinumeratio) overtelling, hertelling, optelling.
Dio, ital. ( =lat. Deus) God! ; — per Dio!
bij God!
Diobólon, n. gr. atheensch gewicht en eene
munt van twee o b o 1 e n; apothekersgewicht
z. v. a. scrupel.
Diodón, m. gr. dubbeltand, tweetand = lat.
biden, schepsel met twee rijen tanden; ook:
zeeëgel.
Dieecëse, f. gr. (dioíkésis, huishouding, v.
oikos, huis; vervolgens : administratie en administratief district; na Constantijns indeeling van
het rom. rijk in 24 diocesen: stadhouderschap;
nu overgedragen op het kerkelijk beheer), of
,. diocees (fr. diocèse), bisschoppelijk gebied,
kerspel; ook parochie, gemeente; — dicocesaan,
diocesaan, (spr. s=z) wie tot eene diocees
behoort; ook de prelaat of bisschop daarvan.
dicecisch, adj. gr. (v. di, dubbel en oikos,
huis; lat. dioecus, a, um) tweehuizig; — dicecia, n. pl. Bot. tweehuizige planten, die Beene
tweeslachtige bloemen, maar mannelijke en
vrouwelijke bloesems op verschillende stammen
dragen, de 22ste klasse in het stelsel van L.
Daartoe behooren b. v. hennep, hop, wilg, enz.
Diogënes, m. gr. (Dio-gënés, v. Zeus, genit.
diós, en génein, ter wereld brengen, pass. gei nésthai, geboren worden) mansn.: de van Zeus
afstammende; inz. oud-gr. wereldverachter of
cynisch wijsgeer, vermaard wegens zijne hoogst
eenvoudige, streng onthoudende, maar zonder
levenswijs, zoodat van hem veel anekdoten-linge
in omloop kwamen. Eens ging hij, zoo verhaalt
men, op klaarlichten dag met eene brandende
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lantaarn door de straten van Athene en zocht
naar „menschen" (wellicht „mannen"); vandaar
spreekwoordelijk: een Diogeneslantar e n d r a g e n, d. i. in ontevreden ijver menschen en dingen zoo verlangen als zij z ij n m o e st e n;—diogeniseeren (spr. s=z),van alle schaamte
berooven; zich onbeschaamd gedragen, den c yn i c u s s p e 1 e n; vandaar ook: diogeneskreeft, soort van slakkreeft in 0. Indië met
kalen staart, die ledige slakkenhuizen bewoont,
kluizenaar, soldaat.
Dioggot, m. fr. (spr. dioggo) z. d a g g e t.
Dioktaèder, n. dubbel-achtvlak; — dioktaëdrisch, adj. dubbel-achtvlakkig.
Diomedéa, f. N. H. albatros, zekere zwemvogel.
Dionaea, f. gr. (diónaia) bijnaam van Venus,
naar hare moeder Dióne, ook Bot. vliegenknip
of vliegenvanger, eene bij uitstek gevoelige
plant in N. Amerika, met eironde, sappige
bladeren, die bij de minste b. v.
van eene vlieg, oogenblikkelijk toeslaan en het
insect als in eene val vangen.
Dioniét, n. een vulkanisch gesteente.
Dionysische tijdrekening, door Dionysius den
Kleine (D. exiguus), een geleerde der 6e eeuw,
ingevoerde tijdrekening na Chr. geboorte,
welke laatste hij stelde op 754 na den bouw
van Rome.
Dionysos of Dionys, m., z. B a c c h u s;
— dionysiën, pl. (spr. s = z) (gr. Dionysia, scil.
hiera, godsdienstig feest van hiëros, heilig)
Bacchusfeesten, drinkgelagen, zuippartijen.
Diophantiek, f. leer der vergelijkingen van
Diophantus, gr. wiskundige van ± 360 n. Chr.,
zie analysis Diophantea.
Diopsiet, n. groengrijs mineraal uit Piémont.
Dioptaas, n. kopersmaragd een mineraal
(kiezelzuur, koperoxyd en water).
Diópter, f. gr. (diopira, van dia, door, en
óptein, zien) Geom. kijkspleet, toestel, vizier,
inz. aan meetwerktuigen; — diopter-lineaal,
f. koperen lineaal, waarop twee met gaatjes
of kijkspleten voorziene dunne metaalplaatjes
loodrecht geplaatst zijn; — dioptrie, f. 't viseeren, hoogtemeten, nivelleeren; ook: eenheid van breking van lenzen; één diopter
is de sterkte van een lens met een brandpuntafstand van 1 M. ; — dioptriek, f. doorzichtkunde, kennis der straalbreking, leer van
de lichtbreking en het zien door gebroken
lichtstralen, inz. door water, glazen, lenzen,
enz., ook a n a k 1 a s t i e k; — dioptrisch, adj.
daartoe behoorende; — d i o p t r i s c h e k l e ur e n, door lichtbreking ontstane kleuren.
Diorama, n. gr. (van di-orán, doorzien)
schilderij of tafereel, waarbij de veranderingen
der verlichting, die de verschillende getijden
van den dag, het toe- of afnemend daglicht
op de voorwerpen, landstreken enz. teweegbrengen, kunstig worden nagebootst; een rond
plastisch schilderstuk.
Diorchiet, m. versteening in den vorm van
een klootzak met twee teelballen.
Dioriet, n. het gr. (v. dorídzein, afgrenzen,

DIORIET.

— 373 —

door grenzen, bepalen onderscheiden), Min.
groensteen, een uit hoornblende en dicht veldspaat gemengd gesteente uit het Oeralge
diorísme, n. gr. (diorismós) onder -bergt,–
begripsbepaling; verklaring; bepaling-scheidng,
of een voorstel kan opgelost worden, hoe dit
geschieden kan en op hoeveel verschillende
wijzen aan de opgave beantwoord kan worden;
– dioristisch, adj. bepalend, verklarend.
Diorrexine, f. uit pikrinezuur, houtskool,
zaagsel, salpeter en zwavel gemengd ontploffin gsmiddel (zie ook h e r a c i n e).
Diorrhosis, f. gr. ophooping van weivocht.
Diorthósis, f. gr. (v. di-orthoen, rechtmaken,
van orthós, recht) Chir. 't zetten, weder op
hunne plaats brengen van ontwrichte beenderen, herstelling van tegennatuurlijke verkrommingen van de ruggegraat en van de ledematen; – diorthóta, m. werktuig tot uitstrekking;
– diorthótisch, adj. tot het rechtmaken of
zetten behoorend.
Dios, m. sp. God; D. lo paga, God loon' het.
Dioskuren, m. pl. (d. i. zonen van Zeus, van
't gr. Zeus, genit. Dios, en koeros, koros, knaap,
zoon) z. Castor en Pollux; – dioskurién, f. feesten, die ten tijde van den wijnoogst ter eere der Dioskuren te Cyrene en
Sparta gevierd werden.
Diósma, f. gr. (v. diosmos, doordringende
geur) plantengeslacht, die o.a. de hottentottenthee oplevert; – diosmose, f. gr. 't doordringen
van poreuze wanden en de daardoor bewerkte
vereffening van de verschillen tusschen vloeistoffen van verschillende samenstelling of
dichtheid.
Diospyros, m. gr. Bot. plantengeslacht, waartoe de d. lotus en de d. ebenum behoort, die
het ebbenhout oplevert.
Diostósis, f. gr. (van osteon, been) beenuitwijking, beenverschuiving.
Dioxia, f. gr. Muz. quint.
Dioxydiamidoarsenobenzol, n. eigenl. dichloraat van...., z. v. a. zeshonderd zes
(606), z. a.
diperánthisch, gr. (van di-, dubbel, peri,
rondom, en anthos, bloem) twee bloemdeksels
hebbende.
dipetálisch, gr. (v. di-, dubbel, en pétalon,
blad) Bot. twee bloembladeren hebbende.
Diphilus, m. een bouwmeester der oudheid,
zoo langzaam in het volvoeren van zijne werken, dat hij ten spreekwoord werd en men
van een zeer traag mensch zeide : hij is nog
trager dan Diphilus (Diphilo tardior).
Diphonium, n. Diphonia, f. gr. (v. di-, dubbel-,
en phoné, stem) Muz. stuk, gezet voor twee
stemmen.
Diphthéra, f. gr. (diphthera) toebereide dierenhuid, perkament; boekbekleedsel; boek;
oorkonde; – diphterie, diphtheritis, f. Med. eigen
bij den mensch,vooral bij kinderen, voor--ardige
komende slijmvliesontsteking van de luchtpijpen
en het strottenhoofd; – diphteríe-serum, n. bloedwei ter voorkoming en genezing van diphterie.
Diphthóngus of diphthong, m. gr. (v. di-,
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dubbel- en phthóngos, klank) tweeklank, gemengde klank, waarin duidelijk twee verschillende klinkletters gehoord worden, b.v. ei,
au, aai, enz.: – diphthóngisch, adj. dubbel
-klanig,
een tweeklank vormende.
diphyieten, pl. (v. gr. diphyès, dubbelsoortig,
tweevormig) versteeningen van schaaldieren.
diphyllisch, gr. (van di-, dubbel, en phyllon, blad; lat. diphyllus) Bot. tweebladerig.
Dipla, f. gr. de liggende V, als aanduiding
van aangehaalde bijbelplaatsen.
Diplantidienne, f. fr. (spr. dip lantid j en') Opt.
verdubbelingsbril, waardoor men twee beelden
van hetzelfde voorwerp ziet, het eene recht,
het andere verkeerd.
Diplasiásme, n. gr. (v. diplasios, tweevoudig)
Gram. verdubbeling van een medeklinker, om
eene op zich zejve korte lettergreep te verlengen; – diplasion, n. dubbele pianoforto,
met twee claviaturen, die tegenover elkander
staan en elk hare eigen snaren hebben; ook
vis - a - vis genoemd.
Diplè, f. gr. critisch teeken ter aanduiding
van verkeerde lezingen, ook moeilijke passages
in dichters (inz. in het drama, om den tooneelspeler voor fouten in de voordracht te waarschuwen).
Dipleidoskoop, m. gr. (v. diploos, dubbel,
eidos, beeld, en skopein, beschouwen) dubbelbeeldkijker, een astronomisch werktuig, waardoor men van de zon twee beelden verkrijgt,
en dat tot bepaling van den tijd dient.
diplekolóbisch, adj. gr. Bot. met tweemaal
gevouwen zaadlobben.
dipleurobránchisch, adj. N. H. met kieuwen
op beide zijden.
Diplocóccen, f. pl. Med. groep van twee
c o c c e n (z. a.).
Diplöë, f. gr. (eig. verdubbeling, vouw) Anat.
tusschenlaag, celachtige laag, welke zich tusschen de platen der platte beenderen bevindt,
inz. der schedelbeenderen, schedelbeenmerg;
Bot. binnenste celmassa der bladeren en
vruchthulsels.
Diplogenésis, f. gr. uit twee kiemen ontstaande misgeboorten; – diplogénisch, adj.
van tweevoudigen oorsprong.
Diplolépis, f. zeker vliesvleugelig insect welks
steek die uitwassen aan de schors en de bladen
van den verf-eik voortbrengt, welke galnoten
genoemd worden; cynips.
Diploma, n. gr. (eig. iets, dat dubbel is gevouwen, een toegevouwen blad, v. diploen,
dubbelleggen, -vouwen) onderteekende en gezegelde oorkonde, waarbij eene waardigheid,
een voorrecht enz. verleend wordt, benoemings-, aanstellings-, vrijheids- of genadebrief;
– diplomaat, m. nw. lat. staatsman, die de
onderlinge betrekkingen en de wederzijdsche
belangen der staten en vorsten kent; die zich
ter bereiking van zekere oogmerken, ter volvoering van lasten, aan een vreemd hof ophoudt,
staatsonderhandelaar, gezant; – diplomatarium, n. verzameling van oorkonden; – diplomaticus, oorkonden-kenner; – diplomatie
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(spr. t=ts; ook als fr. t=s) f. kunst der staats
staatszaken; gezant-onderhalig,
wetenschap der uitwendige ver -schapkunt,
staat, of der openbare en-houdingeva
geheime handelingen der hoven en hunner
gevolmachtigden; zoo geheeten omdat de kennis en 't gebruik der oorkonden vroeger een
hoofdgedeelte van die wetenschap uitmaakte;
ook gezamenlijke stand der staatsonderhandelaars; vak der diplomaten; — diplomatiek, f.
(fr. diplomatique) oorkondenleer of wetenschap
om oude oorkonden behoorlijk te lezen, te
onderscheiden en te gebruiken; ook wel eens
z. v. a. diplomatie; — diplomátisch, adj .
uit oorkonden bewezen of bewijsbaar, volgens
oorkonden; bijv. een diplomatisch afschrift;
ook de staatsonderhandelingen betreffende, tot
de kunst der staatsonderhandeling of het gezantschapswerk behoorende; vergelijkenderwijs
(naar de manieren dier heeren) : voorzichtig in
het gesprek, hoffelijk, aangenaam van vormen,
geslepen enz. ; het diplomatische lichaam, z.
corps diplomatique ; — diplomatiseeren
(spr. s=z) met vreemde hoven onderhandelen;
oneig. onder hoffelijke vormen zijne meening
en bedoelingen verbergen enz.
diploneurisch, adj. gr. (v. neuron, pees,
zenuw) met dubbel zenuwstelsel.
diplonómisch, adj. gr. (v. nomos, wet) twee
wetten gehoorzamende.
Diplopie, f. gr. (van diploos, dubbel, en
ops, gerit. ópós, oog) Med. 't dubbelzien.
diplopttriseh, adj. gr. N. H. (v. pteron, vleugel)
met dubbele of gevouwen vleugels.
diplosanthérisch, adj. gr. Bot. met tweemaal

zoo veel helmknopjes als indeelingen der

bloemkronen.
Diplbsis, f. gr. (van diploen, verdubbelen)
verdubbeling van ziekten.
diplostemónisch, adj. gr. Bot. met tweemaal
zooveel meeldraden als bloembladeren.
dipneumónisch, adj. gr. (v. pneumon, long)
met dubbele long.
Dipnosophist, z. d e i p n—.
Dipodie, f. gr. (v. di-, dubbel, en poes, genic.
podós, voet) Poët. tweevoetigheid, een dubbelvoet, de samenstelling van twee voeten, ook
s y z y g i e; ook uitmeten en lezen der verzen
naar twee voeten; — dipódisch, adj. dubbel
-voetig,nf
naar dubbelvoeten.
dipolykotyledónisch, adj. gr. Bot. met twee
veeldeelige zaadlobben.
Dippel -olie, f. (oleum Dippelii, oleum animale
f cetidum) stinkende dierlijke olie (verkregen
bij droge destillatie van dierlijke stoffen en als
bijproduct bij vervaardiging van beenderkool).
diprotophylliseh, adj. Bot. met twee zaadlobbetjes.
Dipsácus, m. gr. (dipsdkos, v. dipsa, dorst)
Med. hevige, onleschbare dorst, die met de
suikerziekte gepaard gaat, dorstziekte; pisvloed, suikerziekte (d i a b e t e s); ook Bot.
weversdistel, welker kelken natuurlijke kaarden
opleveren, waarmede men gevolde wollen
stoffen kaardt; — dipsas, f. dorstadder, ad-
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der, slang, wier beet, naar de meening der
grieksche geneesheeren, bovengenoemde . ziekte
veroorzaakte; — dipten, m. pl. kaardebollen,
een nietzeer talrijke plantenfamilie samengesteld
uit de geslachten kaardebol, schurftkruid en
knautia; — dipsétisch of dipsódisch, adj. dorstverwekkend; — dipsomaán, m. drankzuchtige,
vooral de periodieke dronkaard; — dipsomanie,
f. drinkzucht; delirium tremens of zuiperswaanzin.
Diptam, m. (mid.lat. diptámus, bedorven
uit het gr. diktamnos, lat. dictamnus, dictamnum, dictamum) esschenkruid, inz. een pijn- en
bloedstillend geneeskrachtig kruid.
Diptéra, m. pl. gr. (van di-, dubbel, en
pterón, vleugel) dubbelvleugelige insecten, met
twee onbedekte vleugels, b. v. vliegen, horzels
enz. ; Bot. (lat. dipterus) tweevleugelig, met
twee vleugels; — diptéros, m. Arch. tempel met
eene dubbele zuilenrij omgeven; -- dipter$gisch, adj. tweevinnig.
Diptóton, n. gr. (vgl. p t o s i s) Gram. woord,
dat slechts twee naamvallen (casus) heeft.
Dipttehon, n., pl. dipttcha, gr. (van diptychos, dubbel gevouwen) boden, ivoren of
houten schrijftafeltjes der Grieken en Romeinen, die met oogjes aan elkander gehecht waren;
altaardeur in twee vleugels; ook in de eerste
christenkerk had men d i p t y c h a, waarop
de namen der gedoopten stonden aangeteekend,
welke laatste aanleiding gaven tot het aanleggen van doopregisters, doopboeken, die
daarom ook d i p t y c h a geheeten werden.
Dipus, m. N. H. springrat, zekere muizensoort
met buitengemeen korte voorpooten, welke,
daar zij niet loopen kunnen, springen, en holen
onder den grond graven, waaruit zij niet dan
des nachts te voorschijn komen.
dipyrënisch, gr. (lat. dipyraenus, van pyrèn,
kern) Bot. dubbelkernig, met dubbele kern.
dip f rlsch gr. (van pyr, vuur) tweemaal gebrand.
Dipyrrhichlus, m. gr. Poët. dubbele p y r r h iC h i u s (z. ald.), versvoet van vier korte
lettergrepen,z.v.a. proceleusmaticus.
dir l'orazion delta bertuccia, it. sprw. „een
apengebed opzeggen", onverstaanbare woorden
prevelen.
Diradiatie (spr. t = ts) f. nw.lat. (van diradiáre; r a d i u s) 't uit-elkander-stralen, straling
in uiteenloopende richting.
Dirca, f. Bot. lederstruik, waarvan de schors
dient tot het vervaardigen van touw.
direct, enz., z. ond. d i r i g e e r e n.
Directariaat, n. later lat. (v. direclarius,
wie in een kamer sluipt om te stelen) diefstal
door middel van binnensluiping en braak in
eens anders woning.
Diren, f. pl. lat. (dirge, eig. verschrikkelijken), z. v. a. F u r i ë n (z. ald.).
Diréptie (spr. t =s) f. lat. (direpiio, van
diripére, uiteenscheuren) plundering, berooving.
Dirhem, z. d e r h e m.
dirhfnchiseh, gr. (v. rhynchos, snuit, snavel)
N. H. met twee snavels of zuigsprieten.
dirigeeren, lat. (dirigére; van di-, dis -, en
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regere, zi r e g e e r e n) leiden, richten, voe- den naasten weg, zonder om- of overlading
ren, schikken, besturen, onder opzicht hebben,
zenden naar; - dirigeerend officier van gezond
g. met den rang van hoofdofficier; --heid,of.v
dirigeable, als subst. bestuurbaar luchtschip; dirigens, n. Med. voermiddel, d. i. een middel,
dat de werking naar den zetel der ziekte moet
voeren; - dirigént, m., z. v. a. d i r e c t o
z. beneden; - diréct, adj. en adv. (lat. directus,
a, um, of als adverb. ook directe, rechttoe, regel
onmiddellijk, zonder om--recht,sk();
wegen; dadelijk, terstond, uit de eerste hand; per diréctum, langs den rechten weg) rechttoe; oratio directa, z. o b l i q u u s; - direct e
b e 1 a s t i n g e n, rechtstreeksche belastingen,
die onmiddellijk op de personen gelegd zijn en
door hen voldaan moeten worden, zooals die
op den grond, het beroep enz., in tegenst. met
de indirecte belastingen; - directe handel, m. betrekking of ontbieding der waren
uit de eerste hand, van de bron; - directe linie, f.
opklimmende en nederdalende linie in de
vermaagschapping; - directe methode, f. de
manier om een vreemde taal te leeren door
haar te doen hooren en zoo mogelijk te doen
spreken, in tegenstelling van de methode om
door spraakleerstudie de taal machtig te worden;
vooral bekend is de methode G o u i n - directiángulisch, adj. rechthoekig; - diréctie (spr. t=s)
f. richting, leiding, opzicht, bestuur, beheer,
oppertoezicht, uitvoerende macht, regeering; directie-linie, f. Geom. rechte lijn, langs welke
de beweging van eene andere rechte lijn of van
een vlak plaats heeft; - directie-hoek, m. richtingshoek; - directilinisch, adj. rechtlijnig; directoire, n. fr. (spr. - toár') in Frankrijk na
1789 een staatscollege van 5 personen, bij wie
de uitvoerende macht berustte; ook dergelijke
collegiën in Zwitserland, Nederland en elders, als
navolgingen van het eerste; het n e d e r 1 a n ds c h e directoire, staatsbewind der ba
republiek, werd door Daendels in 1798-tafsche
uiteengejaagd; - director, nw.lat., directeur, fr.,
of dirigént, lat. (dirigens), m. bestuurder, oppertoeziener, bewindsman; bewindhebber (der
voorm. oostind. compagnie) Muz. aanvoerder
of leidsman van een orkest of koor; - directrice,
f. fr. oppertoezienster, bestuurster enz. ; - directoraat, n. nw.lat. ambt van bestuurder;
ook zijne woning; - directorium, n. leiding,
besturing, richting; ook opzienersambt, college
van oppertoezicht; - directorium divini o ficii,
kerkelijke kalender in de R. Kath. kerk; directoriaal, adj. wat tot den director of het
directorium betrekking heeft; b. v. d i r e c t or i ale b esluitenenz.; - directory, n. eng.,
z. v. a. dire c t o r i u m; ook: adresboek; diritia, f. ital. toonschaal, toonladder; - alla
l iritta, it. Muz. naar de toonladder, trapswijze
van den eenen toon op den anderen; - direttore,
m. it., z. v. a. d i r e c t e u r; inz. Muz. aanvoerder van het orkest; - direzzione, f. it.,
z. v. a. d i r e c t i e; Muz. aanvoering of leiding
Evan een orkest; - a dirillüra of a drittura (spr.
u =oe) Kmt. rechtstreeks, onmiddellijk, langs

r,

b. v. iets verzenden.
dirimeeren, lat. (dirimére, v. dis- en , imére
voor ecoere, eig. uit elkander nemen) uiteenzetten, vergelijken; beslissend eindigen; dirimentién, pl. (dirimentia) Jur. huwelijksbeletselen, waardoor een in weerwil daarvan
aangegaan huwelijk ongeldig gemaakt wordt.;
- dirimàtie (spr. t =ts) liever dirémtie (spr.
t = s) f. (lat. diremtio) afzondering, scheiding,
uiteenzetting; beslissing, afloop.
diritia, diriltura, z. ond. d i r i g e e r e n.
Dirk, 1) mansn., verkorting van Diederik
(hoogd. Dietrich, oudhoogd. Diotrïh, Thioterfh,
got. Thiudareiks, mid.lat. Theodoricus, van 't
mid.hoogd. diet, oudhoogd. diot, got. thiuda,
volk, in 't mid.hoogd. rich, oudhoogd. rih, got.
reiks, heerscher, vorst, overste, verwant met
het lat. rex, gehit. regis, koning, en regére,
besturen, regeeren) volksheerscher, volksvorst,
machtige in volk, volkrijke.
Dirk, 2) m. eng. (spr. lurk, uit het ierschgaelisch duirc of dure, waarvan ons d o 1 k afstamt) dolk der Hoogschotten; - dirk, f. (oorsprong uit de volkstaal, waar de bekende naam
Dirk voor knecht, helper gemeen zelfst. nw.
was geworden, vgl. d e r r i c k eng. galg,
hijschkraan) Mar. touw tot aantrekking van
het uiterste einde eener gaffel, looper van de
gaffel, zeilbooms-toppenant.
Dirlik, m. turk. levensonderhoud.
dirueeren, lat. (diruére, v. dis- en ruére, omverwerpen) verwoesten, vernielen; - dirütie
(spr. t=ts) f. (dirutio) verwoesting.
Dis, m. lat. (eig. de rijke, als zijnde bij de
Romeinen een oudere vorm van dives), z. v. a.
P 1 u t o (z. ald.); ook bij de Grieken een vroegere vorm voor den naam Z e u s.
dis, Muz. de met een halven toon verhoogde
tweede trap der diatonische toonladder, de tusschen d en e liggende halve toon.
dis- of di, gr., in vele samenstellingen : tweemaal, dubbel.
-) lat. voorletter
dis- of di- (voor eene f: di i-)
komt overeen met het nederlandsche-grep,
ont, on, ver, enz., en beteekent uit elkander,
gescheiden, enz. of drukt de ontkenning, het
tegendeel van het daarmede verbonden stamwoord uit.
disaccordeeren, ital. (disaccordare), z. d e s a cc ordeeren.
Disafféctie (spr. t=s) f. nw.lat. (vgl. a ff é c t i e ) ongenegenheid, ongunst, afkeer.
Disagio, n. Kmt. (tegenstelling van a g i o, z.
ald.) korting bij het wisselen van minder waarde
hebbende munten of papieren.
disapprobeeren, barb.lat. (it. disapprovare;
vgl. approbeeren), z. v. a. desapprouveeren, z. desapprobatie.
Disbórso, n. it. (eig. 't nemen van 't geld uit
de beurs) Kmt. voorschot, uitleg; - in disborso
staan, te goed hebben voor uitgeschoten gelden.
Disealceáten, m. pl. lat. (van calcéus, schoen;
it. scalzi) ongeschoeiden, barrevoeters, eene
monnikenorde.
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discaleeren, fr. (discaler; vgl. c a 1 e e r e n)
Kmt. afnemen, lichter worden; - discaleering,
f. de afneming, inz. aan gewicht.
Discánt, m. (midslat. discántus, van dis- en
cantus, gezang, oorspr. valsche of gedwongen
hooge stem, falset of fausset, oudfr.
deschant, nw.fr. déchant, discant) hoogste stem
of bovenstem (van kinderen en vrouwen),
eerste zangstem, z. v. a. s o p r a n o; discantist, m. die deze stem zingt; - discantof sopraansleutel, m. die aanwijzing van de
toonhoogte, waarbij e op de eerste lijn komt.
discedeeren, lat. (discedére) uiteengaan, scheiden, zich ontbinden; - discéssie, f. (discessio)
scheiding, heengaan, aftrekken; afstemming,
groepenvorming; - dises of discéssus, m.
aftocht, afscheid.
discepteeren, lat. (disceptáre) een woordenstrijd voeren, onderzoeken, nagaan; - disceptabel, twijfelachtig, betwistbaar; - disceptàtie
(spr. tie=tsie) f. redetwist over eene in onderzoek staande vraag, eene navorsching, opsporing; - disceptàtor, m. scheidsrechter, beslisser.
discerneeren, lat. (discernére; vgl. c e r n e er e n) onderscheiden, afzonderen, beoordeelen,
erkennen, gewaarworden; - discerníbel, adj.
(later lat. discernibilis, e) onderscheidbaar,
erkenbaar, zichtbaar, merkelijk; - discernibiliteit, f. nw.lat. onderscheidbaarheid; - dis
fr. (spr. di-sern' mán) onder-cernmt,.
-scheidng,or s-fbedling
kracht, scherpzinnigheid, welwikkend oordeel.
Discéssie, z. ond. d i s c e d e e r e n.
Discidium, n. lat. (v. di-scindére, vaneenscheuren, verdeelen) scheiding, splitsing, inz.
echtscheiding..
Distieten, z. ond. d i s c u s.
Discipel, m. lat. (discipulus, van discére,
leeren) scholier, leerling, schoolganger; discipline, f. (lat. discipline) tucht (d. i. de opleiding tot het gehoorzamen of de onderwerping
van den natuurlijken wil aan eene wet als uit
verstand gegronden wil),-drukingvaop
zedenvorming, inz.: schooltucht, krijgstucht,
kerkelijke tucht; kloosterlijke geeseling of ook de
geesel zelf (disciplina f lagélli); ook (zooals in
het woord opgesloten ligt en nog in het spraak
geleerden) : leer, leervak, weten--gebruikd
schap of kunst; - disciplina arcána, geheimleer,
eene leer der R. Kath. t1eologanten om den
ouderdom en de echtheid van zekere leerstukken
en instellingen ten minste waarschijnlijk te maken; - disciplina ecclesiaslica, kerkelijke tucht,
kerktucht; - disciplineeren, nw.lat. Mil. aan
krijgstucht gewennen, in tucht en orde houden;
- gedisciplineerde troepen, geoefende, welopgeleide, aan tucht gewende soldaten; - diseiplinádel, adj. voor africhting vatbaar, leerzaam; - disciplinair, adj. de tucht
betreffende; - disciplinaire macht, f. bevoegdheid om ondergeschikten door strengheid bij
hunnen plicht te houden en te straffen; - disciplinaire straf,f. bijzondere straf, een ambtenaar
door boven hem gestelde machten na onder
-zoek
zijner daden opgelegd.
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diselameeren, nw.lat. verloochenen, niet
erkennen; - diselamàtie (spr. 1=ts) f. loochening, verzaking, niet-erkenning; Jur. bedrieglijke loochening van een leensverband.
disclusie (spr. s=z) f. lat. (disclusio, van
discludére, scheiden, afzonderen) afzondering;
nw.lat. uitstrooming.
discolor, adj. lat. van verscheiden kleuren,
bontkleurig, bont; verscheiden; - discolorátie
(spr. t=ts) f. nw.lat. ontkleuring, verkleuring,
verschieten; - discoloreeren, ontkleuren, van
kleur berooven, verkleuren, verschieten.
Discomfort, n. eng. gebrek aan c o m f o r t
(z. ald.); onbehaaglijkheid, ongezelligheid, troosteloosheid.
discommendeeren, nw.lat. (van 't lat. commendáre, z. c o m m e n d e e r e n) berispen,
laken, misprijzen; - discommendàbel, adj. berispelijk, laakbaar; - discommendátie (spr. 1=ts)
f. berisping.
discontabel, discontant, z. ond. d i s c o nteeren.
disconteeren (van 't it. conto, rekening), in
't algemeen aftrekken, afrekenen, afkorten; inz.
een wissel, die nog niet vervallen is, voor den
vervaltijd, onder aftrek van zekere procenten
tegen gereede betaling koopen of ook aan een
ander verkoopen; - disconteerbare, discontábele wissels, zulke, die op zoodanige te goeder
faam staande handelshuizen getrokken zijn,
dat men niet aan hunne behoorlijke betaling
mag twijfelen; - discontánt of diseónto- nemer,
m. hij, die een wissel voor zijn vervaltijd met
contant geld betaalt; - disconto, n. it. (fr. decompte, escompte, van 't later lat. discomputus,
afrekening,aftrekking; vgl. c o n t o en c o m pt e) afrekening, aftrek der renten bij betaling van nog niet vervallen wissels; vergoeding.
discontént, nw.lat. (vgl. c o n t e n t) ontevreden, misnoegd.
Discontinuiteit, f. nw.lat. (vgl. c o n t in u I t e i t) gebrek aan verbinding, aan samen
-hang,defbrokiapng;-dset
nueerljjk, adj. en adv. al wat niet naar de
wetten van onafgebroken gelijkmatigen voort
-gan
samenhangt.
disconveniëeren, lat. (dis-cone Ire) niet overeenstemmen, niet passen; van een ander gevoelen zijn, eene andere meening aankleven; disconveniént, adj. nw.lat. ongepast; niet overeenstemmend; - diseonveniéntie (spr. 1= Is)
lat., of disconvenance, fr. (spr. di-skonw'náns')
f. niet-overeenstemming, ongelijkheid, verschil
wanverhouding.
Discordia, f. lat. (van distors, oneenig, vaii
dis-, z. ald., en cor, hart) oneenigheid, tweespalt; Myth. godin der tweedracht, vgl. E r i s
- diseordeeren (lat. discordáre), oneens zijn,
niet met elkander overweg kunnen, kwalijk
bijeenpassen; Muz. valsch klinken, d. i., van
den waren toon afwijken, niet stemmen en ook:
met andere tonen niet samenstemmen, oneens
zijn; - discordant, adj. (discordans) ontstemd,
wanklinkend; oneenig, niet eensgezind; Geol.
t
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schuine ligging der lagen t: o. v. oudere aard
t =ts) of discordánce,-lagen;discorát(p.
f. fr. (spr. di-skordans) wanklank, wanluidendheid, ontstemdheid; oneensgezindheid, misverstand, twist.
discoureeren, discours, z. d i s c u r r e e r e n
Diserediet, n. nw.lat. (fr. discredit) gebrek
aan c r e d i e t (z. ald.), kwade naam; discreditábel, adj. onteerend, smadelijk; discrediteeren (fr. discrediter), van achting of
vertrouwen berooven, in kwaden naam brengen; - gediscrediteerd, adj. te kwa I
der faam staande.
discreet, lat. (discrètus, a, un, van discernére,
scheiden, onderscheiden), 1) in zich zelven onderscheiden of gedeeld, b. v. d i s c r e t e
g r o o t h e d e n, zulke veranderlijke getallengrootheden, die uit afgezonderde, niet samenhangende deelen zijn samengesteld, in tegenst.
met continueerlijke grootheden;
— discrete vloeistoffen,zulke veerkrachtige vloeistoffen, welker deeltjes van
elkander gescheiden zijn, z. v. a. elastisch of
expansibele vloeistoffen; - d i s c r e t e p o kk e n, zulke, waarvan de puistjes op zich zelven
staan en niet samenvloeien; - 2) bedachtzaam,
onderscheidend, voorzichtig en bescheiden, omzichtig, bedachtzaam; behoedzaam, terughoudend; - discréto of con discrezione, it. (spr.
diskre-tsióne) Muz. voorzichtig, met omzichtigheid en zorgvuldigheid, naar den zin van den
componist; - discrëtie (spr. 1 =ts), f. nw.lat. (fr.
discrétion) onderscheidende beoordeeling, bescheidenheid en voorzichtigheid in spreken
en handelen; wijze terughouding, stilzwijgendheid, ingetogenheid; wil, willekeur, goedvinden;
grootmoedigheid, edelmoedigheid, genade en
ongenade, b. v. zich op discretie, op
genade of ongenade, o v e r g e v e n; - a
discrétion, fr. (spr. di-skre -sión) naar believen,
naar willekeur, op genade of ongenade ; - discretie-dagen, z. r e s p e c t-d a g e n; - discre
jaren, jaren van verstandsrijpheid, van-tie
onderscheid, van mondigheid; - diseretionair
(spr. t=ts), adj. aan het (rechterlijk) goeddunken overgelaten, willekeurig, aan de beoordeeling overgegeven, ter beschikking gesteld; diseretionaire macht, bevoegdheid van het
gerecht, inz. van den voorzitter om bij proces
naar eigen goeddunken de doelmatig voor--sen
komende middelen te kiezen; - discretorium,
n. in kloosters : college van oversten en haar
zittingzaal.
discrepeeren, lat. (discrepàre; eig. verschillend
klinken) afwijken, verschillend zijn, strijdig
zijn; - discrepant, adj. (discrépans) afwijkend,
oneenig, strijdend; - discrepántie (spr. 1=ts) f.
(discrepantia) verschillendheid, misverstand, geschil.
Discretie, discretionair, z. ond. d i s c r e e t.
Discrimen, n. lat. (samengetr. uit discernimen, v. discernére ; vgl. d i s c e r n e e r e n)
iets afscheidends; tusschenruimte, afstand; onderscheid, verscheidenheid, ; beslissend punt,
gevaarlijke toestand, hoogst gevaar (vgl. k r i-
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sis) , Chir. verband, dat bij eene lating op de.
voorhoofdsader wordt aangelegd (dus genoemd, omdat het, langs de pijlnaad heengaande, het hoofd in twee gelijke deelen verdeelt); - discriminábel, adj. nw.lat. onderscheidbaar; - discriminatie (spr. t=ts) f. afscheiding, onderscheiding; onderscheid; - dis
lat. (discrimináre) scheiden, on--crimne,
derscheiden; - discrimineus, nw.lat. gevaarlijk,
netelig, misselijk.
discruciëeren, lat. (discruciáre, v. cruciáre r
martelen, van crux, het kruis) martelen, kwellen.
disculpeeren, nw.lat. (v. culpa, schuld) ontschuldigen, rechtvaardigen; - disculpatie (spr.
t=ts) f. rechtvaardiging, ontschuldiging.
discurreeren (lat. dis-currére, eig. uit elkander loopen, heen en weder loopen) of discoureeren (spr. di-skoeréeren; fr. discourir) met elkander spreken, een gesprek voeren, elkander
onderhouden; - discours, n. fr. (spr. di-skóér,.
lat. discursus) gesprek, woordenwisseling, onderhoud; rede, redevoering, voorlezing, voordracht; - discours ministre, n. rede van een
staatsman, die uitzicht heeft spoedig minister
te worden; - discursus praelimináris, voorbericht, voorrede; - discursief, adj., of als adverb.
ook discursive, nw.lat. gesprekswijze, in 't gesprek, in 't voorbijgaan, als bij manier van
spreken.
Discus, lat., of diskos, gr. m. (verwant met.
ons d i s c h) werpschijf, ronde, eenigszins
holle steenen of metalen schijf, doorgaans met
een gat in het midden en tamelijk zwaar, om
daarmede te werpen bij de wedstrijden der
Ouden; ook zon- en maanschijf; Bot. binnenste
schijf der samengestelde bloemen, zooals van de
zonnebloem; Med. ei- of kiemschijf (discus
poligérus of oóphérus); in 't algemeen tafelbord
of tafelbordvormig gedeelte; schotel, inz.
kerkschotel bij de R. Kath. mis, z. v. a. p a t en e; - discieten, m. pl. schijfschelpen, gladde.
versteende schelpen.
discuteeren of discutiëeren (spr. ti=tsi), lat.
(discutére, eig. uit elkander slaan) nauwkeurig
onderzoeken, navorschen, doorgronden, uitpluizen, eene zaak door woordenwisseling wikken en wegen; - discutábel, adj. nw.lat. onderzoekbaar, geschikt om besproken, om gewikt
en gewogen te worden; - discutiëntia (spr.
ti=tsi) n. pl. lat. Med. verdeelende middelen;
- discussie, f. (discussio) onderzoek, uiteenzetting, overweging, het rijp onderzoek; de geleerde wetenschappelijke geschilvoering; - discussief, adj. nw. lat. verdeelend, oplossend; onderzoekend, doorgrondend.
Disdiaklásis, f. gr. (vgl. d i a k 1 a s i s) dubbelbreking, dubbele straalbreking; - disdia
dubbele straalbreking vertoo--klastich,dj.
nend.
Disdiapason, n., z. d i a p a s o n.
disért, adj. lat. (disértus, a, um, van disserére,
uit elkander zetten) behoorlijk uiteengezet,
duidelijk, klaar, helder : behoorlijk uiteenzettend, welsprekend, welbespraakt, woordenrijk.
disestimeeren, nw.lat. (vgl. e s t i m e e r e n)
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geringschatten; – disestimátie (spr. t=ts) f.
geringschatting, kleinachting.
Disétte, f. fr. (spr. s=z; van 't lat. desécta,
iets afgesnedens, afgesnedenheid, van desecáre,
afsnijden) gebrek, behoefte, ellende, hongersnood.
disfigureeren, nw. lat. (vgl. f i g u u r) misvormen, leelijk maken; – disfiguratie (spr. t=ts)
f. misvorming.
Disgin, m. turk. teugel.
Disgiri, pl. it. (spr. didszjiri) afval van zijdedraden.
Disgrace, f. fr. (spr. di-sgraas'; vgl. g r a c e)
of disgratie (spr. –tsie) ongenade, ongunst (eng.
spr. disgrées, schande); – disgraeiéeren (fr.
:disgracier) iemand zijne gunst onttrekken,
eene ongenade op hem werpen; – disgraeicus,
adj. (fr. disgracíeux) onaangenaam, verdrietig,
leelijk.
disgregeeren (later lat. disgregáre, van grex,
kudde; vgl. gregalim) van de kudde afzonderen,
eene schaar verdeelen, scheiden, verstrooien; –
disgregdtie (spr. t=ts) f. nw. lat. verstrooiing,
inz. der lichtstralen.
Disgusto, m. it. (spr. di-sgoesto; vgl. g u st u s enz.) walging, afkeer, verdriet; – disgusteeren (ital. disgustáre), doen walgen, af-schrikken, verdriet, afkeer of mishagen veroorzaken; beleedigen, voor het hoofd stooten.
Dish, m. eng. disch, schotel, gerecht, zie
•d i s c u s.
Disharmonie, f. lat.-gr. (vgl. h a r m o n i e)
wanklank, wantoon, wangeluid, ontstemdheid;
-oneenigheid, tweespalt, twist; – disharmónisch,
adj. wanklinkend, ontstemd; oneenig, in kwade
verstandhouding; – disharmonieren, oneens
mijn, niet eenstemmig zijn, niet bijeenpassen.
disheriteeren, nw.lat., z. d e s h e r i t e ee n.
dishonorabel, adj. nw.lat. (vgl. h o n o r ab e 1 enz.) onteerend, schandelijk.
dishydrateeren, Chem. het hydraatwater onttrekken.
disinvolto, it. Muz. ongedwongen, los; –
.disinvoltí ra, f. it. (v. lat. involvëre, inwikkelen,
inhullen) ongedwongenheid, losheid, vrijmoedigheid, onomwondenheid.
disject, lat. (disjéctus, a, um, van disjicère)
uit elkander geworpen, verstrooid; disjecta
membra poëtae, de verstrooide leden des dichters,
4. 1. de in proza overgebrachte poëzie.
disjungeeren, lat. (disjungere, ontbinden, het
tegengestelde, van c o n j u n g e e r e n) uit
elkander brengen, scheiden, afzonderen, verdeelen, splitsen; – disjunctie (spr. t=ts) f. (disjunctio) afzondering, scheiding, verdeeling; –
-disjunctief, adj. afzonderend, scheidend; onvereenigbaar, elkander uitsluitend, b. v. dis_j u n c t i e v e c o n j u n c t i ë n, Gram. afzonderende of verdeelende, elkander wederzijds
uitsluitende voegwoorden; d i s j u n c t i e f
-oordeel, of disjunctieve vraag,
Log. oordeel, waarin tegengestelde begrippen
door de woordjesof–o/ verbonden zijn; –
disjunctiflórisch, adj. nw. lat. Bot. met vaneen,

–
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disjunctive, adv. lat.
staande bloesems;
afgezonderd.
Diskos, gr. z. d i s c u s; – diskobolie, f.
't schijfwerpen; – diskobólos, m. werper met de
werpschijf bij ,de Ouden; inz. twee standbeelden
in het Vaticaan; – diskobólen, m. pl. N. H.
visschen met schijfvormige buikvinnen;–
diskoldaal, diskoidiseh, adj. Bot. schijf- of
tafelbordvormig; – diskolithen, m. pl. gr. lenssteenen, penning- of vruchtsteenen, eene soort
van lensvormige versteende schelpdieren; –
diskophoor, m. schijfdrager; – diskophórisch,
adj. schijfdragend; – diskosómisch, adj. N. H.
met schijfvormig lichaam; – diskosí risch, adj.
met schijfvormigen staart.
disloceeren, nw. lat. (vgl. 1 o c e e r e n) of
disloqueeren, fr. (disloquer) verzetten, verleg
gen; wegtrekken; verzwikken, ontwrichten; –
disloeátie (spr. t=ts) f. verzetting, verplaatsing,
weg-, uittrekken-; van troepen: verdeeling;
ontwrichting, verzwikking van een lid.
dismembreeren, nw.lat. (v. membrum, lid)
in stukken deelen, vaneenrijten, ontleden; –
dismembràtie (spr. t=ts) f. ontleding, verbrokkeling, verdeeling van bijeenbehoorende Boederen en gronden; ook afscheiding eener gemeente van haar vorig verband met, eene parochie.
Disopinie, f. nw. lat. (vgl. o p i n i e) verscheidenheid van meening.
disorderly, adj. eng. (spr. –lie) onfatsoenlijk,
slecht, liederlijk; disorderly houses, slechte
huizen, krotten.
disorganiseeren, zie d e s o r g a n i s e e r e n.
Dispache, f. fr. (spr. di-spásj'), of sp. despacho, it. dispaccio, m. (spr. dispáts jo; v. 't it.
dispacciare, losmaken, afvaardigen, uitzenden;
vgl. d e p e c h e e r e n) eig. afvaardiging; berekening van zeeschade of vereffening eener
geleden zeeschade tusschen de daarbij betrokken personen, den reeder en den assuradeur;
vgl. a v a r i e; – dispacheur, m. fr. (spr. dispa-s jétlr) vereffenaar of scheidsrechter, strandrechter, die tot dat werk wordt benoemd; –
dispacheeren, de averij of de zeeschade herekenen, opmaken of dekken.
dispandeeren, lat. (dis -pandére) uitspannen,
uitbreiden.
disparaat, lat. (van dispardre, scheiden, tegenoverstellen) niet bij elkander passend, ongelijkslachtig, ongelijksoortig, met elkander strijdig, onvereenigbaar, ongerijmd, b. v. d i s p arate begrippen, o o r d e e 1 e n.
Disparaglum, n. mid. lat. (vgl. p a r a g i u m)
ongelijk huwelijk tusschen vorstelijke personen
(vgl. mesa 11 i a n c e).
Dispariteit, f. nw.lat. (v. 't lat. dispar, ongelijk) ongelijkheid, ongelijksoortigheid, verscheidenheid; – disparius, Bot. onparig.
dispasceeren of liever dispesceeren (lat. dis pescére, scheiden) aan verschil onderhevige
geldsommen, inz. bij zeeschaden, onder de
partijen verdeelen (vgl. dispache).
Dispáste, f. fr. dubbele katrol, dubbel blok.
Dispatch-vessel, n. eng. (spr. despatsj') adviesschip z. a v i s o.
–

-

–
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Dispathfe, f. lat.-gr. (vgl. p a t h o s) ver
ongelijkheid der gevoelens en-scheidnof
gewaarwordingen.
dispecteeren, lat. (v. specére, zien) beschouwen, bedenken, onderzoeken; – dispéctie (spr.
t =s) f. beschouwing, onderzoek; – dispéctor,
m. beschouwer, onderzoeker.
dispendiëus, adj. lat. (dis-pendiósus, a, um,
van dispendium, kosten), kostbaar, duur, met
groote kosten gepaard; schadelijk, nadeelig.
Dispens, f. ind.-holl. provisiekast.
dispenseeren, lat. (dis-penare, fr. dispenser;
vgl. p e n s u m) uitbetalen, uitdeelen, verdeelen; in apotheken: artsenijen bereiden en uitgeven; vergunning of vrijheid geven; vrijspreken,
bevrijden, ontbinden, ontheffen, vrijstellen, b. v.
van eene moeite, eene plicht enz. ; – dispensa
en dispensiere, it. z. ond. d e p e n s e; – dis pensàbel, adj. nw.lat. vrij te spreken, vergunbaar, onthefbaar; – dispensary, n. (spr. dis
in Engeland eene inrichting waar-pénseri)
armen om niet artsenijen kunnen bekomen;
in N. Amerika, de winkel van de door de overheid aangestelde agenten, die gedestilleerd mogen verkoopes; – dispensatie (spr. t =ts), f. lat.
(dispensatio, fr. dispense) uitdeeling; vrijspreking, vergunning, verschooning, 't opheffen van
een verbod in een bijzonder geval of de vrijstelling van het opvolgen van een anders algemeenen regel, b. v. in de R. Kath. Kerk vergunning
tot het gebruik van vleesch in de vasten, tot
'het voltrekken van een anders verboden hu
dispensatie-gelden, n. pl. gelden,-welijknz.;–
die voor zulk eene vrijstelling of vergunning
worden betaald; – dispensátor, m. uitgever,
uitdeeler, beheerder, schatmeester, Schaffer, inz.
in kloosters; – dispensatorlum, n. nw.lat. artsenijboek, receptenboek, p h a r m a c o p oe a,
volgens hetwelk de geneesmiddelen door de
apothekers moeten toebereid worden.
disperato, -ta, -tamente, it. (vgl. desespereeren)
Muz. wanhopig.
disperazione (con), it. Muz. (met) wanhoop,
vertwijfeling.
dispergeeren, lat. (di-spergére; V. spargére,
strooien) verstrooien; – dispérsie, f. nw.lat.
verstrooiing, uiteenlegging; inz. verstrooiing van
het licht door een prisma.
dispermátisch, adj. gr. (van sperma, zaad)
Bot. (lat. dispermus) tweezadig, slechts twee
zaadkorrels hebbende.
dispertieeren (spr. t =1s) lat. (disperlire, van
parure, deelen) verdeelen, uitdeeelen.
dispesceeren, z. d i s p a s c e e r e n.
displanteeren, nw.lat. (vgl. p 1 a n t e e r e n),
verplanten, verzetten; – displantátie (spr. tie=
tsie) f. verplaatsing, verzetting.
displiceeren, lat. (displicëre, van placére, behagen) misvallen, mishagen; – displieéntie (spr.
i =is) f. (displicentia) onbehaaglijkheid; –
displicentiae pactum, Jur. rouwkoopverdrag,
dat is een bijverdrag, waarbij een der beide
partijen bedingt, weder van het hoofdverdrag
te mogen afgaan.
displodiëeren, lat. (displódi) barsten, uit el-
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kander slaan, aan stukken springen; – displósie, f. (spr. s=z) nw.lat. ontploffing, knal.
dispoliëeren, lat. (dispoliare; vgl. s p o 1 i ë eren) berooven, plunderen; – dispoliàtie (spr.
t=ts) f. plundering, berooving.
Dispondëus, m. gr. (vgl. spondeus)
Poët. grieksche en latijnsche versmaat van
vier lettergrepen, uit twee spondeën, d. i. uit
4 lange lettergrepen, bestaande (– – – –),
b. v. schroefstoombootdienst.
disponeeren, lat. (disponére, v. ponére, stellen, zetten, enz.) eig. uiteenzetten, -plaatsen,
enz. ; schikken, ontwerpen, inrichten, indeelen,
b. v. eene leerrede; beschikken, behooren, b. v.
geld, vermogen enz. ; ook iemand ergens toe
overhalen, bewegen; – goed of slecht gedisponeerd zijn, wel of kwalijk gehumeurd, geluimd,
gemutst zijn; – disponénda, n. pl. bij boek
een boekhandelaar ten ver--verkops:d
koop overgenomen, maar niet afgezette, en
daarom weder ter beschikking van den uitgever gestelde boekwerken; – dispónent, m.
(disponen) beschikker, regelaar, bestuurder,
beheerder, een met volmacht voorzien zaakgelastigde; – disponibel, adj. nw. lat. (fr.
disponible) beschikbaar, ter beschikking staande,
waarover men vrij mag beschikken; – disponibiliteit, f beschikbaarheid; bij militairen de
toestand tusschen actieven dienst en ontslag,
met toekenning van een wachtgeld; – dispositie
(spr. –zi -tsie) f. lat. (dispositïo) schikking,
aanleg, inrichting, plan, ontwerp, b. v. tot een
gevecht; schets, b. v. eene predikschets; gebod,
bevel, beschikking, recht der vrije beschikking
over iets; lichamelijke aanleg, ziekteaanleg;
stemming, gemoedsstemming; geneigdheid, neiging, geschiktheid of vatbaarheid (om te leeren,
enz ); beschikking bij uitersten wil, testament;
ter dispositie (gesteld), ter beschikking, voorshands buiten werkelijken dienst,
maar ter toekomstige beschikking gesteld; –
dispositief, adj. nw. lat. beschikkingen of inrichtingen betreffende, voorbereidend, ontwerpend.
dispossedeeren, nw.lat. (it. dispossessare; vgl.
p o s s e d e e r e n) uit het bezit verdrijven; –
disposséssie, f. verdrijving uit het bezit.
disposteeren, barb. lat. (vgl. p o s t e e r e n),
Mil. in afzonderlijke posten of troepen ver
-deln.
disprivilegiëeren, nw. lat. (vgl. p r i v i 1 eg i e enz.) van het geschonken voorrecht berooven.
Dispropórtie (spr. t= ts), f. nw.lat. (vgl.
proportie) onevenredigheid, ongelijkheid,
wanverhouding, gebrek aan behoorlijke ver
-houding;–esprtd,aj
onevenredig, in slechte verhouding staande, ongelijk, ongelijkmatig; – disproportionaliteit, f.
nw.lat. wanverhouding.
dispungeeren, lat. (dispungére) nauwkeurig
doorloopen (eene rekening); – dispunctie (spr.
t=s; lat. dispunctio) f. nauwkeurig doorloopen,
b. v. eener rekening; – dispiínctor, m. onderzoeker (eener rekening.)
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disputeeren, lat. (disputáre) wetenschapkelijk woordentwisten, twistredenen houden;
een openlijk twistgesprek houden; — disputábel, adj. (disputabilis), betwistbaar, bestrijdbaar,
waarover zoowel voor, als tegen te zeggen valt,
disputatie (spr. tie=tsie) f. (disputatio) geleerde twistrede, redestrijd, inz. openbare, plechtige redestrijd aan hoogescholen bij verordering
tot eene akademische waardigheid, geleerd
spiegelgevecht; ook geleerd strijd- of twistgeschrift, dat bij eene plechtige twistrede ten
grondslag wordt gelegd; — disputàtor of disputánt, m. (disputans) woordentwister, voerder
van twistredenen; — disputatorium, n. nw.lat.,
disputeer-college, f. strijdoefening, eene opleiding tot geleerden woordenstrijd; disputax,
adj. strijdzuchtig; disputax animal, n. twistziek schepsel, aartstwister; — dispuut, n. (fr.
dispute, f.) woordenwisseling, woordenstrijd,
twist, krakeel, twistgesprek, kibbelpartij.
disqualificeeren, barb. lat. (vgl. q u a 1 i f ic e e r e n, enz.) ongeschikt of onbruikbaar maken; uitsluiten van een wedren (wegens overtreding van de reglementen b. v.); — disqualificàtie (spr. t=ts) f. ondeugdelijkheid, ongeschiktheid, uitsluiting. disquieteeren, nw.lat. (van quiescére, z.
q u i e s e e e r e n) verontrusten.
disquireeren, lat. (disquirére, v. quaerére,
zoeken) nauwkeurig onderzoeken, doorgronden; — disquisitie (spr. —zi- tsie), f. (disquisitio)
onderzoek, uitvorsching, navorsching, doorgronding.
disrecommandeeren, lat.-fr. (vgl. r e c o mm a n d e e r e n) kwalijk of slecht aanbevelen; — disrecommandatie (spr. t =ts) f. ongunstig getuigenis, slechte aanbeveling.
Disrefórm(e), f. lat.-fr. verkeerde vervorming, slechte verandering, schijnverbetering.
Disregard, n. nw.lat. (vgl. r e g a r d ond.
r e g a r d e e r e n) geringschatting, veronachtzaming.
disrenommeeren, lat.-fr. (vgl. r e n o mm e e r e n) in kwaden naam of roep brengen,
berucht maken; — disrenommée of disreputatie,
f. (vgl. r e p u t a t i e) kwade naam, oneer,
schande, verachting.
Dissatisfáctie, f. nw. lat. (vgl. s a t i s f a ct i e) ontevredenheid; — dissatisfaetóriseh, adj.
onbevredigend.
disseceeren, lat. (dissecàre, vgl. s e c e e r e n)
of dissequeeren, fr. (dissequer) ontleden, openen, opensnijden (lijken); — dissecátie (spr.
t =ts), lieverdisséctie (spr. t=s) f. ontleding
opensnijding van een lichaam, lijkopening; —
disséctor, m. ontleder.
dissemineeren, lat. (dissemináre, van semen,
z. ald.) uitzaaien, uitstrooien; (een gerucht)
verbreiden, inz. valsche leeringen, als 't ware
als zaden van onkruid, onder het volk verspreiden; — disseminatie (spr. t=ts) f. eig.
uitzaaiing, uitstrooiing, b. v. van het zaad der
levende wezens in de lucht; ook leer daarvan;
verbreiding van een gerucht.
dissentiëeren, lat. (dissentíre, van sentíre,
—

—
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gevoelen, het tegengest. van consentire) in de
meening, het gevoelen afwijken, van andere
meening zijn, anders denken; — dissénsie, f.
(dissensio), dissénsus, m. verscheidenheid of
tegenstrijdigheid der meeningen, tweespalt der
gevoelens, twist, oneenigheid, tweedracht, mis verstand; — dientimént, n. fr. (spr. disantimán)'t tegenovergesteld gevoelen, strijdige meening; — dissénters, m. pl. eng. andersdenkenden
of afwijkenden, in Engeland alle Protestanten,
die niet tot de episcopale kerk behooren; ook
noneonformisten, p r e s b y t e r i an e n, i n d e p e n d e n t e n geheeten; — dissentiént (spr. ti=tsi), nw.lat. van verschillende
meerring.
dissequeeren, z. d i s s e c e e r e n.
dissereeren of disserteeren, lat. (disserére en
dissertàre) grondig en geleerd over iets redeneeren, iets verhandelen; — dissertatie (spr.
tie=tsie) f. (dissertatio) geleerde verhandeling
of twistgeschrift, ophelderingsgeschrift (vgl.
d i s p u t a t i e); proefschrift van een student
om te promoveeren; — dissertator, lat., of
dissertateur, fr. m. verhandelaar, hij, die eene
geleerde verhandeling schrijft; ook langwijlig,
vervelend verhandelaar of spreker.
disserveeren, nw.lat. (van servire, dienen)
ondienst doen, benadeelen, schade toebrengen.
dissideeren, lat. (dissidére, eig. van elkander
gescheiden zitten; van sedére, zitten) niet van
hetzelfde geloof zijn, van andere of ongelijke meening zijn, anders denken, van elkander in meening afwijken; — dissidént, m.
(dissidens) eig. eendrachtsvijand; pl. dissidénten, andersdenkenden, afwijkende geloofsgenooten, weleer de niet-katholieken in Polen
(met uitzondering van de wederdoopers, socianinen en kwakers); in Duitschland zij, die zich
van een der drie groote Christ. geloofsbelijd.
hebben afgescheiden; — dissidéntie (spr. 1=ts) f.
(dissidentia) scheiding, splitsing, scheuring,
klove (in godsdienstige inzichten); — dissidium,
n. scheiding, oneenigheid in meeningen, twee
dracht.
dissimilair, adj. barb.lat. (vgl. s i m i 1 i s,
enz.; fr. dissimilaire) ongelijk, ongelijksoortig;
— dissimilariteit, f. ongelijkheid, ongelijksoortigheid; — dissimilatie (spr. 1=ts) f. nw.lat. (v.
dissimilis, ongelijk) verandering van een van
twee gelijke consonanten in een andere, inz.
der aspirata in de overeenkomstige tenuis,
b. v. Bac-chus in plaats van Bach-chus, Sappho in plaats van Saph-pho, enz. ; ook b.v.
caeruléus voor caelulèus, moordenaar voor
moorderaar; vgl. a s s i m i 1 a t i e.
dissimuleeren, lat. (dissimuláre, vgl. s i in u1 e e r e n) veinzen, ontveinzen, huichelen, zich
vermommen, zijne eigenlijke meening verbergen; — dissimulatie (spr. t=ts) f. (dissimulátio)
veinzerij, vermomming, huichelarij ; — dissimulátor, m. ontveinzer, huichelaar.
dissipeeren, lat. (dissipáre en dissupare, van
het oude sipare, supare, it. sciupare, wegwerpen) verstrooien, uiteenjagen; verteren, doorbrengen, verspillen, verkwisten; — dissipàtie
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(spr. t = ts) f. (dissipallo) verkwisting, verspilling, dwaze, onbedachtzame vertering; ver
gedachten), onoplettendheid;-stroing(de
't verdampen, vervliegen (van nevel, rook); —
dissipatiéf, adj. verkwistend, verbruikend arbeidskrachtverstrooiend : elke arbeid is dissiptief; — dissipator, m. later lat. verkwister,
doorbrenger.
dissitiflórisch, adj. nw.lat. Bot. met van
elkander verwijderde bloesems ; — dissitiválvisch, adj. Anat. met vele gescheiden klapvliezen.
dissociëeren, lat. (dissociáre; vgl. s o c i u s)
scheiden, verdeelen, eene verbintenis opheffen; — dissociábel, adj. (lat. dissociabilis, e)
ongezellig, onvereenigbaar; — dissociabiliteit, f.
nw.lat. ongezelligheid, onvereenbaarheid; —
dissociátie (spr. t=ts) f. lat. (dissociatio) schei
ontbinding van een deelgenootschap,-ding,
gezelschap.
dissolveeren, lat. (dissolvére, van solvére, oplossen) oplossen, smelten, verdeelen; opheffen,
doen uiteengaan, ontbinden; — dissolventia
(spr. t = s) pl. (dissolvens) Med. oplossende,
weekmakende of verdeelende middelen; —
dissolving views, pl. eng. (spr. woes) nevelbeelden, zich oplossende en elkander vervangende gezichten, waarbij het eene beeld ongemerkt in een ander overgaat (door een bijzonder
soort tooverlantaren voortgebracht) ; — dissolübel,
adj. (lat. dissolubilis, e) nw.lat. oplosbaar,
smeltbaar; — dissolubiliteit, f. nw. lat. oplosbaarheid, smeltbaarheid; — dissoluut, adj. lat.
(dissolülus, a, um) opgelost; teugelloos, uit
ongeregeld, liederlijk, ongebonden,-spatend,
wild; — dissolutie, (spr. t=ls) f. (dissolutio) oplossing, scheiding, ontbinding van een lichaam;
opheffing, ontbinding, 't uiteengaan, ophouden
van eene verbintenis, een genootschap enz.;
ook ongebondenheid, ongeregeldheid, uitspatting; — dissolutief, adj. nw.lat. oplossend, oplossing bewerkend.
dissoneeren, lat. (dissonáre, van sonáre, klinken) wanklinken, kwalijk luiden, niet overeenstemmen; — dissoneerende tonen of dissonánten, m. pl. wanklanken, valsche tonen; — dis
t=ts) later lat. (dissonantia),-sonátie(pr.
f. wanklank, wangeluid, verkeerde, valsche
toon; oneenigheid, misverstand; Muz. samenklank van tonen, welker verbinding, zonder
juist nog strijdig te zijn, toch een bevredigende oplossing door eene nieuwe toonverbinding vordert.
dissuadeeren, lat. (dissuadére, van suadére,
aanraden, overreden) iemand iets afraden, ontraden, uit het hoofd praten; — dissuàsie (spr.
s=z) f. (dissuasio) afrading, ontrading, 't uit
het hoofd praten; — dissuasórisch (spr. so =zo)
adj. nw. lat. afradend, ontradend.
Dissyllábum, n. lat. (van 't gr. di- of dis
vgl. s y 11 a b e) tweelettergrepig-sylabon;
woord; — dissyllábisch, adj. tweelettergrepig.
distaccate, it. Muz. maak los (het harppedaai).
distachfisch, adj. gr. Bot. met twee aren
voorzien, tweearig.
—
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Distaff, m. eng. spinrokken, spinnewiel; oneig.
het vrouwelijke geslacht.
Distance, fr. (spr. distáns') of distántie (spr.
tie=lsie; lat. distantfa, van distáre, uiteenstaan), f. verwijdering, afgelegenheid, afstand,
tusschenruimte, verte; d i s t a n t i e h o ud e n, Mil. bij den marsch den behoorlijken afstand houden; — distantiemeter, m. werktuig
tot bepaling van den afstand van een voorwerp;
— distantiëeren, op (behoorlijken) afstand houden; — distantius, lat. Bot. verwijderd staande.
distemónisch, gr. (v. stémon, meeldraad) Bot.
van twee meeldraden voorzien.
distendeeren, lat. (distendére, van lendére,
spannen) Chir. met geweld uittrekken, uitspannen; — disténsie of disténtie (spr. lie=lsie;
lat. distentio) f. uitzetting, uitspanning, spanning; omvang.
distermineeren, lat. (dis-termináre) afzonderen, scheiden, begrenzen.
Distheen, n. gr. Min. mineraal uit kiezelzure
kleiaarde.
Distichie, f. gr. (van stichos, rij, vers) Med.
dubbele rij, inz. van ooghaartjes, d i s t r i c h Ie
z. a. ; — distichiásis, f. vorming van zulk eene
dubbele rij, als ziekte; — distichon, n. (pl. disticha) gr. koppelvers, tweeregelig vers, inz. het
elegische distichon, een hexameter met een
pentameter; — distichophtllisch, adj. Bot. met
twee bladrijen; — distichus, a, um, Bot. tweerijig,
tweezijdig; wanneer de deelen naar twee zijden
gericht zijn, b. v. de bladeren van den gewonen
Cypres of Taxodium distichum.
distilleeren, fr. (distiller, lat. destillare), z.
destilleeren enz.
distingeeren, lat. (di-stinguére; eig. door
punten afzonderen, van den stam stinguére, stir
gare, steken) afzonderen, onderscheiden, met
bijzondere achting behandelen, den voorrang geven; — zich distingeeren, uitblinken, zich voor
doen kennen; — distingo, ik onderscheid-delig
(veel gebruikt in scholastieke redeneeringen); —
distinguendum est inter—et inter, men moet een
onderscheid maken tusschen dezen en genen; —
distínct (di-stínctus, a, um), afgedeeld, onder
afgezonderd; duidelijk, verstaan--scheidn,
baar; — distinctief, adj. nw.lat. onderscheidend,
kenbaarmakend; subst. n.Iteeken van den rang of
het ambt, dat iemand bekleedt; — distinctie (spr.
tie=sie) f. lat. (distinctio) onderscheiding door
eer en aanzien, voortreffelijkheid, verdienste,
voorrecht, rang, stand; e e n p e r s o o n v a n
d i s t i n c t i e, d. i. van hoogen stand of aanzien, een voornaam persoon; — distinctus, a,
um, Bot. afgescheiden.
distinguished service order (spr. distingwisjd
survis order) eng., d. i. orde van bijzondere
verdienste; een militaire ridderorde, door
koningin Victoria in 1866 ingesteld.
Distokie, f. gr. (v. dis- en tikteín, baren)
Med. dubbel- of tweelingsgeboorte.
Distóma, n. gr. (van stoma, mond) N. H.
dubbelmond, egelworm, een platte ingewandsworm, welke in de lever en gal gevonden
wordt en twee mondopeningen heeft; — distó-
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Ditetraéder, n. gr. (vgl. tetraëder)
misch, adj. tweemondig, die twee monden heeft.
distoneeren, it. (distonáre) Muz. wanklinken dubbel-viervlak; – ditetraèdiseh, adj. dubbelof uit den rechten toon wijken, eenen toon te viervlakkig.
Ditetryl, n. gr. (v. dis, dubbel, tetra, vier en
hoog of te laag aangeven.
distorqueeren, lat. (distorquère; vgl. t o r q u- hyle, stof, basis) Chem. door Faraday ontdekte
e e r e n) verdraaien, verrekken, verstuiken; – vloeibare koolwaterstof.
Dithefsme, n. gr. (van theós, God) geloof aan
distórsie, f. (lat. distorsio)) verdraaiing, ver
onvolkomen ontwrichting.
-stuikng, twee goden, tweegoderij ; – ditheïst, m. die aan
distraheeren, lat. (distrahére, van trahére, twee goden gelooft, tweegodendienaar.
Dithyrámbus, m. of dithyrámbe, f. gr. bij
trekken) eig. uit elkander trekken; verstrooien,
verwarren, aftrekken, b. v. de aandacht van
onzekere afleiding of-namvBchus(
eene zaak; – distráetie (spr. tie =sie) f. (dis verwant met gr. thriambos, triomflied of terug
verstrooiing, afgetrokkenheid, onacht--tracio) te brengen tot ithys en rhabdos, als 't ware
zaamheid, gemoedsverwarring, stoornis; Jur. z. v. a. met hoogverheven thyrsusstaf) vurige,
vervreemding, verkooping; – distractio animi, stormachtige lofzang op Bacchus, later ook op
verstrooidheid van geest; – distractio pignóris, andere godheden en helden; vurig lied, vol
pandvervreemding; – distráctor, m. verkooper; dichterlijke verrukking, doorgaans ongeregeld
– distrait, fdj. fr. (spr. distrè) verstrooid, in maat en stanzen; – dithyrambisch, adj. bezield, vurig; overdreven, wild, razend.
verward, onopmerkzaam.
Ditf e (spr. t = ts), f. lat. (ditio en dicio, v.
Distress, n. eng. ongeluk, ramp.
distribueeren, lat. (dis-tribuére) verdeelen, dícére, zeggen, eig. dat, waar iemand te spreken,
indeelen, uitdeelen; bij letterzetters: de tot den te gebieden heeft, recht om te spreken en te
druk gebruikte letters ieder in haar eigen vak gebieden) macht, heerschappij, recht van over
leggen, afleggen; – distribuént, lat. (distri anderen te gebieden.
dito, z. detlo.
of distributeur, fr. m. uitdeeler; – distri -báens)
Ditomie, f. gr. (vgl. t o m u s) de verdeeling
f. uitdeelster; – distributie (spr. tie=sie)-butrice,
f. lat. (distributio) verdeeling, indeeling, rang- in tweeën, halveering; – diti misch, adj. in twee
schikking; Mil. uitdeeling van levensmiddelen; deden gespleten.
Ditönus, m. gr. (ditónos) Muz. uit twee geheele
Typ. 't uit elkander nemen der afgedrukte lettervormen; Log. oplossing van een begrip in andere groote tonen bestaand interval, groote terst.
Ditridakttlus, m. gr. N. H. steltlooper, vogel
gelijksoortige begrippen; – distributie - kantoor, n.
hulppostkantoor; – distributief, adj. nw.lat. toe- met twee of drie voorteenen zonder achter
ditridakttlíseh, adj. twee of -drie -ten;–
deelend; adverbia distributiva, Gram. verdee-tenig.
lende of indeelende bijwoorden, b. v. d e e 1 s,
Ditriglfph, m. gr. Arch. ruimte t i schen
deels; nu eens, dan eens.
DistrichiAsis, f. gr. (vgl. t r i c h i a s i s), twee t r i g l y p h e n (z. ald.) aan de d_ rische
zuilen.
z. V. a. distichiasis (z. ald.).
District, n. (mid.lat. districtus, rechtsgebied, Ditroehaeus, m. gr. Poët. dubbele t r ooppermacht op eigen grondgebied, van 't lat. c h w u s (z. ald.), ook c h o r é u s genaamd,
di-stringére, uiteenspannen) eig. landstreek, een versvoet van vier lettergrepen, waarvan
waarin iemand voor het gerecht betrokken de eerste en derde lang, de andere kort zijn
wordt of gehouden is te verschijnen; land- (— v -- `-), b. v. Godsvereering.
ditta, it, (vgl. detto) Kmt. onderschrift der
streek, administr. gebied; afdeeling van een debrieven of wissels van een koopman, naam,
partement.
onder welken een handel gedreven wordt, z. v.
Distrix, n. gr. duoharigheid.
Diströphon, n. gr. een uit twee s t r o p h e n a. firma.
Dittanaklasis, f. gr. (v. ditlos, dubbel, en
(z: ald.) bestaand gedicht.
disturbeeren, lat. (dis -turbáre; vgl. t u r- anáklasis, ombuiging van 't licht en 't geluid;
b e e r e n) storen, afbreken, verhinderen, be- vgl. a n a k 1 á s i s) of dittalleloklángè, f. gr.
lemmeren, verwarren; – disturbàtie (spr. tie= (van dittos, dubbel, allèlón, wederzijdsch, en
tsie) f. (disturbatio) afbreking, stoornis, be- klangé, klank, toon) door Muller te Weenen in
1800 uitgevonden rechtopstaand piano-forto
lemmering; verwarring, verwoesting.
distyliseh, adj. gr. (v. stylos, stijl) Bot. twee- met perpendiculair gespannen snaren.
ditto, liever detto, z. ald.
stijlig, twee bloemstijltjes hebbende.
Dittographie, f gr. dubbelschrijving,herdisuniëeren, z. desuniëeren.
disvalueeren, nw.lat. (vgl. v a 1 u e e r e n) haling (ten gevolge van vergissing) bij het
verlagen, van waarde verminderen; – disva- schrijven.
Dittopie, f. gr. (v. dittos, dubbel), z. v. a.
luátie (spr. t=ts) f. waardebeneming, vermindiplopie.
dering, verlaging.
disvesteeren, nw.lat. (van 't lat. vestíre, Idee- Ditty, n. eng. (spr. –ti) lied; vgl. dit.
din, lat. bij dag; lang.
den) ontkleeden; ontzetten, afzetten, inz.
Diurèsis, f. gr. (van dioerein, door- of uit
geestelijke personen.
of afscheiding van-watern)Md.fvoig
Dit, n. fr. (spr. di) spreuk; ook: klein gedichtje, lied; – ditier, m. (spr. ditjé) maker van urine; – diuret%um, n. een pisdrijvend middel;
– diurètiseh, adj. pisdrijvend.
middeleeuwsche liederen.
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Diurnaal, n. nw.lat. (diurnále, v. diürnus, a,
um, dagelijksch) dagelijksch gebedenboek der
R. Kath. geestelijken, uittreksel uit het b r eV i e r; – diurnalist of diurnist, m. daggelder,
dagloonschrijver, iemand die voor daggeld
werkt.
Diuturniteit, f. lat. (diuturnitas, v. diuturnus,
langdurig, en dit v. diu, lang) langwijligheid,
langdurigheid.
Div, of diw, m. (ook f.) perz. (dêw) Myth.
(meestal booze) geest, demon, die verborgen
schatten bewaakt; fee.
diva, divae enz. z. ond. divus.
divageeren, lat. (di-vagári; vgl. v a g e e r e n)
af- of ronddolen; – divagàtie (spr. t= ts) f.
afdwaling; ronddoling.
Divan of diwan, m. perz. (diwán, arab. daiwan, fr. en sp. divan, it. diváno, hetwelk een
arab. geleerde verklaart = dêwan, perz. pl.
van dêio: duivels) hoogste staatscollege bij de
ottomansche Porte, turksche staatsraad, geheime raadsvergadering van den turkschen
sultan; tolkantoor; ook lage, met kostbare tapijten en vele geborduurde kussens voorziene
s o p h a in het Oosten, ook inz. zulk eene,
die tegelijk als bed kan gebruikt worden (slaapdivan); verzameling van geschriften of opstellen, inz. gedichten (zooals Goethe's Westöstlicher Divan); – divanbegoei, m. oppertoeziener eener rechtbank in Perzië, aan wien de
khans onderworpen zijn; – divan-kiasiblari, m.
1. schrijvers in den divan; – divani, n. turksch
anselaxijgeschrift.
Divano, m. een rekenmunt te Masoeah, waarvan er 112 in een p a t a c a gaan.
Divaricàtie (spr. i = ts) f. nw.lat. (van divaricàre, uit elkander spalken) Med. takswijze ver
ader; – divaricatio maxillarum,-delingr
mondklem; – divaricatus, a, um, Bot. sterk
uitgestrekt; wat wijd uit elkander staat.
divelleeren, lat. (divellére) uiteenscheuren,
in stukken scheuren.
divergeeren, nw.lat. (fr. diverger, it. en ondersteld lat. divergére, v. di =dis, uiteen, en
vergere, zich neigen, richten) uiteengaan, afwijken, afdwalen, zich meer en meer van elkander
verwijderen; van eene andere meening zijn; –
divergént, (divérgens), of divergeerend, adj.
uiteenloopend, b. v. diver.geerende lijn e n, zulke, die niet parallel zijn, die dus, na
elkander gesneden te hebben, zich steeds
verder van elkander verwijderen; in de analyse
heet eene oneindige reeks d i v e r g e e r e n d,
als hare leden steeds grooter worden, hoe verder
zij zich van het uitgangspunt verwijderen (vgl.
c o n v e r g e e r e n) ;– divergéntie (spr. t= ts)
f. (fr. divergence, it. divergénza) uiteenloopen,
verwijdering van twee lijnen in de meetkunde; –
diverginérvisch, divergivénisch, adj. Bot. - met
uit elkander gaande ribben, aderen.
Diversie enz., z. ond. d i v e r t e e r e n; –
diversorium, n., z. v. a. d e v e r s o r i u m.
diverteeren, lat. (di-vertére scheiden, afwenden, verwijderen; vandaar fr. divertir, eig.
aftrekken, afleiden) iemand of zich zelven ver-
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maken, verlustigen, genoegen geven; – divérs,
adj. (lat. divérsus, a, um) verscheiden, menigerlei, b. v. diverse waren; – diversa sed una,
verscheidenheid doch eenheid, de zinspreuk van
een geleerd genootschap te Dordrecht, opgericht
in 1816; – diversicólor, adj. van verschillende
kleur; – diversiflórisch, adj. nw.lat. Bot. ver
bloemen dragende; – diversifólisch,-schilend
met verschillende bladeren; – diversifórm, van
afwisselende gedaante, ongelijkvormig; – diversispórisch, zaden van verschillenden vorm
bevattende; – diversificatie (spr. t=ts) f. ver
verandering, verscheidenheid;-schilendmakg,
– diversifieeren, afwisselen, verscheidenheid in
iets brengen, op verschillende wijzen voorstellen, maken, toebereiden, enz. ; – diversiteit, f,
(lat. diversïtas) verscheidenheid, ongelijkheid,
menigvuldigheid; – divérsie, f. nw.lat. afleiding,
andere wending, veranderde richting; Mil.
onverwachte zijdelingsche of rugwaartsche aanval, dwarsaanval; onverwachte wending, veranderde richting, verijdeling van zekere oogmerken; ook verstrooiing, gedachten -afleiding,
zorgenverdrijving, afleiding; Med. verdeeling
der vochten; – divertiménto, n. it. Muz. tijdkortend, aangenaam muziekstuk, soort van
lichtgezette p o t p o u r r i, stuk tot ontspanning, vermaak, verlustiging; in Frankrijk
muziekstukken tusschen de afzonderlijke bedrijven op het tooneel, ook e n t r e-a c t e s
geheeten; – divertissánt, adj. fr. (spr. –tisa' )
verlustigend, vermakelijk, aangenaam, tijd kortend; – divertissement, n. fr. (spr. -tis'mán)
verlustiging, uitspanning, vermaak, tijdsverdrijf; vroeger op elkander volgende dans
klein ballet, waarin-nomersi pa;u
de afzonderlijke dansstukken zonder eigenlijken
samenhang op elkander volgen; Muz. z. v. a.
divertimento; ook vervreemding, ver
-duisterngva
goederen, enz.
Divétte f., operette-, café-concértzangeres.
divideeren, lat. (dividére) deelen, verdeelen,
indeelen; Arith. onderzoeken hoe menigmaal een
getal (divisor) in een ander (dividend)
begrepen is, of welk gedeelte het eene getal van
een ander is; – dividátur, het worde gedeeld; –
divide et impéra, verdeel en heersch ! verbreek
de eendracht uwer tegenpartij, om zoo des te
gemakkelijker te zegepralen (eene grondstelling
van macchiavellistische staatkunde); – divide
in partes aequáles, afgek. div. in part. aeq., op
recepten: verdeel het in gelijke deelen; – dividéndus, of afgek. dividénd, m. Arith. het te
deelen getal, het deeltal; – de dividénde, of het
dividend, Kmt. te deelen winst, aandeel, dat
aan elken aandeelhouder in eene maatschappij
naar verhouding zijner aandeelen op bepaalde
tijden van de winst wordt uitgekeerd; – dividnum, n. het deelbare; – dividualiteit, f. nw.lat.
deelbaarheid; – divisibel, (spr. s=z) adj. deelbaar; – divisibiliteit, f. deelbaarheid; – divisie,
f. lat. (divisio) deeling, indeeling, inz. Arith.
deeling der getallen, eene der 4 rekenkunstige
hoofdbewerkingen; Mil. uit eenige brigades
bestaande legerafdeeling; – divisie - generaal, m.

DIVIDEEREN.

— 384 —;

onderbevelhebber, luitenant-generaal, aan wien
de brigade-generaal (generaal-majoor) onder
– divisio parentum inter libéros,-geschikt;
Jur. niet aan bepaalden vorm gebonden soort
van laatste-wilsbeschikking der ouders onder
de kinderen; – divisor, m. Arith. deeler, dat
getal, waardoor een ander gedeeld wordt; –
divisorlum, n. nw.lat. deelingswerktuig, ver
bij letter--tdelingschjfruwkmaes;
zetters : nijper, een werktuig ter vasthouding
van de kopie en ter aanduiding van den telkens
te zetten regel.
Dividivi, pl. Bot. peulen van een boom (Poineiána of Caesalpiniacoriaria) op de Antillen, die
tot het looien van leder en zwartverven van
zijde gebruikt wordt.
divin, adj. fr. (spr. diwèn; lat. divinus, a,
um, v. divus, z. ald.) goddelijk, hemelsch, voor
overheerlijk; – diviniseeren (spr. s=z)-treflijk,
barb.lat. (fr. diviniser) goddelijke eer bewijzen,
als God vereeren, vergoden; – diviniteit, f. lat.
<divinitas) godheid, goddelijkheid; – divinity,
f. eng. (spr. –íi), z. v. a. d i v i n i t e i t;
godgeleerdheid; – Doctor o/ Divinity (afk. D. D.),
doctor in de godgeleerdheid.
divineeren, lat. (divindri, d. i. eig. doorgod
ingeving waarnemen) raden, voorzeg--,delijk
gen, voorgevoelen, waarzeggen; – divinátie
,(spr. t= ts) f. (divinatio) voorgevoel, 't vooruitzien, waarzeggen, voorspellingsvermogen, d ivinatie-vermogen; – divinàtor, m.,
divinátrix, f. later lat. waarzegger, waarzegster; – divinatórisch, adj. waarzeggend, voorspellend; – divining rod (spr. divaining rood) f.
-eng. toover-, wichelroede.
Diviniteit, z. ond. d i vin.
Divino of diváno, m. rekenmunt in Abessinië,
van gelijke beteekenis als egypt. para (z.
ald.).
divisibel, divisie, divisor enz., z. ond. d i
-vidern.
Divórtie (spr. t = ts) f. lat. (divortium, v.
,divertére, vgl. d i v e r t e e r e n) scheiding,
-echtscheiding; – divorteeren, nw.-lat. of divorceeren (fr. divorcer), uit elkander gaan, scheiden (van echtgenooten); – g e d i v o r t e e r d,
adj. gescheiden.
divolaménte, it. (van divólo = lat. devolus,
z. d e v o o t) aandachtig en eerbiedig, met
plechtigheid en waardigheid.
divulgeeren, lat. (divulgàre, v. vulgus, volk)
bekend maken; – divulgátie (spr. t=ts) f.
ruchtbaarmaking, uitstrooiing, verbreiding, bekendmaking; – divulgátor, m., divulgàtrix, f.
verbreider, verbreidster.
Diví lsie, f. later lat. (divulsio, van divellére,
vaneenscheuren; vgl. d i v e 11 e e r e n) ver
verscheurend,-scheuring;–dvlf,aj.wt
losrukkend.
divus, a, um, lat. (met aeólisch d i g a m m a
,(z. ald.) = gr. dios, goddelijk; van Diós, gen. v.
.Zeus) goddelijk; – divus, m. (in den rom. keizertijd: eeretitel der na hun dood vergode keizers)
de goddelijke, vergode, zalige; -- diva, f. de !,
goddelijke; bij it. dichters ook: de geliefde;
,
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voorts: gevierde zangeres; – divae memoriae,
goddelijker of zaliger gedachtenis.
Diwan, z. divan.
dix, fr. (spr. die of dies) tien; – dixhuitain
(spr. dizwiten), fransche lakens, waarvan de
ketting 1800 diaden heeft; – dixième, f. (spr.
diz–) Muz. interval van negen tonen of van een
octaaf en terts; – dizain (spr. dizeia) Poët gedicht
van tien verzen, een, dichtstuk uit tienregelige
stanzen of strophen bestaande; – dizaine, f. fr.
(spr. di -zen') vierkanten, waarin patroonpapier verdeeld is (eng. d e s i g n).
dixi, lat. (v. dicére, zeggen) ik heb het gezegd; ik heb (mijn rede) geëindigd, ben klaar; –
dixi et animam salvavi, ik heb het gezegd of
beleden en mijne ziel gered (of mijn geweten
gerustgesteld).
Djaga, m. mal. wachter.
Djagoeng, djagong, f. jay. en mal. mais,
turksche tarwe.
Djakat, m. mal. oproerling.
Djak, m. russ. schrijver, secretaris.
Djake, f. mal. gember.
Djakit, f. mal. naaister.
Djaksa, mal. en soedaneesch inlandsch openbare aanklager, officier van justitie op Java.
Djamboe, m. mal. appel; – djamblang, n.
(z. v. a. djoewe).
Djami, f. turksch. moskee.
Djamoe, m. voorbehoedmiddel tegen ziekten.
Djati-hout, n. jay. en mal. timmerhout op
Java, waar 't Kajoe jati heet, voor den scheepsbouw geschikt. z. v. a. t e a k- h o u t.
Djaur, m., z. giaur.
Djawa, jay., dokter-djawa, m. ind. holl. inlandsche geneeskundige op Java.
Djeroek, m. mal. soort oranjeappel.
Djéta, f. albaneesch hoofddorp.
Djimat, n. mal. toovermiddel, talisman,
amulet.
Djinn, m. arab. geest, die van gedaante kan
veranderen.
Djinriksha, f. zeer licht tweewielig karretje,
getrokken door een koelie, afk. uit Japan.
Djoekong, f. vaartuig in Indië uit een langen
uitgeholden boomstam bestaande; boot, kano.
Djoeroetoelis, m. mal. inlandsche schrijver.
Djoewet, n. mal. het zaad van den eugenia
jambolana, semen syzygii, als geneesmiddel,
o. a. tegen diarrhée, aangewend.
Do, f. it. Muz. eerste toon in het octaaf,
dikwijls in plaats van ut gebezigd.
do, lat. ik geef (van dare, geven); – do ut des,
Jur. ik geef, opdat gij gevet; – do ut des-politiek,
de politiek van geven en nemen; – do ut /acias,
ik geef, opdat gij doet.
Doalium of doarium, n. mid. lat. (fr. douaire)
Jur. weduwbezit, z. v. a. d o t a 1 i u m, d otalitium of dotarium.
Dobléro, m.sp. (van doble, dubbel) een kleine
rekenmunt op Majorca = bijna 1'/2 ct. ; –
doblón, m. sp. (it. doblone, dobblone, fr. doublon)
spaansche goudmunt, dubbelstuk, dubbelpiaster, dubbeloen, geldende omstreeks 20 gld.
naar den ouden muntslag (z. ook p i a s t e r.)

DOBRA.

-- 385 —

Dobra, port. gouden munt, vroeger 15000, thans
16000 reis = 44 gld. ; - dobrào, (spr.. dobraon)
gouden munt in Portugal, vroeger 24000 reis,
sedert 1847 = 30000 reis = 82,5 gl.
Dobrandsen, pl. m. wallachysche politiesoldaten.
Dobrówik, m. russ. iets, dat in zijn soort
flink en stevig is, b. v. een groot kanon.
doceeren, lat. (docére) leeren, onderwijzen;
eene leervoordracht houden; - docéndó discirrus,
al leerende leert men, of door anderen te onderwijzen, oefent men zich zelven; - doceet, m.
dwaalleeraar, volgens de R. Kath. kerk; - docetísme, n. dwaalleer, voorloopster van het
g n o s t i c i s m e z. a. ; - f acullas docéndi,
bevoegdheid om onderwijs te geven; - docént,
m. (dócens) leeraar, inz. aan gymnasiën en
hoogescholen; - dociel, adj. (lat. docilis, e)
leerzaam, vatbaar, begrijpelijk; gedwee, buigzaam; - dociliteit, f. (docilitas) leerzaamheid,
vatbaarheid, gedweeheid; - doctor, m. eig.
leeraar; titel van den hoogsten academischen
graad in de godgeleerdheid, wijsbegeerte,
rechtsgeleerdheid, letteren enz., inz. voor doctor
der geneeskunde, een met die waardigheid bekleed arts; - doctor angelicus, d. i. engelachtige
doctor, Thomas v. Aquino (t 1274); - doctor bul
ond. b u 11 e ; - doctor christianissimus,-latus,z.
}d. i. zeer christelijke d., Joh. Charlier Gerson
(t 1429) ; - doctor ecstaticus, d. i. geestdriftige d.,
Joh. Ruysbroek, (t 1381); - doctor irre f ragábilis,
d. i. de onbreekbare d., Alexander van Hales,
(t 1245; Alesius); - doctor mellifluus, d. i. van
honig vloeiend, Bernard v. Clairveaux, (t 1153);
- doctor mirabilis, d. i. wonderlijke d., Roger
Bacon, (t 1250); - doctor seraphicus, d. i. engelachtige d., Joh. v. Fidanza (Bonaventura,
Eutychius); - doctor singularis, d. i. buitengew.
d, William Occam, (t 1349); - doctor sublimis et
zlluminátus, d. i. verheven en verlichte d.,
Johannes Tauler, (t 1361); - doctor sublilis, d. i.
fijne, stipte d., Joh. Duns Scotus, (t 1308); .doctor universális, d. i. algemeene d., Alanus
van Rijssel, (t 1203);- doctor in utroque, doctor in
de beide rechten; - doctors-diploma, n. oorkonde,
bewijsstuk van het doctorschap; - doctoraat,
n. nw.lat. waardigheid van doctor; - doctorán,dus, m. die op het punt staat van doctor te
worden, nog moet promoveeren; - doctoreeren,
doctor worden, den graad van doctor verkrijgen;
ook de geneeskunde uitoefenen; - doctrina, fr.
doctrine, f. geleerdheid; leer, wetenschap, kunst;
leerstelling, die de werkelijkheid voorbijziet of
daarmede geene rekening houdt; in kerkelijken
zin (fr. la doctrine, it. la dottrina) onderricht in
.den chr. godsdienst, z. v. a. k a t e c h i s a t i e
of katechismus; -doctriná etamicitiu, door
geleerdheid en vriendschap, de zinspreuk van
:een aanzienlijk genootschap te Amsterdam, opgericht in 1788;- doctrinaal of doctrinair, adj. nw.
lat. geleerd, wetenschappelijk (dikwijls met het
bijbegrip van het schoolsche, p e d a n t e); - doetrinair, doctrinairen, pl. fr. aanhanger en verdediger van een bepaald leerbegrip in de theologie,
philosophie of politiek; inz. eene politieke partij
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in het moderne Frankrijk, die den Staat naar
wetenschappelijke theorieën ingericht en monarchie en democratie ineengesmolten wil
hebben, zooals Royer-Collard, Guizot enz. ; doctus a, um, geleerd, bekwaam voor eene zaak
- docti male pingunt, geleerden schrijven eene
slechte hand; - doctus cum libro, geleerd met
het boek (d. i. geleerd met geleende veeren
pronkende met de denkbeelden van anderen).
Dochmius, m. gr. (van dóchmios, dwars
gaande) of dochmische versvoet, Poët. vijflettergrepige versvoet, waarvan de eerste en de vierde
lettergreep kort, de overige lang zijn (`- - b. v. gedenkwaardigheid; - ook
naam van een ingewandsworm (Anchylostomum dliodenale).
dociel, dociliteit, z. ond. d o c e e r e n.
Docimasie (spr. s=z), f. gr. (van dokimádzein,
beproeven) toetsing, inz. der metalen; - docimasia pulmónum, longenproef; - docimasia
medicamentórum et venenórum, beproeving van
artsenijen en vergiften; - docimasiologie of
docimastiek, f. toets- of proefkunde, kunst om
den aard en de verhouding der elementen te
bepalen, die een erts uitmaken; - docimastikon,
n. onderzoekingsgeschrift, toetsschrift; - docimástisch, adj. beproevend, toetsend.
Dock, dockyard, z. d o k.
Dockenspel, n. ouderwetsch poppen-, marionettenspel.
Docket, n. eng. (eig. uittreksel, v. dock, afkorten) warenbrief; warenlijst, prijscourant.
Doctor, doctoraat enz., z. ond. d o c e e r e n.
Documént, n. lat. (documéntum, pl. documenta,
van docere, leeren; eig. wat tot leering dient)
oorkonde, bewijsstuk, stuk; - documentum
aliénun, n. vreemd bewijsstuk, dat niet onder
omtrent wien het-tekndisorg,
bewijzen moet; - d. discrétum, stuk, dat den
bijzonderen grond der verplichting bevat; - d.
indiscrétum, stuk, dat enkel de verplichting,
zonder den grond daartoe, bevat; - d. insinuatiónis, stuk der dagvaarding; - d. privdtum,
oorkonde welke door een niet gerechtelijk persoon is opgesteld; - d. publicum, openlijke, van
de overheid afkomstige oorkonde; - d. quasi
publicum, zoo goed als openlijke oorkonde, d. i.
die door een notaris vervaardigd en door drie
getuigen onderteekend is ; - d. re f érens, oorkonde, die op eene andere betrekking heeft,
of waarin eene andere aangehaald, daarnaar
verwezen wordt; - d. relátum, aangehaalde
oorkonde; - documenta noviter repérta, pas
ontdekte oorkonden of bewijsstukken; - documentair, adj. oorkondelijk, volgens echte,
geldige stukken; - documenteeren, nw.lat. met
oorkonden staven, in rechten geldig bewijzen,
iets met bewijsstukken voorzien; - g e d o e um e n t e e r d, adj. met bewijsstukken gestaafd.
Dodáne, m.. z. d o s d' a n e; - dodarium,
z. dotarium, ond. dos.
Dodekadiek, f. gr. (van dódéka, twaalf) of
dodekadisch systeem, n. Arith. twaalftallig
stelsel (van Leibnitz); - dodekadakttlon, n., z.
d u o d e n u m; - dodekadéltos, f. (van déltos,
25
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tafel, schrijftafel) wet der 12 tafelen bij de oude
Romeinen; - dodekaédron, of dodekaëder, n.
gr. (v. hédra, zetel, grondvlak) Geom. twaalf
pentagonaal dodekaëder, door 12-vlak;
regelmatige vijfhoeken ingesloten lichaam met
20 hoeken, 30 kanten en 100 diagonalen; rhombolidaal dodekaéder, door 12 vierhoeken
ingesloten lichaam; - triangulair of pyramidaal
dodekaëder, dubbel zeszijdige pyramide, door 12
driehoeken begrensd lichaam; - dodekaédraalgetallen, die p o 1 y g o n a a 1-getallen (z. ald.),
welker derde verschillen gelijk 27 zijn, als:
1, 20, 84, 220, 455, 816 enz., en welke men
verkrijgt door van het 9voudig quadraat van
een getal het 9voud van den wortel af te trekken, bij de rest 2 te voegen en de som met de
helft van den wortel te vermenigvuldigen,
b. v. 20 = ((2 2 x 9) - (2 x 9) + 2) x 1; 84 =
((3 2 x 9) - (3 x 9) + 2) x 11/2 enz. ; - dode
gr.-lat. in twaalven of twaalf-kafdisch,j.
gespleten; - dodekagoon, m. gr. twaalf--voudig
hoek; - dodekagonaalgetallen, die polygonaalgetallen, welker tweede verschillen gelijk 10 zijn,
als: 1, 12, 33, 64, 105, 156, enz., en welke men
verkrijgt als men een geheel getal met zijn
5voud min 4 vermenigvuldigt, b. v. 12 = 2 x
(10-4); 33 = 3 x (15-4) enz.; - dodekagynla, f.
Bot. twaalfstijligen, eene orde van de llde
klasse van L. ; - dodekagynisch, adj . twaalfstijlig;
- dodekandria, n. pl. twaalfhelmigen, planten
met meer dan 10 en minder dan 20 meeldraden
in eene tweeslachtige bloem, de llde klasse in
het stelsel van L.; - dodekándrisch, adj. daar
twaalf-toebhrnd;kaptáliseh,j.
bloembladeren hebbende; - dodekapólis, f. gr.
twaalfstedenbond; - dodekarchie, f. heerschappij der twaalf; - dodekárehen, m.pl. twaalf
leden van den raad der twaalfheer -mane,d
een-scher;dokatmln,.12ev
cirkel; in de astrologie: een der 12 hemelsche
huizen, het 12deel van den dierenriem; - dode kathèon, n. afgodskruid, dat tot de primulaceën behoort; - dodichèdron, n. figuur met
twaalf zijden en twaalf hoeken.
Dodo, z. d r o n t e.
Dódola, f. pl. dódole of dodólen, in Servië
meisjes, die des zomers dansend en zingend
van huis tot huis gaan, terwijl zij het lichaam
met bloemen en loof versierd hebben.
dodonwlsch, dodónisch (gr. dódonaios, a, on),
het dodonoeisch orakel, het oudste (naar men
wil p e l a s gis c h e) gr. orakel in een overouden tempel van Zeus te Dodóna in Epirus.
Dodrans, m. oud-rom. gewicht van 9 u n c i oe;
als vochtmaat = 8/4 s e x t a r i u s; in 't
algemeen drie vierde deelera.
Doear, m. (pl. dóewárat, van doewár, rund),
arab., in N.Afrika tentenkring der arabische
horden, in wier nabijheid zich de kudden bevinden.
Doeásji, m. pl. turk. personen, die bijzonder met
de zorg zijn belast om voor den sultan te bidden.
Doebelang, doeblang, m. mal. inlandsche
soldaat, inlandsche agent van politie (op Sumatra).
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Doechoborzy of doechoborzen, m. pl. (van
den sing. doechobórez) russ. (v. doech, geest, en
bórotsja, worstelen, kampen) eig. strijders van
den geest, eene gr. chirstelijke secte in Rusland
(hoofdzakelijk in de vruchtbare steppen van
den Krim), die de drieënheid verwerpt, geene
kerken of priesters heeft en den eed zoowel als
den krijgsdienst voor ongeoorloofd houdt.
Doedoe, z. d r o n t e.
Doegong of doegoeng, m. (maleisch doeyóng,
javaansch doeyoeng) zeekoe, een tot de wal
zoogdier in den Indi--vischortenb d
schen Oceaan, dat waarsch. tot de fabel van de
sirenen en meerminnen aanleiding heeft gegeven.
Doekoen, m. en f. mal. inlandsche geneeskundige; vroedvrouw.
Doem, m. arab. (daum,, altoosdurend) soort
palmboom in Opper-Egypte, welke de doemvruchten oplevert.
Doema, f. russ. (v. doematj, denken) raad,
raadsvergadering, rijksdag, volksvertegenwoordiging; stadhuis, raadhuis; - doema eener orde,
z. v. a. ordes-kapittel.
Doenálma of liever doenánma, n. turk. (doenánma, toebereidsel, vermaak, feestelijkheid,
van dóndn -mak, passiv. van dónát -mak, uitrus-'
ten, in orde brengen) turksch volksfeest, dat 7
dagen en nachten openlijk door vermakelijkheden wordt gevierd na eene groote overwinning,
de geboorte van een prins, den eersten intocht
van een sultan in de stad enz.
Doepa, m. mal. wierook.
Doerak, m. fam. doera, russ. (spr. doerák; v.
dóérenl, onnoozel) zotskap, grappenmaker; ook
als scheldwoord: domkop, dwaas; - doérak,
mal. schurk.
Doerbar of d a r b a r, n. (perz. darbár, wo ning, vorstelijk hof, gehoorzaal) ochtend-opwachting bij een inlandsch vorst; staatsraad.
Doerian, m. mal. boomsoort in Ned. 0.-Indië
(Dario zibethinus) met smakelijke vruchten.
Doerra, f. arab. (doeraw) soort van gierst,
kaffer- of negerkoren (Sorghum vulgare), waaruit brood wordt gebakken in Arabië en N.
Afrika.
Doery, m. ongebleekt oostind. katoen; - doeryagra, m. blauw en wit gestreept oost-ind.
katoen.
Doesack of doessek (slay. toesak), m. vroeger
gebruikelijk kort, breed, krom zwaard, met_,
eene opening in plaats van een gevest tot handvatsel.
Doeskin, n. eng. (spr. dooskin) dunne, lichte
buckskins (z. ald.).
Doesoen, f. mal. inlandsch dorp.
Dog, m. (v. eng. dog) groote engelsche hond; dog-cart, eng. lichte jachtwagen, d o s à d o s,.
z. a.
Dogána, f. it., z. v. a. d o u a n e.
Dogándsji-basjl of dogand, grootvalkenier
van den turkschen sultan.
Doge, m. it. (spr. doo-dzje; van't lat. dux, geuit.
ducis, aanvoerder) heervoerder, hertog, een
titel van het voormalig hoofd der regeering te Venetië en te Genua; - dogaat, n. ambt
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of waardigheid van doge; – dogále, m.
staatsiekleed der venetiaansche edelen; –
dogáta, f. paleis van den doge te Venetië; –
dogés sa, f. gemalin van den doge.
Dogger, m. dogboot of doggerboot, f. vaartuig
voor de vischvangst op de Doggersbank.
Dógma, n. (pl. dogmáta of dogma's) gr. eig.
meening (v. dokein, meehen, gelooven) leermeening, leer; leerstelling, leerpunt, leerstuk,
the ologis eh dogma, geloofsstelling,
leerstuk des geloofs, geloofsartikel; – dogmatiek, f. leerkunst, leerstelsel eener wijsgeerige
school godsdienstschool of partij, inz. stel
wetenschappelijke kennis der-selmatigof
christelijke geloofsleer, met uitsluiting van de
leer der plichten of de moraal; – dogmaticus, m.
leeraar der geloofsleer; oorspronkelijk in het
algemeen : aanhanger van een streng weten
beginselen uitgaanden leer--schapelijkn,v
vorm in deze of gene wetenschap; zoo droeg
b. v. in de geneeskunde vroeger den naam van
dogmatici die secte, welke door redeneering het
wezen-zelf der ziekte en hare verborgen oor
trachtte op te sporen (in tegenst. met-zaken
e m p i r i c i); – dogmatisch, adj. leermatig, in
den onderwijstoon : leerstellig; inz. de christelijke geloofsleer betreffende; – dogmatiseeren
(spr. s= z) leerstellingen, geloofsartikelen voor
ook op beslissenden toon spreken; val -dragen,
gevaarlijke leerstukken opwerpen; –-scheof
dogmaticísme of dogmatisme, n. in 't algemeen
streng wetenschappelijke leerwijze of voordracht; inz. iets als waar en zeker stellende
leerwijze in de wijsbegeerte, in tegenst. met het
kriticisme en skepticisme; – dogmatist, m. aanhanger van het dogmatisme; in
't algemeen stout beweerder; – dogmatolatrie,
f. blinde gehechtheid aan een bepaalden theol.
of philosoph. leervorm; – dogmatologie, f. leer
der geloofsstellingen; – dogmatopaeie, f. uit
vormen van leerstellingen.
-vindeof
Doigt, m. fr. (spr. doá; v. lat. digitus) vinger;
– jusqu'au bout des doigts (spr. zjuusko boe dè
doá), tot in de toppen der vingers ; – doigter, fr
(spr. doá-té) Muz. de vingerzetting voor de pianoforte enz. met cijfers boven de noten aanduiden.
Dok, n. (eng. dock, deensch docke, zweedsch
docka; oorsprong onbekend) door kunst gemaakte, met deuren afgesloten waterkom, tot
opneming van schepen (Men heeft n a t t e en
d r o g e d o k k e n; de eerste bekleeden de
plaats eener haven en veilige ligplaats; de tweede, uit welke het bij den vloed ingelaten water Of
met de ebbe wegvloeit óf uitgepompt wordt,
dienen tot het onderzoeken, herstellen en kalfateren der schepen).
dokétish, adj. gr. (v. dokein, schijnen, mee
wanen) op schijn, meening of waan be--ne,
rustend of daarop gegrond; – dokéten, m. pl.
christen-secten der eerste eeuwen, die Christus
gedurende zijn leven op aarde niets dan een
schijnlichaam toeschreven.
Dokimasie, z. d o c i m a s i e.
Dolábra, f. lat. (van dolare, behouwen) eig.
bijl, schaaf; Chir. kruisverband (de naam is
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ontleend van de spiraalswijze gangen, welke
met de opgerolde schaafkrul overeenkomen); –
dolabratus, a, um, (ook dolabri f ormis) Bot.
sabelachtig; houweelvormig.
dolce, it. (spr. dóltsje; = lat. dolcis, e), dol
en dolciáto (spr. –tsjáto), ook con dol -cemént
dolce maniére, Muz. liefelijk, zoet--céza,on
vloeiend, zacht, teeder, aanvallig; – dolcissimo,
zeer zacht; – het dolce far niénte, het zoete nietsdoen, het ledig-zijn, ledig-loopera; – dolcefluit,
verouderde dwarsfluit; fluitstem der orgels; –
dolciaan, z. d u 1 c i a a n.
Dolchen of dólchlein, n. hoogd. naam eener
oude lotharíngsche zilvermunt, zoo geheeten
naar den stempel, die een uit de wolken komende dolk voorstelt.
Doleáneen, f. pl. fr. (doléances, v. 't lat. dolére,
smart gevoelen, klagen) klaagliederen, weeklachten; bezwaren; – dolénte, dolenteménte,
dolorosaménte, dolorOse, of doloróso, ook con
dolóre of con duólo (spr. dólo), it. Muz. smartelijk,
weemoedig, klagend, treurig; – doleeren, zijne
klachten inbrengen b. v. tegen te hoogen aan
belasting; – doleerende kerk, f. zich-slaginde
bezwaard gevoelende leden der Ned. Herv.
Kerk, die zich in 1886 hebben afgescheiden en
in 1892 zijn vereenigd met de „afgescheidenen"
van 1834.
Doleriet, n. (van 't gr. doleros, bedrieglijk;
vgl. a p a t i e t) Min. vlotgroensteen, eene
delfstof uit veldspaat, augiet en magneet-ijzer
samengesteld.
Dolfijn, z. d e 1 p h ij n.
Doliarina, f. wormdoodend middel, uit de
ficus doliaria bereid.
dolichocèriseh, adj. N. H. gr. (v. dolichos,
lang) met lange voelsprieten; – dolichodèrtseh,
adj. met langen hals; – dolichopódiseh, adj.
langvoetig.
Doliehos, m. gr. (d. i. lang) Bot. iedere lange
peulvrucht.
Doliman, z. d o 11 m a n.
Dollum, m. poolsch gewicht van ruim 11 1/4
centenaar ; maat voor natte waren =
= 63, 7
liter; russ. gewicht = 1/, 6 pond; ook lat. ton; –
doliólum, n. vaatje, tonnetje; – dolioidisch, adj.
naar een tonnetje gelijkende, vatvormig.
Dollar, m. eng. (van daalder, thaler) amer.
munt verdeeld in 100 centen ongeveer = 2 1/2 gl.
Doliman of doliman, m. uit het hong. (dolmany, turk. dóláma n, dólámah, dhóldmah, boh.
doloman, fr. doliman) nauwsluitende, door een
gordel vastgemaakte rok met afhangende mouwen, onder den pels der huzaren; vandaar met
snoeren bezette wambuis der huzaren.
Dóllondsche verrekijker, ook kortweg dollond
genoemd, m. achromatische (kleurlooze) verre
gemaakt is óf door den Engelschman-kijer,d
J o h n D o 11 o n d, (gest. 1761), den uitvinder
der uit crown- en flintglas samengestelde achromatische kijkers, Of door diens zoon, af wel door
anderen volgens de door hen uitgevonden en verbeterde inrichting.
Dólmen, m. (van 't oud-gallisch dol voor tol, tafel, en men, steen, het woord is dus een enkele.)
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eeltisch steenaltaar en graf, 3-5 opgerichte steeen of rotsblokken, in horizontale ligging op voetstukken van dezelfde stof geplaatst, welker oprichting men aan de Druïden in den steentijd toeschrijft, z. v. a.erom1eehenvgl.massebe.
dólmetischen, hoogd. (spr. —sjen; het naast
van slay. oorsprong, z. beneden) uit eene vreemde taal in eene bekende, inz. mondeling, overzetten, vertolken; — dólmetscher of dólmetsch, m.
(russ. tolmatsch, poolsch tlumacz, hong. tolmács,
tartaarseh toelmasch, turk. perz.-arab. tardsjamán,
íardsjoemán, toerdsjoemán, v. 't arab. tardsjama,
overzetten, vertolken) overzetter, vertolker,
tolk.
Dolomiet, n. Min. , bitterkalk, bruinkalk, eene
uit koolzuur, kalk- en kalkaarde bestaande kalk steensoort, zoo geheeten naar den franschen
geoloog D o 1 o m i e u (gest. 1801).
dolor, m. lat. (van dolre, smart gevoelen)smart; — dolbres, pl. smarten,weeën;— dolores partus of parturientium, barensweeën; — dolores ad
parfum, weeën die de geboorte onmiddellijk
voorafgaan; — dolores post parfum, naweeën; —
dolorosa, z. mater dólorosa; — dolorose, z. dolente.
Dolphijn, z. d e 1 p h ij n.
dolus, m. lat. bedrog, list; inz. oogmerk om
iemand te benadeelen, opzettelijke beleediging;
— dolus bonus, Jur. goede, d. i. veroorloofde, onschuldige, welgemeende list; — d. ex proposito,
opzettelijk bedrog; -- d. malus, slechte, schade
arglistigheid; — dolo malo, arglistiger-lijkest,
wijs; — dolus manif éstus, handtastelijk, klaarblijkelijk bedrog; — d. praesümtus, ondersteld, vermoed bedrog; — dolóse, bedrieglijk, arglistig, opzettelijk benadeelend.
Dom, port., z. v. a. d o n (z. ald.).

Dom, m. (mid.lat. doma, en fr. dome, koepel,
koepeldak, it. duomo, hoofdkerk, van 't lat. domus, huis, bij verkorting voor domus dei of
domini, huis Gods of des Heeren), z. V. a.
hoofdkerk van een aartsbisschop, bisschop of
kapittel, in Z. Duitschland ook m u n s t e r
geheeten; hoofdkerk eener stad; inz. kerk met
een koepeldak, en in ruimer beteekenis ieder
koepelvormig dak en groot gebouw met zulk
een dak; — dómkapittel, n. kapittel of college der
kanunniken, kapittel-, stichts- of domheeren aan
eene bisschoppelijke of aartsbisschoppelijke
kerk; — dómscholen, of stichtsseholen,
f. pl. in de middeleeuwen scholen, welke bij de
domstichten of kathedraalkerken bestonden en
door geestelijken bestuurd werden; zij dagteekenen hoofdzakelijk van Karel den Groote; in
die scholen werd gewoonlijk alleen het t r i v i u m
(z. ald.), zeldzamer al de zeven vrije kunsten
onderwezen.
Domein, n. (fr. le domaine; van 't mid. lat.
domanium, oud-lat. dominium, heerschappij, van
dominus, heer) erfgoed, kroon- of kamergoed;
eigendom van den vorst of den staat, waaruit
zekere inkomsten getrokken worden, die soms
tot bepaalde oogmerken bestemd zijn; zij zijn
deels vervreemdbaar of kunnenverpachtworden,
b. v. jacht en visscherij, heide- en duingrond
enz., deels onvervreemdbaar, zooals paleizen,
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tuinen, kroonjuweelen enz.; — domein-inspecteur, m. opziener over zulke goederen; — domanaaal, adj. de domeinen betreffende; — domanialiseeren (spr. s=z) tot domeinen maken.
Domen, pl. (eng. doom, z. ald.) oud-friesche
wetten of reglementen.
Domesdaybook, z. d o o m s d a y b o o k.
domesticus, a, um, lat. (van domus, huis) huiselijk, tot het huis of de familie behoorende; inheemsch; — animàlia doméstica, huisdieren; —
ánas bóschas doméstica, tamme eend; — cans
f amiliaris domesticus, huishond; — domestica cautb, f. handschrift; — d. persona, f. huisgenoot; -d. jura, pl. inlandsche rechten, landsgebruiken; —
testes domestici, lat. huiselijke of huisgetuigen; —
f urtum domesticum, m. huisdiefstal; — domestiek,
m., fr. domestique, pl. domestieken, huisbedienden, dienstboden, knechts en meiden; ook huis
soort gekeperde ka--genot;—dmsiqu,.
toenen stof; — domesticeeren, nw. lat., verhuiselijken; huiselijk of tot huisdier maken; — domesticàtie (spr. t = ts) f. verandering van wilde in
tamme of huisdieren, temming, tammaking, ver
een wild dier in een huisdier; —-anderigv
domesticiteit, f. huisgenootschap.
Domicélla, f. mid. lat. (verklw. van he lat.
domina, gebiedster, vrouw) stiftsdame, stiftsjuffer; — domicéllus, m., pl. domicelli (verklw.
van dominus, heer) jonge dom- of stiftsheer,
die nog geene zitting of stem in het kapittel
heeft; — domicellus, domicella, eertijds ook titels
van prinsen en prinsessen.
Domicilíum of domicilie, n. lat. (v. domus,
huis) woning, behuizing, woonplaats, huisvesting, verblijf; Kmt. plaats, waar een wissel ter
betaling is aangewezen; — d o m i c i 1 i e k i e -

z e n, plaats en woning aanwijzen, waar men te
bespreken, te dagvaarden is enz. ; — d. citándi et
executándi, vaste woonplaats, die, waar men zijn
beroep uitoefent; — domícilium habitations,
woonplaats; — d. origins, geboorteplaats; — d.
necessarium, gedwongen verblijf; — d. voluntarium, vrijwillige verblijfplaats; — domiciliëeren, nw. -lat., woonachtig, gezeten zijn; ook
een wissel, die betaalbaar is op eene plaats, waar
geen wisselhandel plaats heeft of waar de acceptant geene fondsen heeft, ter betaling op eene
wisselplaats aanwijzen; de wissel zelf heet dan
gedomiciliëerde wissel; — gedom i c i 1 i ë e r d ajd. woonachtig, metterwoon
gezeten; — domiciliaat, m. aangewezen betaler
van een gedomiciliëerden wissel; — domiciliair,
adj. nw. lat. het huis of de woning betreffende;
— domiciliair bezoek, huiszoeking; — domicoealum, n. lat. maaltijd tehuis; — domificátie
(spr. t=ts) f. nw. lat. verdeeling van den hemel
in twaalf huizen (bij sterrenwichelaars); — domificeeren, in huizen verdeelen.
Domina, domfine, domineeren, domino, z. ond.
d o m i n u s.
Dominicaan, m. monnik van de orde van Dominicus de Guzman, gesticht in 1215 te Toulouse, ook (Fratres) prcedicatores of predikheeren
genoemd.
Dominoterie, f. fr. (van domino, bont, gemar-
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merd papier) handel in gemarmerd en ander ge- of quint van den toon, waaruit een stuk gezet is;
kleurd papier, in behangsel enz. ; – dominotier, – dominant-accoord, n. Muz. drie- of vierklank
m. (spr. –tjé) handelaar in bont- of ander be- die de quint tot grondtoon heeft; – dominàtie
hangselpapier, prentenkramer.
(spr. t=ts) f. (dominatio) beheersching, heerDominus, m. lat. (van domus, huis) eig. huis- schappij, overmacht, geweld; – dominator, m.
eigenaar, huisheer; in 't algemeen: heer, eige- heerscher, beheerscher; – dominátrix, f. beheer
naar, hoofd des huizes; – dominus direclus, erfheerschappij, macht-scher;–dominu,.
grondheer; – d. f eudi, leenheer; – d. hereditarius, over iets, recht van beheer of eigendom; eigenerfheer, erfelijke heer; – d. juridictiónis, gerechts- dom-zelf, vrije bezitting, gebied, riddergoed; –
heer; – d. proprietàtis, eigenaar; – d. secunda dominium analogicum, beperkt eigendomsrecht;
achterleenheer; – d. usu f ructuarius of utilis,-rïus, – d. civile, burgerlijk eigendom; – d. diréctum,
vruchtbruiker; – dominus vobíscum, (de Heer zij oppereigendom (zonder recht van vruchtgemet u) groet des priesters aan het volk bij 't bruik); – d. divinum, goddelijk eigendons; –
begin van den altaardienst, waarop koor en ge- d. eminens, oppereigendomsrecht van den staat,
meente antwoorden : et cum spirito tuo, ontleend recht van onteigening van gronden, afbreken
aan Ruth IV, vs. 22); – domine (vocativus van van huizen, enz. tot welzijn van het algemeen; –
dominus), Mijnheer, heer, de titel (gewoonlijk d. fictum, gewaand, als voorhanden aangenomen
dominee) dien men in de wandeling aan de pro- eigendom; – d. humánum, menschelijk eigentestantsche geestelijken in Nederland geeft; – dom; – d. irrevocabile, onherroepelijk eigendom;
domlna, f. gebiedster, vrouw des huizes; abdis; – – d. libérum, vrij eigendom; – d. minus plenum,
domino, m. it. eig. heer; inz. geestelijke; winter- onvolkomen, beperkt eigendom; – d. naturàle,
kleeding van een geestelijke, die hoofd en ge- natuurlijk eigendom, uit het volksrecht voortzicht bedekt, vandaar een maskerkleed, masker- vloeiende; – d. plenum, volle eigendom; – d.
mantel, vermommingskleed; ook een spel, be- publicum, openbaar eigendom; – d. restrictum,
staande uit langwerpig vierkante stukken van z. v. a. d. minus plenum; – d. revocabile, herroepeivoor of been, doorgaans steenen genoemd, die lijk eigendom; – d. subaltérnum, ondergeschikt
op eene zijde met oogen of punten zijn geteekend eigendom; – d. superlus, z. v. a. d. directum; –
(zoo geheeten, omdat ieder speler er naar streeft d. temporale, wereldlijke macht; – d. utile, recht
om domino, heer of meester te worden, d. i. zijne van vruchtgebruik, in tegenstelling met d. direcsteenen het eerst af te zetten) ; – domino maken, tum; – d. verum, waar eigendom.
domino zijn, dat spel winnen, den laatsten steen
Domitiana quxstio, f. lat. Domitiaansche
aanzetten; – dominica, f. lat. (dominica, scil. vraag, d. i. belachelijke, onnoozele vraag, zoo gedies, van dominicus, a, um, den Heer betreffend, noemd naar den romeinschen rechtgeleerde Dohem toebehoorend) dag des Heeren, Zondag; mitius Labeo, die aan Jubentus Celsus de beook (scil. domus) (bisschoppelijke) heerenwoning; lachelijke vraag voorlegde, of degene, die tot het
– dominca in albis (stolis), witte Zondag, eerste neerschrijven van een testament geroepen zijnde,
Zondag na Paschen, z. v. a. q u a s i m o d o g e- dit na het opschrijven ook onderteekend heeft,
II i t i; – dominica mediána, Zondag Judica (z. voor een getuige kan gehouden worden.
ald.) in 't midden der vasten; – dom. olivàrum
Domowoi, m. russ. huisgeest, die, volgens
of palmárum, palmzondag; – dominicále, n. witte de leer der Letto-Slaven, het huis en wat er
avondmaalsdoek, die in de R. Kath. kerken den in is bewaakt.
communicanten wordt ondergehouden; – domiDon, sp., of dom, port. m. (uit het lat. dominus)
nicáles lectíónes of dominicaliën, z. v. a. p e r i - heer, titel voor mannen van rang en aanzien in
k o p e n (z. ald.); ook oud hoofdhulsel der vrou- Spanje en Portugal, alsmede van prinsen, prinwen,waarmede zij ten heiligen avondmaalgingen; senzonen en de geestelijken in Rome en Napels,
– dominicaal, adj. (mid. lat. dominicális) grond gelijk donna, port., dona, sp. (spr. dónja) die
geestelijken betreffende ; – dominicale-hern voor aanzienlijke vrouwen is; beide titels staan
belasting, f. belasting, welke de grondheeren en enkel bij de voornamen; b. v. D o n P e d r o,
geestelijken van hunne inkomsten moeten . be- Dom Miguel, dona Christina; voor
talen, b. v. in Beieren; inz. de op grondheerlijke de enkele geslachtsnamen gebruikt men s e nrenten gelegde geringere belasting in verhouding hor, senor, senhora, senora (z. die
tot de hoogere belasting van andere grondeige- woorden); – donna, it. (van 't lat. domino)
naars ; vandaar pasgevormd : dominicalist, m. vrouw, meesteres, gebiedster, geliefde, minnares.
iemand die dergelijke belasting betaalt; – dodona, donans enz. z. ond. d o n u m.
minicum, n. kerkvermogen, schat der kerk;
Donaat, afkorting v. D o n a t u s, z. aid.
weleer ook kerk; avondmaalsviering of mis; -Donacieten, z. ond. d o n a x.
domineeren, lat. (dominári) heerschen, beheerDónar, m. oudd. (oudsaks. Thunar, angels.
schen, gebieden, den heer spelen; het wordt ook Thunor, oudn. Thorr), de Dondergod, vgl.
gebezigd van verheven plaatsen, van welke men Thor.
eene zekere uitgestrektheid lands overziet, of
Donarium, m., pl. donarla, of donariën, offerdie de lager liggende in bedwang houden; uit- giften, geschenken, vereeringen.
steken, overzien, beheerschen, bestrijken, kun
donatair, donatie, donatief, z. ond. d o n u m.
beschieten; – dominant, adj. (dominans)-ne
Donàtus, m. lat. spraakkunst voor de scholen,
heerschend, sterker, de overhand hebbende; – r,00 geheeten naar .,E 1 i u s D o n á t u s, bedominánte, f. Muz. heerschande toon, d. i. vijfde -oemd rom. taalleeraar der 4de eeuw; tot in de
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15de eeuw de benaming van iedere latijnsche
spraakleer voor eerstbeginnenden; - donatisten,
m. pl. zeer ijverige en onverdraagzame chr. secte
in de 4de eeuw door bisschop D o n a t u s
M a g n u s te Carthago gesticht, inz. door den
heil. Augustinus bestreden.
Donax, m. gr. (eig. riet, pijl) driehoeksdoeblet,
driehoekige schelp; Bot. tuinriet, cyprisch riet; donacla, n. pl. rietkevers, welke op waterplanten
en voornamelijk op riet leven; - donacieten, m,
pl. versteende driehoeksdoebletten.
Donderdag, m. (duitsch donnerstag, eng. thursday, zweedsch thorsdag, deensch thorsday), vijfde
dag der week, zoo geheeten ter eere van den
duitschen God Do n a r of T h o r (z. aid.), die
over wolken en regen gebood en zich door bliksem en donder aankondigde; (de fr. benaming
j e u d i (spr. j=zj) is gevormd uit het latijn
jovis dies, de dag van Jupiter); - witte Donderdag, bij de R. K. Donderdag voor Paschen (bij
de Duitschers g r o e n e, bij de Franschen h e i1 i g e Donderdag geheeten); - vette Donderdag
(jeudi gras), Donderdag na Aschdag.
Dondo, m. z. V. a. a 1 b i n o.
done, eng. (spr. dune' ; part. v. do) gedaan;
(van vleesch) : gebraden; - much (spr. mutsj)
done or little done, sterk of zwak gebraden.
donec erns felix (multos numerabis amicos),
lat. zoolang gij gelukkig zijt (zult ge veel vrienden hebben).
doneeren, don gratuit, z. onder d o n u m.
Donjon, m. fr. (spr. doiizjón) slottoren, vestingtoren; kerker.
Don Juan, m. sp. (gew. naar de fr. uitspraak
don-zjuán; vgl. J u a n) algemeene soortnaam
voor een vermetel vrouwenverleider, zooals volgens de oude sp. overlevering Don Juan Tenorio
was, een woesteling van Sevilla, die eindelijk ter
hell e varen moest. Mozarts opera, Byron en andere dichters hebben hem als held van het zingenot populair gemaakt.
Donkey, m. eng. (spr. -ki) ezel; ook: machine
om water in den ketel te pompen; - donkeycart, m. ezelwagen.
Donna, z. ond. d o n.
Don Quixote, naar de hedendaagsche spelling
D o n Q u ij o t e, m. sp. (spr. -kichóte) of don
Quichotte, fr. (spr. doka kisjótt'), eig. de eigen
dolenden ridder van 1 a M a n--namvde
c h a in den beroemden satirischen roman van
den spaanschen dichter C e r v a n t e s; vandaar
in het algemeen: avontuurlijk dweper, die, in
de wereld zijner droomera levende, de werkelijkheid voorbijziet; (spottend) halve-gek; - donquixotiáden (spr. ti=tsí) of donquichoteriën,
f. pl. avontuurlijke, dwaze ondernemingen; donquiehótisme, n. gekke zucht naar avonturen.
donum, n., pl. dona, lat. (van do, ik geef, dare,
geven) geschenk, gift, gave; - donum continentine, gave der onthouding, kuischheid; - donum
docéndi, gaaf van te onderwijzen; - donum gratuitum n. lat. ; - don gratuit, n. fr. (spr. don
gra-tun) vrijwillige gift of opbrengst; - dona
paraphernalia, n. pl. bruids- of huwelijksgeschenken; - doneeren (lat. donáre), schenken, beschen;
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ken; - dónans, m. schenker, gever; - donatair
of donataris, m. nw. lat. geschenkaannemer, begiftigde; - donatie (spr. t = ts) f. (lat. donatio)
schenking, gift, inz. gerechtelijke gedane gift of
schenking; - donatio ad pias causas, schenking
tot weldadige stichtingen; - d. conditiondta,
voorwaardelijke schenking; - d. Constantin, gift
van Constantijn den Groote, de oorkonde waarin
de keizer 's Pausen macht erkende; - d. honoris
causa,, eergeschenk; - d. illicita, ongeoorloofde
schenking; - d. impropria, oneigenlijk, niet
enkel uit mildheid voortvloeiend geschenk; d. ino ficiósa, met den plicht strijdige schenking,
d. i. zulk eene, waarbij de gever zijn plicht
jegens zijne erven te kort doet; - d. inter virum
et uxórem, schenking tusschen man en vrouw; d. inter eivos, schenking bij levenden lijve; d. mortis causa, schenking in geval van overlijden
(die echter, wanneer de dood niet volgt, altijd
kan herroepen worden); - d. onerósa, met opoffering verkregen schenking; - d. propter nuptias, met de d o s (z. aid.) van manszijde overeenkomtsige huwelijksgift, tegenschenking aan
de vrouw ingeval van zijn dood; - d. pura, onvoorwaardelijke schenking; - d. recíproca, weder
geschenk; - d. reldta, op verplichting ge--zijdsch
gronde schenking; - d. remuneratoria, vergeldende, uit dankbaarheid voortvloeiende schen king; - d. sub modo, schenking tot een bepaald
doel; - donatief, n. (lat. donativum) of donatietgelden, z. v. a. donum gratuitum (z. aid.); - donator, m. schenker, die iets schenkt, vermaakt of
(b. v. in kerken) sticht; - donátrix, f. schenkster.
Dont, f. premie, bij premie-affaires, die bij het
verstrijken van den termijn, waarvoor zij werden
aangegaan, betaald wordt.
Donzelle, f. fr. (spr. doft-zèll') lichtzinnig
meisje, vrouwspersoon.
Doom, n. eng. (spr. doem; got. doms, verwant
met ons verdoemen, lat. damnáre) uit
vonnis ; - doomsday, m. (spr. doemsdee)-sprak,
gerechtsdag; - doomsday-book, n. eng. (spr.
-boek) groot engelsch leen- of grondboek, ver
-vardig
onder Willem den Veroveraar.
Dóppia, f. it. (d. i. eig. dubbele), voormalige
ital. gouden munt van verschillende waarde, ook
pistool geheeten (tusschen f 8,25 en f 10,20); doppiótta of doubletta, f. vroegere goudmunt in
Sardinië, van 1/b carlino of f 4,75; - dóppio,
Muz. dubbel; - doppio uso, Kmt. dubbele ver
waar-valtijd;opóne,m.grtco
zijdewormen zich ingesponnen hebben.-intwe
Dora, vrouwennaam, afk. van D o r o t h e a
of Theodora.
Dórak, m. soort aarden flesch (in Egypte).
Dordillo, m. sp. (spr. --dieljo) soort vaal paard.
doreeren, fr. (dorer; v. 't lat. deauràre, van
aurum, fr. or, goud) vergulden; bij hoedenmakers het vilt van een hoed met fijn haar overtrekken; oneig. bemantelen; vergoelijken; doráde, f. goudkarper, een prachtig schoone
visch in den Atlantischen Oceaan; - dorage, f.
(spr. - ra-zj') of doreering, f. vergulding; bij
hoedenmakers : 't overtrekken van 't vilt met fijner haren; - dorure, f. verguldsel.
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doré, adj. fr. (vgl. d o r e e r e n) verguld; –
jeunesse dorée, voorname jongelieden, die alleen
voor hun vermaak leven.
Doreloteríe, f. (vgl. het oudfr. dorelot, lieveling,
waarsch. van 't angels. deórling, eng. darling,
lieveling, van dear, lief, dierbaar) allerlei banden lintwaren en franjes van garen en zijde.
Dor-emoel, U. oostindisch gebloemd neteldoek.
Doris, gr. vrouwenn.: rijkbegaafde; rijke begiftigster of geefster; Myth. eene zeegodin, moeder der nereïden of doriden, dikwijls als naam
van herderinnen (verkleind Dorilis) in it. en fr.
liederen; Astron. asteroïde, in 1857 door Goldschmidt ontdekt; – doriden, pl soort weekdieren,
in zee levend.
Dorisme, n. krachtige, harde en ruwe uit
i s e h d i a 1 e e t) en volkseigen -sprak(do
een oud-gr. volksstam;-ardigheDoës,
in tegenst. met het a t t i c i s m e en i o n i sm e; – dorisch, adj. den Doriërs eigen; – dorische
bouworde, f. oudste en eenvoudigste gr. bouworde, naar denzelfden volksstam genoemd; zij heeft
nagenoeg het karakter der toskaansche, maar
verschilt daarvan in proportie en versiering.
Dórkas, f. gr. gazelle (Antilope dorcas) ; zie
Handel. 9. 36.

dorlotteeren, fr. (dorloter) vertroetelen.
dormant, fr. (spr. dormán, van dormir, lat.
dormice) slapend, rustend pronkgerecht, versierde schotel, die tot op het einde van den maaltijd op tafel blijft; – dormeuse (spr. s=z) slaapof nachtmuts ; slaapwagen, wagen ingericht om
er in te slapen; – dormitief, n. nw. lat. slaapmiddel; – dormitorium, n. lat. slaapzaal, inz. in
kloosters; begraafplaats, doodenakker.
Dorobaatsen, pl. slay. soort militiesoldaten of
landweer in Roemenië.
Dorophaag, m. gr. (van dóron, geschenk, en
phagein, eten; door Rabelais gesmeed woord),
geschenkenvreter, iemand, die enkel van geschenken leeft.
Dorothea, gr. vr. naam.: geschenk Gods (vgl.
T h e o d o o r); ook soort van waternimf.
Dorstenla, f. Bot. netelplant van zweetdrijvende kracht, genoemd naar den duitschen geneesheer D o r s t e n.
dorsum, n. lat. rug; bergrug; rugge- of keerzijde; – in dorso, of in tergo (z. t e r g u m),
op de keerzijde (b. v. van een wissel enz.); –
dorsaal, adj. nw. lat. beter dorsuaal (later lat.
dorsudlis, e) wat tot den rug betrekking heeft,
b. v. dorsale disiepline, dorsale tucht, ruggetucht, geeseling; – dorsale wervelen, Anat. ruggewervelen; – dorsale, n. mid. lat. met gordijnen
of lakens omhangen plaats in vele kerken zonder
koorstoelen, waar de geestelijken hunne daggetijden bidden; p1. dorsalia; ook rugtapijten der
koorstoelen; – dorsibránehiseh, adj. lat.-gr. N. H.
kieuwen op den rug hebbende; – dorsifix, Bot.
aan zijn rug vastgehecht (van een helmknop
eener plant) ; – dorsipárisch, adj. nw. lat. de
jongen op den rug barende ; – dorsipédisch, adj.
de voeten op den rug hebbende.
Dortmannia, f. Bot. soort van klokbloem.
Dorure, z. ond. dore,eren.
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dos, f. (gen. d Otis ; van do, ik geef, dare, geven)
lat. Jur. naar het rom. recht: huwelijksgoed,
uitzet, bruidsgift, bruidschat; naar het duitsche
recht: door den man aan de vrouw gegeven lijftocht, weduwgoed, weduwgift; – dos adventitia,
Jur. huwelijksgoed, dat uit het vermogen van
andere personen dan dat des vaders en vaderlijke bloedverwanten in rechte opklimmende
linie komt; – d. aestimáta, bruidschat, welks
waarde door schatting bepaald is; – d. cauta, d.
con f essàta of d. constituta, bedongen of toegezegde, maar nog niet gegeven bruidschat; – d.
ecclesiae, grondkapitaal eener kerk; – d. inaestimata, niet door schatting bepaalde bruidschat; –
d. inoiciósa, onplichtmatig uitzet, d. i. onevenredig, dat de andere erven des gevers benadeelt;
– d. necessaria, noodwendige, plichtmatige of
wettelijke bruidschat; – d. praelegáta, vooruitgemaakte bruidschat; – d. pro f ectitia, uitzet uit
het vermogen des vaders of vaderlijke ascendenten; – d. promíssa, beloofde, toegezegde bruidschat; – d. putativa, vermeende bruidschat; –
d. receptitia, uitzet, bruidschat, die na ontbinding van het huwelijk tot den gever terugkeert;
– dotaal, adj. (lat. dotális, e) huwelijksgoed betreffende, daartoe behoorende; – dotáles, m. pl.
aan de kerk of den pastoor tiendplichtigen; – dotalia pacta, pl. huwelijksverdragen, gesloten overeenkomsten omtrent het uitzet; – dotaalsysteem, n. lat. recht omtrent de echtelijke goederen, waarin de romeinsche d'o s met haar gevolgen het hoofdbestanddeel uitmaakt, in tegen
gemeenschap van goederen; – do--stelingmd
talíum of dotalitlum, n. nw. lat. lijftocht, huwelijksgoed, weduwgoed; – dotarlum, n. tegengift,
tegenuitzet voor de vrouw van den kant van
haar man; – doteeren, lat. (dotdre) begiftigen,
een uitzet geven, ten huwelijk medegeven; ook
met zekere inkomsten voorzien, b. v. eene kerk,
school enz. ;– g e d o t e e r d, begiftigd, uitgerust; eene d o t a t i e hebbende; – dotatie (spr.
tie = tsie) nw. lat., of doteering, f. begiftiging,
medegift, uitrusting; schenking, inz. van landerijen of goederen aan verdienstelijke staats
-dienars,vlh z.
dos, m. fr. (spr. do; van het lat. dorsum, mid.
lat. dossum) rug; vanhier ons woord dos
= kleeding; – dos à dos, fr. (sp. dozadó)
dansterm : rug aan rug, of met de ruggen naar
elkander gekeerd; ook vijandig gezind, in kwade
verstandhouding; een licht open rijtuig, dogcart
(vooral in Ned. 0.- Indië); – dos d'áne, m. (spr.
dodáán') Arch. ezelsrug, gewelfboog in den vorm
van een ezelsrug, van boven spits toeloopend
enz., een zadeldak.
Dosehfeest, n. feest in Egypte en inz. te Kaïro
ter viering van den geboortedag van den profeet
Mohamed.
Dosis, f. gr. (spr. do-zis; dosis, v. didonai, geven), ook dose, f. gift, inz. artsenijgift, artsenij maat, d. i. zooveel op eenmaal ingenomen en gegeven wordt; oneig. aandeel, deel, hoeveelheid,
b. v. hij heeft een goede d o s i s verwaandheid,
jaloezie enz.; – dosiologie (spr. s=z) f. leer van
de artsenijgiften.
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Dosónes, m. pl. (spr. s=z) veelbelovers en
weiniggevers, zoo geheeten naar D o s o n, een
bijnaam van Antigenus, die gewoon was, mild
in zijne belofte, maar karig in de nakoming daarvan te zijn; - dosbnisch, adj. veel belovend en
weinig of niets nakomend.
dosseeren, (van 't fr. dos, rug. dossier, leuning),
schuins doen afloopen, hellend, glooiend maken,
b. v. eengin dijk; - dosseering, f. helling, glooiing
b. v. van een wal, oever enz. ; - dosseerplank, f.
glooiingsmeter, hellingsmaat.
Dossière, f. fr. (spr. dossjèr) disselriem, draagriem aan het paardentuig; - dossier, n. fr. (van
dos rug) rugleuning; bij elkaar behoorende stukken betreffende een zaak.
Dot, eng. Muz. punt, stip naast de noot, ter
vermeerdering der waarde voor de helft; - dotted
note (spr. noot) noot met een stip of punt er naast.
dotaal, dotatie, dotalium, dotarium, doteeren
enz., z. ond. dos.
Dothiéen of dothioon, m. gr. Med. bloedzweer;
- dothinenterie of dothinenteritis, f. (van 't gr.
dothièn, puist, bloedzweer, en entèron, ingewand)
onderbuikszenuwkoorts, zoo genoemd, omdat
zij met een eigenaardig puistachtigen uitslag
van het laatste derde gedeelte van den kronkeldarm gepaard gaat.
dotrantalis, e, adj. Bot. negenduimig.
Dottóre, m. it. z.v.a. d o e t o r; ook als
komische rol in het it. volkstheater; vandaar
dottorello, (spotachtig verkleinwoord), doctortje,
doktertje, kleine of slechte doctor; den d o tt o r e 11 o uithangen, zich geleerd voordoen.
Douairière, f. fr. (spr. doearjèr; van douaire,
provenc. doari, mid.lat. dotarium, doarium,
weduwgoed; vgl. d o a 1 i u m) adellijke weduwe, bezitster van een weduwgoed, lijftocht
of douarie.
Douane, f. fr. (spr. doeáán; provenc. doana, it.
dogána, sp. a-duana, waarsch. van 't perz.-arab.
diwán, staatsraad, raad der belastingen en tollen; vgl. d i v a n) tol, tolhuis, tolkantoor,
waar de in- en uitgaande rechten betaald worden; gezamenlijke tolwachters en tolbeambten;
- douánenlinie, f. tolgrens ; - douanier, m. (spr.
doednjé) tolbeambte, tollenaar.
double, fr. (spr. doebl' ; van 't lat. duplus, en
dit v. duplex) dubbel; - doublage, f. (spr. doeblá-zj') 't dubbelen, voeren, dubbeling; tweede
plankenbekleeding van een schip, dubbelhuid;
bij letterzetters : bij vergissing dubbel zetten van
een of meer woorden of van een geheelen regel;
't samendraaien, twijnen of tweernen der zijde; doublé, m. op het biljart: overhaalstoot, stoot
waarin men den bal op een band stoot en laat
terugstuiten; ook: n. koper met een dun laagje
goud of zilver belegd; - doubles, fr. (doebl') Muz.
variatiën; ook dubbele bezetting eener rol of
zangpartij ; - doublet, m. worp met dobbelsteenen, waarbij men twee azen, twee tweeën enz.
werpt; - doublette, f. iets dubbels, dubbelstuk,
b.v. een dubbelhoek, dubbelmunt, d. i. een hoek,
eene munt, die tweemaal voorhanden is; ook
van woorden: kameel en kemel; pokel en bokaal; ook valsch edelgesteente van kristal
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tusschen welks beide helften een gekleurd
blaadje foelie ligt; lintbloem, die behalve de
grondkleur, eene enkele afzetkleur en breede,
lintvormige strepen heeft; orgelregister, dat een
octaaf hooger staat dan het principaal; een
d o u b 1 e t t e maken, met een dubbelloop
twee dieren achter elkander schieten; - doubleeren (fr. doubler), verdubbelen, dubbel of
tweemaal nemen, b.v. van een leerling, die in
Bene klasse blijft zitten; voeren, met voering
voorzien; b.v. een rijbroek, Mar. omzeilen, omvaren, b.v. eene kaap; in 't biljartspel: den bal
overhalen, tegen den overstaanden band of in
een der zakken; - doubleering, f. verdubbeling;
- doubleerpas, m. versnelde pas, snelpas ; - doublings, pl. eng. (spr. dubblings) kruis- en dwarswegen van „het" vervolgde haas (op de jacht) ; doublon, z. d o b 1 o n; - doublure, f. voering;
opslag aan soldatenkleederen; behangers- of
tapijtlinnen ; in schouwburgen : plaatsvervanger van den hoofdtooneelspeler in het een of
ander vak; bij uitbreiding: gatstopper.
doucement, douceur, z. ond. d o u x.
Douche, f. fr. (spr. doesj' ; ital. doccia, waterbuis, stortbad, van docciare, vloeien, druipen, als
't ware lat. ductiáre, v. ductum, ducére, leiden n.l.
het water) of douche-bad, n. Med. drup-, sproeiof stortbad; ook loozingsbuis van eene waterkom; - elektrische douche, Med. uitstrooming
van elektriciteit uit verschillende spitsen tegen
een ziek lichaamsdeel; - doucheeren, besproeien,
bedruipen, begieten, met een stortbad besproeien.
Doucine, f. fr. (spr. doe-sien) keellijst; lijstschaaf, ogiefschaaf.
Douelle, f. fr. (spr. doe-el') binnenste (c o nc a v e) vlakte van een gewelf, z. v. a. i n t r ad o s (het tegengest. van e x t r a d o s).
Douillétte, f. fr. (spr. doeljétt' ; v. douillet, weekelijk, verklw. van doux) zijden gewatteerd
kleed, gevulde vrouwenmantel, dien men des
winters over de andere kleederen trekt; - douilletteeren, inhullen, omslaan, inwikkelen.
Dourine, f. zekere paardenziekte in de tropen,
veroorzaakt door bloedparasieten.
douteux, fr. (spr. doeteu: van douter = lat.
dubitàre, twijfelen) twijfelachtig, onzeker; dubbelzinnig ; onbetrouwbaar, verdacht.
doux, fr. (spr. doe; van 't lat. dulcis, e) zoet,
liefelijk, aangenaam, teeder, week, goedig,
zachtmoedig, vriendelijk, stil; als adv. doucement (spr. does'mán) zoetjes, zachtjes, zonder
gedruisch; als uitroep : zacht wat! hou ! bedaard
aan 1- doucereus adj. (fr. doucereux), zoetachtig,
maar niet smakelijk, flauwzoet, laf; - douceur,
f. zoetigheid, liefelijkheid; aanminnigheid,
zachtheid, innemendheid, vleierij ; geschenk,
drinkgeld, buitenkansje; - douceurs, pl lieve
woordjes, complimenten, vleierijen; ironisch:
harde woorden, scheldwoorden.
Douzain, m. fr. (spr. doezèn) gedicht van 1
verzen; ook eene oude fr. munt van 12 d e. n i e r s; - douzaine, f. fr. (spr. doezèn') dozijn.
Douze-et-le-va, z. p a r o 1 i.
Dówager, f. eng. (spr. doí wedzjer), z. v. a,
d o u a r i è r e.
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Dowe- harnas, n. kogelvrij pantser, naar den
uitvinder genoemd.
Dower(i)- poeder, n. (lat. pulvis ipecacuanhae
opiatus of Dovéri) mengsel van 1 deel opium,
1 deel ipecacuanha-poeder en 8 deelen zwavelzure kali; gebruikt tegen hoesten, buikloop en
als slaap- en zweetmiddel.
Dowlas, pl. eng. naam voor grofdradig, zeer
sterk katoen.
down, adv. eng. (spr. doen) neder, terneergeslagen (van iemand die zeer teleurgesteld is); inz.
up and down (spr. uppendoun), op en neer; ook
als subst. de up and downs, het op en neergaan,
de wisselvalligheid (b.v. of fortune (spr. f órtsjen)
der fortuin;) - down-cast, nedergeworpen, gebogen enz. ; - down-town (spr. toun), het lage gedeelte der stad; - down-train (spr. treen), van
Londen komende trein;- downs, subst.pl. duinen.
Dowsongas, n. watergas, kookgas.
Doxale, n. mid.lat. in Kath. kerken: traliehek
of balustrade tusschen het hooge koor en het
hoofdschip; ook: gaanderij voor de zangers;
de vorm oksaal laat zich verklaren, doordat
men de d voor 't lidwoord aanzag, verneder landscht luidt 't woord: hoogzaal.
Doxologie, f. gr. (v. doxa, meening, faam, eer,
enz.) lofprijzing van God, verheerlijkingsformuher aan het slot van het Onze-Vader; ook de
Engelen-zang: „Gloria in excelsis Deo" of „Eere
zij God in de hoogte"; - doxológisch, adj. lofprijzend, lofverheffend; — doxomanie, f. roem
eergierigheid; - doxosophie, f. waanwijs--zucht,
heid, eigenwijsheid.
Doyen, m. fr. (spr. doajeun; v. 't lat. decánus)
oudste; deken eener faculteit; - doyen d'áge
(spr. dá-zj') voorzitter als oudste in jaren.
Draaibas, f. steenstuk, eene soort van licht geschut op oorlogschepen, dat, op een staander
of mik geplaatst, naar alle richtingen kon
d r a a i e n, doorgaans alleen in de nabijheid
van den vijand gebruikt en met schroot en kartetsen geladen werd.
Draak, m. (gr. drakón, lat. draco) phantastisch dier der Oudheid, waaraan men de vreeselijkste slangengestalte, eene lengte van 15-50
meters, ontzettende kracht, een allerscherpst
gezicht enz. toekende (zijn type was misschien
de boa constrictor); in de Middeleeuwen een viervoetig monster met langen
slangestaart en twee vleugels, dat de geharnaste ridders gingen bestrijden (waarschijnlijk
aan den k r o k o d i l ontleend); Astron. sterrenbeeld aan den noordel. hemel tusschen de
Lieren den Kleinen Beer, naar luid der fabel
weleer de wachter der gouden appelen in den
tuin der Hesperiden, door Hercules gedood en
door Jupiter aan het uitspansel geplaatst; N.H.
soort van kleine hagedissen in den indischen
archipel, die op boomen enkel van insecten leven en aan de Ouden onbekend waren; oneig.
een stuursch, toornig, ook wel: misvormd mensch
en: overdreven tooneelstuk; - draakpenningen,
In. pl. holle penningen met het beeld van een
draak.
Dracaena, f. lat. Bot. draken(bloed)boom.
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Drachme, n. gr. (drachmé, van drássesthai r
grijpen, vatten, dus eig. zooveel als men met
drie vingers grijpen kan, vingergreep, p r i s e)
apothekersgewicht = 1 /4 lood trooisch gewicht
of 3,845 gram, verdeeld in 3 scrupels of 60 greinen en op recepten uitgedrukt door 3 3 ; - munt
der oude Grieken en Joden, ongeveer = 20 eenten; ook nieuw-gr. zilvermunt = 100 lepta =
48 centen; - didrachme, dubbele, tridrachme,.
drievoudige, en tetradrachme, viervoudige
drachme.
Draco, z. d r a k o n; - dracocephálum, dra
i e t e n, enz. - draco--coniet,z.drak
narius, m. lat. (van d r a c o, draak, slang, ook
als veldteeken op vanen), pl. draconarii, draakdragers, soldaten, die in de Middeleeuwen bij
openlijke processiën het d r a k e n b e e t d,
dat toen den duivel moest voorstellen, op eene
lans droegen; ook dragers der d r a k e n v a a n
bij de rom. keizers ; - dracuncnlus, m. lat. slangenkruid, z. d r a g o n; Med. draadworm,
zenuwworm of het guineesche draakje (Gordius
of Vena medinénsis), dat in 's menschen huid
nestelt en de lengte van eenige voeten kan
verkrijgen; ook zoogenaamde medeëters, z.
e o m e d o n e s.
Draft, m. eng. (v. draugh, trekken) t r a i t e,
wissel.
Dragant, z. traganth.
Dragée, f. (spr. drazje' ; it. traggea, v. 't gr.
trágema, snoepgoed, v. tragein, trógein, knabbelen, eten) klein suikergebak, suikererwten,
muisjes, oversuikerde kruiderijen, b.v. anijs,
komijn, amandelen enz. ; ook fijne geweerhagel,
musschenstof; - drageeren, met suiker bedekken, candeeren, o. a. van pillen gezegd.
Dragomán, drogmán, m. (fr. dragoman, drogman en trucheman, van het arab. tardsf oeman,
toerdsjoemán, volk, van tardsjama, vertolken,
chald. largêm, verklaren, vertalen) tolk bij de

Turken ; - dragománnen, vertolken.
Dragon, f. (lat. dracunculus, d. i. kleine draak,
drakenkruid) slangenkruid, keizersalade (Artemisia dracunculus), een gewas, dat in Siberië en
Tatarije inheemsch is, en waarvan de jonge
bladeren als toekruid bij salade en als specerij
gebruikt worden.
Dragónders, (it. dragone, fr. dragons, waarschijnlijk van den drakekop aan de greep van
hun pistool of van den d r a a k als legervaan)
ruiters, die desnoods ook te voet vechten; oorspronkelijk bij de Franschen voetsoldaten, die
enkel tot spoediger voortkomen zich van paarden bedienen; - dragonndde of dragonáde, f.
fr. dwangbekeering door dragonders, dus geheeten naar de gewelddadigheden, die Lodewijk
XIV in 1684 tegen de Protestanten deed uitoefenen, om hen te noodzaken tot de R. Kath.
Kerk terug te keeren; in het algemeen soldatengeweld, grove soldatenbehandeling; elke door
militaire overmacht uitgevoerde maatregel der
regeering; - dragónne, f. fr. sabelkwast; ook
dragondermarsch.
Dragoniet, n., z. v. a. bergkristal.
drailleeren (spr. dralj-; op de fransche wijze
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gevormd woord van het duitsche drall, gedraaid,
vast, stijf), draden vast ineendraaien, tweernen.
Drain, n., pl. drains, eng. (spr. dreen, dreens)
waterafleiding, afleidingsbuis, onderaardsche
aarden buizen tot drooglegging en vruchtbaarmaking van vochtige of moerassige akkers; draineeren (eng. to drain) door zulke afvoerbuizen het land van water ontlasten; draineering of eng. drainage, f. (spr. drénidz?'),
ontwatering van den grond door onderaardsche
afleidingsbuizen.
Draisine (spr. s=z) f. (fr. draisienne, waggonet
de tournee, eng. dandy-horse, trolly) loop- of
stoelwagen, loopmachine met twee wielen achter elkander, tusschen welke men als te paard
zit en met versnelden gang, door het beurtelings
aanraken van den grond met beide voeten, kan
loopen; uitgevonden in 1817 door den baron
v o n D r a i s te Mannheim; thans ook een op
hetzelfde beginsel berustende en door menschen
voortbewogen kleine, lichte, vierwielige wagen
op spoorwegen, inz. gebezigd om de rails te inspecteeren; vgl. ook v e 1 o c i p è d e.
Drakon of Draco, m. atheensch wetgever in de
7de eeuw voor Christus, wiens wetten uithoofde
van hare overmatige strengheid, geen stand
konden houden; vandaar dracóniseh, adj. al te
streng, overgestreng; - drako was ook de chem.
benaming van het kwik, bij sommigen ook van
het salpeter.
Drakonieten, m. pl. (van 't gr. drákón, draak)
drakesteenen, versteeningen met stervormige
teekeningen; - drakokephálon of dracocephálam, n. drakekopskruid, de turksche melisse,
eene welriekende plant; - drakenbloed (Sanguis
dracónum) is eene bloedroode, bij het ontbranden
welriekende hars, welke tot verlakken en schil
ook in de geneeskunde gebruikt wordt;-dern
men wint haar uit verschillende gewassen, inzonderheid uit den drakenbloedboom (Dracaena
Vand.) en uit de vruchten van den r o t a n g,
den zoogenaamden bindrotting (Calamus rolang); - drakonine, f. eigenaardig alkaloide, door
Melandri in het d r a k e n b l o e d gevonden.
Drama, n. gr. (van dràn, doen, handelen) eig.
handeling; dichterlijke voorstelling eereer handeling als tegenwoordig in hare ontwikkeling en
haar verloop : schouwspel, tooneelspel; - dramàtisch, adj. tooneelkunstig, de tooneelkunde
betreffende; - de dramatiek of dramatische
kunst, tooneelkunst; - dramatiseeren (spr. s= z)
tooneelkunstig inrichten, voorstellen, behandelen, inkleeden; - dramaturg, m. (v. érgein, maken
eig. en oorspr. vervaardiger van een tooneelstuk)
kenner en beoordeelaar van tooneelstukken, the
de regelen van het tooneelspel ontwikkelt en
leert gebruiken; - dramaturgie, f. tooneelspelkunde, theorie van de tooneeldichtkunst, ook
dramaturgiek ; - dramaturgisch, adj. wat haar
betreft, b.v. zulke Schriften; - dramatomanie, f.
overdreven liefde voor het tooneel, tooneelwoede
schouwspelrazernij ; - dramatopaeie, f. ontwerping en uitvoering van tooneelspelen; - dramolet, n. fr. (spr. -lè) klein tooneelspel.
.Drami, nw.-gr., z. v. a. dr a c h m e (z. ald.);
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- dramm, (vgl. d e r h e m) turksch gewicht =
3,2 gram.
dramma per musica, it. opera; vgl. d r a m a.
Drap., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Draparnaud (gest. 1805).
Drap, n. fr. (spr. dra; van 't midd.lat. drappus, it. drappo, proveng. drap, oorspr. stijve,
vaste stof, verwant met het duitsch derb, vast,
stijf, stevig, dicht, oudhoogd. derp, derap) laken,
geweven stof; - drap d'Abbeville (spr. -dabb'wiel') licht fransch laken uit de stad Abbeville;
- drap d'argent, n. (spr. -darzjan) zilverstof,
zilverlaken; -- drap d'or, goudlaken; ook soort
van appelen; - drap de dames (spr. dra d' dáám'),
vrouwenlaken, licht, fijn halflaken, doorgaans
zwart geverfde stof tot rouwgewaad; - drap de
sole (spr. -d'soá) zijdestof; - drap-plume, n.
(spr. -pluum') vederlaken, met gezuiverde vedervezels benaaide stof; - drapeau, m. (spr. -po)
vaandel; - d. blanc, witte vlag met de leliën, het
partijteeken der Bourbons; - d. rouge, vaandel
der roode republiek; - drapeeren (fr. draper)
bekleeden, met doek of laken behangen, overtrekken; de door penseel of beitel voortgebrachte
beelden kleeden, de kleeding kunstmatig nabootsen; - draperie of drapeering, f. voorstelling
van de kleeding der geschilderde of gebeitelde
figuren, de artistieke plooiing der gewaden;
schikking en plooiing der stoffen, waarmede de
ledikanten, glasramen, kamers enz. versierd,
omhangen of bekleed zijn; - drapier, m. (spr.
drapjé) lakenfabrikant, lakenkooper.
Drápa, f. oudnoorsch lofdicht.
drastisch, adj. gr. (drastikos, van drán, handelen) sterk en snel werkend, hevig ingrijpend,
aantastend, van afvoerende geneesmiddelen; (fig.) aangrijpend, treffend (dikwijls met het
bijbegrip der overdrijving); inz. sterk komisch
werkende; - drastika, n. pl. Med. sterk afvoerende middelen, zooals aloë, kolokwint, scammonium, vele metaalzouten enz.
Draught, eng., z. d r a f t.
Dravidischetalenof dekanische talen
f. pl. talen, the door de voor-sanskritische volkeren in zuidelijk Oost-Indië (Dekan, sanskr.
dredvida) gesproken werden, en waartoe het tamoelisch, het teloegoe, het canareesch, het malayalam enz. behooren.
Draw-back, n. eng. (spr. dra-bek; van draw,
trekken, en back, terug) teruggave van betaalde
rechten op zekere goederen bij uitvoer, die bij
den invoer betaald zijn; ook rabat bij gereede
betaling; ook: de keerzijde van iets, hinderpaal.
Drawing-room, n. eng. (spr. dráing -roem; onzeker of het oorspr. is schilderijzaal, v. drawing,
teekening; of zaal, waarin zich na den maaltijd
het gezelschap begeeft of terugtrekt, van dra
afgekort voor with-drawing, van withdraw,-wing,
zich terugtrekken) gezelschapskamer, gezelschapszaal, met eene groote ronde tafel, waarop
de nieuwste voortbrengselen der literatuur in
geïllustreerde uitgaven ter bezichtiging liggen;
groot gezelschap, inz. aan 't hof, receptie, hof
hoffeest.
-gezlschap,
Dray, f. eng. (spr. dree) kar, bierwagen enz.
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Dreadnought, f. eng. „vrees niets ", naam van
een zeer groot model oorlogsschip; ook soort
groote dameshoed.
Dredge, n. eng. (spr. drèdzj') mengkoren; sleepnet, beugelnet.
Drepánon, n. gr. sikkel, krom mes.
Dress, m. kleeding, costuum; - dressing-room,
n. eng. (spr. -roem; van to dress, aankleeden,
opschikken, van 't fr. dresser, in orde brengen,
opmaken; vgl. d r e s s e e r e n) kleedkamer;
- dress-circle, n. eerste rang in eng. schouw
omdat de bezoekers in full dress (d. i.-burgen,
deftig gekleed) verschijnen.
dresseeren, fr. (dresser; van 't ital. dirizzáre,
drizzáre, als kwame 't van een lat. woord
directiáre, v. directum, 't lat. dirigére, rechtmaken; ergens heen richten) oefenen, tot zeker
werk geschikt maken, africhten (eenen hond,
een paard); ook in orde brengen, opzetten, opmaken, b.v. de haren; - g e d r e s s e e r d, adj.
afgericht, geleerd, geoefend; - dressoir (spr.
dressoár), m. aanrechttafel, aanrechtbank; dresseering, of barb.lat. dressuur, f. africhting,
oefening, drilling, inz. van paarden en honden.
Driedekker, m. Mar. naam der vroegere groote
oorlogsschepen, omdat zij, behalve het ruim,
nog drie met geschut bezette verdiepingen of
d e k k e n hadden; zij voerden doorgaans van
100-120 kanonnen en 1000-1200 man (thans door
pantserschepen vervangen); ook oneig. een stout
en sterk mensch, die ruw te werk gaat, manwijf.
drillen, eng. (van drill, groef, vore) in rijen
zaaien; - dril - cultuur, f. deze wijze van zaaien
en grondbearbeiding; - dril, f. russisch linnen,
trielje.
Drimyphagie, f. gr. (v. drimys, doordringend,
scherp) Med. 't eten van scherpe, zure spijzen als
diëet.
Drink, m. eng. (van to drink, drinken) dronk.
Drittel, m. vroegere zilveren munt in Pruisen
= 1/ t It a l e r of 60 centen.
driltura, z. dirittura, ond. d i r i g e e r e n.
Driver, m. eng. (spr. drai-) drijver; voerman,
koetsier.
Droezen, z. Druzen.
Drogman, z. d r a g o man.
Droguerie, f. en drogues, f. pl. fr. (spr. dróg'rie,
dróg' ; it. droga, eng. drug, van angels dryg, drig,
ons d r o o g, dus eig. droge kruiden, planten
of waren) ruwe artsenij- en verfstoffen, gedroogde wortels, kruiden, artsenijen, specerijen, bal
ij e n; - drogist, m.-semnz.,drog
handelaar in artsenij- en verfwaren, kruiderijen, enz.
Droguet, n. fr. (spr. drogè), drogét, wollen stof,
waarvan de inslag doorgaans garen is, halfwollen goed tot rouwgewaad.
droit, droite, fr. (spr. droá, droál' ; v. 't lat.
diréclus) recht; rechts(ch);- droit, n. recht (ook in
den zin van het verschuldigde als belasting); a droite, rechts, ter rechterzijde; - droit coutumier
(spr. -koetuumjé), gewoonterecht (in tegenst.
met droit écrit (spr. -eekri) geschreven recht); droit d'aubaine, n. (spr. -dobèn'), z. a 1 b i n ag i u m; - droit de cuissage enz., z. c u 1 a g e;
$
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- droit d'épave, strandrecht; in 't algemeen recht
van een landheer om zich voorwerpen, die geen
eigenaar hebben, toe te eigenen; - droit d'étape,
stapelrecht; - droit de sauvement, z. s a u v em e n t; - droit de seigneurage (spr. senjeuraazj'),
heerlijk recht; - droits réunis, pl. (spr. -reuní)
vereenigde rechten, eene indirecte belasting op
dranken, zout, tabak enz. ; - droiture, f. (spr.
droatuur') oprechtheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, rondborstigheid, rondheid.
Dr8le, m. fr. (oorspr. duitsch; zw. troll, spookgeest, kabouter) schalk, guit, doorslepen vent;
spotvogel, snaak, d r o 11 i g mensch; - drolerie, f. snakerij, koddigheid, d r o 11 i g h e i d;
pots, snaaksche streek.
Dromedaris, m. (lat. dromas, scil. camélus, v.
't gr. dromás, loopend; later lat. dromedarius)
eenbultige kameel, die hier en daar in Azië nog
wild gevonden wordt, doch meestal tam, en
een zeer nuttig dier voor het oosten is.
Dronte of d o e d o e, m. thans uitgestorven,
zeer zwaarlijvige vogel van de grootte eener
zwaan op Mauritius en Reunion, ook
w a l g v o g e l (Didus ineplus).
Drópax, m. gr. (van drepó, ik ruk uit) pekpleister; - dropacisme, n. Med. uittrekken van
het haar door middel van eene pekpleister.
Drops, pl. eng. (eig. druppels) in drupvorm
gegoten en veelal gekleurde suikerklontjes; ook
soort van machines tot het laden van schepen.
Droschke, f. (russ. drosjki, verklw. van drogi,
soort van voertuig, eig. pl. v. droga, dissel) licht,
onbedekt russisch rijtuig met lage wielen; in
Duitschland in 't algemeen licht huurrijtuig,
meestal met een paard, gelijk die op de straten
ten gebruike gereed staan, vigilante, aapje.
Dróséra, f. gr. (bedauwd, v. drosos, dauw) Bot.
woudbloempje (ook Ros solis, zonnedauw genoemd) met ronde bladeren, aan welker haartjes
de dauw blijft hangen; men houdt het voor ge-

neeskrachtig en 't diende in de middeleeuwen ter

bereiding van een wonderdadig goudwater (vgl.
rosoglio).
Drosometer, m. gr. (van drosos, dauw) dauwmeter, balans, aan wier eenen arm eene plaat
hangt, die den dauw goed aanneemt, terwijl de
andere een tegenwicht draagt, dat door den
dauw niet aangedaan wordt; - drosometrie, f.
dauwmeting.
Drost, dróssaard, m. (uit middelned. drossále,
hgd. truchsess, nederd. d r o s t e, oorspr. spijsopdrager; later stadhouder, baljuw) voorm.
officier van justitie, hoofdofficier; schout, landvoogd in sommige streken van N.-Duitschland,
l a n d d r o s t geheeten, wanneer hij vele
districten onder zijn toezicht vereenigt; in
Hannover is landdrost de titel voor adel
personen, sedert 1822 aldaar ook de ambts--lijke
titel voor de presidenten der 6 landdrosteiën of
gouvernementen; ook het koninkrijk Holland
had onder Lodewijk Napoleon 1 a n d d r o st e n, die vervolgens door de p r e f e c t e n,
later door de g o u v e r n e u r s der provinciën, nu commissarissen des kon i n g s (der koningin) vervangen werden.
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Drud, m. (misschien van celtischen oorsprong;
Dsjébel, m. arab. berg.
vgl. D r u I d e) heksenmeester, booze geest,
Dsjema, f. arab. dorp.
kabouter, nachtmerrie; – drude, f. heks, tooverDsjemádi, m. arab. (dsjoemada, d. i. vorst kol, waarzegster; – drudenvoet, z. p e n t a- maand, van dsjamada, bevriezen) naam der 5de
g r a m m a.
en fide maand in den mohamed. kalender, die
Druiden, m. pl. (lat.-eelt. druides, angels. dry, door de bijvoeging van el-awwel (de eerste) en
armor. druz, verwant met gr. drys, eik, die el-acher (de tweede) onderscheiden worden.
wallisch dar, pl. derw luidt, waarvan derwydd,
Dsjemel, m. arab. kameel.
eikenziener, druide) priesters van den heiligen
Dsjemsjid, m. in de perzische heldensage:
eik bij de oude Celten in Gallië, Brittannië enz., grondlegger der perz. beschaving.
die, gelijk de Brahminen in Indië, eene bijzon
Dsjerad, arab. sprinkhaan.
kaste uitmaakten, wetgevers, geleerden en-der
Dsjeri, n. arab. arabisch oorkondenschrift.
dichters waren en grooten invloed uitoefenden;
Dsjerid of onregelm. dsjirid, m. arab. (eig.
bij de Scandinaviërs werden zij d r o t t e n ge- palmboomtak) soort van lichte werpspies van.
heeten. Zij waren verdeeld in o v a t e n, die veerkrachtig palmboomhout, dienende tot het
de offers verrichten en de toekomst voorspelden; dsjerid -spel of dsjeridwerpen, een te paard gee u b a g e n, die de zieken verpleegden; c a u- houden kampspel in Turkije.
s i d i c e n, die de wetten verklaarden en recht Dsjidschim, m. turksch, soort gestikte sier-spraken; b a r d e n (bij " de Scandinaviërs sjaal.
s k a l d e n genaamd), die de groote daden der Dsjiggetai, z. d s i g g e t a i.
burgers en krijgslieden bezongen en die weder Dsjin of djin, m. arab. (vgl. lat. genius) daeonderverdeeld waren in b e i d h s, m i n- mon, kwelgeest bij de Arabieren.
streelen en datgeiniads; – druiden Dsjoeins, m. pl. secte van Hindoes, merkvoet, m. vijfhoekteeken, pentagram, als versie waardig om hunne hoogst buitensporige denkoudtijds als tooverteeken; – druidisme,-ringe beelden van tijdrekening: hunne gewijde boeken
n. leer, het geloof der Druiden.
spreken van 200,000,000,000,000 s a r a g a s
Druiventros, m. naam voor een windei, zie of oceanen van jaren; éen s a r a g a doet :
m o 1 a.
1000,000,000,000,000 p a 1 i a s, en een palia beDrupa, f. lat. Bot. steenvrucht, dat is, eene vat de tijdruimte, die er zou vereischt worden
vleezige vrucht, die van binnen eene kern, pit om een zeer diepen, met menschenharen gevulof noot bevat, zooals de kers, de okkernoot, om- den put te ledigen, als men er elke honderd jaar
geven van haren bolster; – drupacéén, pl. boo- een haartje uitnam.
men, wier vrucht eene drupa is, zooals de pruim -,
Dsjonke of dsjoenke, z. j o n k.
amandelboom.
Dsjungel, m. ind. (eng. jungle, v. 't oostind.
Druschina, f. (pl. druschinen) slay. vrijwil dsjangal, ledig, woest, sanskr. dsjanggal, woest)
landweer, inzonderheid in Bulgarije.-ligerskop, door woud en moeras afgebroken en met bamDruzen of Droezen, m. pl. krijgshaftige volks- boe, gras en struikgewas bedekt landschap in
stam in Syrië die een arab. tongval spreekt en Voor - Indië, rietbosch, moeraswoud.
welks godsdienst een mengsel van heidendom,
Dsoe-'l -kade, arab. (dsoe, bezitter of begaafd.
mohamedanisme en christendom is.
met iets) lade, en dsoe-'l-hedsje, m. llde maand
dry, adj. eng. (spr. draf) droog; – dry docks, in den mohamed. kalender (de eerste eig. de
droog dok, z. dok; van wijnen: scherp en (maand) des zittens (qa'deh of ga'dat), omdat,
droog van smaak; – dry madeira of madera dry, men daarin niet op reis ging, maar te huis bleef;
m. uit gedroogde druiven bereide madera.
de laatste, de (maand) der bedevaart (hidsjdsjeh)
Dryáde, f. gr. (dryas, van drys, eik, boom) naar Mekka).
boom- of woudnimf (zie n y m p h); – dryleten,
Dualine, f. door Dittmar in 1868 uitgevonden
m.pl. versteende stukken eikenhout.
springmiddel, bestaande uit nitroglycerine (z.
Dsiggetai of dsjiggetai, m. N.H. langoor, half- ald.) met zaagsel of houtstof (lichter en krachezel, een bij uitstek schichtig en schuw dier uit tiger dan dynamiet).
het paardengeslacht in Centraal Azië.
Dualis, n. lat. (v. duo, twee) gr. Gram. tweeDsileng, m. eetbare zeeplant aan de russisch voud, tweevoudig getal, een eigen taalvorm
-chines voor twee vereenigde dingen; – dualisme, n. nw.
grenzen.
Dsjabi, m. turk. gaarder van de inkomsten lat. Philos. tweeleer, ieder leerstelsel, dat tweeeener moskee.
ongelijksoortige, oorspronkelijke en niet van
Dsjahelija, n. arab. eig. onwetendheid; bij de elkander af te leiden beginselen aanneemt; inz.
Arabieren: tijd voor Mohamed.
leer van Zoroaster, welke in de wereldorde den
Dsjamie, f. arab. eig. vergaderhuis (van voortdurenden strijd aanneemt van twee eerste
djamáa, vergaderen) groot turksch bedehuis, of grond-wezens, een goed (Ormuzd) en een
basiliek, waarin de khotbah gebeden wordt. De kwaad (Ahriman); evenzoo de veronderstelling
kleinere bedehuizen heeten m o s k e e (z. ald.), van een dubbel (geestelijk en zinnelijk) beginsel
in de menschelijke natuur; ook de leer, naar
Dsjatab, m. arab. tabakspijp.
Dsjebedsji-aga, m. turk. (v. dsjebehdsji; de welke eenige uitverkorenen zalig, al de overige
wapensmid, van 't pert. -turk. dsjebeh, wapen- verdoemd worden; in politiekan zin: de splitsing
rusting, harnas) bevelhebber van de 7000 wa- eener natie in twee elkander tegenwerkende
pensmeden.
krachten, zooals voorheen de tegenstelling der-
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beide groote mogendheden Pruisen en Oostenrijk
due (spr. doeë), ital. (= lat. duo) twee; — due
in den Duitschen Bond; of de splitsing van een volte, Muz. tweemaal; — a due of a due voci (spr.
staat in zelfstandige deelen, zooals de Duitsche —wotsji) voor twee stemmen, tweestemmig; —
en de niet-Duitsche kroonlanden van Oostenrijk; a due corde, op twee snaren.
— dualist, m. aanhanger en verdediger van het
Duegna, z. d u ë n a.
dualisme; Phys. aanhanger eener theorie, volDuel, n. (fr. duel, van 't lat. duellum), oudere
gens welke er twee aan elkander tegenoverge- vorm van bellum, oorlog, van duo, twee) tweegestelde elektrische vloeistoffen bestaan; — dualis- vecht; — duelleeren, een tweegevecht met iemand
tisch, adj. deze leer betreffende of daarop ge- hebben; — duellánt of duellist, m. hij, die een
grond; — dualiteit, f. tweeheid.
tweegevecht aangaat; vechtersbaas, vechter van
Dubek, m. turk. gewone turksche tabak.
beroep.
dubium, n. lat. twijfel; pl. dubia, twijfelingen;
Duëna, f. sp. (spr. doe-énja; it. duegna, fr.
— in dubio, in twijfel, in twijfelachtig geval; — duègne, het lat. domina, ; vgl. d o n n a) meestedubiëus, adj. (lat. dubiósus, a, um) onzeker, onge- res ; bejaarde opzichtster over jonge juffers;
wis; — dubiteeren (dubitáre), twijfelen, onzeker kuischheidsbewaakster, eerehoedster; inz. op
zijn, dobberen; — quod dubitas, ne /ecéris, waar de slavenmarkten in het Oosten: onderzoekster
gij aan twijfelt, doe dat niet; — dubitàtie (spr. van den maagdom, kuischheidsonderzoekster; —
tie=tsie), f. lat. (dubitatio) twijfeling, twijfel, on- duëno, m. (spr. doe-énlo) heer, eigenaar.
zekerheid.
Duérne, f. mid. lat. (v. duo, twee) bij boek
Dublette, z. ond. d o u b l e; — dublone, z.
elkander gestoken bladen pa--drukestwin
dob1on.
pier in folio, beide met dezelfde letter van het
Due, fr. (spr. duuk), duca, it. (spr. doeka) m. alphabet geteekend; — duët, n. it. détto, duo, m.
(van 't lat. dux, aanvoerder) hertog; — due, m. Muz. dubbel- of tweespel, muziek, die gezet is
vicotria (zeker rijtuig); — duché, n. fr. (spr. om door 2 stemmen gezongen of door 2 speeltuidu-sjé) hertogdom; — duehesse, f. fr. (it. duehes- gen uitgevoerd te worden; ook balletdans van 2
sa) (spr. du-késs') hertogin.
personen.
Dueaat, dukaat, m. (mid. lat. ducátus, it.
due volle, z. due.
ducáto) wijdverspreide goudmunt (van ongeveer
Duffel, genoemd naar de plaats van dien
5 1/2 gulden), het eerst in Italië geslagen, en zoo naam bij Mechelen, z. c o a t i n g.
genoemd, omdat een hertog (duca) van Ferrara
Duim, m. ned. lengtemaat uit het oude stelsel,
die het eerst in de 6de eeuw liet slaan, of volgens een onderdeel van den voet (z. ald.); ook honanderen naar het omschrift: „Sit libi, Christe, derdste deel van de ned. el, centimeter.
datus, Quern to regis, iste D u c a t u s", dat op
Duin, m., pl. duinen (it. en sp. duna, fr. dune,
de munten dezer soort, die koning Rogier II van eng. down, angels. dun, friesch, dune; van eelt.
Sicilië (1191-1254) als hertog van Apulië deed oorsprong: iersch-gael. dun, heuvel, hoop) zandvervaardigen, om het Christusbeeld stond; — heuvels aan de zeekust, door de zee zelf opgeducáto, m. pl. ducati (spr. doe—) voormalige worpen; — Duins (eng. D o w n s) gedeelte der
reken- en zilvermunten van verschillende waarde eng. kust langs het Kanaal.
in Italië en Spanje; — ducatón, dukatón, m. fr.
Duist, f. zwartgras, wintergras (een onkruid).
zilvermunt van den ouden muntslag in NederDuit, m. (van noorschen ? oorsprong) koperen
land en België = 3 gld. 15 ct. courant; ook weleer munt uit het voorm. nederl. muntstelsel = 5/8
in Frankrijk = 2 gld. 90 ct.
cent, of 8 duiten = stuiver = 5 centen; hij was
Due d'Alven, m. pl. fr., of dukdalven, zwaar verdeeld in 2 penningen.
aaneengeklonken paalwerk, dat ter vastlegging
Duivekater, liever deuvekater, m. (van onzevan de schepen op verschillende punten van keren oorsprong) in sommige plaatsen van Nehavens en rivieren is ingeheid (zoo men wil ge- derland een zeker tarwebrood; ook soort van
noemd naar (hun uitvinder of invoerder) den koek, die men elkaar op feestdagen ten geschenhertog van Alva (fr. due. d'Albe).
ke placht te zenden; de geldswaarde van
duce et auspice, z. ond. dux.
zulk een koek, of eenige andere gift; kermisgift,
Duehé en duehesse, z. ond. d u c.
dienstbodenfooi; — duivekater, m. benaming van
Duehobórszy of duchoborzen, pl., z . doe - het booze wezen of den duivel, waarschijnlijk
4 h o—.
z. v. a. duivelsche kater, de duivel in een kater
ductiel, adj. lat. (ductilis, e, van ducëre, leiden, veranderd; haal je de duivekater)
trekken) trekbaar, rekbaar, taai, buigzaam,
Duivelsadvocaat, z. advocdtus, diaboli, ond.
lenig, smedig, b. v. metalen, die men a d v o c a a t; — duivelsbjjbel, z. codex giganteus,
met den hamer bewerken kan; — duetiliteit, f. ond. codex; — duivelsmuur, z. d e c u m a t i
taaiheid, rekbaarheid, smeedbaarheid; plastici-sche
akkers.
teit; — ductus, m. eig. leiding; gang, weg; trek,
Duj., bij natuurwetensch. namen afk. voor
schrijftrek, pennetrek; — ductus aquosi, m. pl. Felix Dujardin (gest. 1860).
waterbuisjes; — d. pancrealicus, buis der alDukaat, z. d u c a a t.
vleeschklier; — duetie (spr. t=s) f. (lat. ductio)
Dukaton, z. ond. d u c a a t.
't voeren, leiden, leiding, besturing.
Dukdalven, z. d u c d'A 1 v e n.
Dudaim, p. hebr. welriekend gewas, dat geDuke, m. eng. (spr. doek) hertog; vgl. d u c.
zegd wordt de vruchtbaarheid der vrouwen te
Dulbend, z. t u 1 b a n d; in Constantinopel
bevorderen, alruin, mandragore.
geweven moesselien.
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dulcis, e, lat. zoet, zacht; - dulce est desipëre in
't is zoet (aangenaam) om op den rechten tijd mal (vroolijk, uitgelaten) te zijn; - dulce
et decorum est pro patria móri, zoet en eervol is
het, voor het vaderland te sterven (Horatius); . dulcacide, adj. lat. (v. dulcis, zoet, zacht, en
acidus, zuur) zuurachtig zoet, zuurzoet; - duleamàre, f. nw. lat. (v. dulcis, en amárus, bitter)
Bot. klimmende nachtschade, bitterzoet (Sola num dulcamara), een voortdurende, heesterachtige, rankenschietende inlandsche struik aan
heggen en kreupelbosschen, waarvan de stengels in de geneeskunde gebruikt worden; - duleiaan, m. nw. lat., ook dolciaan (it. dolciáno),
verouderd houten blaasinstrument, uit welks
verbetering onze f a g o t ontstaan is; ook een
register in oude orgelwerken; - Dulcla of Duleibélia, pr. naam: de zoete, lieflijke, schoon; du1eifériseh, adj. zoetigheid bevattend; - dulcifieeeren, nw. lat. verzoeten; - dule fieátie (spr.
tie=tsie) f. verzoeting; - duleinea, f. beminde,
liefje, meestal iron. gebezigd; eig. de naam van
Don Quixotes minnares, eene plompe boerenmeid.
Duleinísten, m. pl. door D u 1 c i n u s in het
begin der 14de eeuw gestichte secte, welke gemeenschap van goederen wilde.
dulcoreeren, later lat. (dulcoráre, van 't lat.
dulcis, zoet) zoetmaken, verzoeten; - dulcoràtie,
f. (spr. t=s) verzoeting, zoetmaking.
Duleose, f. zekere stof, overeenkomende met
de gewone suiker.
Dul-er, m. turk., z. ond. e r.
Duliáners, m. pl. door D u 1 i u s in de 4de
eeuw te Alexandrië gestichte ariaansche secte.
Dulie, f. gr. (duleia, dienstbaarheid) vereering,
loco, lat.
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lat. met doorngewas bedekt, met kreupelhout
bewassen.
Dummy, m. eng. (spr. dummí) doode, blinde
(bij 't whistspel).
Dumort., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Dumortier (gest. 1878).
dumosus, a, um, Bot. met doornen bezet.
Dumplei^s, m. pl. eng. secte, welke de erfzonde
en de hel verwierp.
dum spiro, spero, lat. zoolang ik adem haal,
hoop ik; zoolang er leven in is, is er hoop;
(vgl. dum).
Dunee, m. eng. (spr. duns; van duitschen oorsprong) domkop, opgeblazen botterik (waarsch.
oorspr. een spotnaam, dien de leerlingen van
Thomas van Aquino aan die van D u n s
Scotus (gest. 1308) gaven); - duneiáde, f. eig.
lied van de domkoppen; de titel van een komisch
heldendicht van P o p e (ook bestaat er eene
dunciade van Palissot op de fr. encyclopedisten en philosophen, en eene hoogd. van
Schirach).
Dundars, m. pl. turk. achterhoede van het
turksche leger.
Dundreary, (spr. dundréri) m. eng. bij de Engelschen soort baarddracht, waarbij alleen de
bakkebaarden blijven staan en de rest glad weg
-geschorni.
Dung, m. perzisch gewicht van 4 grein; ook
perzische zilvermunt, omtrent 2 1 /2 ct.
Dunk., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. Dunker (gest. 1885).
duo, lat. twee; - si duo idem láciunt, non esi
idem, als twee hetzelfde doen, is het niet hetzelfde; - e duobus mális minimum eligéndurn est,

van twee kwaden moet men het beste kiezen; aanbidding der heiligen; - dulisch, adj. slaafsch; duo, n. dubbelspel, dubbelstuk, muziekstuk voor

- dulocrátie (spr. t = ts) f. heerschappij van het
gepeupel.
Duit, m. (spr. doelt) in Opper-Duitschland,
z. v. a. jaarmarkt, mis, kermis (waarsch. verkort uit i n d u 1 t (z. ald.), dus een dag, waarop
kerkelijke indulgentie of aflaat werd gegeven,
waarme de dan eene jaarmarkt verbonden werd;
vgl. mis.
Dum., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor André Duméril (gest. 1860).
dum, conj. lat. totdat, terwijl; - dum moliuntur, dum comuntur, ánnus, est, tot zij (de vrouwen) zich in beweging stellen, tot zij haar toilet gemaakt hebben, gaat een jaar voorbij (Terentius); - dum Roma delibérat, peril Sagunium,
sprw. terwijl Rome beraadslaagt, gaat Sagunturn te gronde, d. i. men verbeuzelt den tijd.
Dum, m., z. doem.
dumb, adj. eng. (spr. dum) stom; - dum jockey
(spr. -dzj ókki), „stomme jockey", houten pop,
die men het paard bij 't dresseeren op den rug
zet; - dumb waiter (spr. -weeter), „stomme
knecht", elevator voor eetkamers.
Dum-dum, soort kanon; ook de ontplofbare
kogel, met holle spits (naar de ammunitiefabriekplaats Dumdum in Bengalen).
dumicólisch, adj. lat. (van dumus, hagedoorn)
in doornbosschen wonende; - dumiteus, adj. nw.

twee personen; vgl. d u é t; - duodecimo, f. (v.
't lat. duodécim, twaalf) Muz. twaalfde toon van
den grondtoon af gerekend, of interval, welks
beide tonen twaalf diatonische trappen van elkander staan; - duodecimo, boekformaat, waarbij het vel in twaalf gedeelten verdeeld wordt en
24 bladzijden op een vel komen, gewoonlijk uitgedrukt door 12-; - duodeeimaal, adj. twaaifdeelig,
twaalftallig; - duodeeimaal-rekening, rekening
met eenheden, die in 12 deelen en ieder van deze
weder in 12 onderdeelen verdeeld zijn, gelijk bij,
de rijnlandsche maat, daarom ook duodecimale
maat geheeten : - duodecimaal-systeem, twaalftallig stelsel; - duodecimffdisch, adj. nw. lat.
twaalfspletig; - duodecimlóbisch, adj. twaalflobbig; - duodecimble, I. Muz. figuur van 12 noten,
die slechts voor 8 van gewone tijdswaarde gelden; - duole, f. figuur van twee noten, die de
waarde hebben van drie van dezelfde soort.
Duodènum, lat. (v. duodéni, bij twaalven) of

duodekadaktylon, gr. n. Anat. twaalfvingerige

darm; - duodenaal, adj. dien darm betreffende,
daartoe behoorende; - duodenitis, f. ontsteking
van den twaalfvingerigen darm.
Duodi, z. d e c a d e; - duodrama, z. ond.
melodrama.
duotrigesimaal, adj. nw. lat. tweeëndertig
kristallen) ; - duoviraat, n. duoviri--zijdg(van

DUOTRIGESIMAAL.

— 399 —

m. pl. Zie duumviraat, duumviri.
Dupe, f. fr. (v. 't provinc. fr. dupe, duppe,
onnoozele, licht te vangen vogel) bedrogene,
om den tuin geleide, gefopte bloed, sukkel, onnoozele ziel, zwakhoofd, die zich licht laat beethebben; ook een kaartspel; - dupeeren (fr. duper)
bedriegen, beethebben, foppen, bij den neus
leider, voor den gek houden, teleurstellen; duperie, f. bedriegerij, misleiding, fopperij.
Duplum, n. lat. het dubbele, tweevoudige;
- dupli pcena, straf van het dubbele; i e t s in
duplo d o e n, o p m a k e n, iets dubbel of in
tweevoudig afschrift vervaardigen; - dupleeren
(lat. dupláre), verdubbelen; - duplex, tweevoudig, dubbel; - duplex- stelsel, gelijktijdig overseinen van twee berichten langs denzelfden
draad, z. d u p 1 i c a t u s; - dupliek, f. nw. lat.
tweede beantwoordings- of verweerschrift, of
tegenantwoord van den beklaagde op de r e p 1 i e k van den klager, wederantwoord; - duplieeeren, lat. (duplicáre, van duplex, tweevoudig) ook addupliceeren, verdubbelen; Jur. een
tweede antwoord geven, op de repliek antwoorden, een wederantwoord indienen; - ad duplicándum, ter beantwoording van de repliek van
den klager; - duplicatie (spr. t=ts) of duplicatuur, f. verdubbeling; - duplicatie van den kubus
zie delis eh problema; -duplicatiel,nw.
lat. wat zich dwars laat vouwen; - duplicatus,
a, um, lat. Bot. dubbel;- duplicato-crenatum, Bot.
dubbelgekerfd;-duplicato-serratum, Bot. dubbelgezaagd; - duplieátum of duplicaat, n. lat. iets
dubbels; dubbel afschrift van eene acte enz.; duplicaat-zout, n. oude naam voor zwavelzure
kali; - duplicator, m. verdubbelaar, een soort
hektograaf; - dupliciteit, f. dubbelheid, het tweevoudig zijn van eene zaak; Phil.vervallen in strijdigheden, ook de tegenstelling van twee krachten, b. v. het tegenwerken van de afstootende
en aantrekkende kracht, oneig. dubbelhartigheid, onoprechtheid, valschheid; - duplieidéntiseh, adj. nw. lat. met dubbele tanden; - duplielpénnisch, adj . met overlangs gevouwen vleu-
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um, hard) Muz. harde toonsoort, in welker toonladder en accoorden de groote terts ligt; de Italianen noemen die m a g g i o r, de Franschen
m a j e u r; - duriteit (lat. durilas), dureté, f.
fr. hardheid, ongevoeligheid, hardvochtigheid,
ruwheid, wreedheid; beleediging; - durante, lat.
(v. duráre, eig. harden; verder : duren, voortduren) gedurende, b. • v. durante lite, gedurende het
rechtsgeding of den strijd; - durante matrimonio,.
gedurende het huwelijk; - durábel, adj. (lat.
durabilis, e) duurzaam, blijvend, sterk; - dura-biliteit, f. de duurzaamheid; - duralumin, n.
hard aluminium, een nieuw metaal, licht en toch
hard, voor 90 % uit aluminium bestaande; durátie (spr. t=ts) f. nw. lat. Med. verharding; duresceeren (lat. dvrescére), hard worden ; durieordia, f. lat. hardvochtigheid, onbuigzaamheid; - durieórisch, adj. hard van huid; - durivéntrisch, adj. nw. lat. hardbuikig.
Dust, n. (nederd., eng., angels., oudfriesch en
oudnoorsch) stof, opveegsel.
dutch, adj. eng. (spr. dutsj) hollandsch; ook
verachtelijk z. v. a. duitsch (german); - Dutchman, Nederlander; - the Dutch, de Nederlanders;.
- dutch courage (spr. korridzj'), jenevermoed.
Duty,f.eng. (spr. djoelie)plicht, dienst, belasting..
Duumvir, m. pl. duumviri, lat. (van duo, twee,.
en vir, man) twee mannen, twee personen, die
als ambtgenooten een overheidsambt gemeenschappelijk waarnemen; - duumviraat, n.
(duumviralus) tweemanschap, waardigheid van
tweeman; die staatsinrichting, waarbij twee te.
gelijk regeeren. Hiernaast staat de schrijfwijze
-duovir,at.
Duvet, n. fr. (spr. duwti) dons ; melk- of vlashaar ; het wollige, wol aan planten en vruchten.
dux, m. (genit. ducis) lat. aanvoerder; hertog;.
Muz. leider, thema of hoofdzetting in eene fuge;.
- duce et auspice, onder leiding en bijstand (vgl.
auspex).
Dvandva, ski. paar, samengestelde woonden,,
die omschreven kunnen worden door de deelen
vereenigd door „en", b. v., heereboer, doofstom.

gels; - duplokónisch, adj. uit twee kegels over
dwell, eng. wonen; - dwelling, f. eng. woning..
elkander bestaande.
Dwor, m. russ. hof, plaats, binnenplaats; Dupondius, m. oud-rom. munt van 2 a s s e s; dwornik, m. russ. deurwachter, portier.
ook iron. een aankomend student.
Dyárchen, m. pl. gr. (van dyo, twee) twee koDurandal of Durandart, naam van het zwaard ningen, die tegelijk denzelfden troon bekleeden,.

van Roeland van Ronceval.
tweevorsten of halfvorsten; - dyarchie, f. tweeDurandesche druppels, pl. Med. een mengsel heerschappij, de regeering van twee vorsten op

van aether en terpentijn tegen galsteenen.
durante causa durat e/`ectus, lat. z. onder c e sseeren.
Durbar, z. d o e r b a r.
Durchmusterung, f. dui. monstering, onderzoek; Astron. de catalogiseering van de sterren
aan een zeker hemeldeel, sterrencatalogus van
Argelander te Bonn der sterren tot de 9e of 10e
grootte.
durus, a, um, lat. hard; dura mater, f. Anat.
hard hersenvlies; - dura lex, sed lex, de wet is
hard, maar 't is de wet; - in durius of in pejus
vonnissen ; -Jur. eenbeschuldigde in het volgende
vonnis grooter straffen opleggen dan in het vorige; - dur, n. fr. (spr. duur; van 't lat. durus, a,

denzelfden troon; - dyárchisch, adj. wat tot dedyarchie behoort; - dyas, f. tweeheid, tweetal,.
paar; - dyadiek, f. of dyádisch talstelsel, n. tweeta g stelsel, de door Leibnitz voorgestelde een
getallen in klassen,-voudigsterln
waarbij men niet meer dan twee cijfers (1 en 0),
noodig heeft; het jaar 1885 wordt in dat talstelsel uitgedrukt door 11101011101.
dyed, adj. (spr. dai-ed; van to dye, verven) geverfd; - dyed cottons, geverfd katoen.
Dynactinometer, m. gr. toestel tot nauwkeurige bepaling van den tijd, gedurende welken
het licht heeft gewerkt bij de vervaardiging van
photographieën.
D^nameter, m. (uit het gr. onjuist gevormd,.
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beter d y n a m o m e t e r, z. ald.) vergrootingsmeter, een werktuig om de vergrootingskracht
.der verrekijkers te meten.
Dynámis, f. gr. kracht, werkend vermogen; –
,dyname, f. (verfranschte vorm van het vorige
woord) de eenheid van kracht, die aan de eenheid van massa de eenheid van versnelling geeft,
oak d y n e, geheeten, z. a. ; – dynamika, f.
krachtleer, leer van de beweging, wetenschap
.der bewegende krachten, deel der hoogere werktuigkunde ; vgl. h y d r o d y n a m i k a; – dynámisch, adj. veel vermogend, veel werkend,
zelfkrachtig of -werkzaam, door inwendig levende kracht werkend, vrijwerkend, in tegenst.
met m e c h a n i s c h; ook de leer der krachten
betreffende; dynamische teekens in de muziek,
de teekens, die aangeven of en met hoeveel
kracht gezongen of gespeeld moet worden; –
dynamisch stelsel of dynamistika, f. leer, volgens
welks men de stof als oorspronkelijke b e w eg e n d e k r a c h t beschouwt en de natuurverschijnselen het naast uit inwendige krachten of
.het levens-principe afleidt; – dynamïcus, dynamist, m. aanhanger dier leer, het tegengestelde
van a t o m i s t; – dynamiet, n. door vermenging van nitro-glycerine (z. ald.) met een andere
veerkrachtige, poreuze, maar niet explosieve stof
(gewoonlijk kiezelgoer) vervaardigde ontplofbare
stof, inz. om gesteenten in mijnen te laten sprin.gen en tot oorlogsdoelei:uden;neemtmeninplaats
van kiezelgoertotpoedergebracht,zwakgebrande
houtskool, dan heet het mengsel cellulose-dynamiet; – dynamieter, dynamitaar (fr. dynamitard),
dynamitist, m., iemand die van dynamiet gebruik
maakt als wapen in den strijd tegen de gevestigde orde van zaken; – dynamo, f. elektrisch werktuig, dat mechanisch arbeidsvermogen omzet in
.elektrisch; – dynamotor, een elektr. machine
met twee ankerwikkelingen en een gemeenschappelijk veld; – dynamodermie, f. geneesmethode
door elektriciteit; – dynamologie, f. krachtenleer, leer der afzonderlijke natuurkrachten; –
d f namometer, m. krachtmeter, een werktuig om
door middel van de elasticiteit van een stalen
veer druk- en trekkrachten of mechanischen
.arbeid te meten; Astron. vergrootingsmeter;
vgl. het onjuiste d y n a m e t e r; – dynamometrie, f. krachtmeting; – dynamométrisch,
adj. tot de krachtmeting behoorende; – dynámus, dynamódus, m. kracht om 1000 kilo's een
meter hoog te lichten.
Dynast, m. gr. (dynástes, van dynámai, ik
_kan; vgl. d y n a m i s) machthebber, heerscher
of beheerder van eenen staat; in de middeleeuwen: bezitter eener heerlijkheid of van een riddergoed; – dynastie, f. (gr. dynasleía) heerschappij, oppermacht; volgrij van regeerende vorsten
uit hetzelfde geslacht, vorstengeslacht; – dy.nastisch, adj. tot eene vorstenfamilie behoorende, of die aanhangende.
Dyne (gr. dunè, kracht), f. eenheid van kracht,
die aan 1 gram van zekere stof een versnelling
van 1 c.M. per seconde kan geven, z. d y n a m i s.
Dyophysieten, m. pl. gr. (van do, twee, en
physis, natuur) secte van christenen, die twee
–
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naturen in Christus aannam; in tegengenst. met
de M o n o p h y s i e t e n.
dys-, gr. voorlettergreep, beteekent, inz. in
uitdrukkingen tot de geneeskunde behoorende:
het kwade, verkeerde, gebrekkige (het tegendeel
van het voorvoegsel eu), overeenkomende met
het nederd. m i s, w a n, o n, vandaar dywmie of
dyshaemie, f. (van haima, bloed) ziekelijke gesteldheid van het bloed; – dyswsthésis, f. ongevoeligheid, stompzinnigheid; Med. afwijkingen
in de gevoeligheid der zenuwen; – dysoestheterien, f. pl. ziekelijke aandoeningen der zinswerktuigen; – dysanagogie, f. moeilijke braking; –
dysarthrie, f. med. gebrekkig spreken bij hersenziekten; – dysarthritis, f. Med. onregelmatige articulatie; – dysarthrg-sis, aangeboren ontwrichting;
- dysblennie, f. gebrekkige menging of ziekelijke
hoedanigheid van het slijm; – dyschesie, f. bezwaarde, pijnlijke stoelgang; – dyscholie, f.
slechte hoedanigheid der gal; – dyschroee, f. afwijkingen van de kleur der huid; – dyschylie, f.
ziekelijke hoedanigheid der chijl; – dyschymie,
ziekelijke toestand der spijspap in de maag, der
vochten in het algemeen; – dyscinesie, z. d y sk i n e s i e; – dysdakria, f. ziekelijke hoedanig heid der tranen; – dysdakryósis, f. gebrekkige
traanafscheiding; – dysdynamie, f. ziekelijk aangedane levenswerkzaamheid, ziekte; – dysekoia,
f. hardhoorigheid; – dyselkie, f. (v. hélkos, zweer)
moeilijke genezing van zweren; – dysenterie,
f. (van entéron, darm, ingewand) persloop, roode
loop; – dysentérisch, adj. door den loop ontstaan,
daaraan lijdende, daarnaar zweemende; – dysepulosis, f. (v. gr. ule, litteeken) of – dysepulótika,
pl. moeilijk dichtgaande wonden; hardnekkige
zweren; – dyserethisie, f. die ziekelijke afwijking
van de levenskracht, welke moeilijke prikkel baarheid wordt genoemd; – dysgalaktie, f. slechte
hoedanigheid van 't zog; – dysgenesie, f. ziekelijk
teelvermogen; ziekelijke of geen natuurlijke verrichting der teeldeelen; – dysgeusie, f. verkeerde
smaak; – dysgeusthie, f. ontaarde smaak; –
dyshaemie, z. d y s oe m i e ; – dyshaemorrhois, f.
onderdrukte of moeilijk vloeiende aambeien; –
dyshaphie, f. ziekelijk tastgevoel; – dyshidrie, f.
(v. hidrós, zweet) ziekelijk, inz. moeilijk volgend
zweeten; – dyshorasie, f. 't moeilijk zien, slecht
gezicht; – dysialie, f. ziekelijke hoedanigheid van
het speeksel.
Dysis, f. gr. (v. dein, ondergaan) 't onderduiken, ondergaan.
Dyskatabrósis, f. gr. (vgl. dys-), z. v. a. d y sp h a g i e, z. ald. ; – dyskinesie, f. stijfheid,
moeilijke beweegbaarheid; – dyskcelie, f. onderbuikskwaal; – dyskölus, gr. m. iemand, die van
eene algemeen heerschende meening afgaat, een
zonderling; – dyskoprie, f. ziekelijke toestand der
uitwerpselen; – dyskrasie, f. slechte vochtmenging, zwaar- of dikbloedigheid; vgl. e u k r a s i e ; – dyskrátisch, adj . kwaadsappig, zwaarof dikbloedig; – dyslalie, f. zwaarheid, belemmering van spraak; – dyslochie, f. moeilijke of
onderdrukte kraamzuivering; – dysmasësis, dysmastésis, f. het moeilijk kauwen; – dysmenie of
dysmenorrhoea, f. moeilijke maandelijksche zui-

DYSKATABROSIS.

— 401 —

vering; – dysmnésie, f. zwakte van het geheugen; – dysmorphie, f. wanvormigheid, wangestalte ; — dysmorph, adj. wanstaltig; — dysodmie
of dysosmie, f. walgelijke reuk, uit neus, mond,
maag, okselholten, voeten, vrouwelijke teeldeeten komende; — dysodontiásis, f. moeilijk tandenkrijgen; — dysopie of dysopsie, f. zwakzichtigheid;
— dysorexie, f. verminderde eetlust; — dysosmie,
f. verminderde reuk; — dysosphrásie, f. gebrekkig
reukvermogen; — dynostósis, f. moeilijke beendervorming, beenderziekte; — dyspathie, f. ongeduld der zieken, met klagen verbonden; — dyspepsie, f. slechte spijsvertering; — dyspepsodynie,
f. maagpijn, door slechte spijsvertering veroorzaakt; — dyspéptisch, adj. zwaarverterend; —
4ysphagie, f. moeilijke doorzwelging; — dysphonie, f., z. v. a. d y s 1 a 1 i e; — dysphorie, f. kwalijk bekomen van een geneesmiddel of van eene
kuur; onrust, kwalijk bevinden; — dyspionie, f.
ziekelijke hoedanigheid van het vet; — dyspnöë,
f. kortademigheid, aamborstigheid, moeilijke
ademhaling; — dyspotísme, n. moeilijk drinken; —
Iyssialie, f. moeilijke speekselbereiding; — dyssi-
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tésis, f. moeilijkheid om voedsel te gebruiken; —
dysspermasie, f., dysspermatísme, n. onvermogen
om het zaad te ontlasten; — dysspermie, f. zieke
toestand van het zaad; — dyssynusie, f. on--lijke
vermogen der vrouw tot den bijslaap; — dysthelasie, f. ongeschiktheid om te zuigen; — dystherapeuta, n. pl. hardnekkige ziekten; — dystherapie,
f. moeilijke genezing; — dysthesie, f. rusteloosheid
der zieken; — dysthymie, f. zwaarmoedigheid,
droefgeestigheid; — dystoeie of dystokie, f. moeilijke verlossing; — dystokologie, f. leer van de
moeilijke geboorten; — dystonie, f. afwijking in
de spankracht eener spier; — dystrophie, f. slechte, gebrekkige voeding; — dystychie, f. ongeval,
ongeluk; — dysuresie, f. slechte hoedanigheid
van de urine; — dysurie, f. (van urein, pissen) de
met moeilijkheden verbonden urineloozing.
Dziénnik, m. poolsch. (v. dzien, dag) dagblad,
courant.
Dziggtai of dziggetai, m. zie d s i g g e t a i.
Dzyan, zeer oud boek, waaruit wijlen mevr.
Blavatsky haar „Geheimleer" geput heeft.

E.
E. in de natuurkunde = elektriciteit;— als chemisch teeken = erbium; — als oud-romeinsch getal = 250; — É (als oud-rom. getal) = 250 duizend.
E. = erexit, lat. hij heeft opgericht; — = ejus,
van hem zijn; — = est, fr., east, eng. het oosten
(op kompassen, kaarten); = éminence, fr., e m in e n t i e; — = ergo, bijgevolg, dus, derhalve; — =
excellence, fr., e x c e 11 e n t i e; — = expressum,
bijzondere (bode); — e. a. = en anderen; — e.
abr. = ex abruplo, plotseling, onverwacht; —
e. an. = ex animo, van harte, opzettelijk; —
e. c. = exempli causa; ook = ex commissióne
(z. ald.); — e. c. -of e. cap.) = ex capite, uit het
hoofd; — e. c. of e. cath. = ex cathedra, op meesterachtigen toon; — E. of Ed. = edel; — E. A. _
edelachtbaar; — E. G. A. = edelgrootbaar;
E. G. M. = edelgrootmogende; — E. Gestr. _
,edelgestrenge; — E. M. = edelmogenden; — E.E.
M.M. H.H. = edelmogende heeren; — Ed. =
editio, lat. uitgave; — ed. = édidit, hij heeft uitgegeven; — edd. = edidérunt, zij hebben uitgegeven; — e. dgl = en dergelijke; — e. g. = exempli
:gratia, z. e x e m p e l; — s/. of ejusd. = ejusdum, z. ald. ; — E. K. (in almanakken) = eerste
kwartier; — e. k. = eerstkomende; — El. _
elector; — e. o. w. = eerst open water; - E. M. K. = Elektromotorische kracht;
spanning; — e. o. = ex officio, ambtshalve; — e. o. w. = eerst open water; — cod. _
eodem, z. ald. ; — Ep. = epistola of episcopus; —
e. p. = en personne, fr. in persoon (op visite
— e. p. of e. pro/. = ex pro/esso, be--kartjes);
ioeps- of ambtshalve ; — e. p. = ex post, achterKRAMERS -ZONDERVAN.

aan, naderhand; — Eq. of eq. = eques; — Erg. _
ergon z. a. ; — Esq. = Esquire, z. ald. ; — e. t. of e.
temp. = ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid; — etc. = et cetera, en zoo voorts; — et s. p. =
et sic porro, en zoo verder; — e. u. = ex usu,
buiten gebruik, in onbruik; — e. v. = ex voto,
naar wensch, krachtens eene gelofte; ook en
ville, fr. (spr. an viel), in de stad van inwoning;
—Ew. = eerwaarde; —Exc. = excellentie;
— exc. = excipe, z. onder e x c i p i e e r e n;
of = exudit; = excl. = exclusive, uitsluitenderwijze, met uitsluiting; — Exod. = e x o d o S; —
ex S. D. = ex senátus decréto, volgens besluit
van den raad; — Extr. = e x t r a c t; ook =
extraordinarius, z. ald.; — e. z. v. _
en zoo verder.
E. op munten beteekent voor Pruisen de
muntplaats Koningsbergen; in het Duitsche rijk;
Dresden; voor Oostenrijk: Karlsburg; voor
Frankrijk: Tours.
e, lat. voorz., z. e x.
Eagle, m. eng. (spr. ieg'l; van 't fr. aigle,
lat. aquila) eig. adelaar, arend; noord-amerik.
gouden munt van 10 d o 11 a r s, sedert 1 Augustus 1834 = 25 gl. 21 ct. innerl. waarde ; de
oudere zijn 1 1 /2 gl. meer waard.
Earl, m. eng. (spr. url; angels. eorl, zw. en
ijsl. jarl) graaf, de derde in rang der adellijke
titels, tusschen mar q u i s en vis c o u n t;
de hoogste titel is d u k e, z. ald.
earmarked, eng. (spr. iermaaked) gemerkt aan
het oor (b. v. schapen); in 't algemeen: een herkenningsteeken dragend.
Earth, f. eng. (spr. urth) aarde ; — earthen,
26
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aarden, b. V. earthen ware, aardenwerk, pottengoed.
Easter, Ostara, godin der oude Saksers,
wier feest in April viel, vanwaar die maand bij
hen e a s t heette ; in het eng. wordt het
paaschfeest eastern) (spr. iester) in het dui.
Ostern genoemd.
Eastmanpapier, n. Phot. soliopapier van
Eastman, een soort a r i s t opapier. z. a.
eau, f. fr. (spr. oo; van 't lat. aqua) water; eau admirable, wonderbaar water, een vergift
der giftmengster de markiezin de Brinvilliers; eau athénienne, atheensch water, een zuiveringsmiddel voor de hoofdhuid; - eau cosmélique, n.
(spr. -tíék') schoonheidswater, blanketselwater;
- eau d'ange (spr. danzj'), engelenwater; - eau
d'arquebusade (spr. -dark'buzáád'), schotwater,
wondwater; - eau d'Atirona, fijne vloeibare
schoonheidszeep; - eau de beauté (spr. -bote),
schoonheidswater; - eau de bouquet (spr. -boekè),
bloemruikerwater; - eau de Botot, tinctura
odontálgica, een mondwater; - eau de canelle,
kaneelwater ; - eau de Carmes, z. v. a. k a rm e 1 i e t e n-w at e r, spiritus aromáticus; - eau
de cerises, kersenwater, kirsch; - eau de Cologne,
keulsch water, het beroemde door J. M. Farina
vervaardigde geestrijke reukwater; - eau de
Cologne double, dubbel keulsch water, uit
andere keulsche fabrieken, wordt in korte
dikke flesschen verzonden; - eau de fleurs de
tilleuls (spr. -tieljeul), lindebloesemwater; - eau
de /leers d'orange (spr. fleur d'oránzj'), oranje
- eau de la reine, koninginnewa--bloesmwatr;
ter, - eau de Javelle, bleekwater, vlekkenwater,
chloorwater, dat tot verwijdering der vlekken
uit stoffen dient, waarvan het hoofdbestanddeel onderchlorigzuur kali is (genoemd naar
den Franschman Javelle); - eau de Labarraque,
een soort bleekwater; - eau de lavande, lavendelwater; - eau de Luce, vloeiende brandig
dierlijke barnsteenzure ammonia, loogzoutwater,
een sterkriekend water, genoemd naar den uit
een apotheker; - eau de menth poivrée-vinder,
(spr. mant' poavré), pepermuntwater; - eau de
mille fleurs (spr. miel' fleur), duizendbloemen water; - eau de muscat (spr. -mu-ská), muskaatwater; - eau de noyaux (spr. -moajó), gebrand
water uit notenpitten; - eau de Perse, perzisch
water; - eau rosmarin (spr. -romaren), rosmarijnwater; - eau de Seltz, seltserwater; - eau de
senteur (spr. santeur), reukwater, welriekend
water; - eau de vie, z. aqua vitae; - eau d'or,
goudwater; - eau forte, sterkwater om te etsen;
- eau gazeuse, koolzuurwater; - eau regale, z.
aqua regis; - eau seconde, sterkwater uit ver
salpeterzuur (om gouden waren in te-dun
koken).
Eaux et forêts, pl. fr. (spr. oo-zé- f oré) wateren
en bosschee, in Frankrijk het departement,
dat de jacht en de visscherij bevat, .het jachtwezen, houtvesterschap.
Ebauche, f. fr. (spr. eboosj' ; v. 't oudfr.
bauhe, wandpleisterwerk) eerst ontwerp, eerste aanleg van eene schilderij, teekening of
een geleerd opstel, schets (it. abbozzo); -
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ebancheeren (fr. ébaucher), vluchtig of opper
ontwerpen, uit den ruwe bearbeiden.-vlakig
Ebbenhout, (lat. ebénus, gr. ebénos, van 't
hebr. ében, steen) eig. steenhout, het zeer
vaste en zwarte kernhout van Diospyros en
Maba, een indischen en afrikaanschen boom;
- ebeneeren, nw. lat. met ebbenhout inleggen, opleggen; in 't algemeen inleggen en
zwart uitbijten; - ebenist, m. (fr. ébéniste) hij,
die in ebbenhout werkt of in- en opgelegd werk
maakt; schrijnwerker; - ébénisterie, f. fr.
schrijnwerk.

Ebedméléch, hebr. mansn.: eig. dienaar
des konings.
Ebenaceen, pl. ebbenhoutachtige boomen.
ebenbiirtig, dui. van gelijke geboorte, gelijk,
in meer algemeenen zin.
ebeneeren, ebenist, z. ond. e b b e n h o u t.
Eben-Hazer, hebr. steen der hulpe. I Sam.
7 : 12.
Ebionieten, m. pl. (van 't hebr. ebjonim, d. i.
a r m e n), oorspr. joodsche benaming der
Christenen in 't algemeen; in de 2de.
eeuw in Palestina ontstane christen-secte, die
tevens de Mozaische wet volgde en aan de godheid van Christus twijfelde.
Eblanine f. of eblaniet, n. gele kristalliseerbare in ruwen houtgeest aanwezige kleurstof
z. V. a. pyroxanthine.
Eblis, naam, dien de Arabieren aan den vorst
der daemons geven (eene verbastering van het
gr. diáb-ólos).
eblouisseeren, fr. (spr. e-bloe- i-séren), ver
verbazen, verblu ff en; verleiden; weg -blinde;
-is'mán)-slepn;bouimt,.(spr
verblinding, schemering voor de oogen; ver
verleiding; - eblouissant (spr. e-bloe-i--rasing,

sán), verblindend, schitterend.
Ebn, arab. (ebn, ibn; vgl. Aben) zoon (voor
een anderen naam b. v. Ebn Ali; tusschen
twee namen schrijft men Ben b. v. Mahomed
Ben Mustafa).
Eboniét, n. mengsel van caoutchouc, zwavel
en zwartsel; gevulcaniseerde caoutchouc; voor
kammen, knoopen, heften en als isoleering in
de elektrotechniek veel gebruikt.
Ebony (spr. -i), eng. ebbenhout.
eborinus, a, um, lat. Bot. ivoorwit, geelachtig

wit.

ebracteatus, a, um, lat. Bot. door geene schutblaadjes ondersteund.
ebraneheeren, fr. (spr. ch = sj' ; vgl. b r a ne h e) snoeien, kappen, van takken ontdoen.
ebranleeren (spr. ebran-, fr. ébranler van
branler, wankelen, waggelen; vgl. b r a n 1 e e ren) schokken, doen waggelen, schudden; ontmoedigen, besluiteloos maken; - ebranlemént,.
n. (spr. -mar') schok, stoot; ontmoediging.
Ebrieteit, f. lat. (ebriétas, van ebrius, a, um,.
dronken) dronkenschap ; roes ; - ebrieus, adj.
aan den drank verslaafd; - ebriositeit, f. (spr..
s=z) (lat. ebriositas) neiging tot dronkenschap..
Ebrillade, f. fr. (spr. e-bri-ljáád' ; van 't oudfr.
bridel, nw.fr. bride, it. briglia, van 't hoogd.
brittil, ons b r e i d e 1, toom, teugel) in de rij-
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kunst: forsche ruk met den teugel, wanneer
het paard niet wil wenden.
Ebro, f. rijtuig, droschke in Oost-Indië, ook
r o p o genoemd.
Ebullitie (spr. t=ts) f. nw.lat. van (ebullire,
opborrelen, enz., van bolla, waterbel) koken,
opwellen, opborrelen eener vloeistof door de
hitte; Med.' uitslag van kleine blaartjes over
het lichaam, door eene verhittende behandeling
of sterke gemoedsaandoening ontstaande; –
ebullitio stomáchi, f. Med. 't koken der maag,
zuur; – ebullioskoop, m. lat. gr. door BrossardVidal uitgevonden instrument om het alkoholgehalte van wijn te bepalen door waar
kookpunt.
-nemigvaht
ebur, n. lat. (v. 't oud-egypt. ebur, olifant,
iersch boir, sansk. ibha) ivoor, elpenbeen; – ebur
f ossile, versteende mammouthstanden; – ebur
ustum, gebrand ivoor; beenzwart; in het algemeen: tot poeder gebrachte beenderkool om
zwart te verven ; – eburine, f. nagemaakt
ivoor uit beenderenmeel en eiwit of bloed.
Eburónen, m. pl. germ. volksstam van het
oude België, die in het tegenwoordige Luiker land woonde.
Ecaehe, eseache, f. fr. (spr. ekásj'), langwerpig rond of ovaal paardebit.
Ecaille-werk (spr. ekálj'–; van het fr. écaille,
it. scaglia, schub, en dit van 't oudd. scala,
s e h a a 1) schubvormig schilderwerk op porselei en tapijten; ook schildpadschalen tot inlegging van sieraden in de heraldiek; écaillé:
geschubd.
ecalcaratus, a, um, lat. Bot. ongespoord.
Ecarláte, n. fr. (provenc, escarlat, van 't pert.
sakarlál, te vergelijken met het sanskr. soerakta)
donker gekleurd, hoogrood, scharlaken, schar
-lakenrod,sch u.
ecarteeren, fr. (écarter, oorspr. escarter, = it.
scartáre, van carta, kaart) eig. in 't kaartspel
eenige kaarten afleggen of ter zijde werpen om
daarvoor andere in de plaats te nemen of te
koopen; in het algemeen: verwijderen, afzonderen, ter zijde leggen, uitschieten; uitweiden,
van de hoofdzaak afgaan; – cart, n. (spr.
ékáár) weggeworpen en daarvoor ingekochte
kaarten; – écarté, n. zeker kaartspel, dat
door 2 personen met 32 kaarten wordt gespeeld.
ecaucdatus, a, um, lat. Bot. zonder staart.
ecbolia, z. e k b o 1 i a.
ecce homo, lat. zie, welk een mensch l (volgens
de statenvertaling in Joh. 19, 5: „zie den
mensch") als subst. een eccehómo, n. Pict.
beeld van den lijdenden Jezus in den toestand
waarin Pilatus hem met die woorden aan de
Joden voorstelde; buste met de doornenkroon;
vooral die van Guido Reni is beroemd.
Eceentriciteit, z. excentriciteit.
Ecchelysis, ecchoresis, enz., z. e k c h–.
Eechymóse, f. (gr. ek uit, cheëin, gieten) bloed
-uitsorng
onder de huid.
ecclesia, f. lat. (eig. volksverzameling, v. 't gr.
ekklësia) kerk; – e: cathedrális, bisschoppelijke
kerk; – e. f ilialis, dochterkerk ; – e. mater,
-
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moederkerk; – e. metropolitàna, hoofdkerk,
aartsbisschoppelijke kerk; – e. militans, strijdende kerk; – e. pressa, onderdrukte kerk, kerk
in druk; – e. régnans, heerschende kerk; – e.
triumphans, zegepralende kerk; – e. vágans,
dolende, zwervende gemeente ; – e. viduàta,
ledigstaande, niet bediend wordende kerk; –
ecclesiárch, m. gr. kerkvoogd; opziener over
de kerken en de regeling van den godsdienst
in de grieksche kerk; – ecelesiarchie, f. kerkelijke heerschappij, kerkelijk toezicht; –

ecclesiást, ecelesiastes of eeclesiasticus, m.
geestelijke of kerkdienaar; ook Salomo's boek
de Prediker (z. k o h e 1 e t h); – ecclesiástisch, ecciesiastiek, adj. tot de kerk behoorende,
kerkelijk, geestelijk; – ecclesiastica, pl. n. kerkzaken ; – ecelesiastiek, f. kerkleer ; – ecclesiastical
titles act f. eng. (spr. . ekkleziëstikel tait'ls ekt)
wet op de geestelijke titels, in 1851 tegen de
invoering der katholieke bisschoppen in Engeland uitgevaardigd.
Ecelisis, z. ekklisis.
eccol it. (= lat. ecce) ziedaar.
Eceope enz., ecerisis enz., e k k–.
Echafaud, n. fr. (spr. e-sja f O'), z. s c h a v o t;
- echafaudage, f. (spr. –dá-z j') 't opslaan van eene
stellage of een steiger; Fort. stelling of steiger
achter de vestingwallen om met het klein
geweer door de schietgaten te kunnen vuren.
echalasseeren (spr. ch–sj) fr. (échalasser, van
échalas, paal, wijngaardstaak, gr. cháraks,
puntpaal) met palen voorzien, de staken zetten
(bij de wijnstokken).
Echalótte, fr. (spr. ch = s j) of s j a 1 o t t e
(z. aid.), Bot. bolplant, die in reuk en smaak
op het knoflook gelijkt, schalonje, sauslook
(Allium ascalonicum); – trillend koperen plaatje
bij orgelpijpen.
echampeeren (spr. ch=sj), fr. (échamper of
échampir) Pict. door licht en schaduw van den
grond doen uitkomen, losmaken.
echancreeren (spr. e-sjank–), fr. (échancrer,
van 't lat. cancer, kanker, midlat. tang, schaar,
boog, boogvormige kromming) uithollen, boog
uitsnijden; – eehancríre, f. rond uit--vormig
snijdsel, uitholling, halvemaansgewij ze uitsnede.
echangeeren (spr. e-sjánzj'–), fr. (echanger;
vgl. c h a n g e e r e n) ruilen, wisselen, uit
echange, m. (spr, e-sjanz j') ruiling,-wiseln;–
uitwisseling, wissel; – le libre échange, vrije
handel.
Echanson, m. fr. (spr. esjanson) schenker
(bij vorsten).
Echantillon, n. fr. (spr. e-sjanti-ljón; v.
't oudfr. chant, cant, hoek, stuk, verklw. chantel,
cantel, en dit van ons kant, rand, scherpe
zijde, een oorspr. celtisch woord) staaltje, proef,
monster, b. v. van een stuk laken.
echappeeren, fr. (echapper, spr. ch=sj;
waarsch. van 't oudd. champ/, kamp, dus eig.
den strijd ontloopen; it. scappáre, scampare)
wegloopen, ontloopen, doorgaan, de vlucht nemen, uitbreken, ontspringen, ontsnappen, ontkomen; – eehappáde, f. valsche snede of haal
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bij graveurs, wanneer de graveerstift uitglijdt;
in 't algemeen: ontsnapte fout, overziening,
overijling; - echappatoire, f. (spr. -toár') uit vlucht, voorwendsel; - echappé, m. ontsnapte;
paard, geteeld uit een buitenlandschen hengst
en eene inlandsche merrie, in 't algemeen een
paard van gemengd, gekruist ras; - echappemént, n. (spr. - man) 't ontsnappen, doorgaan,
ontvluchten; bij raderuurwerken: pal, lichter
d. i. dat deel, hetwelk de slingeringen van den
regulateur (slinger of onrust) telt en aldus den
tijd afmeet.
Echarpe, f. fr. (spr. esjárp'; oudfr. escharpe,
escherpe, eschierpe, s j e r p, zak aan den hals
van den pelgrim hangende, v. 't oudhoogd.
scharpe, scherbe, zak, reiszak) sjerp, lijfgordel,
ambts- of eeregordel; draagband; dwarshouw;
smalle shawl van floers of soortgelijke stof; Mil.
en écharpe b e s c h i e t e n, in scheeve richting
beschieten; - echarpeeren (fr. écharper) schuin
beschieten, dwarshouwen, zijwaarts aangrijpen.
Echaudé, n. fr. (spr. esjode; v. chaud, warm)
klein parijsch gebak, windbuil.
echauffeeren (spr. e-sf o f –) fr. (échau f f er,
provenc. escal f ar, van het lat. tale f acëre) verwarmen, warm, heet maken, verhitten; toornig
of ongeduldig maken, het hoofd warm maken; g e ë c h a u f f e e r d, adj. verhit, zeerwarm ;echauffánt, adj. verhittend; - echauffement,
n. (spr. -má?) verhitting; - échauflourée, f. fr.
overijlde, onoverlegde, planlooze onderneming;
inz. dergelijke opstand.
Echéance, f. fr. (spr. e-sje -ahs' ; mid.lat.
excadentia; vgl. c h a n s e) 't vervallen, vervaltijd van eenen wissel.
echec, n. fr. (spr. esjék), schaak (z. ald.); ook
stoot, slag, nadeel, verlies, schade; - echecs,
pl. schaakspel; daartoe vereischte stukken; en echec h o u d e n (spr. an-) Mil. den vijand
altijd in de klem of in vrees, in besluiteloosheid
of werkeloosheid houden, zoodat hij tot geen
eigen plan komen kan; - échiquier, m. (spr.
e-sji-kjé) schaakbord; Mil. schaakbordvormige
stelling der troepen; - en échiquier, schaakbordsgewijs, kruisgewijs, b. v. optrekken, aftrekken.
echelle, f. fr. (spr. e-sjéll' ; oudfr. eschele, provenc. escale, van 't lat. scala) ladder, toonladder; ook maatstaf, waarnaar eene teekening,
eene kaart ontworpen is, schaal; - tichelles, pl.
hoofd-, handel- en stapelplaatsen in de Levant
(échelles du Levant); - en echelon (spr. an e-s je láh) Mill. laddervormig, sportgewijs, d. i. in
kleine op elkander volgende afdeelingen, zoo
als vele sporten eener ladder, marcheeren of
oprukken; - eehellier, m. effectenspeculant
bij elke koers; - echelonneeren (fr. échelonner)
de troepen in echelons stellen.
Echemythie, f. gr. (van échein, hebben, houden, voor zich houden, en mythos, de rede) stil
kunst of gave van het hooren en-zwijgendh,
zwijgen.
Echeveau (spr. ésj'wo) of echet (spr. ésjè),
m. fr. streng, eene fr. garenmaat (= 1000
meter); - echevette, f. fr. (spr. ésj'-wét') bosje =
100 meter.
,
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Echidna, f. gr. Myth. roofziek monster, half
maagd, half slang, de moeder van Cerberus,
Scylla, Chimaera en andere ondieren.
Echinus, m. gr. (echinos) egel; zee-egel: Arch.
ei aan de ionische zuilen, een eivormig sieraad,
vervat in een dop, welke op de kastanje gelijkt;
- echinanthieten, m. pl. versteende rozenegels; echinatus, a, um, lat. Bot. egelharig; egelstekelig, met naar . alle zijde gerichte stekels b. v.
de vruchten der tamme kastanje; - echiniet, m.
versteende zeeëgel, egelsteen, paddesteen, slangenei, zeeappel, enz. ; - echinoeóccus, m. blaasworm, eene soort van ingewandsworm, een
voorvorm van den lintworm; - echinodérmen,
m. pl. stekelhuiden, zekere dierklasse, aldus
om hunne stekelachtige huid genoemd; echinoformis, lat. Bot. egelvormig, stekelvormig; - echinoiden, pl. zeeëgels, met stekels
bezette en door eene kalkachtige schaal omgeven, meest appelvormige zeedieren; - echinophthalmie, f. Med. eig. egeloogigheid; de
verouderde naam voor de oneffenheden der
oogleden, die zich bij vele ooglidontstekingen
vormen; - echinops, f. Bot. kogeldistel; echinorhynchus, m. stekelsnuitworm, eene soort
van ronde ingewandsworm; - echinospheerieten,
pl. kogelvormige zeeëgelsteenen.
échiquier, m., z. ond. e c h e c.
Echium, n. gr. (echion, v. echis, adder) Bot.
slangekop, een plantengeslacht van de familie
der bernageachtigen of ruwbladigen.
Echo, f. gr. (échó, in 't algemeen klank, geluid)
Myth. nimf uit het gevolg van Juno, eene
dochter van de lucht en de aarde, die wegens
versmade liefde zoodanig van droefheid verteerde, dat er niets van haar overbleef dan de
stem; weêrklank, terugkaatsing van het geluid, na- of weêrgalm; Poët. dichtstukje,
waarbij eene of meer der laatste lettergrepen
van een versregel buiten de maat herhaald
worden; Muz. (it. eco) weergalm, verzwakte of
flauwe herhaling van een of meer noten, in nabootsing van de natuurlijke echo; - echometer,
m. klankmeter, een werktuig, door Sauveur in
1701 uitgevonden, om den duur van het geluid
te bepalen; - echometrie, f. klank- of weêrgalmmeting, het voortbrengen van kunstmatige
echo's van klankgewelven; - echónisch, liever
echódisch adj. (gr. echódes) teruggalmend, weerkaatsend; - echoskope, I. Med. z. v. a. a u sc u 1 t a t i e; - echoskoplum, n., z. v. a. s t ethoskoop.
Echoppe, f. fr. (spr. ésf op') winkel onder een
afdak tegen een muur, kraam, pothuis.
Eckhard of Eckard, oudd. mansn. (van ecke,
weleer voor snede, zwaard) de zwaardsterke,
de moedige met het zwaard; de t r o u w e
E c k h a r d, in de oudd. heldensage : kameraad
van Diedrik van Bern, sprw. een oude beproefde vriend die voor gevaar waarschuwt.
eclabousseeren, fr. (éclabousser) met slijk of
modder bespatten.
éclair of train éclair, fr. bliksemtrein, sneltrein.
eclairceeren gew. eclaireisseeren (spr. e-klèr-,
e-klersi-s-), fr. (éclaircir; van clair, lat. clarus,
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klaar) helder maken, opklaren, verlichten ; ophelderen, inlichting geven, terechtwijzen; —
eclaircissement, n. (spr. e-klèrsi-s'mán) inlichting, verklaring van eene duistere zaak, opheldering, terechtwijzing; — eclaireeren (spr.
eclairer, lat. exclaràre), licht verspreiden, verlichten; — eclaireurs, pl. (spr. e-klèreur) Mil.
lichte troep, die het leger vooruit trekt om te
ontdekken of zich hindernissen of vijanden in
den omtrek ophouden, scherpschutters.
Eelampsie, z. eklampsie.
Eclat, m. fr. (spr. e-klá; v. 't gr. klaein, breken;
klasma, breuk, stuk, enz: ; vandaar eig. breuk,
splinter, enz.) losbranding; knal, slag, geraas;
opzien, geruisch, ruchtbaarheid; glans; opzienbarende handeling; — eclateeren (fr. éclater, eig.
splijten, in stukken springen, bersten) bekend
of ruchtbaar worden, aan den dag komen, uitkomen, uitbreken; — eclatánt, adj. schitterend,
uitstekend, in 't oog vallend; opzienbarend,
openlijk, wereldkundig; — éclatánte, f. vuurpijl
met briljant-vuur.
Eclecticus enz., z. e k 1 e k t i c u s enz.
Ecliméter, m. hoogte-, hellingmeter.
Eclips, ecloge, enz. z. e k 1—.
ecole, f. fr. (van 't lat. schola) school; — école
d'application (spr. daplikasjóh), ambachtschool,
industrieschool; — école de droit (spr. droá),
rechtsschool; — école des beaux-arts (spr. bozár),
kunstacademie; — école des chartes (spr. sjárt'),
school voor de studie van handschriften; — école
de médecine, artsenijschool; — école des mines (spr.
mien) of école des mineurs, mijnacademie, bergschool; — école militaire, krijgsschool; — école
mixte (spr. miekst'), school voor wetenschappen
enletteren,hgd. rea1gymnasium;—ecole
mutuelle, school van wederkeerig onderwijs, z. v.
a. Lancaster.-school, z. ald.; — école
normale, normaalschool, modelschool; — ecole
polytechnique school voor de kweekelingen der
artillerie, genie, enz., de algemeene kunst en
beroepsschool te Parijs; vgl. P o 1 y t e c hII i s c h; — école pratique des hautes etudes (spr.
hoot-zetuud'), school ter practische oefening in
de exacte wetenschappen naast het theoretisch
onderwijs; — école primaire, lagere school, school
voor het eerste onderricht; — ecole secondaire,
school, die op de primaire, elementaire of lagere
volgt, middelbare school; — école spéciale militaire de St.-Cyr, krijgsschool te St. Cyr; — ecole
vétérinaire, veeartsenijschool.
Economie, enz. z. oe k o n o m i e.
e of ex continénti, z. ond. c o n t i n e e r e n;
— e contrario, z. v. a. au contraire, z. ond. contrarius.

ecoreheeren (spr. e-korsj—), fr. (écorcher; sp.
escorchar, it. scorticáre, den bast of de huid
aftrekken, mid.lat. exorticáre, v. 't lat. cortex,
schors) villen, afstroopen; ontschorsen, schillen;
overvragen, een onredelijken prijs vorderen;
snijden, afzetten; ook gewelddadig behandelen,
mishandelen, radbraken, b. v. eene taal; —
écorché, m. bij schilders en beeldhouwers:
eene figuur zonder huid, welker spieren men
ziet; — écorcheurs, (spr. eekorsjeurs), pl. m.
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roovende soldaten in N.-Frankrijk, in 1437.
ecorneeren, fr. (écorner; v. come, hoorn) onthoornen, de hoornen afstooten; afkorten, besnoeien, beperken, verminderen.
Ecossaise, f. fr. (spr. ekossèz', v. Ecossais,
—wise, schotsch, v. Ecosse, Schotland) schotsche
dans ; — ecossaisewals, m. snelle wals in 2/, maat.
ecostatus, a, um, lat. Bot. ongeribd.
ecouleeren (spr. ou = oe) fr. (écouler) af-, uit-,
wegvloeien; — ecoulement, m. (spr. ekoel'mán)
af-, uit-, wegvloeiing; 't vervliegen b. v. van
geestige deelen; Kmt. verkoop, afzetting, debiet
der waren.
Ecoute, f. fr. (spr. e -koet' ; van écouter, luisteren, van 't lat. auscultàre, ital. ascoltáre) Mil.
galerij om de werken der vijanden te ontdekken,
luistergang; luchtgat in de kazematten; in de
kloosters eene door traliewerk of j a 1 o u z i e ë n
afgesloten plaats, hoorvertrek, traliestoel; —
aux écoutes zijn (spr. o-zekóét'), op de loer
staan, heimelijk luisteren, luistervinken; —
écoutez (spr. ekoeté), hoor eens I, luister ! ; —
ecoutille, f. (spr. ekoetiélj') luik, luikgat in het
verdek van een schip.
eephractisch, ecphronia, cephyma, enz., z.
e k p h—.
ecraseeren (spr. s=z) fr. (écraser, v. 't oud
krassa, fijn wrijven, zw. krasa, platdruk--norsch
ken, aan stukken slaan) verpletten, platdrukken,
verbrijzelen, vertreden, vernietigen; — écrasé, m.
(spr. s=z) danspas, waarbij de beenen ver vaneen gebracht worden, ook soort leder, glansleder; — écrasez l'in f áme (scil. superstition of
église), weg met het schandelijk bijgeloof of de
kerk (een in Voltaire's brieven menigvuldig voor
uitdrukking); — écraseíur, m. verpletter--komend
aar, instrument van den verloskundige om den
schedel van een ongeboren kind in te drukken;
— écrasíet, n. springmiddel van pikrinezuur.
ecreteeren, fr. (eerêter; van crête, z. ald.);
Mil. eig. ontkammen, het bovenste gedeelte, b.v.
van een wal, een bolwerk, eene palissade, wegschieten.
Ecritoire, f., fr. (spr. ekritoár; van écrire = lat.
scribére, schrijven) inktkoker, schrijfbak met
pen, inkt, lak, ouwels, pennemes, enz. ; — ecritures, pl. geschriften, schrifturen; — ecrivailleur, m.
(spr. —waljéur; van écrivailler, veel en slecht
schrijven) slecht veelschrijver, kladder, broodschrijver, broddelaar.
écru, adj. onontgomd (van zijde); ook: uit
zulke zijde vervaardigd; ongebleekt, ruw.
Ecrythmus, eesarcoma, eestasis enz. z.
e k r.—, e k s enz.
Ecu, m. fr. (eig. schilddaalder, van het lat.
scutum, schild, it. scudo) fransche daalder van
3 livres of 1 gl. 42 1/2 c., zoo genoemd omdat er het
fr. wapenschild op stond; — ecu blanc = 2 gl. 40
ct.; — ecu d'or, z. v. a. 1 o u i s d' o r; — ecu neuf,
6 livres-stuk = 2 gl. 85 ct. ; — ecu patagon, geneefsche rekenmunt, ongeveer = 1 gl. 60 ct.
Ecueil, m. fr. (spr. ekuilj) klip, rif.
Ecumeur, m. fr. (van écumer, afschuimen;
ecume, van 't oudhoogd. scum, s c h u i m) eig.
afschuimer; schuimlooper, pannelikker, tafel-
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broer; plunderaar van geschriften, denkbeelden- ken) bij de oude Romeinen: openlijke afkondidief; zeeroover, vrijbuiter, zeeschuimer (écumeur king of aanslag van den praetor omtrent de beginselen, naar welke hij zijn ambt in het volgend
de mer).
Ecurie, f. fr. (verwant aan het nederl. jaar zou waarnemen: „het p r a e t o r i s c h
s e h u u r) paardenstal; gezamenlijke tot een e d i c t", eene der beroemdste bronnen, waaruit
stoeterij behoorende personen; woning dier per- het rom. recht is voortgevloeid; in 't algemeen
eene landsverordening, openbaar bevel, vorstesonen.
Eeusson, m. fr. (spr. eku-són; v. sculum; vgl. lijk bevelschrift; – edictum aedilitium, edict der
e c u) wapenschild; – eeuyer, m. (spr. e-kwi-je; ,Edilen (z. aid.), te Rome over marktzaken en
it. scudiero), schild- en wapendrager, schild daartoe behoorende rechtpunten; – edictum destalmeester, voornaam begeleider te-knap; molitorium, n. gebod tot nederwerping of afbreking; – ed. peremtorvium, terstond op te volgen
paard.
Edax, m. lat. adj. (van edére, eten) vraat, vreet- gebod; – ed perpetuum, altijddurend, immergelzak; – edaciteit, f. (lat. edacitas) vraatzucht, dend gebod, dat zich in keizer Hadrianus' tijd
overmatige eetlust.
uit de vroeger -elk jaar veranderende edicten
Edda, f. ijslandsch (d. i. stammoeder; zoo ge- langzamerhand gevormd had en sedert vastnoemd door den wedervinder, den bisschop staande werd; – ed. restitutorium, herstellingsBrynjulf Svendsen, in 't jaar 1643); de titel of vergoedingsbevel; – ed. successorium, wet van
(waarschijnlijk „dichtkunst" beteekenende) der erfopvolging; – ed. temporale, tijdelijk, slechts
beide verzamelingen van ijslandsche dichtwer- voor een bepaalden tijd geldend bevel; ,- edietale
ken, waarin de gansche schat van scandinavi- eitàtie, f., of edietàles (litterae) f. pl. gerechtelijke
sche mythen is weggelegd, de oudste scandin. openlijke dagvaarding; – per edictáles, Jur. door
oorkonde, die de noorsche goden- en heldenge- openlijke dagvaarding; – edictaliter c i t e e schiedenis bevat; men onderscheidt de beide r e n, openlijk, gerechtelijk dagvaarden.
verzamelingen in de o u d e r e (poëtische), ten
Edidit, editeur, editie, zie onder e d e e r e n.
onrechte S a e m u n d-E d d a genoemd, en in
edifiant, adj. fr. (spr. –án; van édi f ier = lat.
de j o n g e r e (grootendeels prozaische) E d d a cedif icáre, opbouwen, stichten) stichtelijk, opof S n o r r a-E d d a, d. i. Edda van Snorri bouwend in 't geloof.
(Sturluson).
Edimol, n. Phot. lichtgeel kristalpoeder, reEddy water, n. eng. kielwater.
ductiemiddel en ontwikkelaar, ook paramol
ede, bibe, lode! lat. eet, drink, speel!
genoemd.
edeeren, lat. (edére) uitgeven, bekend maken;
Editha, f. vrouwennaam; ook een stof voor
uitleveren; – édidit, pl. èdidérunt, heeft of heb- wintermantels.
ben uitgegeven, (op boektitels met den naam des
Edmund, angels. (eng. Edmund, angels. Eadof der uitgevers) ; – editie (spr. t = Is, f. lat. (editio) mund, v. ead, oudhoogd. ót, got. aud. rijkdom,
uitgave, druk, oplage van een boek; Jur. gerech- vermogen, en round, beschermer, voogd) mansn.
telijke voorlegging en mededeeling, b. v. editio beschermer of beschutter van het vermogen; –
documentórum, voorlegging der oorkonden tot Eduard, Edward, angels. (eng. Edward, angels.
kennisneming van de tegenpartij ; – ed. princeps, Eadweard, V. weard, wachter) mansn. wachter of
eerste uitgave, eerste afdruk van oude schrijvers bewaker van het vermogen.
sedert de uitvinding der boekdrukkunst; ook:
Edónai, hebr. zie A d ó n a i.
voornaamste uitgave, beste, voortreffelijke uiteduceeren, lat. (educáre) opvoeden; – educatie
gave; – editor, m. eng. redacteur; – editeur, m. (spr. t=ts) f. (lat. educatio, fr. education) opvoefr. uitgever.
ding; – maison d'éducation, kostschool, opvoeEdeline, vr. naam: edelgezinde, edele.
dingsgesticht; – educational, adj. eng. (spr.
Edelweiss, f. een alpenbloem,een samenge- I edjoekésjonal) op opvoeding, beschaving enz. besteldbloemige plant met stervormige, zilvergrijze rustende, daarop betrekking hebbende, b. v.
bloemen, behoorende tot de stroobloemen en i e. franchise (spr. f rentsjes), op opvoeding steunend
immortellen; gnaphalium leontopodium.
privilege b. v. stemrecht; – e. collections (spr.
Eden, n. hebr. paradijs, lusthof; eig. vreugde kolleksjens), verzameling op opvoeding betrek-genot. king hebbende; – educator, m. opvoeder.
Edentita, n. pl. lat. (v. dens, tand) tandelooze Edáct, n. lat. (ed(ctum, v. educére, uitvoeren,
zoogdieren, namelijk zulke, the noch hoek-, noch naar buiten trekken) uitscheidsel, d. i. een zuisnijtanden hebben. Zij komen voor in Afrika, ver uitgescheiden bestanddeel van een samenAmerika en Australië.
gesteld lichaam, in tegenstelling met p r o d u c t.
edentatus, a, um, lat. Bot. uitgetand.
Zoo b. v. is het uit krijt door zwavelzuur ver
Edgar, m. angels. mansnaam (angels. ead, bekoolzuur een e d u c t, het bij de reductie-kregn
zitting en gar, werpspies; vgl. E d m u n d) van een metaaloxyde door kool ontwijkende
werpspies of beschermer der bezitting.
,een product.
Edhemieten, m. pl. mohamedaansche predik
eduleoreeren, mid. lat. (van 't lat. duleis, zoet)
deels in kloosters leven, deels zich-monike,d Chem. verzoeten door bijvoeging van zekere
in de woestijn ophouden (zoo genoemd naar hun hoeveelheid suiker, honig of siroop; – edulcoràtie
stichter Ibrahim E d h e m).
(spr. t=ts) f. verzoeting, ontzuring, ontzouting.
e diamétro, z. diameter.
Edullën, pl. lat. (edulia, v. edére, eten) eetEdíet, n. lat. (edictum, v. edicére, bekend ma- waren, eetbare dingen.
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edülis, lat. Bot. eetbaar. .
e duobus malis minimum eligéndum est, z.
ond. malum.
Edw., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Henri Milne—Edwards (gest. 1885).
Eféndi, m. turk. (ontstaan uit het gr. authentés,
onbeperkt heer, gebieder, in 't nw. gr. uitgesproken aw f éntis) heer, de titel van een turkschen staatsdienaar en geleerde, inz. rechtsgeleerde of wetsverklaarder; — hekemefendi, m.
eerste lijfarts van den sultan; — imam-efendi, m.
geestelijke van 't serail; — reis -efendi, m. (van
't arab. reyis, reis, hoofd, opperhoofd, eerste)
turksche rijkskanselier en minister van buiten
zaken.
-landsche
effaceeren, fr. (effacer, eig. het gezicht, gelaat
ontstellen, onkenbaar maken, van 't fr. face,
lat. f aciës, gelaat), uitwisschen, uitdelgen, uit
doordoen, doorhalen.
-vegn,
effareeren, fr. (e f f arer, van 't lat. fetus, wild)
doen ontstellen, ontzetten, verbluft maken, bui
zich-zelven brengen; — g e ë f f ar e e r d, adj.-ten
ontsteld, verschrikt, onthutst, verbluft.
effaroucheeren, (fr. (e fj`aroucher) schuw maken;
zich effaroucheeren, schuwen.
Effect, n. lat. (e f f ectus, v. e f cére, bewerken) werking, uitwerking, gevolg. El. arbeid per tijdseen
(seconde); er bestaat een mechanisch-heid
en een elektrisch effect; ook:schuldf et (spr.
brief, staatspapier; — in e f ectu of fr. en effel
anne f è) inderdaad, werkelijk; — effecten, n. pl.
(fr. effects) goederen, vermogen, have; Kmt. wis
ook schuldbrieven van staten, gemeenten,-sel,
fabrieken enz., aandeelen; — effecten-conto, n.
rekening van een staatspapier of obligatie-artikel
in het grootboek; — effectenkoers, z. c o u r s; —
f ectivus, a, um), als averb.
effectief, adj. (lat. effectivus,
ook effective, of fr. efjeclivernent (spr. —tiw'mán),
werkelijk, inderdaad, wezenlijk; — effectueeren
(fr. electuer) verwezenlijken, bewerken, bewerkstelligen, voltrekken, volvoeren, tot stand brengen; — effeetueering, f. bewerkstelliging, voltrek
-kingof
volvoering van een last, enz.
effemineeren. lat. (e f f emináre, v. f emina,
vrouw) verwijfd of weekelijk maken, verwijven;
— effeminàtie (spr. t = ts) f. verweekelijking,
verwijving; verwijfdheid, onmannelijkheid; —
effeminatamente, it. Muz. verwijfd, zwak, flauw;
— effeminatezza, f. it. zachtheid, flauwheid.
Effendi, z. e f e n d i.
effervesceeren, lat. (elervescére, van fervére,
bruisen, enz.) opbruisen, opwellen, opborrelen; —
effervescént, adj. (lat. e f j'ervéscens), opbruisend; —
effervescéntia (spr. t = ts), n. pl. opbruisende
stoffen; — efiervescéntie (spr. t=is) f. nw. lat. opbruising, teweeg gebracht door de ontwikkeling
van het eene of andere gas uit een vocht, b. v. bij
de vermenging van alkaliën met zuren; oneig.
vuur, drift.
Effestucátie (spr. t=ts) f. mid. lat. (v. 't lat.
Jestüca, halm) in het germaansche recht : zinnebeeldige overgave van een onroerend goed door
overreiking van een afgesneden tak, houtspaan
enz.
Effet, n. fr. (spr. è f è) z. e f f e c t.
,
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effeuilleeren, fr. (spr. e f uilj—; van f euille = lat.
folium, blad) afbladeren, ontbladeren, van loof
ontdoen; ook splijten, vaneenwijken (van karton,
kaartenblad); — effenillement, n. (spr. of uilj'mán)
toestand der boomen en planten, ontdaan van
hun gebladerte, bladerloosheid.
efficiéeren, lat. (e f cére), bewerken; — efficiént,
adj. (e f f iciens) werkzaam ; — e f f aciens causa, z.
ficienlia)
causa; — efficiéntie (spr. t =1s), f. (efficienlia)
werkzaamheid; — efficaciteit, f. lat. (effCcacitas)
krachtwerking, werkzaamheid, nadruk.
effigies, f. lat. (van effingére,
f ingére, naar 't leven afmalen ; vgl. f i n g e e r e n) beeltenis, b. v.
iemand in effigie, d. i. in beeltenis verbranden,
ophangen, enz.
effileeren, fr. (e filer, van fit = lat. f ilum,
draad) uitrafelen, de draden uittrekken; —
effilé, n. garenfranje, franjeachtig uitgerafeld
rouwgoed; — effilure, f. 't uitgerafelde aan een
stuk stof.
efflagiteeren, nw. lat. (vgl. f 1 a g i t e e r e n)
met ernst vorderen, met aandrang afsmeeken,
aftroggelen.
Efflátie (spr. 1= ts) f. nw. lat. (v. e f f láre, uitblazen) oprisping uit de maag.
effleureeren, fr. (effleurer, eig. het bovenste of
de oppervlakte wegnemen, v. fleur, bloem, bovenste gedeelte van vele voorwerpen, b. v. de
schimmel of kaam op den wijn, de haarzijde van
eene huid) alleen de oppervlakte licht aanraken,
wegnemen, afschaven, b. v. het vel, ook: licht
masseeren; oneig. oppervlakkig behandelen,
licht over eene zaak heen loopen, maar niet
grondig behandelen.
effloresceeren, effloreeren, lat.(e f jiorescére, v. f lorescere) bloeien, opbloeien, uitslaan (op de huid);
beslaan, verweeren; — efflorescéntie (spr. t=ts),
f. nw. lat. bloeitijd, 't bloeien, in bloei staan:
Med. huiduitslag; Chem. verandering eener vaste
zelfstandigheid in eene poederachtige stof door
hare blootstelling aan de open lucht, hetzij dit
door aantrekking van het vocht uit den dampkring en overgang in een hydraat, of door het
verlies van haar kristalwater, of door verbinding
zoowel met het water als met de zuurstof van
de lucht geschiedt; verweering, aanzetting van
bloemen; het te-voorschijn-treden van zoutkristallen.
efflueeren, lat. (e fjluëre) uitstroomen, vervlieten, verdwijnen; — effluvia, n. pl. (van den sing.
effluvium) uitvloeiingen, uitdampingen; — effluxie, f. nw. lat. uitvloeiing, vloed.
efloceeren, lat. (e ff ocáre, van faux, pl. f auces,
keel) verstikken, verworgen.
f odére) uitgraven; — etTóssie,
effodeeren, lat. (effodére)
f. (e f f ossio) uitgraving.
efforceeren (zich), fr. s'e f orcer; van force,
kracht, geweld) zich beijveren, zijn best doen,
trachten, al zijne krachten inspannen, zich weren; — effort, n. (spr. e f ór) poging, inspanning, bemoeiing, krachtsbeproeving, nadruk, streven .
Effráctie (spr. t = ts) of eifractuur, f. later lat.
(e f f ractura, van e f jringére, openbreken ; frangére,
breken) braak, openbreking; Med. gewelddadige
beleediging van den schedel: — eiractio carcéris,
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JUL openbreking der gevangenis, wederrechtelijke bevrijding van een gevangene; - effráetor,
fr. effracteur, m. misdadiger, die een diefstal met
braak heeft gepleegd, inbreker.
effrayeeren (spr. o f ré j-) fr. o f rayer; provenc.
es/reidar,
reidar, als ware 't lat. ex f rigidare, doen rillen;
van frigidus, koud) verschrikken, angst of vrees
aanjagen; - effrayant, adj. (spr. e f réján) ver
ontzettend, vreeselijk.
-schrikelj,

Effrenátie (spr. t = ts) f. lat. (e/ f renatio ; van

e f f renare, ontteugelen; frenum, teugel) teugel-

loosheid; - g e ë f f r e n e e r d, adj. teugelloos
uitgelaten, onbandig.
elronté, fr. (spr. e f ronté; v front voorhoofd)
of geëffronteerd, adj. onbeschaamd,
schaamteloos, driest; - effronterfe, f. onbeschaamdheid, driestheid, stalen voorhoofd.
effroyable, adj. (spr. o f roa jabl' vgl. e f f r a ye e r e n) en als adverb. effroyablement, (spr.
-man) fr. ontzettend, verschrikkelijk, afschuwelijk, ijselijk, vreeselijk, afschuwelijk.
f ugére) ontvluchten, onteffugeeren, lat. (effugére)
vlieden, ontgaan.
Effulguràtie (spr. t = ts), f. nw. lat. (van lulguràre, bliksemen, f ulgur, bliksem) 't opblikkeren, opbliksemen; opheldering, verlichting.
effundeeren, lat. (eflundére) uitstroomen, uit
uitbreken; - effusie (spr. s=z), f. (e f usio)-gietn;
uitstorting, uitgieting, het uitstroomen, b. v.
van gassen; het uitbreken van een hartstocht
enz. ; - e f j^usus, a, um, Bot. uitgestort.
egaal, fr. (égal, v. 't lat. aequális) gelijk, gelijkvormig, gelijkmatig, even, effen; eenerlei, onverschillig; overeenkomend; - egaleeren, gelijken,

passen; - egaliseeren (spr. s=z), gelijkmaken,
vereffenen; - egalisatie (spr. -za-isie) of egaliseering (spr. s=z) f. vereffening, gelijkmaking; egalisátor, m. El. gelijkmaker, transformator
(van elektrische stroomen); - egaliseur, m. gelijkmaker, vereffenaar ; - egalíst, m. voorstander van
de gelijke verdeeling der goederen of bezittingen;
- egalitaires, pl. fr. socialisten, die het begrip der
gelijkheid van allen in den staat, het zoogenaamde égalitarisme huldigen; - egaliteit en egalité,
f. gelijkheid, gelijkvormigheid, inz. in politieken
zin, waarom ook 1 i b e r t é (vrijheid) en é g a 1 i t é de leus der fransche republiek werd, en
de hertog van Orleans, vader van den laatsten fr.
koning Lodewijk Philips, den naam E g a 1 i t é
aannam (vgl. communisme).
Egard, n. fr. (spr. egár; van garden, bewaken,
behoeden, oudhoogd. wartên, nw. hoogd. waren)
aanzien, achting, hoogachting; inschikkelijkheid, toegeeflijkheid; - à l'égard, en égard, ten
opzichte, met betrekking tot, ten aanzien van.
egareeren, fr. (égarer, niet in acht nemen, doen
verdwalen, v. garer, provenc. garar, acht slaan,
oudhoogd. warón, bewaren, in acht nemen) doen
verdwalen, verwarren, van den weg brengen;
zich egareeren, zich verwarren, verdolen, van
den weg raken; - g e ë g a r e e r d, verward,
verstrooid, niet wel bij zinnen; - egarement, n.
(spr. egár'man) afdwaling, dwaling, wangedrag;
verstrooidheid, verwarring; afwezigheid van den
geest; ijlhoofdigheid, bijsterzinnigheid.
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egayeeren (spr. egéj-, fr. égayer, van gai, vroolijk; vgl. gajo) vervroolijken, verblijden, vroolijk
of blijde maken, verlustigen, opbeuren.
Egbert of Eckbert, oudd. mansn. (van e g g e,
e c k e, d. i. snede, zwaard, oudhoogd. ekka) ;
door het zwaard beroemd, schitterend.
egereeren, lat. (egerére, vgl. g e r e e r e n) uit
afvoeren; - egest, n. (lat. egestus) uit--voern,
vloeisel, hetgeen afgevoerd wordt; - egestie,
f. (lat. egestio) ontlasting, afvoering door den
stoelgang.
Egeria, f. lat. naam eener oud. -it. bronnimf of
camene, volgens wier ingevingen Numa, de tweede koning van Rome, zijne wetten uitvaardigde
vandaar : oneig. vertrouwde raadgeefster van
een vorst; Astron. asteroide, in 1850 door D.
Gasparis ontdekt.
egermineeren, lat. (egerminàre, vgl. g e r m i
ontkiemen, uitspruiten.
-ner)

Egest, egestie, v. e g e r e e r e n.
Egestas, fr. lat. nooddruft, armoede, bij rom.
dichter dikwijls gepersonifieerd als schrikgestalte
aan den ingang der onderwereld.
Eggisoma, juister engisóma, n. gr. (eggidzóma)
over-elkander-schuiving der beenderen van den
schedel.
Egg-shells, (spr. -sjèls) pl. eng. eig. eierschalen: soort van zeer dun en doorzichtig chineesch
porselein.
Egide, z. IE g i d e.
Eginhard, Eginhart of Einhard, oudd. (Eginhart, Aginhart) mansn.: de proefhoudende in
trouw (?).
eglandeeren, nw. lat. (van glans, eikel, verklw.
glandula, klier) eene klier uitsnijden.
Eglantine, f. fr. (ontstaan uit aiglantine, v.
aiguille, als ware 't lat. acuculentus, stekelig)
Bot. wilde roos, eglantierbloem (Rosa canna).
Eglise, f. fr. (van gr. ecclesia, z. aldaar) de kerk
Eglogue, f. fr., z. e k 1 o g e.
Egmond of Egmont, nederl. mansn. (vgl.
E g b e r t en E d m u n d) beschutter door het
zwaard.
ego, lat. ik; - alter ego, ander ik (inz. voor
echtgenoot, vriend enz.; ook: plaats
stadhouder); - egocentrisch, adj. nw.-bekldr,
lat. het ik (den mensch) tot middelpunt der
wereld makende, z. v. a. a n t h r o p o c é n-.
t r i s c h; - egolsme,n. nw. lat. ik- of zelfzucht,
ik- of zelfliefde, overdreven eigenliefde, zelfgevallen, baatzuchtige denkwijze of gevoelens; egolseeren (spr. s=z), te veel, te uitsluitend aan
zich-zelven denken, van zich-zelven spreken, enz.
zelfzuchtig zijn; - egoist, m. (fr. egoïste) zelfzuchtige, baatzuchtige, eigenbelangzoeker, die
gedurig alleen op zich zelven en zijn eigen voordeel ziet en al het andere voor onbeduidend en
gering houdt; - egoistisch, adj. zelfzuchtig, eigen batig; - egoiteit, f. ikheid, zelfheid; - egothelsme, n. lat.-gr. vergoding van het ik, zelfvergoding (zooals in het wijsgeerig stelsel van Fichte).
egorgeeren (spr. -egorzf -), fr. (egorger, van
gorge, keel, v. 't lat. gurges, draaikolk) keel afsnijden, kelen, slachten, vermoorden, verwor-.
gen, ombrengen; te gronde richten.
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Egout, (spr. e-goe) m. fr. riool, goot, of kanaal
om het afvalwater en de onreinheden eener stad
te doen wegvloeien; - egoutier, m. (spr. -tjé)
rioolruimer; - egoutteíir, m. voordruk- of zeefwals in een papierfabriek.
Egrappoir, (spr. -oar) m. toestel om de druiven
af te risten; inz. draadzeef die daarvoor dient.
Egreneeren, n. (fr. egrenage, eng. ginning) bewerking, die de ruwe katoen ondergaat om ze
van de zaadkorrels te ontdoen.
Egrés, m. lat. (egréssus, van egrédi, uitgaan) uitgang, voortgang; - e g r e s n e m e n, voortgaan.
eguale, ital., gelijkmatig.
Eguillette, f. fr. (spr. e-guiljet'; verbastering
van aiguillette) vangsnoeren, nestelsnoer als
schoudersieraad op uniformen en livreien.
Egyptienne, f. fr. (spr. e-zji-psiènn') bijzondere
soort van dikke drukletter met even dikke opals neerhalen; soort zijden stof met atlasstrepen;
- Egyptiens, m. pl. Zigeuners; vgl. Gipsy en Heidens ; - egyptoloog, m. kenner van het oude
Egypte en de geschiedenis daarvan.
Eh., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor C. G. Ehrenberg (gest. 1876).
eh bienl fr. (spr. e-bjes) welaan! welnu!
Ehliet, n. koperphosphaat van Ehl (bij Linz
aan den Rijn).
ehren(t)fest, dui. 'eerzaam; ook ten onzent
vroeger in gebruik.
Ehrh., bij Botanische benamingen afk. voor
F. Ehrhardt (gest. 1795).
Eleëten, m. pl. secte der 7de eeuw, die God
door zang en dans wilde geëerd hebben.
Eiderdons, n. zachte, kostbare borstvederen
van de eidergans (Somateria mollissima, L.), een
zwemvogel van IJsland en Groenland.
Eidograaf, f. gr. (van eidos, beeld en graphein,
schrijven, teekenen) beeldteekenaar, eene door
prof. Wallace te Edinburgh in 1801 uitgevonden
copiëer-machine.
Eidólon, n. gr., z. v. a. i d o 1 e (z. aid.).
Eiffeltoren, m. 300 M. hooge toren te Parijs,
door den ingenieur Eiffel gebouwd (1889).
eigenthumlich, dui. eigenaardig, eigendommelijk.
Eigir, m. skand. Myth. de god der zee.
eikah, hebr. hoe toch ! woord waarmee vele
klaagliederen aanvangen, die daarom ook eikahliederen heeten.
Ellert, oudd. mansn., samengetrokken uit
Eilhart, Egilhart, de krachtige, sterke.
Einhériar of Einhérjer, m. pl. oudn. Myth.
in den strijd gevallen uitverkoren helden, die
Odin in Walhalla onthaalt.
Einjahriger, m. dui. vrijwilliger, die, onder
zekere voorwaarden, zijn dienstplicht in één
jaar volbrengt (in Duitschland).
Eir, f. oudduitsche godin der heelkunst.
Eirène, z. i r e n e.
Eirometer, m. gr. (v. eiros, wol) wolmeter.
Eisagáge, f. gr., z. v. a. i s a g o g e (z. aldaar).
Eisanthèma, n. gr. (van anthein, bloeien, en
eis, binnen) z. v. a. e n a n t h e m a.
Eispnoë, f. gr. (van eis, in, en pnoé, adem
inademing.
-haling)
ejaculeeren, lat. (ejaculdri) uitwerpen, met

kracht uit zich werpen; - ejaculatie (spr. t=ts)
f. nw. lat. uitwerping; uitspuiting van aderen of
andere vaten; ook kort schietgebed.
Ejalét, n. arab. (ejáclet of ijálat, regeering, heer
provincie, v. awl, regeeren) turksch-schapij,
stadhouderschap, uit vele s a n d s j a k s bestaande en door een beg 1 e r b e g van 2 of
3 paardestaarten bestuurd.
ejiciëeren, lat. (e?icére, v. jacére, werpen) eig.
uitwerpen; uit het bezit stooten, uitdreven; -ejéctie (spr. t=s) f. (ejectio) gewelddadige ver
uitwerpen, verdrijven uit eene bezit -wijderng,'t
ejéctor, m. pomp om door stoom bakken-ting;
te reinigen.
ejureeren, lat. (ejuráre) eene zaak onder eedeof vormelijk laten varen; afzweren.
ejusdem (mensis of anni), lat. (genit. van
idem, dezelfde) van dezelfde maand, hetzelfde.
jaar; - ejusdem f arinae, van hetzelfde meel (d. i.
dezelfde gebreken enz. hebbende).
ek of ex, een gr. voorzetsel in vele samenstellingen, z. v. a. u i t, v a n.
Ekblepháron, n. gr. kunstoog.
Ekblóma, n. gr. het uitgeworpene, vandaar
bij eene miskraam uitgedreven vrucht.
Ekbóle, f. gr. (ekbolé, van ek-bállein, uitwerpen) eig. uitwerping, uitwerpsel; Med. volledige
verrekking; misgeboorte; - ekbolia of ekbolika,
n. pl. gr. Med. middelen, die in moeilijke verlossingen gebruikt worden; ook vruchtafdrijvende middelen, z. v. a. a b o r t i v a.
Ekbrásma, n. gr. (van ek-brádzein, er uit
koken) Med. onregelmatig, plotseling ontstaande
uitslag, inz. aan den mond.
Ekchilysis, f. gr. fluimloozing.
Ekehorësis, f. gr. stoelgang.
Ekehylóma, n. gr. (v. chylós, het sap) verdikt
uittreksel of extract uit planten of andere lichamen, z. v. a. extract.
Ekchymóma, n. gr. (van chymos, sap, vloeistof) Med. bloedzweer, bloedvlek; - ekehymósis
of eeehymóse, f. uitstorting van bloed uit de vaten in het celweefsel, waardoor blauwe huidvlekken ontstaan.
Ekchysis, f. gr. (v. chyo, cheó, ik giet) uitstorting van sappen.
Ekdársis, f. gr. (v. darsis, het afvellen, v. dérein, afvellen) Med. ontvelling.
Ekdemiomanie, f., ekdemionbsos, m. gr. (van
ekdemia, f. 't uitgaan, reizen, en mania, z. m a n i e) zucht om te reizen of naar vreemde landen
te gaan, reisziekte.
Ekkánthis, f. gr. Med. gezwel in den inwendigen ooghoek, ontstaan door ontsteking van den
traanheuvel.
Ekkathársis, f. gr. (vgl. k a t h a r s i s) reiniging, afvoering; - ekkathartika, n. pl zuiverende
ontlastende middelen; door de huid werkende
zuiveringsmiddelen.
Ekklesia, gr., z. e c c 1 e s i a.
Ekklisis, f. gr. (v. klisis, buiging, klinein,
buigen) Chr. ontwrichting; 't vaneenwijken der
einden van gebroken beenderen.
Ekkópe, f. gr. (ekkopé, uithouwing) chr. kwetsing van een been, inz. van den schedel.
.
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Ekkoprósis, f. gr. (v. kopros, drek) drekontlasting; – ekkoproticum, n. zacht afvoerend
middel; – ekkoprotisch, afvoerend.
Ekkrinokritika, n. pl. gr. Med. kenteekenen,
aan de natuurlijke uitwerpselen ontleend.
Ekkrisis, f. gr. (vgl. k r i s i s) afzondering,
uitscheiding, uitdrijving der ziektestof door
zweet, pis enz. ; – ekkrisiologie, f. leer van de
uitwerpselen van het menschelijk lichaam;
– ekkrisiosehésis, f. terughouding van critische
ontlastingen; – ekkritisch, adj. wat de uitscheiding of afzondering bewerkt of haar betreft.
Ekkyésis, f. gr. zwangerschap buiten de baarmoeder.
Ekkykléma, n. gr. (van ekkyklein, uitrollen)
toestel op het oud-grieksche tooneel, waardoor
verandering van tooneel plaats had en hetbinnenste eener woning plotseling zichtbaar werd.
Eklámpsis of eklampsie, f. gr. (van ek-lámpein)
Med. over 't gansche lichaam verbreide stuip
kleine kinderen, kinder--treking,z.bj
krampen; ook bij kraamvrouwen.
Eklègma, n. gr. (ékleígma, v. ekleíchein, uit
i u m, z. ald.
-lekn)z.va tur
Eklektieus, m. gr. (v. eklégein, uitkiezen) uit
onderzoekend en schiftend wijsgeer, die,-kiezr,
zonder zich aan een bepaald stelsel te houden,
uit alle philosophische scholen overneemt wat
hem het beste voorkomt; in de kunstgeschiedenis : leerlingen van Caracci of aanhangers der
Bologneesche schilderschool, in tegensi. met
de naturalisten; – eklekticísme, n. streven om
uit vele zaken het beste te kiezen, inz. uit een
wijsgeerig oogpunt; – eklektisch, adj. uitkiezend, schiftend, onderzoekend.
Eklepisis, f. gr. (v. ek-lepidzein, afschillen;
lepis, schub, schaal) Med. afschilfering der beenderen.
Eklips, f. gr. (ék-leipsis, uitblijven, verdwijnen, van ek-lezpein, uit -, aflaten) verduistering
van een hemellichaam door de tusschenkomst
van een ander; – z o n- e k 1 i p s, zonsverduistering (eig. aardverduistering); e k 1 i p s (stil.
animi), f. Med. flauwte met verlies van bewustzijn verbonden; – eklipser%n, n. werktuig
om het verschijnsel van zon- en maan-eklipsen
aanschouwelijk te maken; – eklipseeren (fr.
éclipser) verduisteren, verdonkeren; verdwijnen, wegsluipen, zich uit de voeten maken; –
ekliptika, f. zonneweg, dierenriem, baan, die de
zon jaarlijks schijnt te doorloopen (zoo genoemd,
omdat in de nabijheid van dezen cirkel de ver
voorvallen); schuinte of-duisterng
h e 11 i n g der ekliptika, de hoek van 23 1/2
graad, onder welke de zonnebaan op twee
punten, de aequinoctiën (in den Ram en de
Weegschaal), den aequator snijdt.
Ekióge, f. gr. (eklógé, v. eklégein, uitkiezen)
eig. uitgekozen, uitgelezen stuk, inz. gedicht;
herderszang, veldlied, landelijk gedicht, i d y 11 e (daar de idyllen van Virgilius onder dezen
titel verschenen).
Ekl €sis, f. gr. (ek-lyein, uit-, oplossen) Med.
eig. oplossing; zwakte, onmacht, 't wegzinken
der krachten.
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Ekphonèsis of ekphonèse, f. gr. (v. phonë,
klank, toon, stem) Log. uitroep.
ekphráktisch, gr. (v. ek-phrássein, verstopte
wegen openen, v. phrássein, sluiten) Med. openend, verstoppingen oplossend; – ekphraktlka,
n. pl. oplossende, verdunnende middelen, tot
het openen van verstopte wegen geschikt; –
ekphráxis, f. doorbreking, opening van een verstopt deel door geneesmiddelen; verdunning
van verstopte sappen in het lichaam.
Ekphronla of ekphronie, f. gr. (van ék- phrón,
zinneloos) zinneloosheid, waanzinnigheid.
Ekphyma, of n. ekphtsis, f. gr. (vgl. p h y m a)
uitwas, bult.
Ekpiésis, f. gr. (van ek-piédzein, uitdrukken)
uitpersing van plantensappen; samendrukking
van den schedel; – ekpiésma, n. verdikt uittreksel of extract; beenbreuk van den schedel,
bij welke de naar binnen gedreven beenstukken
de hersenvliezen drukken.
Ekpiexíe, f. gr. (van ek-pléssein, er uit slaan,
door een plotselingen schrik geheel buiten zich
zelven brengen, v. pléssein, slaan) verdooving,
plotselinge verstijving van schrik, ontzetting.
Ekpneusis of ekpnoe, f. gr. (vgl. p n e u m a,
enz) uitademing, z. v. a. expiratie.
Ekptóma, n. en ekptósis, f. (van ekpíptein.
uitvallen) eig. uitvalling; Chir. ontwrichting.
Ekpyéma, n. gr. (v. ek-pyein, uitetteren) Med.
veretterd deel, verzwering, etterborst; – ekpyésis, f. verettering, 't volkomen veretteren.
Ekpyrósis of ekpyróse, f. gr. (van ek-pyroen,
uitbranden) verbranding, ondergang der wereld
door vuur, m u s p i l l i, z. a.
Ekrh fthmus, m. gr. (vgl. rhythmus) onregelmatige pols.
Eksarkóma, n. gr. (van sarx, gehit. sarkos,
vleesch) vleeschuitwas, wed vleesch in wonden.
Ekstäsis of ekstáse, f. gr. (fr. extase, eig.
verwijdering van de plaats; vgl. s t a s i s) ver
geestvervoering, opgewondenheid,-ruking,
hooge opgetogenheid van den geest (als het gevolg van eene overspannen verbeeldingskracht),
die soms tot zinsverbijstering en bewusteloosheid leidt; hoogste graad der vreugde; bij de
nieuw-platonisten: aanschouwing van het
a b s o l u t e; – ekstasiéeren (spr. s =z) ver
en extase-ruken;–gëstaidof
(lat. in extasi) z ij n, fr. in verrukking, buiten
zich zelven zijn; – ekstátiseh, adj. verrukkend,
zinverheffend, geestvervoerend; ook verrukt,
b e g e e s t e r d; – ekstaticus, m. opgetogen,
begeesterd priester, in vervoering gebracht persoon, profeet.
Ektásis, f. gr. ,(van ek-teínein, uitrekken)
uitrekking, verlenging, b.v. van lettergrepen;
Med. verwijding.
Ekthésis, f. gr. (v. ek-tithénai) uitlegging, verklaring, opheldering.
Ekthetotrophèum, n. gr. (v. ekthetos, buitengelegd, en tropheion, verpleeghuis) vondelinghuis.
Ekthlfmma, n. gr. (v. thlíbein, drukken, persen) oppervlakkige beschadiging der huid, door
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drukking voortgebracht; – ekthlipsis of ekthlipse, f. eig. uit- of wegdrukking; Gram. uitdrijving
van eene of meer letters ; vgl. e 1 i s i e.
Ekthyma, n. gr. (vgl. t h y m a) Med. iedere
huiduitslag, die zich als puistjes voordoet, etterpuist, etterende haarworm; – ekthymbsis, f.
bloedopwelling.
Ektillotleum, n. gr. (v. ek-tíllein, uitdrukken)
middel tot wegneming van het haar, ontharingsmiddel.
Ektomlas of ektömos, m. gr. (van ek-témnein,
uitsnijden, besnijden), z. v. a. c a s t r a a t.
Ektopie, f. gr. (v. topos, plaats) eig. verplaatsing; Med. ontwrichting, ziekelijk veranderde
plaatsing van een lichaamsdeel, z. v. a. ektopísme, n. en ektopisis, f.
Ektrímma, n. gr. (van ek-tribein, op-, openwrijven) Med.openwrijven;afgeschaafde plekderhuid,
Ektróma, n., ektrósis, f. of ektrósmus, m. gr.
(v. ek-litróskein, ontijdig bevallen, v. titróskein,
wonden, kwetsen) ontijdige geboorte, z: v. a.
a b o r t u s; – ektrotlka, n. pl. vruchtafdrijvende middelen, z. v. a. a b o r t i v a.
Ektropium, n. gr. (van ek-trépein, afwenden)
Med. buitenwaartsche omkeering, inz. van de
oogleden.
Ektrosis, ektrotika, zie onder e k t r o m a.
Ektylotlka, n. pl. gr. (vgl. t y 1 o m a) Med.
middelen tegen vereelting, likdorens of ekster
-ogen,z.
Ektypum of ekttpe, n. gr. (ektypon; vgl.
t y p u s, pl. ektgpa of ektypen) afdrukken van
gesneden steepen; ook verheven kunstwerk in
hout, steen, marmer enz. ; – ektypographie, f.
verheven metaalsnijwerk; ook z. v. a. r e 1 i ë fd r u k, verheven druk voor blinden, letterdruk,
die, tengevolge der verheven opgebrachte letters, op het gevoel kan gelezen worden.
Ekzéme of ekzésma, n. gr. (vgl. z e m a) eig.
wat door hitte is uitgedreven; Med. puistjes, die
bij warm weder op de huid ontstaan, zoogenaamde hittepuistjes, uitslag, dauwworm.
el, arab. en sp. lidwoord, z. a 1 en vgl. e 1
dorado.
El, f. (eng. ell, deensch alen, zw. alp, fr. acne;
germaansch woord, got. aleina, ohd. elina,
oudnoorsch oln, ags. eln, eig. voorarm, onderarm)
oude lengtemaat in zeer vele landen. De
nederl. el of meter, de grondslag van het metrieke
stelsel, dezelfde als de fr. (ook belg. en nieuw
(fr. mètre) is een veertig-grieksch)mt
deel van een meridiaan der aarde.-miloenst
Een (Amsterdamsche) el = 0,69 meter.
elabeeren, lat. (elàbí) wegsluipen, ontsnappen;
vergaan, vervloeien; – elápso termino, na ver
termijn, of uitstel.
-lopen
elaboreeren, lat. (elaboráre) afwerken, vol
vervaardigen, bearbeiden; – elaboràtie-toien,
(spr. tie=tsie) f. (elaboratio) afwerking, bearbeiding; Med. bereiding door geheime verrichtingen der natuur, b.v. van de chijl; – e 1 a b or a t i e-b o e k der apothekers, bereidingsboek,
lijst van zelfbereide geneesmiddelen.
Elaeis, f. gr. Bot. palmietboom, waaruit de
palmolie verkregen wordt.

ELASTISCH.

Elmdóriseh was, (van 't gr. elaian, olie) met
eene fijne olieverf gemengd was, dat in de oudheid tot schilderen werd gebezigd (vgl. p unisch was en enkaustiek); – elaeográphiseh, adj. met olie geschilderd; – e1a olith,
m, oliesteen, vetsteen, een groene steen uit de
groep der silicaten–; elaeosacehárum, n. olie
suiker waarbij een atherische olie ge--suiker,
voegd wordt.
Elaldine, f. (v. 't gr. elaion, olie) eigenaardige
stof, die ontstaat bij de inwerking van salpeterig zuur op de elaine van vette, niet opdrogende oliën; – elaidine -zuur, n. eigenaardig
organisch zuur, dat zich door verwaring vormcm
uit elaidine; – elaine, elooine of oleine, f. oliestof,
eene der beide bestanddeelen, waaruit alle vette
oliën der planten en alle vetstoffen van het dierenrijk bestaan (het andere is s t e a r i n e, z.
aid. – elaiometer, m. oliemeter, een werktuig
om de dichtheid der olie te meten, in 1812 door
olius, a,
D u q u e s n e uitgevonden; – elaeagnifolius,
um, lat. Bot. olijfboombladerig; olijfwilgbladerig; vgl. eleagneën.
Elan, m. fr. (spr. elán) sprong, aanloop, zet;
hooge vlucht, geestdrift, vurige ijver; – elanceeren, fr. (élancer, van 't lat. lancéa, lans) snel
voorwaarts bewegen, uitschieten, toeschieten,
op-, inspringen; – geëlanceerd, adj. slank, dunlijvig (van paarden); ook afgewerkt; hoog en
dunstammig (van boomen); iron. (van menschen):rankenmager; een geëlanceerd
m e n s c h, een magere spiering, langlende.
elanguesceeren of elangueeren, lat. (elanguescére, V. languescére, moede worden, languére,
moede zijn) afgemat, moede worden.
Elaphebóllon, m. gr. lentemaand der oude
Atheners, waarin het feest van Artemis (de
Elaphebolia, d. i. hertenjacht) viel.
Elaphie, f. gr. zoogenaamde hertenziekte,
waarvan verschijnselen zijn: verharding der
huid, hartkloppingen en verdraaiingen der oogen
(zoo geheeten naar élaphos, hert, als zijnde de
kwaal aan dat dier (en het paard) eigen).
elápso termino, z. ond. e 1 a b e e r e n.
elargeeren (spr. elarzj–), fr. (élargir, van large,
breed = lat. largus) verwijden, uitstrekken,
uitbreiden, wijder of breeder maken.
Elásma, n. gr. plaat (van metaal enz.).
elástisch of elastiek, adj. (nw.lat. elasticus, fr.
élastique, van 't gr. elan, elaunein, drijven) veerkrachtig, wat veer-, spring- of spankracht heeft,
d. i. wat de eigenschap bezit om, wanneer het
door eene van buiten werkende kracht in een
veranderden toestand is gebracht, zich weder
in zijn vorigen staat te herstellen, zoodra die
kracht ophoudt te werken; elastieke gom
z. gummi; – elastieke steen, eenigszins buigzaam, geelwit zandmarmer bij den
St.-Gothard in Zwitserland, dat, in het duister beslagen, phosphoresceert; ook een buigzame zandsteen in Brazilië; – elasticiteit, f.
(fr. élasticité) veerkracht, span- of springkracht,
eigenschap der lichamen om hunne door eene
krachtsinwerking verplaatste deelen weder in
;)
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den vroegeren stand terug te brengen; - elasti- oud-grieksche wijsgeerige secte, die het zijn of
eiteits-coéfficient, m. getal, aanwijzende met bestaan voor een en onveranderlijk, veelheid en
welk gedeelte een lichaam in de lengte grooter
gemaakt wordt door de gewichtseenheid; elasticiteitsgrens, f. kracht boven wier werking
eene blijvende vormverandering plaatsgrijpt; elasticiteitsmeter of elatèrometer, m. dampmeter,
spankrachtmeter der dampen, een door S m e at o n uitgevonden werktuig om de volstrekte
elasticiteit van gassen en dampen te bepalen; elasticiteits- wijzer, m. of b a r o m e t e rp r o e f, f. aan de luchtpomp aangebrachte
barometer, die aantoont, hoe groot de volstrekte veerkracht is van de lucht, die zich nog
onder de geledigde klok bevindt; - elasticus, a,
um, Bot. rekbaar; veerkrachtig; - elastine, f.
verbinding, die een bestanddeel uitmaakt van
het dierlijk bindweefsel.
Eläter, m. gr. (elatèr, eig. drijver, van elan,
drijven) springveder, drijfveer; H.N. springkever; - elateríne, f. wit kristalliseerbaar beginsel, door M o r r u s in het extract van den
wilden komkommer gevonden; - elaterlum, n.
pharmaceutische naam van den wilden of ezelskomkommer( Momordica elaterium, L.). Deze
naam is ook gegeven aan het sap van de vrucht
dezer plant, tot de dikte van een extract ingedampt, hetwelk een sterk drastisch purgeermiddel is ;- elatérometer, z. e l a s t i c i t e i t sm e t e r; - elateriet, n. veerkrachtig jodenlijm
of aardpek.
f érre, eláElátie (spr. 1= ts), f. lat. (elatio, v. efférre,
lum, uitdragen, naar boven dragen) verheffing,
hoogmoed, opgeblazenheid, trots.
Elatief, m. in het Finsch, de naamval om uit
te drukken „waaruit" iets ontstaat.

Elatiet, n. gr. (v. eldtu, den) versteend dennenhout.
elatus, a, um, lat. Bot. hoog.
E1aylgas, n. Chem. olievormend gas, lichtgas.
Elberfeldsch systeem, n. stelsel van armenzorg, waarbij zich de openbare liefdadigheid met
de bijzondere verbindt.
elderly, adj. eng. (spr. -li) oudachtig; - elderly
gentleman (spr. dzjenll'men) oudachtig heer.
Eldert of Elderik, mansn. oorspr. A 1 r i k, angels. A t h e 1 r i c h: adelrijk.
Ëldojat, m. turk. bruiloftsnoodiger.
Eldorado, n. sp. (eig. el Dorado, d. i. het vergulde, van 't sp. lidwoord el, en dorado, verguld)
fabelachtig land in Zuid-Amerika, waar goud en
edelgesteenten langs de wegen liggen. Orellana,
luitenant van Pizarro, beweerde zulk een land
ontdekt te hebben, en een Engelschman gaf er
op het einde der 16de eeuw eene beschrijving
van, met eene kaart er bij ; een land, waar ieder
in overvloed en weelde leeft; een goudland, zooals Californië, Klondike.
Eleagnéén, f. pl. gr. Bot. heesters met meestal
afwisselend geplaatste bladeren, waarvan het
bloemdek op eene uitgewerkte buis gelijkt en
regelmatig in twee of vijf lobben gesplitst is; eleágnus, m. gr. Bot. olijfwilg of boheemsche
olijfboom.
Eleàten, pl., eleatlsche philosophie of school,

verandering voor schijn hield (zoo geheeten naar
de stad E 1 é a in Beneden-Italië, alwaar haar
stichter, X e n o p h á n e s uit Kolophon r
leefde en Parmenides en Zeno geboren waren)..
Eleàzar, hebr. mansn. (verbasterd v. E 1 i ëz e r, z. ald.) Godhelp, God helpt.
Eléctie (spr. t = s) f. lat. (electio, v. eligëre, uitkiezen) keus, verkiezing, keur; - electio canoniea,
kanonische, d. i. kerkwettelijke verkiezing; electiet, adj. nw.lat. door keuze geschiedend, met
keuze; - eléctor, lat. of electeur, fr. m. kiezer;
ook keurvorst; - electriee, fr. vrouw, die kiest,
keurvorstin; - electorale wol, f. keurvorstelijke
(keursaksische) veredelde schapenwol; - electoraat, n. nw.lat. keurvorstendom, keurvorstelijke waardigheid; - eléctus, m., pl. elécti, uitverkorene, ital. elétto, m. gekozen aanvoerder vang
soldaten.
Electriciteit enz., z. e 1 e k t r i c i t e i t.
Electuarlum, n. mid.lat. (vgl. e k 1 e g m a>
Pharm. slikartsenij, likkepot.
Eleëmosynarius, m. gr. uitdeeler van aalmoezen, aalmoezenier; bij geestelijke stiften ook:
beheerder van het vermogen = b u r s a r i u s.
elegant, adj. lat. (elégans, eig. die wel kiezen
kan, die smaak heeft, ook elfgans, geschreven,
een bijvorm van eligens, part. van eligére, kiezen)
uitgelezen, sierlijk, net, schoon, smaakvol,
aardig, lief, hupsch, opgetooid, aanvallig; elegánt, m. fr. modegek, pronker; - elegante,
eleganteménte, con eleganza (spr. -Isa), it. Muz.
met sierlijkheid, aanvalligheid; - elegantie (spr.
t=ts) f. (lat. elegantia) sierlijkheid, netheid, aanvalligheid, bekoorlijkheid, tooi.
Elegie, f. gr. (elegeion, f. en elégos, m.) oorspr.
treur- of klaagdicht, klaaglied, treurzang; in
ruimeren zin beschouwend (contemplatief) of
gevoelvol dichtstuk, waarin zachte hartstochtelijkheid of een uit weemoed en vreugde gemengd gevoel heerscht; vooral zulk een gedicht
in elegische versmaat (z. onder) ; - elégisch, adj.
weemoedig, treurig, klagend, zacht aandoenlijk;
beschouwend, gevoelvol; de e l e g i s c h e
v e r s m a a t, versmaat, welke uit afwisselende hexameters en pentameters
bestaat (distichon); - elegisch gedicht.
ieder in die maat vervat dichtstuk.
elelson ! gr. (eig. eleeison, gebiedende wijs v.
eleein, medelijden of ontferming hebben) erbarm
u!, ontferm u 1
Elektriciteit, f. nw.lat. (v. 't gr. élektron,
barnsteen) barnsteenkracht, bliksem- of wrijfvuurkracht, trilkracht, eene in verschillende
stoffen op onderscheiden wijze (door wrijving,
b.v. bij den barnsteen, door aanraking, verwarming, chem. inwerking enz.) te voorschijn geroepen toestand, die zich in aantrekking en afstooting en onder velerlei andere vormen vertoont;
het vermogen van lichamen, b.v. van den barnsteen, om ten gevolge van wrijving, zekere lichtere lichamen aan te trekken en bij nadering van
andere eene knetterende vonk voort te brengen;
- positieve en negatieve of plus- en minus,
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elektriciteit, of korter + E en — E, t e g e novergestelde elektriciteiten of
aantrekkende en af stootende elektriciteit; atmosphwrische elektriciteit, lucht-elektriciteit,
elektriciteit der dampkringslucht;- dierlijke elektriciteit, z. galvanisme; - medische elektriciteit, aanwending der elektriciteit tot genezing van sommige ziekten; - elektriciteitsmeter,
m. meter voor geleverde elektr. stroom; c o u1 o m b m e t e r z. a. ;- elektriciteitswijzer, m.
inrichting tot waarneming van de elektriciteit
der dampkringslucht; - eléktrisch, elektriek, (fr.
électrique) elektriciteit bezittende en vertoonende, bliksemend, lichtend, barnsteenkrachtig; elektrische lichamen, zulke, welker
wrijving tegen andere een aanmerkelijken graad
van elektriciteit opwekt; zij heeten ook i d i oë 1 é k t r i s c h, op zich zelven elektrisch of
niet-geleiders, b.v. glas, hars, barnsteen, zwavel
enz., omdat zij de opgewekte elektriciteit op
hunne oppervlakte behouden; n i e t-e 1 e kt r i s c h e lichamen zijn geleiders, b.v.
alle metalen, water, vochtig hooi enz. ; - elektrische centrale, f. inrichting ter voortbrenging
van elektriciteit voor licht- en drijfkracht; elektrisch-incandeseentielicht, n. gloeilicht, in
tegenstelling van booglicht; - elektriseeren (spr.
s=z) (fr. électriser) elektriciteit opwekken of
mededeelen; oneig. doordringen, schokken (van
vreugde, hoop enz.); vroolijk verrassen, bezielen,
ontvlammen, aanvuren; - elektriseermachine, f.
toestel tot opwekken en verzamelen van wrijvingselektriciteit door wrijving van glas tegen
geamalgameerd leder; wrijfvuurwerktuig, een
samenstel, waardoor de oorspronkelijke elektriciteit van een elektrisch lichaam opgewekt en
aan andere lichamen medegedeeld wordt; elektrochemie, f. leer van de betrekkingen
tusschen elektr. en scheikundige verschijnselen, inzonderheid van de omzetting van elektr.
energie in scheikundige of omgekeerd; - elektrochemísme, n. de leer of meening van Berzelius, dat de chemische verwantschap gevolgen zijn van de elektriciteit, die door de aanraking der lichamen opgewekt of werkzaam wordt;
- elektrocultuur, f. kunstmatige toepassing van
de elektriciteit op den akkerbouw; - elektrocutie, elektroéxecutie, f. terdoodbrenging door
elektriciteit (wisselstroom); - elektrode, f. (v.
odós, de weg) elektrische pool; zie a n o d e en
k a t (h) o d e; - elektrodiagnostiek, f. toepassing der elektriciteit met een diagnostisch doel,
inz. tot onderkenning van ziekten; - elektrodiamagnetisme, n. ontstaan van diamagneten
door galvanische stroomen, zonder tusschenkomst van een elektromagneet; - elektro-dynamica of elektrodynamiek, f. leer van de wetten
der elektriciteit in den toestand der beweging,
of van de werking der elektrische stroomen op
elkander ; - elektrogenerátor, m. z. v. a. d y n ám o Z. a. ; - elektrogenium, n. bliksemstof,
elektrieke vloeistof, oorzaak, die de elektrische
werkingen voortbrengt; - elektrologie, f. kennis,
leer der elektrische verschijnselen; - elektrolysis, f. ontleding van samengestelde lichamen
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door middel van den galvanischen stroom; elektrolft, m. vloeistof, onderworpen aan de
ontleding door den galvanischen stroom; elektrolytische boog, m. boog tusschen twee vuur
spitsen (in elektr. lampen); - elek--bestndig
tro- magnetisme, n. de samenhang der elektrische en magnetische verschijnselen en de leer
der wederzijdsche werking van de elektriciteit
en het magnetisme op elkander; het toestel, hierbij gebruikt, is de elektromagneet, het ijzer, dat
door er een elektrischen stroom door een dunnen
metaaldraad omheentevoeren magnetischwordt;
- elektro- metallurgie, f. toepassing van de chemische werking der elektriciteit tot het afscheiden van metalen uit hunne ertsen; - elektrometeóren, n. pl. (vgl. m e t e o o r) elektrische
luchtverschijnselen; - eléktrometer, m., elektroskoop, .f elektriciteitsmeter, wrijfvuurmeter, een
werktuig om de sterkte(spanning) der elektriciteit bij een lichaam te bepalen; voltmeter; lucht- elektrometer of atmosphwrische elektrometer, m. werktuig om de luchtgesteldheid en
,sterkte der gewone lucht-elektriciteit waar te
nemen, waartoe ook de zoogenaamde e 1 e ktrische vliegers en elektricit e i t s w ij z e r s behooren; - elektromotor, m.
gr.-lat. machine, die elektrisch arbeidsvermogen
omzet in mechanisch; - elektron, n. bij de
oude Grieken van afwisselende beteekenis : nu
eens barnsteen, dan een mengsel van goud en
zilver; soms in het algemeen: glanzend edelgesteente; - elektrónen, pl. elektrische atomen in
de lichamen aanwezig, zonder gebonden te zijn
aan stoffelijke atomen; - elektro- negatief, adj.
negatief elektrisch, z. boven e 1 e k t r i c it e i t; - elektroóptisch, pl. ontstaande door invloed der elektriciteit op het licht; - elektrophbon, f. vérhoorder; - elektroplastiek, f. zie
Galvan o plas tie k; - elektroplated, eng.
(spr. elektroplected) galvanisch verzilverd; elektrophoor, m. wrijfvuurdrager, een door
V o l t a in 1775 bekend gemaakt instrument,
om door slaan op een harskoek met een pels
elektriciteit op te wekken en langen tijd te bewaren; - elektropositief, adj. positief elektrisch,
z. boven elektriciteit;-elektropunctuur,
f. gr.-lat. elektrische naaldsteek, soort van
acupunctuur (z. ald.), waarbij de ingestoken naalden met eerre kleine Voltasche kolomin verbonden worden; - elektroskoop,
f. toestel om te onderzoeken of een lichaam
elektrisch is, of het positief dan wel negatief is ; - elektrostriktie, f. leer der werking
van elektrische op elastische krachten (spanning,
vormverandering enz.) ; - elektrostatiika, f.
leer van de wetten der elektriciteit in den toestand van rust; - elektrotachyskopie, f. snel
elektrotechniek, f. de gezamenlij- -photgraie;
ke technische toepassingen der elektriciteit; elektrotherapie, f. (vgl. t h e r a p i e) behandeling van ziekten door elektriciteit; - elektrothermie, f. voortbrenging van warmte door elektriciteit (warmte van Joule, Peltier enz.); elektrotéchnicus, m. ingenieur, die studie maakt
van de toepassing der elektriciteit; - elektro-
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technisch, adj. de toepassing der elektriciteit ken- - elementair vuur, n. warmtestof;- elementeeren,
nende; - elektrotónisch, adj. zich in elektrische barb.lat. een woord in zijne klanken ontbinden
spanning bevindende; - elektrotypeeren, letters, en daaruit weder samenvoegen; - eleméntals,
stereotiepplaten, houtsneden enz. langs gal- pl. eng. elementaire wezens aan de aarde gevanoplastischen weg vervaardigen; - elektro- bonden, krachtmiddelpunten in handen der
typie, f. dergelijke vervaardiging, die zich van de magiërs.
galvanoplastiek onderscheidt, doordat bij haar
Elémi, elemi -hars of gummi -elemi, n. hars
de metaalhuid verwijderd wordt en met legee- van de elemi- struik (Amyris elemi f era) in 0.ring wordt opgevuld, terwijl die bij galvano Indië, Z.-Amerika enz.; zij wordt, wegens
blijft; - elektrovegétometer, m. planten-plastiek hare prikkelende kracht, tot wondzalven, alseen werktuig om den invloed-elktricsm, ook door de schilders tot vernissen gebruikt.
der elektriciteit op den wasdom der planten te beElénchus, m. gr. (elenehos) wederlegging,
wijzen.
wraking; berisping; ook: inhoudswijzer, regisEleleus, m. d. i. schreeuwer (bij Vondel ter; in het kerkelijk recht: elenchus nominalis,
„huylebalgh") bijnaam van B a c c h u s z. a. aan den prediker verbonden berisping met
Elemént, n. lat. (eleméntum) hoofd- of grond- het noemen van namen tegen aanwezigen of
stof, oorspronkelijke of grondbestanddeelen der bekende en nog levende personen; - elenktika,
lichamen. Door de vier elementen ver- f. overtuigings- of wederleggingskunst, kerstonden de Ouden vuur, lucht, aarde en water, kelijke strijdleer, p o 1 e m i e k.
als zijnde de vier verschillende vormen waareleodorisch was, zie e 1 ae o d o r i s c h.
onder de stof zich voordoet; ook wij bedoelen er
Eleonore (provenc. Elioner, Helionor, of v.
hetzelfde mede in het gemeene leven, doch in 't gr. éleos, erbarmen, Of meer waarsch. miswetenschappelijken zin verstaat men door vormd van 't gr. Héliodóra) vr.naam: de erbare l e m e n t e n noch vuur, noch lucht, noch mende, medelijdende.
aarde, noch water, maar alleen de enkelvoudige
Eléphant, m. (gr. en lat. eléphas, lat. ook
niet ontleedbare bestanddeelen der stof, ; oneig. elephántus) o 1 i f a n t, het grootste nu levende
de elementen eener taal, de grond landdier; - elephantiasis, f. gr. Med. knobbel-klane,trshbc;dlemnt achtige huidziekte, ook soort melaatschheid,
eener wetenschap of kunst, de waarbij de beenera en voeten met een op olifantseerste gronden daarvan; Log. de e l e m enten huid gelijkend bekleedsel overtrokken worden;
v a n e e n b e w ij s, de kenteekenen der be- — elephantomáchen, m. pl. olif antbestrij ders ; grippen; de elementen van een ge- elephantophágen, m. pl. olifanteters; - eletal, van een gedicht, de cijfers, de phantopus, m. Med. olifantsvoet; - elephantsverzen; in de hoogere wisk. zijn e l e m e n t en orde, f. hooge deensche: ridderorde (met de afbeelde oneindig kleine grootheden of differentialiën; ding van een witten olifant, die een rooden toren
Astron. de eigenschappen van de banen der draagt en het bijschrift: Magnánimi prelium,
planeten en kometen, waardoor zij zich wezen- het loon der grootmoedigheid); - elephants- of
lijk van elkander onderscheiden; - ook levens- olifantspapier, n. zeer groot hollandsch papier,
stof, levensvoorwaarde : „Het spel, de wijn enz. inz. gebruikt voor tabellen en gravures.
is zijn e l e m e n t", is zijn levensvoorwaarde,
Elétto, m. (pl. eléítí) it. gekozene, afgevaarlevensstof, d. i. hij kan zonder die niet leven; digde, zie e l e c t u s.
,hij is in zijn e 1 e m e t", d. i. in een levens
Eleusiniën (spr. s=z) of eleusinische mystezijn natuur en neiging overeen--kring,demt riën, f. pl. gr. geheimzinnige feesten van Ceres
komt; ook toestel, waardoor elektriciteit ont- of Demeter, de oudste en eerwaardigste mystewikkeld wordt, b. v. natte en droge elementen; - riën in Griekenland, zoo genoemd naar de
elementair, adj. (lat. elementarius) tot de ele- attische stad E 1 e u s i s, thans Lessina; zij
menten behoorende, grondstoffelijk; wat de waren in groote en kleine verdeeld (vgl. m y seerste gronden betreft, naar de beginselen; - t e r i ë n).
Eleutheriën, f. pl. gr. (v. eleuthéros, vrij
elementaire analyse, f. chemische ontbinding
van een lichaam in grondstoffen, inz. van een leutheria, vrijheid) oud-grieksche feesten, die
organisch lichaam in zuurstof, waterstof, stik- om de 5 jaren te Platwa gevierd werden ter gestof en koolstof; - elementaire boeken, boeken, dachtenis van de daar op de Perzen behaalde
die de eerste gronden of beginselen eener weten- overwinning; - eleutheriologie, f. vrijheidsleer,
schap of kunst behelzen; - elementaire func- leer van de vrijheid van den menschelijken wil;
tiën, grondwerkzaamheden (der ziel); - elemen- - eleutheriomanie, f. vrijheidswoede, overtaire geesten, geesten of demonische wezens, dreven, kwalijk begrepen zucht tot vrijheid; die naar het volksgeloof der middeleeuwen in de eleutherionomie, f. wetgeving van den vrijen
vier elementen heerschee: g n o m e n in de wil, zedelijke wetgeving.
aarde, ondinen in het water, sylphen. eleveeren, lat. (eleváre) verheffen, verhoogen;
in de lucht, salamanders in het vuur; - het protest eleveeren, Knit. een afelementaire kracht, f. natuurkracht; - elemen- gewezen (geprotesteerder) wissel met den eertaire scholen, f. pl., elementair onderwijs, n. sten post laten terugloopen; - elevatie (spr.
lagere scholen; eerste onderricht in de volks- t=ts) f. verheffing, verhooging; hoogte (de
scholen in 't algemeen; - elementair - steen, edele poolshoogte); opheffing of het verhoogen der
opaal, die vier verschillende - kleuren vertoont; hostie in de R. Kath. Kerk; Mil. hoogterichting,

n
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die men een stuk geeft, hoek, dien de as der
ziel van een stuk geschut maakt met den
horizon; in het algemeen: verhevenheid, grootheid, rang; Arch. opstand, schets van den opstand van een gebouw; – elevator, m. hefspier
ook: (eng. ellewéter) hijschtoestel of lostoestel
b. v. voor graan en tot gemakkelijk verkeer
tusschen de onderscheiden verdiepingen van
groote hótels, lift (vgl. a s c e n s e u r en
h o i s t) ; – elevatorium, n. nw.lat. hefmiddel,
hefwerktuig, heftang, inz. heelmeesterswerktuig om ingedrukte plaatsen van de hersenpan
weder op te heffen; – elève, m. en f. fr. (v.
élever, opvoeden) kweekeling, pleegzoon, pleeg
leerling, scholier, b. v. van een kunste--dochter;
naar.
Elf, m. en Effe, f., doorgaans pl. Elfen (eng.
elf, angels, cell,, oudnoordsch ál f r, zw. elf, deensch
elv, oorspr. waarsch. berggeest = a 1 p; vervolgens vloed- of watergeest) in de noorsche Myth.
kleine rondzwevende natuurgeesten, die Of als
goede en schoone wezens (lion-ál/er) in den
hemel (Al f heim), Of als kwade en leelijke (dókalter)
er) onder de aarde wonen.
Elf-en- dertig, op zijn–, behoorlijk, netjes,
keurig; misschien is deze uitdrukking ontleend
aan het weven; door de latere beteekenis:
„langzaam" heeft men ter verklaring dezer
zegswijze aan de elf steden en dertig grietenijen
van het oude Friesland gedacht, die meest op
langzame wijze tot eenstemmigheid geraakten.
Elgeuze, m. (algeuze), eig. el-dschauzd, arab.
naam zoowel voor de beide Tweelingssterren
(Castor en Pollux) als voor Orion (vgl. 0 r i o n
en Jakobsstaf).
Elgin marbles, pl. eng. (spr. eldzjin márbl's)
marmerbeelden van lord Elgin (de beroemde,
thans met het Britsch museum vereenigde
verzameling van oud-gr. beeldhouwwerken, inz.
van het fries van het atheensche parthenon,
die graaf Thomas Bruce of Elgin in Griekenland
bijeenbracht).
eli ! hebr. mijn God 1, b. v. eli, eli, lama
sabahthani, mijn God, mijn God, waarom hebt
gij mij verlaten? (Matth. XXVII : 46).
Elias, hebr. (Elijah) mansn., eig. Jehova is
mijn God, godvereerder; – Elias -vuur. z. v. a.
elmusvuur (z. ald.).
eliceeren, lat. (elicére, van lacére, lokken)
uitlokken, te voorschijn lokken, opwekken, aan
-leidng
geven.
elideeren, lat. (elidére, v. laedére, stooten)
uitstooten, wegwerpen, uitlaten, b. v. eene letter ter wille van de welluidendheid of omdat
de versmaat het vordert; – elisie (spr. s=z)
1. (lat. elisio) wegwerping, uitlating of . het
uitwerpen, verzwijgen van eene letter, inz. van
eene klinkletter voor eene klinkletter, ter ver
i a t u s (z. ald.); – elisief,-mijdngvaeh
adj. nw.lat. wegwerpend, weglatend, uitstootend; – elisieve artikelen, n. pl. stellingen van
het tegenbewijs, waardoor juist het tegendeel
wordt gestaafd van dat, hetwelk het andere
gedeelte bewijzen wil.
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Ellézer, (vgl. E 1 e a z e r), hebr. mansn.;
eig. Gods hulp.
eligeeren, lat. (eligere, v. legere, lezen) uit
.uitzoeken, uitlezen; – eligéndum, het-kiezn,
uitkiezen; – jus eligéndi, het recht van verkiezing; – eligibel, adj.-nw.lat. of eligible, fr. (spr.
eli-zj–) kiesbaar, verkiesbaar, bevoegd om gekozen te worden; – eligibiliteit, f. (fr. éligibilité)
verkiesbaarheid; – Eligius, mansn. uitverkorene.
Elim, (hebr. meerv. van èl, dat God, maar
ook kracht beteekent) rustoord, herstellingsoord.
elimineeren, lat. (elimináre, eig. over den
drempel treden, uit het huis werpen, van Timen, drempel) uitdrijven, verbannen; doen
verdwijnen, uitdelgen, uitwisschen; – eliminatie
(spr. t=ts) f. nw.lat. uitstooting, verbanning;
uitdelging, verwijdering; inz. in de algebra:
verwijderen van eene in verschillende vergelijkingen gelijktijdig voorkomende grootheid;
Chir. afstooting van afgestorven deelen; doorschrapping uit lijsten, inz. van bezoldigden
of verbannenen.
eliqueeren, lat. (eliquáre) vloeibaar maken,
smelten; louteren; – eliquàtie (spr. t=ts) f.
(eliquatio) smelting, vloeibaar maken, loutering.
Elisabeth, afgek. Elise (spr. s=z), hebr.
(gr. Elisabét, hebr. eli-scheba', wiens of wier
eed God is, die bij God zweert, d. i. die God
vereert, de Godvereerende) vr.naam : Godvereerend, Godgewijd.
elisie, elisief, z. elide eren.
Elite, f. fr. (v. élire = lat. eligére, uitkiezen)
keur, kern, bloem, uitgelezen gedeelte, b. v. van
een leger; – elften, m. pl. uitgelezen soldaten,
keursoldaten, eene keurbende vgl.. e 1 e t t o.
Elixátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat.
elixáre, uitkoken, elixus, uitgekookt, van lix,
loog, asch) 't langzaam uitkoken, koken bij zeer
matig vuur; weekmaking door koken; – elixivàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. uitlooging.
Elixir, n. arab. (el-iksfr = q u i n t e s s e nt i e, fijnst extract eener stof; ook: de steen der
wijzen; vgl. a 1 c h y m i e) oplossing van ver
llende zelfstandigheden in alkohol, eene sa-schi
tinctuur, kookdrank,-mengstldahokic
krachtartsenij ; nu een geneesmiddel of genotmiddel in eenigszins verdikten vorm, dat druppelsgewijs wordt gebruikt; tot de bekendste
elixirs behooren Hoffmanns en Stoughtons maagelixer, Hallers zuur-elixir en Catz' elixir, een
veel gebruikte bittersoort.
Elizabeth, z. E 1 i s a b e t h.
elfen ! ( spr. éeljen) hong. uitroep 1 hij leve!;
hoezee!
Elktsjis, m. turk. gezant.
Elleriaansche of R o n s d o r f e r secte,
f. aanhang van dwepers, die de burgermeester
E 1 i a s E 11 e r te Ronsdorf in het groothertogdom Berg sedert 1726 om zich verzamelde;
zij noemden zich Sionieten; Eller
heette Sionsvader, zijne vrouw Sions
m o e d e r, en de zoon, die de laatste in 1734
baarde, werd de zone Gods betiteld. Deze secte,
die gevaarlijke leden telde, werd na 1750 door de
regeering uiteengedreven.
-
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Ellips of ellipsis, f. gr. (lat. ellipsis, van 't gr. aanhoudende koorts, van den beginne af met
eelleipsis, van elleipein, uitlaten, ontbreken) sterk zweet verbonden, zweetkoorts.
Gram. weglating of uitlating van een woord,
elogium, n. lat. (van logos, gr. logos, rede)
dat tot de spraakkunstige volledigheid van den
zin er bij gedacht moet worden, het tegendeel
van p l e o n a s m e; Geom. een langwerpig rond,
dwarssnede, eene der drie kegelsneden, die ontstaat, als men een kegel schuin doorsnijdt,
zoodanig dat het verlengde der doorsnede het
grondvlak ontmoet; Muz. het overslaan van de
oplossing eener d i s s o n a n t i e, door terstond een ander accoord te doen volgen; –
ellipsímber, m. Geom. holgebogen ellips, eene
kromme lijn van dubbele kromming, in welke
zich, wanneer een loodrechte cylinder met
cirkelvormig grondvlak door eenen bol gaat,
zonder dat de as van den cylinder door het
middelpunt van den bol loopt, deze beide
vlakken snijden; – ellipsograaf, f. werktuig.
ter beschrijving eener ellips; – ellipsoide, f.
lichaam, dat door de omwenteling eener ellips
om hare as wordt voortgebracht (juister zegt
men elliptische sphwroide); –
ellíptisch, adj. bij wijze van uitlating, ; langwerpig rond; Bot. met gebogen zijden, meer lang
dan breed, in 't midden het breedst, boven en
beneden min of meer spits; – e 11 i p t i s c h e
h y p o t h é s e, f. onderstelling van de beweging der planeten in ellipsen; – elliptieiteit,•
f. Geom. vierkantswortel uit het verschil der
quadraten van de halve assen eener ellips of
ellipsoide; Astron. verhouding van dit verschil
tot de halve groote as der ellips; e 11 i p t i c it e i t d e r a a r d e, zoogenaamde afplatting
der aarde; – ellipticus, a, um, lat. Bot. elliptisch,
wat den vorm eener ellips heeft.
Elly, f. eng., z. v. a. E 1 i s a b e t h.
Ellychnium, n. gr. (ellychnion, van lychnos,
lamp) pit in lampen.
Elm, m. eng. olm, iep, vooral voor de amerikaansche iep gebruikt.
Elmire, z. E l w i r e.
Elmusvuur of Elmsvuur (St.-), fr. feu St. Elme
(ontstaan uit Hele e n s v u u r; vgl. Cast o r en P o 11 u x) elektrisch verschijnsel in de
gedaante van blauwachtige vlammetjes, die men
bij zware onweerslucht soms aan hooge, inz.
spitse voorwerpen, b. v. scheepsmasten, torenspitsen enz. bespeurt.
Eloáh, m. (slechts in het boek Job; ook waar
het woord „J a h w e h" stond las en schreef
men uit eerbied E 1 o h i m of A d o n a i z. a.)
en pl. Elohim, God, Heer, hebr. naam van
God.
eloceeren, lat. (elocáre, v. locare, plaatsen,
verhuren) verhuren, verpachten; een uitzet geven; – elocátie (spr. t = ts) f. verhuring, ver
-pachting;
uitzet eener dochter.
Elocutie (spr. t=ts) f. lat. (eclocutio, van
elóqui, uitspreken, in woorden uitdrukken) uit
uitspraak, voordracht van den rede--druking,
naar, uitvoering der gedachten; welbespraaktheid, welsprekendheid.
Elódes, gr. Med. (van hélos, moeras) de Ouden
verstonden onder dezen naam eene zeer zware

eig. uitspraak; opschrift, b. v. op grafteekens;
doorgaans z. v. a. het fr. eloge (spr. elozj') f.
lofrede, lofspraak, loftuiting, lofschrift, de lof; –
elogiást, m. nw.lat. lofredenaar; overdrijvend
lofverspiller, vleier.
Elohim, z. E 1 o a h; – Elohist, m. schrijver
van dat gedeelte van de vijf eerste bijbelboeken,
waarin het opperwezen niet J a h w e h (z. a.),
maar E 1 o h i m genoemd wordt.
elongeeren, nw.lat. (van longus, a, um, lang)
verlengen, langer maken, uitrekken ; – elongàtie
(spr. t = ts) f. verlenging, uitrekking; Astron.
uitwijking, afstandshoek, schijnbaar verst mogelijke afstand eener planeet van de zon; Phys.
grootste afstand van een in beweging zijeden
slinger van den evenwichtsstand; de hoek,
onder welken men den afstand eener planeet van de zon ziet, overgebracht op het
vlak der ekliptika; – elongatus, a, um, Bot.
verlengd, wat bijzonder in de lengte ontwikkeld is.
eloquént, lat. (elóquens, van elóqui; vgl.
e 1 o c u t i e) en fr. (spr. elokán) welbespraakt,
welsprekend ; – eloquentia (spr. t = ts) f. (fr.
éloquence; spr. elokáns') welsprekendheid.
Elpenbeen, n. (oudd. helphantesbein) stof
der lange slagtanden van den olifant, waarvan
de beste - uit Indië komen, ivoor. Ook de
tanden van andere dieren, b. v. van den walrus
of de opgedolven overblijfselen van den mammoeth en andere grootere dieren, komen in den
handel onder dien naam voor. Door het elpenbeen in eene gesloten ruimte te verkolen, ver
-krijgtmenhzoadgbrne1p e n b e e n, dat reeds door Apelles als verfstof
werd aangewend en nu onder den naam van
keu 1 s c h zwart bekend is, maar uit andere
beenderen wordt bereid. Verkoolt men het elpenbeen in open vaten, dan verkrijgt men u i tgebrand elpenbeen, dat tot het
glanzen der metalen gebruikt wordt.
Elpistici of Elpistische philosophen, m. pl. gr.
(van elpistikos, hoopvoedend, van élpis, hoop)
grieksche wijsgeeren, die de hoop beschouwden
als datgene, wat het meest ter onderhouding van
het leven bijdraagt.
elucideeren, nw.lat. (van lucidus, a, um,
helder, van lux, gen. lucis, licht) , ophelderen,
verklaren, toelichten; – elucidátie (spr. t=ts) f.
toelichting, verklaring, opheldering.
elucubreeren, lat. (eculubráre; vgl. 1 u c ub r e e r e n) bij lamp- of kaarslicht bearbeiden,
des nachts bewerken; – elueubrátie (spr. t=ts)
f. geleerde (deels nachtelijke) bearbeiding,
nachtwerk.
eludeeren, lat. (eludére, v. ludére, spelen)
eig. spelend of behendig afwenden, ontwijken,
verijdelen, ontgaan, ontduiken, krachteloos maken; ook misleiden, foppen; – elusie (spr.
s=z) f. nw.lat. verijdeling, uitwijking; om den
tuin leiden, uitvlucht, misleiding, streek of
trek; – elusief, adj. verijdelend, ontwijkend,
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verdraaiend; — elus iriseh, adj. bedrieglijk, ver
-gefsch,
vruchteloos.
Elul, m. hebr. (v. álal, inzamelen, inoogsten)
eig. "oogst, vandaar de tijd van den oogst, de
oogstmaand, druivenmaand, de 6de maand van
't burgerlijke, de 12de van 't godsdienstige jaar
der joden, ongeveer met onzen September overeenkomende.
Elusie, elusief enz., zie ond. e 1 u d e e r e n.
Elutie of elutriátie (spr. tie = isie) f. nw.lat.
(v. elutridre = eluére, elütum, afwasschen; vgl.
het gr. lutron, 't wasschen, afwasschen) Chem.
uitwassching, afspoeling van aardachtige deelen.
Eluxatie (spr. t =ts), f. nw.lat. (van 't lat.
luiare, verrekken) verrekking.
Ëlwan, m. turk. handschoen.
Elwin, z. A l w i n.
Elwire, Elmire, (sp. Elvira, wellicht v. 't arab.
al-amïrah, de vorstin) vr.naam: de verhevene.
Elysium, n. gr. (elysion) of de elyseesche
(beter elysische) velden (spr. s=z), naar de beschrijving der oudste gr. dichters het land of het
verblijf der zaligen, de hemel der Ouden; oneig.
land, oord vol genieting, verrukkelijk verblijf;
elyseesche velden (champs élysées of
élysiens) is ook de naam van eene geliefkoosde
wandelplaats te Parijs; — elysée (Bourbon) naam
van een paleis te Parijs, waarin Napoleon III
als president der republiek zijn verblijf hield
en thans de president woont; vandaar het
elyseesch kabinet, de toenmalige fr. regeering
(1849-51); — el'sisch, adj. bekoorlijk, heerlijk,
vreugderijk, hemelsch.
Elytratresia, f. gr. (van elytron, hulsel, scheede;
Med. moederscheede) Med. ontbreken van de
opening der scheede of van de schaamspleet; —
elytritis, f. ontsteking der scheede; — elytroblennorrheea, f. slijmvloed uit de scheede; —
elytrocéle, f. scheedebreuk; — elytróncus, sm.
zwelling der scheede, scheedegezwel; — elytrophyma, n. vleeschuitwas der scheede; — elytroptósis, f. uitzakking der scheede; — elytrorrhàgie, f. bloedvloeiing uit de scheede; —
elytrorrhexis, f. verscheuring der scheede.
Elzeviers of Elzeviriá na, pl. benaming van
zeer schoone voortbrengselen der drukpers van
E l z e v i e r (een beroemd Amsterdamsch en
Leidsch boekdrukkersgeslacht der 17de eeuw),
grootendeels klassieke werken, die door geheel
Europa zeer gezocht waren en het hier en daar
nog zijn.
em-, gr. en fr. voorzetsel in samenstellingen
(zooals emballeeren, emblema, enz.)
in de plaats van en, z. ald.
emacereeren, lat. (emaceràre; vgl. m a c er e e r e n) uitmergelen, afmatten, uithongeren; — emaceràtie (spr. t=ts) f. vermagering,
uittering, uitmergeling, afmatting.
Email, n. fr. (spr. emálj ; oudfr. esmail, it.
smalto, V. s m e t t e n, hoogd. schmelzen, oud hoogd. smelzí) glas of eene in het vuur licht
vloeibare kiezelzure verbinding, die door bijvoeging van tin en lood ondoorschijnend gemaakt
en door smelting op porselein, metaal enz. wordt
aangebracht, smelt (smalt, smout) smeltglas,
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brandverf, glazuur; ook blanketsel voor ijdele
vrouwen; oneig. verscheidenheid van bloemen,
van kleuren; — e. champlevé, email in holten; —
e. cloisonné, email in hokjes; — emailleeren
(spr. ll = l j ; fr. émailler), met email overdekken,
versieren, brandschilderen, met minerale kleuren beleggen; — emailleur, m. een smeltwerker;
— emaillure, f. smeltwerk.
Emanatie, z. ond. e m a n e e r e n.
emancipeeren, lat. (emancipare; vgl. mancipium) vrijmaken, vrijlaten; van lijfeigenschap,
voogdijschap, vaderlijke macht vrijspreken,
voor mondig verklaren; gelijke rechten geven;
van de burgerlijke of kerkelijke beperkingen
ontheffen; — zich emancipeeren, zich van alle
beperkingen of belemmeringen der vrijheid
ontdoen, zich te veel veroorloven, zich vermeten; — emancipatie (spr. t=ts) f. (emancipatio)
handlichting, vrijlating, ontslag der slaven uit de
lijfeigenschap, en der kinderen uit de macht
van den vader of voogd; mondigverklaring;
vrijlating, bevrijding, 't verleenen van gelijke
rechten aan de vrouwen, gelijkstelling; — emancipatio saxonica, saksische of duitsche emancipatie, d. i. vrijlating der kinderen uit de macht
van den vader, krachtens het inrichten van een
eigen huishouding; — emancipationist, m. tegenstander van de slavernij der negers; —
emancipátor, m. bevrijder, verlosser.
emaneeren, lat. (emdnàre, van manare, vloeien)
uitvloeien, uitgaan; afkomstig zijn; doen uit
emanatie (spr. t =ts) f. (emanatio) uit-gan;—
zeer fijne, van-vloeing,utsrmb.va
de lichamen afgezonderde deeltjes, zooals reukdeeltjes enz.; Theol. uitgang des Woords van
den Vader; Jur. afkondigen, bekendmaken,
b. v. van eene verordening; — het emanatie- of
emissie-systeem, ook emanatisme, n. uitvloeiingsleer, leer van de uitvloeiing aller dingen
uit een hoogste eerste Wezen, naar het indisch,
perzisch en egyptisch godsdienststelsel; de
emanatieleer, in de chr. dogmatiek : leer, naar
welke de Zoon en de H. Geest uitvloeisels van
den Vader zijn; Phys. lichtuitstroomingsleer
van N e w t o n, volgens welke de lichtstralen
uitvloeiende deeltjes van lichtende lichamen
zijn (ook corpusculaire theorie);
ook onzichtbare uitstrooming der radiumstralen.
Emánsor, n. later lat. (van e-manre, uitblijven) Jur. over zijn verloftijd uitblijvend.
Emanuél, Emmánuél, (vgl. I m m a n u ë 1)
hebr. mansn.: God met ons, Matth. 1, 23.
emargineeren, lat. (v. emargináre, vgl. margo)
uitranden; g e ë m ar gin e er d, adj. lat.
(emarginatus, a, um), Bot. uitgerand, met eene
insnijding aan dèn top, waardoor twee korte,
stompe slippen ontstaan.
emballeeren (spr. ab—) fr. (emballer, v. balie,
baal) pakken, inpakken, omwikkelen, in balen
doen; — emballeering, f. inpakking, omwikkeling; — emballage, f. (spr. anbalá-zj') 't inpakken der waren; datgene wat tot inpakking
dient, verpakking, pakdoek; ook pak- of bindloon; — emballeur, m. inpakker, pakker.
Embarcádero, m. sp., embarcadère, f. fr.
27
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kleine zeehaven of landingplaats, die tot haven
dient van eene dieper landwaarts liggende
handelstad; - embarcadère, en d é b a r c ad è r e, f. aanlegplaats, hoofd, steiger; ook
plaats, waar de spoortreinen passagiers en
goederen opnemen en afzetten, s t a t i o n.
Embárdar-basji, m. perz. eerste opzichter
over de koninklijke voorraadschuren in Perzië.
Embargo, n. sp. (provenc. embarc, van embarger, hinderen, versperren, v. 't sp. provenc.,
it. en mid.lat. barra, fr. barre, staaf, spijl, sluitboom, een oorspr. eelt. woord) beslag of arrest
op de in de eene haven liggende schepen, havenversperring of sluiten der haven.
embarilleeren (spr. anbari-1 j-) fr. (embariller ; vgl. bar i 1) in fust, in vaten pakken; embarillage, f. (spr. -ri- ljazj') 't pakken van
buskruit en kogels in vaten.
embarqueeren, fr. (embarquer, spr. antiark-;
vgl. b a r k) inschepen, scheep brengen, laden,
aan boord brengen; - embarquement, n. (spr.
anbark'mán) inscheping, lading der wapen; embarquiàno, m. sp. (qu=k) loods; gids, wegwijzer.
Embarras, n. fr. (spr. anbara; v. barre, staaf,
slagboom; vgl. e m b a r g o) verwarring,
zwarigheid, verlegenheid, beklemdheid, belemmering, gedrang, hindernis ; - embarras d'abondance of de richesse (spr. -ri-sj éss' ), verlegen
uit overvloed; - embarras du choix, (spr.-heid
ambara du sjwa) verlegenheid (door overvloed)
in de keuze ; - embarrasseeren (fr. embarrasser)
verwarren, in verlegenheid brengen, verlegen
maken, ophouden, verhinderen; - embarras sant, adj. lastig, bezwaarlijk, hinderlijk, belemmerend, in verlegenheid brengend.
Embarren, pl. (turk. embá r, nw.gr. ampári,
pakhuis, magazijn, van 't arab. anbár, als pl.
van nibr, pakzolder, en dit van nabara, ophoopen) in Petersburg zekere voorraadhuizen, inz.
voor hennep.
Embaterien, n. pl. gr. (embatéria, van den
sing. embalérion, marsch-muziek, v. embainein,
instappen, marcheeren) marsch-liederen, krijgsliederen der oude Spartanen in anapeestische maat.
embaucheeren (spr. anbo-sj-) fr. (embaucher;
vgl. d e b a u c h e e r e n) een knecht met
list in dienst of te werk stellen; iemand met
list aanwerven of soldaat maken; - embaueheur, m. listig werver, zielverkooper, ronselaar.
embeguineeren (spr. anbegi-), fr. (embéguiner, v. béguin, kindermutsje, oorspr. hoofddoek
of huif eener non; vgl. b e g ij n) het hoofd
omwikkelen; iemand iets in het hoofd praten,
voor iets geheel innemen; ene dwaze liefde
doen opvatten.
embellisseeren (spr. anbelli-s-), fr. (embellir,
van beau, belle, schoon) verfraaien, opsieren,
schooner maken; - embellissement, n. (spr.
an
belli-s'an),
m
verfraaiing, versiering, optooi ing; pl. Muz. versieringen der melodietonen
door bijtonen, grupetti enz.
Embergans, f. (eng. embergoose, ook op de
Farber-eilanden imbrim) eig. aschgans (naar

EMBRASSEEREN.

hare kleur zoo genoemd), eene soort van wilde
gans op de schotsche eilanden (Col ymbus
immer).

Emberizoe, f. pl. N. H. vogelsoort tot de
familie der kegelbekken behoorende.
Emblèma, n. gr. (van embállein, inwerpen,
inleggen enz.) eig. ingelegd werk, sieraad; kenteeken (b. V. de uil is het e m b l e m a van
Minerva) een zinnebeeld; - emblematisch, adj.
zinnebeeldig; - emblematiseeren (spr. s=z)
door zinnebeelden voorstellen.
emboiteeren (spr. anboat-) fr. (embolter,
van bofte, doos) ineenschuiven, in elkander
doen vatten; - emboitement, n. fr. (spr. anboat'mán) ineenschuiving, inelkander-passing;
Log. ingewikkeldheid van den stijl, waarbij de
eene zin als 't ware in den anderen is geschoven.
Embolísme, n. gr., z. v. a. i n t e r c a l a t i e
(z. aid.).
Embolus, m. gr. (embolos, v. embállein, vgl.
e m b l e m a) kolf of stempel (in spuiten en
luchtpompen); bloedprop in een bloedvat,
vandaar e m b o 1 í e, wanneer dergelijke proppen zich in takken der slagaders voordoen;
zijgang in de oude gr. kerken; - embóliseh of
embollfórm, adj. kolf- of stempelvormig.
Embonpoint, n. fr. (spr. anbonpwain, ontstaan
uit en bon point, in goed punt, d. i. in goeden
toestand) staat van het lichaam van menschen
of dieren, bij welke de hoeveelheid vet geëvenredigd is aan den omvang en de gestalte, de
lijvigheid, gezetheid, gevuldheid van het lichaam, het voorkomen van gezondheid en
kracht.
Embossment, n. eng. verheven werk.
Embothrium, n. gr. Bot. prachtstruik.
Embouchement, n. fr. (spr. anboesj'máh) of
embouchure, f. (spr. anboesjuícr; van bouche,
mond) mond, uit- en instroomingsplaats van
eene rivier; mond van een kanon; Muz. toongeven op de fluit; ook: het mondstuk, blaasgat
van eene fluit, een waldhoorn enz. ; uitgang
van een hollen weg enz. ; e e n e e m b o uC h u r e h e b b e n, een blaasinstrument wel
weten aan den mond te zetten, zuiver blazen.
embourseeren (spr. anboers-) fr. (embourser,
van bourse, beurs) in de beurs of den zak steken,
zakken.
embrancheeren (spr. anbransj-), fr. (embrancher, van branche, tak) vertakken, ineenvlechten; verscheiden straten of wegen vereeni
balken en sparren in elkander laten,-gen;Arch.
inkepen; - embranchemént, n. (spr. anbransf
mán) vertakking, doorvlechting; zijweg, zijstraat; vertakking, tak van een spoorweg;
Arch. verbinding der balken en sparren.
embraseeren (spr. anbrazeeren), fr. (embraser,
van braise, kolengloed, vgl. b r a s e r o) aansteken, in brand steken; - embrasure, f. schietgat in een vestingmuur; schuinsche uitwerking
eener deur- of vensteropening, vensterindieping
embrasseeren (spr. anbrass-), fr. (embrasser,
van bras, arm) omarmen, omhelzen, omvatten,
kussen; Mil. tusschen twee vuren brengen; -
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embrassáde, f. of embrassemént, n. (spr. anbras'mán) omarming, omhelzing.
Embrégma, n., embrócha, f. gr., of embroeátie, f. nw. lat. (van 't gr. embréchein, bevochtigen) Med. druipbad; stortbad; inwrijving
eener artsenij.
embrocheeren (spr. anbrosj-), fr. (embrocher,
vgl. b r o c h e) aan het spit steken; aan den
degen rijgen, doorboren, doorsteken.
embrouilleeren (spr. anbroelj-), fr. (embrouiller;
vgl. b r o u i 11 e e r e n) verwarren, in wanorde
of verwarring brengen; - g e ë m b r o u i 11 e e r d, verward, ingewikkeld; - embrouillement, n. (spr. anbroelj'mán) verwarring.
embruneeren (spr. an-), fr. (embrunir, van brun,
bruin) Piet. bruinen, donker houden, met donkere verf overdekken; mettertijd zwart worden.
Embryo, n. gr. (embryon, v. brein, ontspringen, kiemen) dier- of menschenkiem, nog onrijpe
lichaamsvrucht, vrucht in de baarmoeder gedurende de vier eerste maanden der zwangerschap;
z. v. a. het lat. f ce t u s; kiem der planten; embryogenie, f. ontstaan der lichaamsvrucht; embryographie of embryologie, f. beschrijving of
de leer der lichaamsvrucht; - embryoktonie, f.
't dooden der lichaamsvrucht; - embryothlásis
(vgl. t h 1 a s i s), 't fijndrukken of verbrokkelen
an de vrucht in den moederbuik (bij moeilijke
verlossingen) ; - embryothlást, m. werktuig, om
het hoofd van de doode vrucht in de baarmoeder
ineen te drukken; - embryotomie, f. stuksnijden,
verdeeling of verbreking der vrucht; - embryulkie, f. leer van de te voorschijn brenging der
vrucht, de geboortehulp; - embryulkus, m. het
daartoe dienende instrument.
embusqueeren (zich), (spr. an- busk-), fr.
(s'embusquer; gevormd van het duitsche
b o s c h, b u s t h, vgl. bosquel) zich in eene
hinderlaag leggen om op den vijand te loeren;
- embuscáde, f. hinderlaag.
emendeeren, lat. (emendáre, van mendum,
fout) verbeteren, terechtbrengen; - emendánda,
pl. wat in een geschrift te verbeteren is, verbeteringen; - emendatie (spr. t=ts) f. (emendatio)
verbetering vang geschriften, schriftverbetering,
terechtbrenging van bijzondere plaatsen in geschriften; - emendator, m. in-orde-brenger, ver
lat. (eménda) geld--betra;ménd,f.i
boete, wegens eene begane wederrechtelijke han
betaald ter vermijding van grooter nadeel.-deling
Emerald, m. eng. smaragd (z. ald.); emeraldíne, f. groene verfstof.
emereeren, lat. (emeréri) uitdienen; zich ver
maken; - emeritus, m. uitgediende,-dienstljk
van den dienst ontslagene; oud-ambtenaar, rustend ambtenaar of predikant met behoud der
jaarwedde; - emeritenhuis, n. huis of gesticht,
waar geestelijken, die door ouderdom of ziekte
voor hun ambt ongeschikt zijn geworden, verzorgd en verpleegd worden; - iemand emeriteeren (nw. lat.) of pro emerito verklaren, hem voor
uitgediend, voor de ambtsrust waardig verklaren, van verderen ambtsarbeid ontslaan.
Emerentia, f. lat. vr. naam: de verdienstelijke.
emergeeren, lat. (emergére) opduiken, opko-

EMILIUS.

men; beroemd worden, zich onderscheiden; luctor et emergo, z. 1 u c t e e r e n; - emérgens, n.
iets dat zich opdoet, dat plaats grijpt, iets voor
- emérgens novum, n. Jur. eene zich-valends;
voordoende nieuwe omstandigheid; - emergéntie (spr. t = ts) f. nw. lat. 't opduiken, opstijgen,
bovenkomen uit het water; beroemd worden; emérsie, f. Astron. tevoorschijntreden eener planeet uit de schaduw eener andere, oogenblik,
waarop die uitgang plaats heeft; ook zichtbaar
worden eener ster; - e m e r s i e h o e k, hoek
waaronder een schuin tegen water enz. geworpen lichaam daarvan terugspringt of -stuit; emersus, a, um, Bot. uit het water stekend.
Emeritus, emeriteeren, zie onder e m e r e e r e n.
Emersie, emersus, z. ond. e m e r g e e r e n.
emerveilleeren (spr. -welf-), fr. (émerveiller;
vgl. merveille), verbazen; - geëmerv e i 11 e e r d, adj. verwonderd, verbaasd, verstomd.
Emésis, f. gr. (v. emein, uitbraken) Med. braking; - emesie, f. neiging tot braken; - emésma,
n. 't uitgebraakte ; - emetatrophie, f. uittering,
door aanhoudend braken ontstaan; - emetlkum,
n., pl. emetika, braakmiddel; - emetine, f. plantaardig alkali, door P e 11 e t i e r in den braakwortel (Ipecacuanha) ontdekt, waaraan deze
zijne brakingwekkende eigenschap te danken.
heeft; - emétisch, adj. braking verwekkend, om,
te braken; - emetokatharsis, f. ontlasting naar
boven en beneden, braken en purgeeren te gelijk;.
- emetokathartlka, n. pl. middelen, die te gelijk
braken en purgeeren bevorderen; - emetologie,,
f. leer der braakmiddelen; - emetomanie, f. te
groote zucht tot het bezigen van braakmiddelen; - emetophobie, f. vrees voor braakmiddelen.
Emeu, m. australische k a z u a r i s (z. ald.).
Emeute, f. fr. (als ware 't lat. emovita voor
emóla, v. emovére, uitdrijven, v. movere, bewegen,
molus, beweging, opstand) oploop, opstand,
dreigende volksbeweging, oproer, muiterij.
Emgál(1)o, m. aethiopisch zwijn (Sus aethiopicus).
Emicàtie (spr. t=ts) f. lat. (emicatio, v.,
emicáre)'t uitspringen, uitsteken; vonkenwerpen,
met een plof wegspringen of vervliegen.
emigreeren, lat. (emigráre, fr. emigrer; vgl.
m i g r e e r e n) naar elders trekken, het land
verlaten, uitwijken; - emigrant, m. (lat. emigrans) naar elders trekkend, vluchtend, z. v. a.
emigré, fr. pl. émigrés, uitgewekene, vluchteling,
landverhuizer, die vrijwillig zijn vaderland vr-e
laat om armoede, vervolging of onderdrukking te
ontgaan; inz. de gedurende de fransche revolutie
naar Duitschland en elders uitgeweken aanhangers van het koningschap; - emigratie (spr. t=ts)
f. uitwijking, landverhuizing, verlating van het
vaderland; - emigratio coácta, geboden, gedwongen uitwijking; - em. voluntaria, vrijwillige
uitwijking.
Emiliaan, n. aardsoort, in 1610 door Dróse te
Gotha ontdekt, die de eigenschap van porselei en aardewerk heeft.
Emilius,`' (fr. Emile, van 't lat. Jmilius, ver-

-
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want met het gr. haimylos, haimylios, vleiend,
liefkoozend) mansn., de vleiende, gedienstige;
innemende; – Emilia, f. (fr. Emilie, lat. Emilia),
de vleiende enz.
Emzn, m. turk. opziener, intendant.
Emincée, f. fr. (spr. eméhsé) gerecht uit dunne
kalfsschijfjes.
Emine, f. (v. 't lat. en gr. hémina, half mud,
V. hémisys, half) graanmaat in Piëmont en
fransch Zwitserland = 1/b sacco = 23 liter.
emineeren, lat. (eminère) uitsteken, bovenuit
steken; – eminént, adj. uitstekend, uitkomend;
voortreffelijk, uitmuntend, onderscheiden; –
eminéntie (spr. t =1s), f. (lat. eminentia) verhevenheid of 't uitsteken b. v. van een been; voor
verhevenheid, sedert de 7de eeuw-treflijkhd,
titel der bisschoppen, en sedert de 17de die der
kardinalen; ook titel der geestelijke keurvorsten.
Emir of Emier, m. arab. (emir, amir, d. i. bevelend, van amara, bevelen) arabisch vorst,
krijgsbevelhebber en stadhouder in eene veroverde provincie; in Turkije eeretitel, dien Mohameds afstammelingen voeren; ook dragen
sommige ambtenaren dien titel: emir-ashor,
opperstalmeester van den sultan; – emir-slem,
rijksvaandrager; – emir-bazar, opziener over de
markten; – emir-al-moemenin, vorst der geloovigen, titel der khalifen, dien Omar het eerst
aannam; – emir-al-moeslemin, beheerscher der
geloovigen, titel der Almoraviden; vgl. A 1m o h a d e n; – emir-al-omrá of al-oemára, bevelhebber der bevelhebbers, een titel van den
eersten minister bij de khalifen en indische mogols ; titel van sommige stadhouders van provinciën in Turkije; – emir-hadsji, m. aanvoerder
der pelgrims naar Mekka of der mekkasche karavanen.
emitteeren, lat. (emiltére) uitzenden, doen uit
omloop brengen; – emissa manu, Jur.-gan,i
met toegereikte hand, met handslag; – emittént,
m. (lat. emillens) uitzender, verzender; bankier,
die nieuwe fondsen, aandeelen aan de markt
brengt; – emissaris, of fr. emissaire (spr. emisèr'), m. afgezondene, zendeling, kondschapper,
geheime bode; ook z. v. a. emissarium, n. afleidingskanaal, inrichting tot ontlasting eener besloten watermassa; – emissaria santorini, Med.
kleine (naar den ontdekker genoemde) bloedaderen, die door bijzondere openingen in de
schedelbeenderen de buitenste hoofdbloedaderen met de bloedleiders van het harde hersenvlies verbinden; – emissie, f (lat emissio) uitzending; uitvloeiing; ook uitgifte van nieuwe
fondsen, aandeelen enz ; – emissie-bank, f. bank
die papieren geld uitgeeft; – emissie-vermogen,
n. Phys. uitstroomingsvermogen, vermogen van
een lichaam om eene zekere hoeveelheid warmte
uit te stralen; – emissie-systeem, n. z. v. a.
e m a n a t i e s y s t e e m.
Emma (oudd. ook I m m a, wellicht van
i m m e, bij) en Emmelína, vr. naam: de vlijtige,
bedrijvige huiselijke; – Emmerik, mansn.: de
werkzame, vlijtige.
emmagasineeren (spr. amagazi–), fr. (emmagasiner) in een magazijn of pakhuis brengen, op-
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zolderen, bewaren; – emmagasinage, f. (spr.
magazijn; bergloon, leggeld of pakhuishuur; – emmagasineur, m. voor
-radvezml,opira.
Emmanchement, n. fr. (spr. ama1s j' má1) eig.
zetten van een heft of steel aan een werktuig;
Pict. aanvoegen der leden aan den romp.
Emmanuel, z. Emanuel; – Emmelina,
Emmerik, z. E m m a.
Emmen%n, pi. gr. (emménia, van emmenios,
maandelijksch) maandelijks gevierde feesten;
Med. maandelijksche reiniging der vrouwen, de
maandstonden; – emmeniagóga, doorgaans,
maar niet zoo goed, e m m e n a g o g a, n. pl.
middelen ter bevordering van de maandelijksche
zuivering; – emmenialogie, f. leer der maande
zuivering.
-lijksche
Emmetropie, f. Med. normaal gezichtsvermogen.
emmeubleeren, fr. (spr. amen–; vgl. m e u b e 1) van huisraad voorzien; – emmeublement,
n. (spr. mán) kamergereedschap, huisraad, beter
a m e u b 1 e m e n t.
Emmótum, n. gr. (emmóton, v. mótos, pluksel)
op pluksel gestreken wondzalf.
Emoisin, n. fr. (spr. emoazen) papiersoort
(lexiconformaat).
emolliëeren, lat. (emollire: vgl. mollis) zacht
maken, week maken, verzachten; – emolliens, n.
iets weekmakends, verzachtends; pl. emollientia,
weekmakende middelen; – emolliens, Bot. ver
-welknd.
Emolumént, n. lat. (emolumentum) voordeel,
gewin, baat; ambtsvoordeel; bezoldiging, traktement; toevallig voordeel boven het bepaalde
dienstloon, bij inkomsten, of voordeelen, buitenkansjes.
Emotie, z. ond. e m o v e e r e n.
Emouchette, pl. fr. (spr. emoesj–; van émoucher, de vliegen afweren, v. mouche, vlieg) vliegennet over paarden; – emouchoir, m. (spr.
emoesjoár), vliegenwaaier.
emoveeren, lat. (emovére) naar buiten bewegen
of brengen, wegdoen; ontvoeren; – emotie (spr.
l=ts) f. nw. lat. hevige gemoedsbeweging, aan
ontroering, opwelling, opbruising; ook-doenig,
volksopstand, gisting; – emotionéel, gemoeds .. ,
tegenover i n t e l l e c t u é e 1, verstands ....
empailleeren (spr. anpalj–), fr. (empailler, v.
paille, stroo) met stroo omwikkelen of opvullen,
opzetten; met stroo inpakken.
Empaistlka, f. gr. (empaistiké, scil. téchnè,
kunst, van empaíein) kunst om gedreven werk
te maken.
empaleeren (spr. anp–), fr. (empaler, v. pal,
paal) een paal insteken; spietsen.
empaqueteeren (spr. afpak' –) fr. (empaqueter;
vgl. p a q u e t) inpakken, samenpakken, omwikkelen.
Empásma, n. gr. (v. empássein, instrooien)
Med. strooipoeder.
Empatement, n. fr. (spr. anpat'mán) of i mp a s t e e r i n g (z. a.) Pict. 't lijvig of vet opdragen der verven; bij graveurs : zachte ineensmelting der strepen en punten;– empater les tons (spr
-mázj') bewaring in het
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aaspaté lè ton), fr. Muz. de tonen in elkander doen middelen voorschrijft, welke het volksgeloof of

vloeien, juist en zuiver voortbrengen.
empécheeren (spr. anpésj'-), fr. fr. (empêcher;
it. empacciare, als kwame dit van een lat. impactare, van impingére, aanslaan, iemand iets aanhangen; het tegengestelde v. dépêcher, vgl. d e p ê e h e e r e n) verhinderen, beletten, ophouden; - empéchemént, n. (spr. -ma) beletsel, ver
hindernis, ophouden.
-hinderg,
Empecinade (el), sp. eig. de bepikte, bijnaam
van den moedigen verdediger der Cortes, J u a n
M a r t i n, die zich in 1808 aan het hoofd eener
bende G u e r i 11 a s stelde, later veldmaarschalk werd en in 1825 werd opgehangen.
Empepaladóra, f. sp. in sigarenfabrieken : arbeidster, die de sigaren tot pakken maakt.
Emperador, m. sp. keizer, vgl. i m p e r a t o r.
Empereur, m. fr. (spr. anpereur) keizer (vgl.
i m p e r e e r e n);- vive l'empereur, leve de keizer 1
Empétrum, n. gr. (v. petra, steen, rots) Bot.
ruischbezie, mosheidebes ; - empetri f olius, a,
um, mosheidebesachtig.
Emphasis of empháse, f. gr. (v. emphaInein,
aantoonen, aanschouwelijk maken) eig. aan
voorstelling; Log. nadruk in het-schouwelijk
spreken of lezen, bijzondere klem op sommige
woorden en plaatsen; Muz. rinforzando of klem
een noot, die niet volgens de maat-tonp
geaccentueerd is; - emphátiseh, adj. nadrukkelijk, klemmend, krachtig.
emphráktisch, adj. gr. (van emprhássein, verstoppen) Med. verstoppend; - emphraktieum,
n. verstoppend middel; - emphráxis, f. verstopping der vaten, der ingewanden.
Emphyséma, n. gr. (vgl. p h y s a, enz.) Med.
wind- of luchtgezwel, waarbij de elasticiteit der
longen verloren gaat; zoodat de uitademing
niet dan bezwaarlijk gaat; opzwellen eener
wond; - emphysemátisch of emphysemateus,
adj. nw. lat. openblazen, trotsch; - emphysematicae variólae, pl. lat. de windpokken.
Emphyteusis of emphyteuse, f. gr. (v. emphyleuein, inplanten) Jur. soort van erfpacht, waardoor iemand het vruchtgebruik van een stuk
grond heeft, met het recht dat te vervreemden
en te vermaken tegen eene jaarlijksche opbrengst
aan den eigenaar; ook bevoegdverklaring tot
het vruchtgebruik van een stuk grond; - emphyteutisch contract, n. zulk een erfpachtverdrag; - emphyteuta, m. erfpachter.
empiëteeren, afbreuk doen aan, inbreuk maken op.
Empirance, f. fr. (spr. anpirárns', van empirer,
verergeren, van pire, lat. pejor, erger) afneming,
slechter-worden der waren, waardevermindering
der munten; scheepsschade.
Empire, n. fr. (spr. aaspier') heerschappij,regeering, enz. ; inz. keizerschap, keizerrijk, vgl. i m p e r e e r e n; ook ter aanduiding van den meubelstijl of de kleederdracht uit den keizerstijd.
Empirie, f. gr. (empeirm) ervaring, ondervinding, weten en kennen uit waargenomen feiten,
ervaringswetenschap; - empiricus, m. ervaringsgeleerde; inz. ervaringsarts, d. i. die, uit
gebrek aan theoretische medische kennis, slechts

eenzijdige waarneming tegen deze en gene kwalen als heilzaam aanwijst; - empirisch, adj. op
ervaring gegrond, van de ondervinding afhangend; - empirische wetenschapp e n, zulke wetenschappen, die hoofdzakelijk op
de waarneming en verzameling van het werkelijk
gebeurde, het waargenomene berusten, b. v. geschiedenis, natuurkunde enz. ;- e m p i r i s c h e
p s y e h o 1 o g i e, de ervaringszielkunde ;- empirisme, n. op ondervinding gegronde kennis,
wijze van denken, van handelen, die de ervaring
tot richtsnoer neemt, die den grondslag van alle
weten in de ervaring zoekt; - empirist, m. in de
philosophie : iemand die aan de ervaring gelooft,
leeraar, die het empirisme voorstaat, die alle
kennis slechts uit de zinnelijke ervaring (a posteriori) afleidt; ook : iemand die een wetenschap
kent uit de praktijk, b. v. een veearts, die niet op
de veeartsenijschool geweest is.
emplaceeren (spr. aasplas-), fr. (emplacer; vgl.
p 1 a c e e r e n) aanstellen, aanwenden; - empiacement, n. (spr. -rnán) aanstelling; plaats,
bouwgrond, geschikte plaats voor een gebouw,
een tuin enz.
empiástisch, adj. gr. (van emplássein, insmeren; vgl. p 1 a s m a, enz.) Med. verstoppend, toesmerend; - emplasticum, n. smeermiddel, ver
emplástrum. n. lat. (van 't gr.-stopingmdel;
émplastron, liever, émplaston) pleister, wondpleister; - emplastrum adhaesivum, hechtpleister; - e. anglicánum, engelsche pleister, vischlijmpleister; - e. attractivum, trekpleister; - e.
cephalicum, hoofdpleister; - e. consolidans,
ensivum, verdeelende
hecht-, heelpleister; - e. de/ensivurn,
pleister; - e. diachylon simplex, eenvoudige
loodglitpleister; - e. epispasticum of vesicatorium,
blaarpleister; - e. mercuriále, kwikpleister; - e.
saturninum, loodpleister; - e. stomachicum,
maagpleister; - emplastreeren, lat. (emplastráre)
griffelen, enten, o c u 1 e e r e (z. ald.) ;- emplastràtie (spr. tie = tsie), f. griffeling, oculatie
met een schildvormig stukje bast.
Empiéo, n. sp. z. v. a. e m p 1 o i.
Emplette, f. fr. (spr. anplétt; oudfr. emploite, v.
emploiter, provenc. empleitar, v. 't lat. implicitare, versterking, v. implicare, vgl. e m p 1 o ye e r e n) koop, inkoop eener waar; het ingekochte; - emplettes maken, inkoopen.
Empleurum, n. gr. (d. i. met volle zijden) Bot.
tot de diosmeën behoorend plantengeslacht; van
een soort daarvan komen de geneeskrachtige
bucco-bladen.
1
employeeren (spr. anploaj-; van lat. implicáre,
dus eig. in iets vouwen, wikkelen) aanwenden,
tot iets besteden, aanleggen (ook: beleggen, uitzetten, plaatsen (b. v. zijn geld); aanstellen, verzorgen; - een employé of geëmployeerde, m. aangestelde, ambtenaar; - emploi, n. fr. (spr. anploá)
gebruik, aanwending; vandaar uitzetten, beleggen eener geldsom; (ook emplooi) aanstelling,
dienst, verzorging, post, bediening, ambt; rol
in het schouwspel.
empneumatósis, f. gr. (vgl. p n e u m a, enz.) z.
v. a. emphysema; ook inblazing der lucht .
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empocheeren (spr. aaspos?-), fr. (empocher, v.
poche, zak) in den zak steken, zakken.
Empois, m. fr. (spr. aiipoá; v. empoísser, poisser, pikken, teren, v. 't lat. pix, gehit. picis, pik,
teer; fr. empeser) stijfsel, stijfselpap.
Empolokratie (spr. t = ts), f. gr. (van empolë,
koopwaren; handelsgewin) handelsbeheersching,
handelsheerschappij, inz. ten aanzien van den
inkoop der waren.
Empong, m. booze geest (in Indië).
Emporlum, n. lat. (van 't gr. emporion) han
stapelplaats, marktplaats; galerij, ver--deiplats,
hoogde zitplaats, kraak in een kerk, e m p o o r;
- jus emporii, z. j u s ; - emporeticus, adj. voor
kooplieden dienstig, koopmans .... inz. emporetica, (stil. charta) pakpapier.
emporphfrisch, adj. gr. purperkleurig; met
purpur bekleed.
emporteeren (spr. anp-), fr. (emporter) Mil.
in- of wegnemen, veroveren; - z i c h e m p o rt e e r e n, zich driftig maken, uitvaren, opvliegen; - geëmporteerd, adj. driftig, in toorn ontstoken; - emportement, n. (spr. anportmán) 't opbruisen, uitvaren, drift, toorn, vervoering, haastigheid, onstuimigheid, opvliegendheid; - emporteering, f. inneming, verovering.
empótisch, adj. gr. (émpotos) drinkbaar.
Empouille, f. fr. (spr. aiipoelj') nog te veld
staande of aan den boom hangende vruchten.
empráktisch, adj. gr. (empraktos) werkzaam,
krachtig afdoend.
Empreinte, f. fr. (spr. an- prent; van empreindre, lat. imprimére, in-, opdrukken) stempel,
afdruk, indruk.
Emprësis, f. gr. (v. emprethein, ontsteken) ontsteken, verbranden; - emprësmomanie, f. brandwoede, vuurmanie, misdadige zucht om brand
te -stichten, als ziekelijke natuurdrift.
empresseeren (zich), fr. (spr. an-) zich beijveren, haasten, zijn best doen, streven, volijverig
zijn; - geëmpresseerd, adj. volijverig, bedrijvig, vol haast, druk bezig; - empressement, n.
(spr. anpress'mán) ijver, aandrang, bedrijvigheid,
werkzaamheid, dienstijver, opmerkzaamheid.
emprisonneeren (spr. anpriz-), fr. (emprisonner; vgl. p r i s o n) in hechtenis nemen, gevangen zetten; - emprisonnement, n. (spr. -má'&)
gevangenzetting, hechtenis.
empróstisch, adj. gr. (émprosthen) voor, van
voren, vooraan zich bevindende; - emprosthokystósis, f. uitzakking van borstbeen of ruggegraat; - emprosthotonie, f. of emprosthotónus,
m. krampachtige samentrekking van het lichaam
naar voren (van emprosthen, van voren, en teinein, spannen).
Emprunt, n. fr. (spr. anpruin; van emprunter,
leenen, ontleenen; it. improntáre, van lat. in
promptu) geleend voorwerp, leening; - emprunt
forcé, gedwongen leening; - emprunteeren, leenen, eene leening sluiten.
Empsychósis, f. gr. (vgl. p s y c h o s i s) eig.
bezieling; zielsverhuizing; - empsychisch, adj.
bezield.
Empsyxis, f.. gr. (vgl. p s y k t e r, enz.) afkoeling, verfrissching.
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Empuea, Empuse of Lamia, f. gr. Myth. door
Hekate gezonden nachtspook, met een ezelspoot
en oogera, die het naar welgevallen uitnam en
weer inzette, soort vampier.
Empyèma, n. gr. (v. pyos, etter), Med. inwendige ettering, inz. etterborst, borstverzwering, longverettering; - empyèsis, f. vorming van
een ettergezwel; - empyèsis oculi, lat. etteroog; empyëtisch, adj. aan inwendige ettering, inz. aan
longverettering lijdende; - empyocèle, f. gr.
etterbreuk, verettering in den balzak; - empyomphalos, m. ettergezwel aan den navel.
Empyrèum, n. (van 't gr. empyros, in vlam
staand, brandend; v. pyr, vuur) vuurhemel,
„het grondelooze licht" (Vondel), verblijfplaats van het Opperwezen en der gelukzaligen;
- empyréisch, adj. hemelsch; - empyreuma, n.
brandige reuk of smaak, aangebrande smaak
van spijzen, het brandige, brandigheid; - empyreumátiseh, adj. brandig, brandig riekend; empyrie, f. 't waarzeggen uit het offervuur (emp yron) ; - empyrósis, f. brand, verbranding.
em(p)tio, f. lat. (van emére, koopen) Jur. koop,
aankoop ; - emlio commentitia of e. imaginaria,
schijnkoop; - e. spel of in spem, koop op goede
verwachting, b.v. van halmen en boomen vóor de
rijpheid der vrucht; - e. per aversionem, gezamenlijke koop, koop bij den roes; - e. restrictiva, bepaalde of afgemeten koop, waarbij het te veel
den verkooper, het te kort den kooper te goed
komt; - e. et venditio in en sine scriptis, koop en
verkoop met en zonder schriftelijk verdrag; emtionis jure, naar het kooprecht; - emtiónis
lege, naar de koopvoorwaarde; - emlor (emptor),
kooper; - emtor bonae fidéï, kooper te goeder
trouw, in vertrouwen op de eerlijkheid of het
rechtmatig bezit van den verkooper; - emtrix
(emptrix), f. koopster.
Emulatie, z. oemulatie.
Emiulsie (spr. s=z) f. nw. lat. (emulsio, van
emulgére, uit- of afmelken) plantenmelk, zaad
melkachtige verbinding van olieachtige-melk,
en slijmige stoffen met water, b.v. amandelmelk,
als koeldrank; - emulsie-nummer, n. Phot.
cijfer op de verpakking van gevoelige platen,
dat aangeeft met welke emulsie deze gegoten
zijn; - emulsine, f. of synaptás, n. in de zoete en
bittere amandelen aanwezige eiwitachtige stof,
die gisting kan opwekken; vgl. a m y g d a1 i n e.
Emunctoria, n. pl. uw. lat. (van 't later lat.
emunctorium, snuiter, van emungere, uitsnuiten)
Med. afvoerende vaten, reinigende organen, b. v.
de neusgaten.
emundeeren, lat. (emunddre; vgl. m u n d u m,
enz.) reinigen; - emundantla (spr. t=ts) n. pl.
Med. uitwendige, tot reiniging van wonden en
verzweringen dienende middelen; - emundátie
(spr. t ts) f. reiniging.
emunitas, f. mid. lat. (v. lat. munus, dienst,
plicht) nw. lat., bevrijding, ontslag, voorrecht,
enz. der geestelijken, z. v. a. i m m u n i t e i t;
- emunitas regia, een koninklijke vrijbrief.
Emuscàtie, f. lat. 't wegnemen van het mos aan
de boomen; - emusceeren, van mos reinigen.
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Emys, f. gr. (émys, gen. émyos) zoetwater
schildpad- en-schildpa;–emyour,dj.
hagedisachtig.
en- of (voor lipletters) em-, gr. z. v. a. het fr.
en, em (spr. an) een voorzetsel in vele samenstellingen, beteekenende in het algemeen i n, i nw a a r t s.
en, fr. voorzetsel: in; z. en arrière, enz.
Enáet, n. nw.lat. verordening, besluit; – enactief, adj. verordend, bepaald; verordenend; –
enáetor, m. verordenaar, verrichter.
Enwmon, n. (énaimon, van haima, bloed) Med.
middel tegen bloedingen, bloedstelpend middel;
– enwmisch, adj. bloedig; met bloed voorzien,
bloedstelpend.
enaërisch, adj. gr. (vgl. aër) luchtvormig,
luchtkleurig.
Enaeoréma, n. gr. (enaiórèma, het daarin
zwevende, v. aiórein, zwevend bewegen) Med.
urine-wolkje, in de pis drijvend wolkje.
Enakskinderen, menschen van reusachtige
gestalte, zoo genoemd naar de . kinderen van
Enak, die in de boeken van Mozes en Jozua
vermeld worden, o. a. Deut. 9, 2.
Enalláge, f. gr. (v. en-allássein, verruilen,
verwisselen) Gram. verwisseling van het eene
woord met het andere, inz. de verwisseling van
rededeelen derzelfde soort ten opzichte van hun
afstamming of vorm, b.v. van het abstracte
substantief met het concrete, van den eigen
soortnaam enz. ; ook wel de ver--nametd
andering van het eene rededeel in het andere,
b.v. van een zelfstandig in een bijvoeglijk
woord; – enállisch, adj. veranderd, omgekeerd,
verwisseld; – enallostégisch, adj. met om vele
punten gelegen afdeelingen.
Enamel, n. emailverf.
Enamorádo, m. sp. verliefde minnaar.
Enanthéma, enantheem, n. gr. (vgl. a at h o s, enz.) inwendige huiduitslag, inz. de
slijmhuid van het darmkanaal.
Enantiodromie en enantiotrópie, f. gr. (van
enantios, tegenover) tegemoet-loopen, tegen
voortdurend tegen elkander werken-werking,'t
der dingen, waardoor het eene ontstaat, terwijl
het andere vergaat; – enantiologie, f. tegenspraak, tegenrede ; – enantiopathie, f. z. v. a.
allopathie (z. ald.); – enantiophanie, f.
schijnbare tegenspraak; – enantiósis, f. tegenstelling, tegenspraak, tegenstrijdigheid (waarin,
volgens Pythagoras, de grondwet van alle leven
ligt); – enantiotroóp, adj. heet een stof, die omgezet in een modificatie, weer tot den
eersten vorm kan teruggebracht worden, vgl.
m o n o t r o o p.
Enargie, f. gr. (enargeia) oogenschijnlijkheid,
duidelijkheid, klaarheid, z. v. a. e v i d e n t i e
(z. ald.) ; – enárgisch, adj. (gr. enargës), duidelijk,
in het oog loopend, aanschouwelijk, lijfelijk.
enarmonico, it. Muz. z. e n h a r m o n i s c h.
enarreeren, lat. (enarráre) verhalen, vertellen,
verklaren; – enarrábel, adj. verhaalbaar, verklaarbaar; – enarrátie (spr. 1= ts) f. vertelling,
verhaal, verklaring.
,en arriere, z. arrière.
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Enarthron, n. gr. (van arthron, lid, gewricht)
vreemd lichaam in een gewricht; – enarthrósis,
f. gr. Med. invoeging of inlating van een beenderhoofd in zijne holte of zijn bekken; diepe
beweeglijke geleding.
enástrisch, adj. gr. (van astër, ster) gestemd;
aan den invloed der gesternten blootgesteld.
enátmisch, adj. gr. (van almos, damp) dampig,
vol dampen.
en attendant, z. ond. a t t e n d e e r e n.
enaudisch, gr. (van audé, geluid, stem) stemhebbend, sprekend.
en avant, z. avant; – en bas, z. bas; – en blanc,
z. ond. blanc; – en bloc, z. bloc.
Encablure f. fr. (spr. ank–) maat van 200
meter op zee.
encadreeren (spr. ank–), fr. (encadrer; vgl.
c a d r e) in eene lijst zetten b.v. eene schilderij;
ook insluiten, in rij en gelid plaatsen; – encadremént, n. (spr. –man) invatting, lijst, rand,
raam.
encageeren (spr. ankazj–), fr. (encager, van
cage, kooi) in eene kooi opsluiten.
Encan, n. fr. (spr. ankán) verkooping bij opbod, auctie.
en canaille en encanailleeren, z. c a n a i 11 e.
Encanthis, eneathisma, eneaustiek enz., z.
e n k–.
en carrière, z. carrière.
Enceinte, f. fr. (spr. as–; van enceindre, omgorden, insluiten, lat. incingére) Mil. wallen met
of zonder de buitenvesten, gezamenlijke buitenwerken eener vesting; bij jagers: omsluiting van
het wild; ook besloten plaats, omheining, omwalling, ringmuur ; als adj . fr. zwanger.
Eneeládus, m. gr. Myth. geduchte reus, door
Jupiter bij de bestorming van den Olympus
overwonnen, op het eiland Sicilië nedergeworpen en daar met den Etna bedekt. De uitbarstingen van dien vulkaan en de aardbevingen
op Sicilië getuigen van den benauwden toestand,
waarin hij zich daar bevindt.
Encensoir, n. fr. (spr. ansansoár) wierookvat,
vgl. incensorium.
Encephálos, m. of eneephálum, n. gr. (enképhalos, d. i. wat in het hoofd is ; van kephálè,
hoofd) hoofdmerg, hersenen; – eneephalalgie,
f. hersenlijden, eene ziekelijke aandoening der
hersenen; – encephalitis, f. ontsteking der hersenen; bij kinderen: cerebrale kinderverlamming; – encephaloeéle, f. hersenbreuk; – encephalodynie, f. hersenpijn, hoofdpijn; – encephalognomiek, f. hersenkunde; schedelleer;
– encephalolith, m. hersensteen, steenachtige
massa • in de hersenen; – eneephalotithyásis, f.
eig. hersenversteening; gedeeltelijke verharding
der hersenen, vorming van steenen daarin; –
encephalologie, f. hersenleer; – encephalomaláxis, of –malacie, f. hersenverweeking; – encephalopathie, f. hersenlijden; – eneephalophyma,
n. hersengezwel, uitwas der hersenen; – encephaloskopie, f. onderzoek der hersenen; ook
z. v. a. k r a n i o s k o p i e;– encephalotomie,
f. hersensnede; ontleding der hersenen.
enchaineeren. (spr. ansjén–), fr. (enchainer,
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vgl. c h a i n e) met elkander verbinden, aaneenschakelen, aan elkander ketenen; - enchainement, n. ( pr. ahsjènmán) aaneenschakeling,
samenhang; reeks.
enehanteeren ( pr. ans jant-, fr. enchanter; van
't lat. incantàre) betooveren; verrukken, in
nemen; - geënchanteerd, adj. betooverd, verrukt; - enehantement, n. (spr. ahsjant'márc) betoovering, verrukking, opgetogenheid;
- enchanteur, m. toovenaar, betoovenaar; enchanteresse, f. toovenares.
Encharáxis, f. gr. (van en-charássein, inkerven, krassen; vgl. k a r a k t e r) Chir. hikerving der huid, 't koppen (scarificatie); - enehardktiseh, adj. tot het koppen behoorende.
enchasseeren (spr. ansjass-), fr. (enchaisser,
van chassis, z. ald.) vatten, invatten, zetten; enehassure, f. invatting, zetting van paarlen en
edelgesteenten.
en chef, z. ond. c h e f.
Eneheirésis, f. gr. (van encheirein, hand aanleggen, van their, hand) behandeling, handgreep, inz. bij het opereeren; - encheiridlon of
enchiridlon, n. handboekje, beknopt leerboekje
van deze of gene wetenschap.
Enehélys, f. gr. aal; - enehelfoiden, pl. dieren
met rolvormig lichaam; - eneheloidiseh, adj.
aalvormig; - enchelysómiseh, adj. met aalvormig
lichaam.
Enehènte, f. port. (spr. entsjente) vloed (het
tegengest. van vasante, eb).
Enehère, f. fr. (spr. ansjér; v. cher, duur) opbod, overbod, hooger bod; - enehereeren, eneherisseeren, fr. (enchérir) overbieden, den prijs
verhoogen, duurder maken.
en chiffres,
res, fr. (spr. an sjie f J'r) in cijfers, in
geheimschrift.
Enchiridion, z. ondr. e n c h e i r é s i s.
Encholirium, n. gr. (van enchos, spies, zwaard
en leirion, lelie) Bot. steenlelie.
Enchondróma, n. gr. inwendig kraakbeengezwel, inz. aan de longen en beenderen.
enchórisch schrift der Egyptenaren, (van het
gr. enchórios, inlandsch, inheemsch) z. v. a.
demotisch schrift (z. ald.).
Enehrisis, f. gr., vgl. (chrisma, enz.) inzalving; - enchrfsma, n. zalf.
Enehymbma, n. of enehymósis, f. gr. (vgl.
c h y m o s en c h e m i e) Med. uitstorting
van sappen in lichaamsdeelen; - enehyta, pl.
inspuitmiddelen.
Encierro, m. sp. bij het stierengevecht de intocht der stieren in het circus, waar zij in de
stallen opgesloten worden.
Enclave, f. fr. (spr. anklaav' ; van enslaver, z.
lager) gebied, rechtsgebied, inz. door vreemd gebied ingesloten land, in vreemde landen liggende bezittingen, ingesloten grond, ook enelavure ; - enclaveeren, fr. (enslaver, v. 't mid.lat.
inclavare, insluiten, v. 't lat. slavis, sleutel)
insluiten, met vreemd gebied omgeven.
Enclenchemént, n. fr. (spr. anklanchmán)
samenkoppeling in een sperslot; grendelinrichting.
Enclitica enz. z, e n k 1-.

ENCYKLISCH:

Eneloture, f. (spr. anklotuur') fr. (enelóture,
van enclore, lat. includére, insluiten) omheining,
intuining, insluiting
Eneoelialgie, f. gr. (van enkoilia, ingewanden)
Med. buik- of ingewandspijn; - encoeliitis, f.
ontsteking der buiksingewanden, darmontsteking.
Eneolpium, z. e n k o 1 p i o n.
Eneornbrement, n. fr. (spr. ankonbr'máh, van
encombrer, it. ingombrare, door puin versperren,
V. 't lat. cumulus, hoop, port. combro, aardhoop)
versperring door puin, belemmering, verstopping, hindernis, verdrietelijkheid.
Eneomium, z. e n k o m i o n; - en comparaison, z. ond. c o m p a r e e r e n; - en con fiance,
iance,
z. ondr. confideeren.
encore (spr. ank6r), fr. z. v. a. het it. ancora,
V. 't lat. ad hanc horam, tot dit uur, nog eens,
da capol
en corps, fr. (spr. ankór), z. in corpore.
en costume, fr. z. onder c o s t u m e.
en couleur, z. c o u 1 e u r.
encourageeren, fr. (spr. ankoera-zj-, vgl.
c o u r a g e) bemoedigen, moed inspreken,
aanmoedigen, opwekken, aansporen, aandrijven, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten; eneourageant, adj. (spr. ankoerazján), opwekkend, bemoedigend, enz. ; - encouragement (spr.
-ra-zj'mán) bemoediging, opwekking, aandrijving, aanwakkering.
Eneratiten, Eneriniet, z. e n k r-.
en troupe, fr. (spr. an kroep') achterop (het
paard), op het kruis.
Encyanthus, m. Bot. prachtklok, uit de familie der ericariën of heideplanten.
encykliseh, adj. gr. (enkyklios, on; vgl.
c y c 1 u s) in een kring omloopend; - encyelium, n., of eneyeliea, f. (stil. epistola) gewoonlijk eneycliek, f. een encyklische brief,
rondgaande brief, c i r c u l a i r e; inz. een
aanschrijving of mandement van den paus aan
de aartsbisschoppen en bisschoppen; - eneyklopadie, f. (gr. enkyklopaideia, liever enkyklios
padeia; paideia, opvoeding, onderwijs) kring
of omvang der tot eene omvattende wetenschappelijke vorming behoorende kundigheden, ook
het kort begrip of leergebied der wetenschappen
in het algemeen of der tot een bijzonder vak
behoorende (b.v. p h i l o s o p h i s c h e, t h eologische enz. encykl.); beroemd isde
groote fr. encyklop odie, doorDiderot
in de 18de eeuw ontworpen en door vele geleerde
mannen (Buffon, Raynal, d'Alembert, Condillac, Helvetius, Mably en anderen) bewerkt,
in welker philosophische artikelen men eene voorname aanleiding tot de revolutie van 1789
vindt; -alphabetische encyklopaedie of encyklopaedisch woordenb o e k, een woordenboek voor zaakkennis,
woordenboek der samenleving, der c o n v e rS a t i e; - eneyklopoediseh, adj. algemeen wetenschappelijk, een algemeen overzicht der wetenschappen behelzende of gevende; - eneyklopa d1sten, m. pl. eig. bearbeiders der groote
Er. encyklopeedie in de 18 5 e eeuw; bepaaldelijk
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verstaat men onder dien naam hare uitgevers
Diderot en Alembert en de mannen,
welke zich in letterkundig opzicht om die beide
mannen, in maatschappelijk opzicht vooral
om baron Holbach, schaarden; - encyklopaedisme, n. encyklopwdische leervorm, inz. de
wijsgeerige grondstellingen en met de aangenomen godsdienstbegrippen deels strijdige mee
fr. encyklopaedisten; - eneykloposie-nigedr
(spr. s=z) f. 't ronddrinken, rondgaan van den
beker.
Endáseh (endázeh, hendázé, endéseh, pik endáseh), m. vroeger gebruikelijke kleine of korte
el in Turkije en Griekenland = 648 of 653 mM.;
in Walachije had zij voor katoenen, linnen- en
hennepweefsels een lengte van 641 mM. (vgl.
hálebi).
Endécha, f. pl. endechas (spr. endél jas; v. 't lat.
indicta, als 't ware : het daartegen gezegde) sp.
klaagliederen, lijkzangen, uit vierregelige stanzen bestaande.
Endeixis, f. gr. (v. en-deiknynai, daaraan
toonen, aanwijzen), z. v. a. i n d i c a t i e, z.
aid.
Endekagoon, en endekasyllabum, z. h e ndekagoon enz.
Endemie, f. gr. (v. endmos, inheemsch, van
demos, volk) Med. heerschende landsziekte, inheemsche plaatselijke, uit lucht en levenswijs
voorkomende ziekte, onderscheiden van e p id e m i e (z. aid.); - endémisch, adj. (van ziekten) aan een land of een volk eigen; inheemsch
inlandsch, plaatselijk.
en dépit, z. d e p i t; - en depot, z. onder
d e p o n e e r e n.
endermátisch, endérmisch, adj. gr. (van dérma,
huid) Med. in de huid liggende; op de huid, inz.
de onderhuid aangewend, b.v. endermatische
middelen = endermatlea, n. pl. ; - endermatisme, n. aanwending van geneesmiddelen op de
van opperhuid ontbloote onderhuid.
Énderoen, n. perz. het „binnenste" vertrek
z. v. a. harem.
en déshabillé, z. deshabillé; - en detail,
z. detail.
endetteeren (spr. andetteeren), fr. (endetter, v.
dette, v. 't lat. debita, pl. v. debUum, schuld) in
schulden steken; - g e ë n d e t t e e r d, adj.
met schulden beladen of belast.
Endiadys, z. hendiadys.
Endiometer, n. gr. (van endlos, op den middag)
meridiaanmeter.
Endi., bij Botanische benamingen afk. voor
S. L. Endlicher (gest. 1849).
endogeen, endogénisch, gr. (van éndon), inwendig uitgroeiend; Bot. uitloopers van den stam, die
uit de cellen van het binnenste ontstaan; - endogamie, f. huwelijken tusschen leden van denzelfden stam, in tegensi. met e x o g a m i e, z. a. ;- endokardium, n. Med. inwendige vlakte (wand) van
het hart; - endokarditis, f. ontsteking daarvan; endokarpïum, n. Bot. inwendig vruchthulsel;
ontsteking der baarmoeder; - endolaryngeaál,
binnen in de larynx, in het strottenhoofd; endometer, m. meter voor den kub. inhoud van
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den schedel; - endoperikarditis, f. ontsteking der
in- en uitwendige vlakte (wand) van het hart; endopleura, f. inwendig zaadvlies der planten.
endommageeren (spr. andommazjéeren), fr.
(endommager, van dommaggi, schade; vgl. d ed o m m a g e e r e n) beschadigen, nadeel of
schade toebrengen.
Endoparasiet, m. gr. (vgl. p a r a s i e t)
woekerdier, dat in gesloten holten van een ander
dier leeft.
Endorrhízon, n. gr. (v. éndon, inwendig, en
rhidza, wortel) Bot. gewas, dat den wortel uit
den kiem schiet.
Endösis, f. gr. (v. en-didonai, aangeven, toegeven) Med. 't verminderen, afnemen eener ziekte.
Endoskoop, m. chirurgisch instrument ter
bezichtiging van nauwe kanalen en holten inz.
der pisbuis en blaas, bestaande uit een invoerbuis en verlichtingstoestel; - endoskopie, f.
het bezichtigen met een endoskoop.
Endosmose, f. gr. (mislukte woordafleiding
uit endon, inwendig en den verkeerden vorm
osmosis, in plaats van osmësis, ruiken in den zin
van inhaling eener uitwaseming) in- of opzuiging eener minder dichte vloeistof door eerie
dichtere, door middel van een daartusschen geplaatsten poreuzen wand (vlies, gebrand leem),
het tegengestelde v. e x o s m o s e; - endósmometer, m. werktuig om die inzuiging te meten
en te onderzoeken.
Endosperm, n. meelkern van de graankorrel.
endospermicus, a, um, lat. Bot. kiemwithoudend.
endosseeren (spr. and-) fr. (endosser), of
indosseeren, it. (indossáre, van 't ital. dosso, fr.
dos, rug, lat. dorsum) een wissel door een opschrift aan zijne keerzijde aan een ander overdragen of afstaan; - endossant (spr. andossan)
of endosseur, ook indossánt, m. overdrager van
een wissel, hij, die den wissel endosseert; - indossaat, m. persoon, aan wien de wissel is overgedragen; - endossement, fr. (spr. andoss'mán)
indossement of indósso, it. n. 't overdragen van
een wissel op een ander (door op den rug te
schrijven).
endowed, adj. eng. (spr. -daud') begiftigd,
beschonken, b.v. endowed schools (spr. skoels),
met een fonds begiftigde scholen.
Endroit, m. fr. (spr. androá) plaats, plek.
Endymlon, m. gr. Myth. schoon herder, bekend door de liefde, die hij, „de zuster van de
zon", Diana, inboezemde, welke godin tot hem
afdaalde, terwijl hij in slaap lag, om hem te kussen; een jonge langslaper.
en écharpe, z. e c h a r p e; - en échec en en
échiquier, z. échec; - en échelon, z. ond. échelle.
Enechèma, n. gr. (enéchéma, van enéchein,
inklinken) Med. oorgesuis; - enéchésis, f. ontstaan daarvan.
en e f et, z. onder e f f e c t; - en égard, z.
e g a r d.
Enéma, n. gr. (v. eniémi, ik laat of werp in)
Med. inspuiten of het ingespotene, klysteer; enemáta, n. pl. middelen, die door den aars in
het lichaam gevoerd worden.
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Energie, f. gr. (en-ergeia) werkzaamheid, een
hooger of sterker graad van werkkracht, nadruk,
vuur, klem; in de werktuigkunde : arbeidsvermogen, verdeeld in kinetische en potentiëele e.;
- energico, energica, energicamente of con energia
(spr. g=dzj) it. Muz. met kracht, nadrukkelijk,
krachtig; - enérgisch, adj. (gr. energos, van ergon,
werk, daad), werkzaam, krachtvol, nadrukkelijk, krachtig, vurig; - energiseeren (spr.. s=z)
.krachtig of werkzaam maken; - energumeen,
m. gr. (energuménos, van energein; eig. een bewerkte, n.l. door een boozen geest) een bezetene,
dweper, waanzinnige ; - energuménisch, adj.
dwepend, waanzinnig.
enerveeren, lat. (enerváre; vgl. nervus) ontzenuwen, krachteloos maken; verzwakken, uitmergelen; - enervatie (spr. t=ts) f. ontzenuwing,
verzwakking, uitputting, uitmergeling.
- enervus, a, um, lat. Bot. zonder nerven of
ribben.
en escarpins, z. e s c a r p i n s; - en espagnol,
2. espagnol; - en espalier, z. espalier;
- en espèces, z. ond. e s p è c e ; - en état, z.
e t a t; - en éventail, z. e v e n t a i l; - en extase,
z. ond. ekstasis; - en face, z. face; - en
famille, z. and familie.
enfant, n. -fr. (spr. a/ a) kind; - enfants de
France, „kinderen van Frankrijk", vroeger de
titel der wettige kinderen en kleinkinderen, alsmede der broederskinderen van den koning van
Frankrijk (de verdere bloedverwanten heetten
princes du sang, prinsen van den bloede); enfants de troupe (spr. troep'), op staatskosten in
de kazernes opgevoede zonen van onderofficieren en soldaten (in Frankrijk); - enfants perdus,
pl. (spr. aasfan perdu) eig. verloren kinderen; Mil.
eertijds lichte voortroepen, die het eerst aanvallen, storm loopen enz. ; in gevaar verkeerende
voorposten; waaghalzen; - enfants saus souei,
(spr. sansoesí) tooneelspelersgezelschap te Parijs
in de 15e en 16e eeuw (eig. „kinderen zonder
zorgen") ; - enfant terrible (spr. terribel), eig.
„schrikkelijk kind", praatachtig kind, dat doorhet oververtellen van gehoorde of geziene dingen verlegenheid doet ontstaan; lid van een gezelschap, dat de anderen compromitteert of
in angst doet zitten; - enfant trouvé, (spr. troewé)
vondeling; - enfance, f. (spr. aasfans') kindsheid;.
-- enfantillage, f. (spr. -tilaazj') kinderachtigheid; - enfantin (spr. anf antén), kinderachtig.
en f àtico, en f aticaménte, it. Muz. met nadruk,
nadrukkelijk; vgl. e m p h a t is c h.
en faveur, z. f a v e u r.
enfileeren (spr. an-) fr. (en f iler; v. /ii, draad =
lat. f ilum) eig. een draad insteken, aaneenrijgen,
b.v. paarlen; (iemand in een onderneming of
gevaar) verstrikken, inwikkelen; Mil. overlangs
bestrijken, met kanonnen beschieten; ook overtellen (bij het whistspel); - enfilade, fr. (spr.
aan f ilaad') volgrij, b.v. van kamers ; ook z. v. a.
enfilement, n. (spr. anf iel'mán) bestrijking met
geschut, 't beschieten van ter zijde, inz. bij ver
-schanige.
enfin, fr. (spr. an f en) eindelijk, ten slotte; in
het kort, met een woord.
,

-

,

;
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enflammeeren (spr. an f laméeren) fr. (en/lammer, v. flamme, vlam) ontsteken, aansteken,
doen ontvlammen.
Enfleurage, f. fr. (spr. an f leuraaz'i) 't verkrijgen
door middel van een vet (zonder hitte) van de
vluchtige oliën en reukstoffen der bloemen.
enfonceeren (spr. an f ons-), fr. (en/oneer; v.
fond, grond, diepte) in den grond drijven, den
bodem inslaan, doorbreken, inbreken, doorboren, met geweld openen; verzinken, inzinken;
- enfoncement, n. (spr. án f ons'mán) indieping,
verdieping, de donkere zijde, achtergrond van
eerre schilderij.
enforceeren (spr. an f ors-), fr. (enforcer; vgl.
f o r c e) versterken, sterker maken.
en front, z. front.
enfumeeren (spr. ah-), fr. (en f umer, van f umée,
rook) rooken, berooken, doorrooken, besmoken
(inz. met tabak).
engageeren (spr. agnazj-) fr. (engager, eig.
verpanden, van gage, pand) verbindend of verplichtend maken, verplichten, in dienst nemen,
aannemen, aanwerven, overreden, overhalen
of bepraten, bewegen, noodigen; zich tot iets
verbinden, zijn woord geven, zijne eer verpanden; Mil. een gevecht beginnen; - g e ë ng a g e e r d, adj. verplicht, verbonden, enz.;
beloofd,
.verloofd, verzegd; Mil. in een strijd ge•wikkeld;
d, engageant (spr angazján) innemend,
verplichtend, uitlokkend, aantrekkelijk; - engageante, n. kort kanten damesmouwtje. ;- engagement, n. (spr. -ná; meestal als nederl. -ment)
verplichting, verbintenis, verloving (als zoodanig niet in het fr. bekend); verpanding, dienst
aanstelling, dienst, ambt, bediening;-anemig,
ook gevecht.
en gala, z. g a l a; - en garcon, z. g a r c o n.
Engano, m. sp. (spr. -ganjo) bedrog.
Engáreb, n. arab. soort van rustbed of sopha
in
int Oosten, bestaande uit een raam van stevig
hout met een daarover gespannen veerkrachtig
net uit strooken van ossenhuid, op hetwelk een
tapijt uitgespreid is.
Engastriloog of engastrimyth, m. gr. (van
gastér, buik) buikspreker, z. v. a. v e n t r i 1 oquist; - engastrimántis, m., pl,
engastrimánteis of engastrimánten, buikwaarzeggers; buiksprekers als profeten; - engastrimantle (spr. tie = tsie) f. buikwaarzeggerij, voorspelling door middel van 't buikspreken; engastromythísme, n. buiksprekerskunst.
Engedi, hebr. bokkebron, stad in de heete
streek ten W. van de Doode Zee. Jozua, 15,
62; Hoogl. 1, 14.
Engels, n. onderdeel van het oude pond
trooisch gewicht = /J6 ons of 1,53802 gram.
Engelsche ziekte, f. rachitis, ziekte in het
beenderengestel, vooral bij kinderen.
en géneral, z. generaal.
Enghil, m. turk. in den koran: nieuw testament, evenals t a u r a t (wet) het oude.
Engine, n. of f. eng. (spr. endzjin) machine; engineer (spr. endzjiníer), i n g e n i e u r (z. ald.).
english, adj. eng. (spr. inglisj) engelsch; Englishman (spr. inglisjmen), Engelschman; -
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wijduitgestrekte voeten; — enjambemént, n. fr.
(spr. anzjahb'mán) Poët. 't overstappen, overspringen, oversprong, onafgebroken voortgang
van den zin van den eenen versregel in den
anderen, b. v. bij Vondel:
Hier wint Adam als hij uitgeslapen had, de schoonste bruid.
Vgl. synaphie.
enjertàdo, adj. sp. (spr. ench—) door enting
of oculatie veredeld (ook enxertado).
Enjeu, m. fr. (spr. anzjeu; van jeu, spel) inzet
in 't spel.
enjoué, adj. fr. (spr. anzjoe-é) vroolijk, lustig,
opgeruimd; — enjouement, m. (spr. anjoe'má )
vroolijkheid, opgeruimdheid.
Enkánthis, f. gr. (van kanthos, ooghoek)
Med. traankliergezwel; — enkanthis in f lammatoria, ontstoken traanheuvel; — enkanthis scirrhósa, knoestgezwelletje van den traanheuvel;
— enkanthis carcinomatósa, kanker van den
traanheuvel.
Enkathísma, n. gr. (van en-kathidzein, inzetten) Med. bad, waarin men tot aan den
navel in het water zit, halfbad, zitdampbad.
Enkauma, m. gr. (v. kauma, brand, kaiein,
branden) Med. eig. het ingebrande ; diepe
brandende zweer van het hoornvlies; — enkausis, f. 't inbranden; — enkaustisch, adj. ingebrand; — enkaustiek, f. of enkaustisch schil
ingebrand schilderwerk met was--derwk,
verven (in plaats van olieverven), wasschilderen, waarbij het bindmiddel in het onderliggende vlak ingebrand werd. De Ouden kenden 3 soorten van dit procédé, dat in de Middeleeuwen verloren ging (vgl. p u n i s c h e w a s).
Enkephálos, eng. Zie ene.
Enklisis, f, gr. (eig. aanleuning, overbuiging,
van en-klinein, aanleunen) in de grieksche taal
het terugwerpen van het accent van een woord
op het voorgaande woord; — enklitikum, f. of
enklítisch, adj. heet een woord, dat zijn accent
op het voorgaande woord terugwerpt.
Enkolpion, n. gr. (van kólpos, boezem) eig.
iets, dat zich aan den boezem bevindt; vandaar
een aan den hals gedragen doosje met reliquiëen.
ook het borstkruis der bisschoppen; — enkolpísme, n. Med. 't inbrengen of inspuiten van geneesmiddelen in de vrouwelijke scheede.
Enkomlum of gr. enkomion, n. (van kómos,
feestelijke viering) lofrede, lofschrift, zoo heette
Erasmus' „lof der zotheid" : enkómion moriae; —
enkomiást, m. lofredenaar; — enkomiastiek, f.
lofredekunst; — enkomiastikon, n. lofdicht; —
enkomiástisch, adj. op de wijze van den lofredenaar, lovend, prijzend.
Enköpe, f. gr. (enkope, v. en-kóplein, inJ,vWu.
Siii,ueii) uisiieue, spleen; ivieu. sniff- of nouweniteeren, lat. (enitére) beroemd worden, uit- wond, inz. in de hersenpan.
blinken. Enkratie (spr. t=ts) f. gr. (enkráteia v.
enivreeren, (spr. aniw—), fr. (enivrer, van kratein, sterk zijn, beheerschen) gave der ontivre) dronken of beschonken maken, een roes houding, zelfbeheersching; — enkratieten, m. pl.
aanzetten; bedwelmen, verblinden. onthoudzamen, matigen, naam eener gnostiEnjambée, f. fr. (spr. anzjanbé; van enjamber, sche secte, die zich van het huwelijk en het geoverschrijden, van jambe, been, sp. en it. bruik van vleesch en wijn onthield; ook t agamba, van celtischen oorsprong) schrede met t i a n i s t e n, z. ald.

the English, de Engelschen. ; — english spoken,
er wordt Engelsch gesproken.
engliseeren, z. a n g 1 i s e e r e n.
englouteeren (spr. angloet—), fr. (engloutir :
vgl. g 1 o u t o n) doorslikken, verslinden, doorbrengen.
Engonáden, m. pl. gr. (van gony, knie)
egyptische figuren, die op de knieën rusten.
Engouemént, (spr. angoeëman) n. fr. opvulling,
inz. van de longen, als zich slijm er in ophoopt.
engourdeeren, engourdisseeren, fr. (engourdir;
spr. angoerd—) verstijven, stijf of gevoelloos maken, verslappen, verdooven, loom of slaperig
worden of maken; — engourdissement, n. (spr.
—di-s'mán) 't vers vijven, slapen der ledematen, de
verdooving.
Engraisserie, f. fr. (spr. angress—; van engraisser, vetmaken, van graisse, vet) inrichting tot
vetmaken, mesterij ; — engraisseur, m. mester,
vetmaker (van vogels enz.).
en grande tenue, z. ond. grand.
Engrélure, f. fr. (spr. angréluur' ; v. grêle,
hagel) getande rand, randversieringen met afgeronde punten (aan borduurwerk, kant enz.).
en gros, z. gros.
Engymeter, n. gr. (van engys, nabij), afstandsmeter, werktuig tot meting van geringe afstanden; engyskoop,f.nabijkijker,vergrootglas,l o e p.
en haie, z. haie.
enhardeeren, enhardisseeren, fr. (enhardir;
spr. anhard—; v. hardi, koen, stout) verstouten,
stout, moedig, vrijpostig, vermetel maken.
enharmónisch, adj. gr. (vgl. h a r m o n i e)
Muz. eig. in de harmonie liggende en daaraan
gebonden; geschikt, gepast; — e n h a r in on i s c h e t o n e n zijn die, welke eene dubbele rol spelen, al naar gelang ze tot de eene of de
andere tonenreeks behooren, waardoor zij met
hun stemming of kleurschakeering tegelijk van
naam veranderen, zooals c i s of d e s, g i s of
as; enharmonische toonsoorten,
zulke, waartoe dezelfde toon onder verschil
benamingen behoort, zooals dis-m o 1-lend
of e s-mol; bij de Grieken heette die
t o o n l a d d e r enharmonisch, waarin de beide
eerste intervallen kleiner dan halvetonen waren.
en haul, z. h a u t.
Enhérion, m. (vgl. e i n h e r i a r) in de oudn.
godenleer : verzameling der helden in den hemel
of Walhalla.
Enhydris, f. gr. (v. hydór, water) waterslang;
— enhydriet, m. soort van chalcedoon (z. ald.),
die somtijds waterdruppels in zich besluit.
Enigma, enigmatisch, enigmatiseeren, z.
a enigma enz.
Enimba, f. groote west-afrikaansche palm-
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Enkrinieten, m. pl. gr. (v. krinon, lelie)
zeeleliën, een klasse der stekeihuidigen; de
meeste soorten zijn fossiel; de afzonderlijke
deelen van den steel der versteeningen heeten
trochieten en entrochieten, radersteenen, bonifacius-penningen enz.
enlaideeren, enlaidisseeren (spr. anléd–), fr.
(enlaidir, v. laid, leelijk) leelijk maken, misvormen.
Enlevage, f. fr. (spr. anl'waazj' ; van tinlever,
wegnemen) 't wegbijten, wegnemen; etsdruk,
ontkleurend, reeds voorhanden kleuren vernietigend middel (bij 't verven en katoendrukken);
– enleveeren, oplichten, wegnemen, wegdoen.
en ligne, z. ligne.
enlumineeren, fr. (euluminer; van lat. lumen,
licht) met kleuren afzetten, dekken; kleuren.
en main, z. main; – en mafttre, z. onder
maitre; – en masque, z. ond. masker; –
en médaillon, z. m e d a i 11 o n; – en miniature,
z. miniatuur.
Enneatéris, f. gr. (v. ennéa, negen, en eios,
jaar) negental jaren; tijdruimte van 9 of eig.
8 jaren, bij de oude Grieken een cyklus voor
zekere feesten, die in het negende jaar terugkeerden; – ennata, n. pl. in de oudheid: offers
op den 9den dag na de begrafenis; in de gr.
kerk: gebeden voor een overledene op den 9den
dag na zijn dood; – enneachórdisch, adj. negen
negen teenen; –-snarig;–edktlch,m
enneàde, f. getal van negen; – enneadekaëtéris,
f. negentienjarige cyklus der maanperioden; –
enneagoon, m. negenhoek; – enneagynie, f.
plantenklasse met negen stijltjes; – enneahexaëdrisch, adj. vierenvijftig-hoekig; – enneakontaëdrisch, adj. negentienhoekig; – enneandria,n . pl. zulke planten, waarvan de tweeslachtige bloemen negen vrije meeldraden hebben, de
9de klasse in het stelsel van Linnaeus; – enneanthérisch, adj. met negen stampertjes; –
enneapetálisch, adj. met negen bloembladeren;
– enneapharmácun, n. geneesmiddel uit negen
bestanddeelen; – enneaphyllisch, adj. met uit
negen blaadjes bestaande bladeren; – enneapterygisch, adj. met negen vinnen; – enneaspérmisch, adj. negen zaadkorrels bevat•
Lende.
ennobleeren, ennoblisseeren, fr. (ennoblir),
z. v. a. anobleeren (z. aid.).
ennoémdtisch, adj. gr. in den geest zelven
gevormd.
Ennosigseos en ennosichton, m. gr. (v. ennosis, enosis, beweging, schokking, en gaia,
gé, de aarde) schokker der aarde, een Homerische bijnaam van Neptunus.
Ennui, m. fr. (spr. ai wi; it. noja, v. 't lat.
in odio, in haat) verveling, verdriet, ongenoegen; – ennuyeeren (spr. anwi-jéeren), verveling
veroorzaken, vervelen; lastig worden; – ennuyant of ennuyeux, adj. vervelend, langwijlig,
verdrietig, lastig.
enodeeren, lat. (endare; v. nodus, knoop)
ontknoopen, ontwikkelen. oplossen; – enodátie
(spr. t=ts), f. (enodatio) ontknooping, ontwikkeling, oplossing
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enodis, lat. Bot. ongeknobbeld.
enódeisch, adj. gr. (enódios, van en- en hodós,
weg) tot den weg behoorende, onderweg gebruikelijk.
enódmisch, adj. gr. (énodmos, van en- en
odmë, reuk) riekend, geurig, frisch.
enaedisch, adj. gr. (enoidés, van en- en oidos
gezwel) gezwollen.
enólmiseh, adj. gr. (énolmos, van en- en
hólmos) op den drievoet zittende, voorspellend,
profeteerend.
Enomotie (spr. t=ts), f. gr. (enómótia, van
enómotos, wie gezworen heeft) in 't algemeen
eene schaar van beëedigde krijgslieden; inz.
bij de oude Spartanen een troep van 25 tot
32 man; – enomotdrehés of enomotáreh, m.
aanvoerder van zulk eene schaar.
Enoptromantie (spr. tie = tsie), f. gr. (v.
énoptron, spiegel) spiegelwaarzeggerij, wichelarij
door spiegelkijken; – enoptrománt, m. spiegel
-warzeg.
en ordre, enz., z. ond. o r d r e.
enorm, adj. lat. (enormis, e, van e, ex, uit,
en norma, regel, richtsnoer) uit de maat, onmatig, overmatig, overdreven, buitengemeen,
gedrochtelijk, ongehoord, afschuwelijk;– enormis
laesio, z. laesio, ond. 1 ae d e e r e n; – enormiteit, f. (lat. enormitas) buitenmatigheid, bui
ongewone grootte, afschuwlijk--tensporighd,
heid.
Enórmón, n. gr. (van en-ormdn, in-, aan
innerlijke levenswerkzaamheid, levens--drijven)
kracht.
Enostósis, f. gr. (vgl. o s t o s i s) Med. inwendig beengezwel.
en particulier, z. ond. p a r t i c u 1 a; – en
parure, z. p a r u r e; – en passant. z. p a s s e eren;–enpastel,z. pastel, ond. paste;–
en peine, z. p e i n e; – en profil, z. p r o f i 1; –
en carré of carré, z. q u a r r é; – en quatre couleurs, fr. (spr. an'katr' koeleer) in vier kleuren;
– en question, z. q u w s t i e.
Enquête, f. fr. (spr. anket' ; oudfr. enqueste,
provenc. enquesta, als ware 't lat. inquaesita =
inquisitio) gerechtelijk onderzoek in burgerlijke
of civiele zaken; in het algemeen: ambtelijk
of officieel onderzoek; – p a r l e m e n t a i r e
e n q u ê t e, onderzoek door eene commissie uit
een der beide Kamers van de volksvertegenwoordiging; – enquêteur, m. onderzoeker, rechter van
onderzoek.
enrageeren (spr. anrazj–), fr. (enrager; vgl.
r a g e) razend, dol worden; vertoornen, ver
woedend maken; – enragé, m. (spr.-gramd,
anrazjé) razende, dolleman, uitzinnig mensch;
hartstochtelijk aanhanger van eene politieke
partij.
en regard, z. regard, ond. regardeeren.
enregistreeren (spr. anrezji-st–), fr. (enregistrer; vgl. r e g i s t e r) inschrijven, inbrengen in 't register; – enregistrement, n. (spr.
anrezji-str'mán) inschrijving, boeking, plaatsing
opt register.
en retraite, _z. ond. r e t r a h e e r e n.
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enrhumé, fr. (spr. anrumé) verkouden, met
verkoudheid (rhume, gr. rheuma) bevangen.
enrhfthmisch, adj. gr. (énrhythmos, on) in
glen r h y t h m u s (z. aid.) vervat, evenmatig,
geregeld:
enrieheeren, enrichisseeren (spr. anrisj-), fr.
(enrichir) verrijken, opsieren, tooien.
enroleeren of enrolleeren (spr. air-), fr.
(enróler) op de rol (fr. role) of lijst schrijven,
voor den kijgsdienst inschrijven, aannemen,
aanwerven; - een g e ë n r o l e e r d e, een
ingeschrevene, aangeworvene; - enrolement, n.
(spr. anról'mán) en enroleering, f. inschrijving
tot den krijgsdienst, aanwerving; - enróleur,
m. werver.
en roturier, z. ond. r o t u r e.
enroueeren, fr. (spr. anroeëeren; lat. als
't ware inraucare, V. raucus, heesch) heesch of
schor maken; - geénroueerd (fr. enroué)
heesch, schor.
enrouilleeren, fr. (spr. anroeljéeren; van
enrouiller) roestig maken, doen roesten.
ens, n. lat. (v. sum, esse, zijn) ding, wezen
(vgl. n o n-e n s); - ens rations, redewezen,
iets, dat enkel in de voorstelling, in de gedachte
aanwezig is of bestaat; - entiteit, f. barb.
lat. wezenlijkheid, 't werkelijk bestaan, zijn of
aanzijn van een ding.
Ensemble, n. fr. (spr. ansánbl'; van lat. insimul, te zamen) uit het behoorlijk in elkander
sluiten van de afzonderlijke deelen ontstaand
geheel, iets dat vereenigd is; het gezamenlijke, de
samenhang der deelen; de eenstemmigheid; ook
z. v. a. ensemble-spel, 't samenspelen van verscheiden tooneelspelers of musici: het tegen
-spel; een goed en,-gest.vanol
s e m b 1 e, de nauwkeurige overeenstemming
van alle instrumenten en stemmen bij het
uitvoeren van een stuk; - ensemble-stukken,
Muz. meer dan vierstemmige zangstukken der
opera's.
ensieaudisch, nw.lat. (van 't lat. ensis, zwaard)
met zwaardvormigen staart; - ensifer, adj. lat.
zwaarddragend; - ensifólisch, adj. nw.lat. met
zwaardvormige bladeren; - ensifórm, adj. lat.
(ensiformis)
ormis) zwaardvormig; - ensigérisch, adj.
lat. een zwaard voerend; - ensipénnisch, adj.
nw.lat. met zwaardvormige slagvederen; ensiróstrisch, adj. met zwaardvormigen snavel.
Ensiláge, f. 't verduurzamen van granen en
groenvoeder (gras enz.) in s i 1 o 's z. a. ; ensileeren, het bergen in een s i 1 o.
en sof , zonder einde, de onbeperkte, de almachtige, 't naamloos wezen in de cabbahstiek.
en suite, z. ond. s u i t e.
Entablemént, n. fr. (spr. aiitabl'mán; van
table, tafel, plank) Arch. bovenste van een
muur, waarop de daksparren rusten, rollaag;
ook de architraaf, fries en kornis samengenomen.
entameeren (spr. an1-), fr. (entamer, provenc,
entamenar) eig. aansnijden; oneig. aanvangen,
openen, op de. baan brengen, b. v. eerre onder
-handelig.
Entásis, f. gr. (van en-teinein, aanspannen)

ENTERADENOGRAPHIE.

eig. aanspanning; Arch. welving of buikswijze
ronding der zuilen.
entasseeren (spr. an-), fr. (entasser, van tas,
hoop) ophoopen, op elkander dringen; - entassement, n. (spr. aiitass'mán) ophooping.
Enteleehie, f. gr. (entelecheia; v. en telei éehein,
in volkomenheid hebben of zijn) onafgebroken,
onvermoeide werkzaamheid, inz. van geest; ook
werkelijkheid; bij Aristoteles : hoogere, zich
zelf bewuste e n e r g i e of de v r ij e werk
doel in zich zelve heeft;-zamheid,t
ook (bij de theosophen) : m o n a d e, z. a.
Entendeur, m. fr. (spr. antandeur; van entendre) hoorder, d. i. iemand, die hoort met oordeel
en verstand; - a bon entendeur peu de paroles
of demi -mot, sprw.: een goed verstaander heeft
maar weinig woorden of een half woord noodig.
Entente, f. (spr. antánt'), fr. (van entendre,
vernemen, verstaan, lat. intendere) zin van een
woord; verstandhouding; - entente cordiale,
hartelijke verstandhouding, goede gezindheid,
inz. in de staatkunde tusschen Engeland en
Frankrijk onder Louis Philippe en in onzen tijd,
Enter, n. (uit eenwinter, eng. enter, ags.
enetere, entre uit aenwintre) eenjarig dier, vooral
van paarden gezegd. Zie t w e n t e r en
t r e n t e r.
Entéradenographie, f. gr. (v. éntéron, darm,
ingewand) beschrijving van de darmklieren; entéradenologie, f. leer der darmklieren; nteralgie, f. koliek, darmjicht; - enterangiémphráxis, f. verstopping van de bloedvaten van
het darmkanaal; - enterelkósis, f. verettering,
verzwering der darmen; - enteremphráxis, f.
verharding, verstopping der darmen; - enterenchfta, m. darmspuit, klysteerspuit; - enterepiplocèle, f. darmnetbreuk; - enterepiplompháloeèle, f. navelbreuk, waarin een stuk van
den darm en van het net gesloten is; - entériseh, adj. gr. (enterikós, e, on) de ingewanden
betreffende of daarvan komende; - enteritis, f.
darmontsteking; - enterocéle, f. darmbreuk; enterocystocèle, f. darm- en pisblaasbreuk; enteroelCse, f. 't ingieten (clysteeren) van vochin de darmen, b. v. tannineoplossing bij
cholera; - enteroeystoscheocèle, f. balzakbreuk,
in welke een stuk van den darm en van de
pisblaas vervat is ; - enteroddrsis, f. ontvelling
der darmen; - enterodynie, f. darmpijn; - enterogasstroe le, f. buikdarmbreuk; - enterographie, f. ingewandsbeschrijving; - enterohydrocéle, z. enterydrocéle;-enterolith, m.
darmsteen; - enterolithiásis, f. steenvorming
in de darmen of ingewanden; pijn daardoor
veroorzaakt; - enterologie, f. leer van de ingewanden; - enteromalacie of enteromaláxis, f.
verweeking van het darmkanaal; - enteromerocèle, f. darmdijbreuk; - enteromphálus, m.
navelbreuk; - enteropathie, f. darmlijder; enteroperistóle, f. beklemde darmbreuk; enterophlogie, f., z. v. a. enteritis; enteropfra, f. koorts met darmlijden; - enterorrhagie, f. bloeding uit de darmen, uit den aars; enterorrhaphie, f. darmnaad, bontwerkers-naad
(ter vereeniging van gewonde darmen), thans
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buiten gebruik; — enterosarkocèle, f. vleeschbreuk in vereeniging met eene darmbreuk; —
enteroseheocéle, f. balzakbreuk; — enteroskoóp,
f. instrument om de ingewanden te verlichten
en te onderzoeken; — enteroskopie, f. onderzoek
met de enteroskoop; — enterotomie f. darmsnijding; — enterozóon of entozóon, n. pl. enterozoa,
ingewandsdier of -worm; — enterydrocéle, f.
darm- en waterbreuk.
entêteeren (zich), (spr. antét—) fr. (s'entêter,
V. tête, hoofd) zich iets in het hoofd zetten,
eigenzinnig iets begeeren, er opstaan; — g e ë nt ê t e e r d, adj., hoofdig, koppig, eigenzinnig,
stijfzinning; — entétement, n. (spr. antêt'mán)
eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid, koppigheid.
Entheomanie, f. gr. (v. éntheos; vgl. e n t h us i a s m e) godsdienstwaanzin, krankzinnige
geloofswoede.
Enthlásis, f. gr. (van en-thlán, indrukken)
Med. indrukking van den schedel, beleediging
of breuk der hersenpan.
Enthronistieum, n. gr. (van enthronidzein, op
den troon of zetel verheffen) intreégeld bij de
overneming eener prebende.
Enthusiásme, n. gr. (v. énthoes, samengetr.
uit enthéos, van de godheid vervuld, van theOs,
god) geestverrukking, geestvervoering, geestdrift, ontvlamde verbeelding, dichterlijke vlucht,
geestdrijverij, zinsvervoering, dweperij, inz. levendig ingenomen zijn met iets; — enthusiasmeeren, in geestdrift doen ontsteken, ontvlammen, in vuur of gloed zetten, verrukken, vervoeren; — enthusiast, m. iemand vol geestdrift,
verrukt, hartstochtelijk bewonderaar of vereerder; dweper, opbruisend 'hoofd; — enthusiástisch, adj. vol geestdrift, hooggevoelig, ontvlamd van zinnen, dweepziek.
Enthyméma, n. gr. (v. enthymeisthai, ter
harte nemen, zich aantrekken; van thymós, gemoed) eig. het behartigde of te behartigen, betrachting; Log. onvolkomen, afgekorte sluitrede, die slechts uit twee deelen, namelijk een
voorzindeel, of een der praemissen, en eene gevolgtrekking bestaat; — enthymemátisch, adj.
in een afgekort slot bestaande; — enthymemisme,
n. verrassende gevolgtrekking uit kort verbonden voorzindeelen of praemissen.
Entiteit, z. ond. ens.
Entoilage, f. fr. (spr. antoalá-zj' ; van toile
= lat. Lela, weefsel, linnen) fijn kantweefsel, geweven kant, gefaconneerd dundoek met kant
dessins.
-achtige
Entómon, n. pl. entöma, gr. (v. éntomos,
ingenseden, entémnein, insnijden) gekorven dieren, i n s e c t e n (z. ald.); — entómisch, adj.
de insecten betreffende; — entomofûgisch, adj.
wormenverdrijvend; — entomogénisch, adj. op
doode insecten ontstaande; — entomograaf,
m. kerfdier- of insectenbeschrijver; — entomographie, f. kerfdierbeschrijving; — entomográphisch, adj. tot de insectenbeschrijving behoorende; — entomolíth, m. versteend insect; —
entomoloog, entomologist, m. insectenkenner; —
entomologie, f. leer van de insecten, de kerfdierenleer; — entomológisch, adj. tot die leer 1
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behoorende; in die leer bedreven; — entomophaag, m. insecteneter, gelijk Johannes de
Dooper; — entomophilus, entomophiel, m. liefhebber van insecten; — entomophóriseh, adj.
insecten dragend; — entomorhizisch, adj. op
insecten wortelend en wassend; -- entomostraeieten, m. pl. versteende kreeftachtige dieren; —
entomozotilógie, f. natuurgeschiedenis der insecten; — entomozoólógiseh, adj. tot de natuurgeschiedenis der insecten behoorende; — entomozoólogist, m. kenner dier wetenschap.
Entonie, f. gr. (van en-teánein, aanspannen)
Med. spanning, inspanning; — entónisch, adj.
gespannen, overspannen, door te sterke inspanning van ziel of lichaam ontstaan.
Entonnoir, m. fr. (spr. antonnoár; van entonner, in een vat (tonneau) doen) trechter; trechtervormige kuil van eene gesprongen mijn;
aftapbuis van een stroom, sluis, inz. in Zwitserland.
Entophthalmie, f. gr. (v. entos, binnen, en
o p h t h a 1 m i e, z. ald.) Med. ontsteking van
het inwendig gedeelte van het oog.
Entoph ton, n. gr. (van entós, binnen, en
phytón, gewas) woekerplant, plant, die op eene
andere en te haren koste leeft.
entópiseh, adj. gr. (entópios, v. en, in, aan,
en topos, oord) aan een oord aanwezig, inheemsch, plaatselijk.
entóptiseh; . adj. gr. (von entos, innerlijk; vgl.
o p t i s c h) tot inzien dienende, daardoor ontstaan, b. v. entoptische verschijns e 1 e n, die bij het inzien (in een spiegel enz.)
waargenomen worden; — e n t o p t i s c h e
k 1 e u r e n, gewone kleurverschijnselen, ter
onderscheiding van de dioptrische.
entortilleeren (spr. antortielj—), fr. (entortiller)
omwikkelen, omstrikken, omslingeren; ver
verwikkelen.
-waren,
Entostósis, f. gr. (v. entós, binnen, en o s t os i s, z. ald.) beendergezwel naar binnen.
entotisch, adj. binnen in 't oor.
Entours, m. pl. fr. (spr. aastour; vgl. t o u r)
omstreken, omliggend oord; — entoureeren (fr.
entourer), omgeven, omringen, insluiten; -entourage, f. (spr. antoerá-zj') omgeving, onthulling, omzetting, inz. bij vrouwentooi.
en tout, z. ond. t o u t.
Entouteas of en-tout -cas, m. fr. (spr. antoe-ká, - d. i. voor alle gevallen) middelsoort
scherm, dat als parapluie en parasol dienst kan
doen; ook iemand, die voor alles te gebruiken is.
EntoxIsme of liever entoxicisme, n. (vgl.
t o x i c u m) vergiftiging.
Entozoön, z. e n t e r o z o ó n, ond. e n t e r a d e n o 1 o g i e; — entozóisch, adj . in ingewanden-.levende; — entozoogenésis, f. voortbrenging der ingewandswormen, ; — entozoógenétisch, tot die voortbrenging behoorende; —
entozoölogie, f. natuurgeschiedenis der ingewandsdieren; — entozoiilógist, m. kenner dier
wetenschap.
éntra, it. en sp. binnen! kom binnen 1 (pl.
it. entrate).
Entr'acte, f. fr. (spr. antr'ákt') tusschen-
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handeling, tusschenbedrijf, tusschenspel der
muziek tusschen de afdeelingen van een tooneelspel( z. a c t e); ook soort van kleine sigaar.
en train, z. t r a i n; - entraineeren (spr.
antren-), fr. (tintrainer) voort-, medesleepen,
wegvoeren, tot zich trekken. .
entraineeren, fr. (v. eng. train; spr. treen)
voor wedrennen enz. (de zoogenoemde s p o r t)
oefenen en harden, t r a i n e n, treenen.
Entrata, z. i n t r a d e.
entre, fr. (spr. antr' = lat. inter) tusschen, onder, in het midden (in samenstellingen als e ntrecolonne, entredeux).
Entrebandes en entrebattes, pl. fr. (spr.
antr'band en antr'batt') begin en einde van eene
wollen stof, zelfkanten.
Entreehat, m. fr. (spr. aitr'sjá: v. 't ital.
intrecciato, scil. salto, ineengevlochten of met
dooreengeslingerde voeten gemaakte sprong)
kunstige danssprong, kruissprong, luchtsprong,
kuitflikker.
entre chien et loup, fr. (spr. antr'sjeh e loe),
z. V. a. lat. inter canem et lupum, z. ald.
Entrecolonne, f. fr. (spr. antr'kol-; vgl. c o o n n e) Arch. zuilenafstand of ruimte tusschen twee pilaren.
Entre-cote, f. fr. (spr. antr'koot) tusschenribbenstuk.
Entredeux, (spr. antredeu) fr. (eigenl. tusschen
twee) middelstuk, tusschenzetsel, b. v. kantwerk, dat tusschen twee stukken van een gordijn, japon enz. gezet wordt ter versiering;
als adverb. tusschenbeide, middelmatig.
Entrée, f. fr. (spr. antré; v. e n t r e e r e n)
intrede, intree, ingang, toegang van een huis,
enz. ; intreêkamer, voorzaal; toegang bij groote
heeren; voorspijs, eerste schotel, voorgerecht
bij een gastmaal; intreêgeld, toegangsprijs;
inkomende rechten; Muz. invallen eener stem;
inleiding, openingsstuk bij opera's enz. ; wijze
om binnen te komen en zich voor te doen, inz.
bij tooneelspelers ;in het omberspel: vraag; entrée-biljet, toegangsbriefje, intreêkaartje; entreeren (spr. ant-), fr. (entrer = lat. intráre)
ingaan, binnentreden; een ambt aanvaarden,
beginnen, wagen, ondernemen.
Entrefilet, n. fr. (spr. antr' f ilè; van filet,
dunne draad, net) in de rede gevlochten
zachte toespeling, mededeeling, die men tusschen de regels lezen moet; ook: kort artikel,
kleine mededeeling in een courant (van de redactie afkomstig; zoo genoemd naar de streepjes of filets, die de courantenberichten van
elkander scheiden).
Entrefins, pl. fr. (spr. antr' f en) middelfijne
lakens, middensoort stoffen.
Entregent, p. fr. (spr. antr'zján) welgemanierdheid in gezelschap, aanvalligheid en ongedwongenheid in iemands doen, inz. omtrent
dames.
Entrelacs, pl. fr. (spr. antr'lá; vgl. Lacs) Arch.
dooreengevlochten of gestrengeld loofwerk;
dooreengetrokken letters, strikletters.
Entreligne, f. fr. (spr. -lienf') ruimte tusschen
twee regels.
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Entremés, n. sp., z. v. a. i n t e r m e z z o.
Entremets, n. fr. (spr. antr'mè; van mets,
gerecht, spijs, it. messo, lat. missum, gezet, opgedragen) tusschengerecht, een bijspijs, tusschenschotel.
Entremetteur, m. fr. (spr. antr'-) onderhandelaar, bemiddellaar; - entremise (spr.
s=z), bemiddeling, tusschenkomst.
entre nous, fr. (spr. antr'noe) tusschen ons, in
vertrouwen.
Entrepas, m. fr. (spr. antr'pá; vgl. p a s) in
de rijkunst: halve of gebroken pasgang, middelpas, halve draf.
Entrepilástre, m. fr. (spr. antr'-) zuilenafstand, pilaarwijdte.
Entrepont, n. fr. (spr. antr'pon) tusschenverdek op schepen.
Entrepot, n. fr. (spr. antr'pó; van 't lat. interpositum) plaats, waar doorvoer- en andere
goederen worden gelost, opgeslagen of overgeladen, pakhuis, magazijn; stapelplaats, stapelstad; - entreposeur, m. (spr. antr'poz-) opzichter van een e n t r e p 8 t.
entrepreneeren (spr. antr'-), fr. (entreprendre)
iets ondernemen, bestaan, op zich nemen; entreprenant, adj. (spr. -nán) ondernemend,
brutaal, stout; - entrepreneur, m. ondernemer,
aannemer (van gebouwen, enz.); - entreprise,
f. (spr. -priez') onderneming, bestaan, voornemen.
Entresol, n. fr. (spr. antr'-; eig. de tusschenbodem, van sol, bodem, grond, lat. solum) halfof tusschenverdieping tusschen twee grootere
verdiepingen, inz. tusschen het benedenhuis
en de eerste verdieping; opkamertje.
Entretaille, f. fr. (spr. antr'tálj; v. taille, snede,
snit) bij plaatsnijders : fijnere tusschenstrepen;
in het dansen : pas, waarbij de eene voet op de
plaats van den anderen gezet en deze voorwaarts in de hoogte gehouden wordt.
entreteneeren (spr. antr'-), fr. (entretenir) onderhouden, ondersteunen, verzorgen; met gesprek onderhouden, onderhoud verschaffen; entretien, n. (spr. antr'tjen) onderhouding, ver
gesprek, onderhoud; - entretenue, f. een-zorgin,
gekamerde, bijzit.
Entrevue, f. fr. (spr. antr'uru') samenkomst,
bijeenkomst, gesprek, onderhoud.
entrez ! fr. (spr. antree) binnen!
Entriehóma, n. gr. (vgl. t r i c h o m a) Med.
haarrand der oogleden.
en tricot, z. ond. t r i c o t.
Entripsologie, f. gr. (van éntripsis, inwrijving;
vgl. t r i p s i s) Med. inwrijvingsleer, leer der inwrijving van onderscheiden geneesmiddelen.
Entrochiet, m. gr., pl. entrochieten, (van tr
chos, kring, rad) radersteenen, rolsteenen, z.
e n k r i n i e t.
Entropie, f. Chem. veranderingswaarde der
warmte (Clausius 1850); warmte- of thermische
entropie; de warmte die verloren gaat en niet bij
verkrijgen van arbeidsvermogen;-dragtohe
in uitgebreider zin de extensiteits- of quantiteitsfactor, die met de veranderings- of arbeidswaarde (intensiteitsfactor) de energie uitmaakt.
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Entropium, U. gr. (v. en-trépein, naar benedenof inwenden) Med. inwaartskeering der oogleden.
Entychieten, m. pl. gr. aanhangers van Simon
den toovenaar (Handelingen VIII).
enucleéeren, lat. (enucleá re, van nucléus, de
kern) eig. uitkernen ; ontwikkelen, verklaren,
ophelderen; — enucleátie (spr. t = ts), f. eig. uitkerning; Med. verwijdering van een lid uit het
gewricht; uitpelling van een beurs gezwel; ontwikkeling, opheldering, verklaring.
enudeeren, lat. (enudáre, v. nudus, z. ald.) ontblooten, onthullen; — enudátie (spr. t=ts), f.
onthulling, ontblooting.
Enüla, n. pl. gr. (v. oelon, tandvleesch) Med.
binnenzijde van het tandvleesch.
enumereeren, lat. (enumeráre; vgl. n u mér u s) optellen, opsommen, stuk voor stuk opnoemen, overrekenen, berekenen; — enumerátie
(spr. t— ts), f. (enumeratio) optelling, opsomming.
enunceeren, liever enunciéeren, lat. (enunciare;
vgl. n u n c i u s) uitspreken, uitdrukken, ver
verkondigen; — enunciatum, n. uitspraak,-klaren,
rechterlijke beslissing; — enunciatie (spr. t=ts)
f. (enunciatio) uitdrukking, uitspraak; verklaring, verkondiging, bekendmaking, meering,
woorden van een ander; — enunciatief, adj. ver
uitdrukkend; Jur. het tegengestelde van-klarend,
dispositief.
Enurësis, f. gr. (v. en-oerein; vgl. u r e a)
Med. pisvloed, onvermogen om de pis bij zich te
houden, 't bedwateren.
enutreeren, lat. (enutrire) voeden, opkweeken,
opvoeden.
Enveloppe, f. fr. (spr. anw'lopp') omslag, hulsel of bedekking; vrouwenmantel, omwerpmantel; ook Mil. lage wal, smal buitenwerk; — enveloppeeren (fr. envelopper), inwikkelen, omhullen,
inslaan, omgeven, insluiten; verwikkelen; ook
zich in kwade zaken verstrikken.
en vérité, z. ond. verftas.
Envers, n. fr. (spr. anwér; V. 't lat. inversus,
a, um, omgekeerd) keerzijde, linker- of verkeerde
zijde; — a Penvers, verkeerd; — enversins, m. pl.
fr. (spr. anwerzen) grove wollen s e r g e (z. ald.).
envi, m. fr. (spr. anus; voor envie, nijd, begeerte, lust, v. 't lat. invidia; alleen gebruikt
in:) d l'envi, om strijd, om het zeerst (oudfr. nog

a l'envie l'un de l'autre).

environ, fr. (spr. anwirón; prov. viron, kring;
als 't ware van 't lat. in gyrum, in den kring,
rondom, met de beteekenis van it. in circa; vgl.
het fr. virer, draaien) omtrent, ongeveer, ten
naastenbij ; — environs, m. pl. fr. (spr. anunro'ts)
omstreken, omliggend oord van eene stad; omgelegen land, in de nabijheid gelegen plaatsen.
en vogue zijn, z. v o g u e.
Envoi, m. fr. (spr. anwoa; v. envoyer; voie,
weg) zending, verzending, overmaking; — envoyeeren (spr. anwoaj—, fr. envoyer; van 't mid. lat.
en ital. envidre, sp. enviar, v. 't lat. via, weg, fr.
voie) zenden, iemand ergens heen zenden; —
envoyé, m.(spr. anwoajé) afgevaardigde, gezant;
inz. gezant van den tweeden rang, zaakgelastigde.
enxertádo, z. e n j e r t a d o.
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Eno, f. gr. Myth. krijgsgodin, tweedrachtstichtster, zuster van Mars, z. v. a. B e 11 o n a;
— enyalios, m. krijgshaftig, bijnaam van Mars.
Enypnion, n. gr. droom; — enypnibdisch, adj.
droomachtig, weinig beteekenend.
Enypostasis, f. gr. (v. en en hypóstasis, het
wezen) aanwezigheid der menschelijke natuur
van Christus in de goddelijke.
En5stron, n. gr. (enystron, v. anyevn, voleindigen) vierde maag der herkauwende dieren, lebmaag, waarin de vertering voleindigd wordt.
Enzoótie (spr. t = ts) f. gr. (v. dz óon, dier; vgl.
z o o c h e m i e) inlandsche veeziekte; — enzoótisch, adj. zulk eene veeziekte betreffende of
daartoe behoorende.
Enzyme, n. gr. (gezuurd, gegist) door levende
cellen gevormde k a t a 1 y s eerende(z.a.) stof,
inz. de door bacteriën afgescheiden gistingstof.
eo animo, z. ond. animus.
eocaen of eoceen, gr. (v. éós, morgenrood, en
kainós, nieuw) wordt de oudere tertiaire formatie genoemd, omdat zich in haar versteeningen,
waarvan slechts zeer enkele op thans levende
soorten betrekking hebben, als 't ware het eerste
morgenrood der nieuwe schepping vertoont. Op
de e o c ë n e volgt (met toenemend getal van
nieuwe soorten) de o 1 i g o c e n e (v. oligos,
weinig) tertiaire formatie; daarop de m i oc ë n e (v. melon, minder, nl. in vergelijking met de volgende) en eindelijk de p 1 i oc é n e (v. pleíon, meer) of nieuwere tertiaire formatie met het grootste aantal van
nieuwe soorten onder haar versteeningen.
Deze adj. worden ook als subst. gebruikt, b. v.
het oligoceen = oligocëne formatie.
eódem (sc. die), lat. (van idem, z. ald.) op
denzelfden dag.
eo Ipso, lat. juist daardoor, daarmede tegelijk.
Eolieth, n. gr. (ëós, dageraad) dageraadsteen,
vuursteen uit den oertijd der industrie.
Eortologie, z. he o r t o 1 o g i e.
Eos, f. gr., (ós) z. v. a. A u r o r a (z. ald.);
— Eosine, f., rozeroode anilinekleur, o. a. voor
kleuring van gerst.
eo sensu, z..ond. sensus.
ep-, gr. voorzetsel in samenstellingen, z. e p i.
epwnétisch, adj. gr. (epainetikós) tot den lofredenaar, de lofrede behoorende, loftuiting bevattende, lofgezind.
Epagneul, m. fr. (spr. epan j éul ; oudfr. espagnuel, bijnaam van Espagnol, spaansch, Spanjaard, als kwame 't van een lat. Hispaniólus,
verklw. van Hispanus) spaansche patrijshond.
Epagóge, f. gr. (epagóge, v. ep-dgein, bij-, aanvoeren) aanlokking, verleiding; Log. aanvoering
van bewijzen, bewijs door het aanvoeren van gelijksoortige voorbeelden (i n d u c t i e); — epogógisch, adj. aanlokkend, verleidelijk.
epagoménisch, adj. gr. toegevoegd, bijgevoegd; —ep agom enischedagen, de 6dagen, die bij het egyptische jaar gevoegd werden,
dat uit 12 maanden, elk van 30 dagen, bestond,
aanvullingsdagen.
Epákme, f. gr. (v. ep-, epI, z. ald., en alone, z.
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aid.) opkomst, opbloei, vgl. p a r a k m e; Med.
toeneming, wasdom der ziekte; – epakmastlka,
f. steeds sterker wordende koorts; – epakmástisch, adj. toenemend, stijgend, klimmend.
Epákten, pl. gr. (v. ep-aktos, toegebracht, bij
overschietende dagen-gevod)inlasch,
van de laatste nieuwe maan van het jaar tot op
den lsten Januari van het volgende, de maansouderdom bij het begin van het jaar, of het onderscheid van een gewoon zonnejaar en een
maanjaar, namelijk 11 dagen.
Epanadiplósis, f. gr. (vgl. a n a d i p 1 o s i s)
Log. verdubbeling, herhaling van het begin, door
welke een volzin met hetzelfde woord sluit, waarmede hij is begonnen; Med. herhaalde terugkeer
<der koortsaanvallen; overgang van eene enkelvoudige ziekte in eene samengestelde.
Epanakllsis, f. gr. (v. ep-ana-klinein, aanleunen, terugbuigen) Mil. rugwaartsgaande zwenking naar de linkerzijde.
Epanalépsis, f. gr. (vgl. a n a s t r o p h e) Log.
wederopneming; 1) als een reeds gezegd woord
na een langeren tusschenzin herhaald wordt, dikwijls met meer nadruk; 2) als hetzelfde woord,
dat een zin of een vers sluit, den volgenden zin of
versregel weder begint; 3) kettingrijm.
Epanaphöra, f. gr. Log., z. v. a. a n a p h o r a,
z. aid.
Epanastéma, n., pl. epanastemáta, gr. (v.
apanistasthai, in de hoogte staan) Med. kleine
vleeschuitwassen en gezwelletjes van het bindvlies en hoornvlies.
,

Epanastrophe, z. v. a. a n a s t r o p h e.
epancheeren, fr. (spr. epansj–) uitgieten, uit
zich uitlaten, uitboezemen, zonder te--storen,
rughouding spreken; – epanchement, n. (spr.
epansj'mán) uitstorting; ontboezeming, uitstorting des harten.

Epanódos, f. gr. (v. epi en anodes, terugweg)
terugkeer tot het hoofdvoorwerp na eene uitweicling of afwijking; Log. herhaling van woorden
in omgekeerde orde, b. v. wie niet kan, wat hij
wil, wille wat hij kan (Leonardo da Vinci).
Epanorthósis of epanorthóse, f. gr. (van epanorthoen, weder oprichten, herstellen) herstel
terugbrenging in den vorigen toestand, ver -Iing,
zelfverbetering in het spreken,-betring;Lo.
verbetering van het gezegde, door eene meer zeg
juister bepalende uitdrukking; – ook-gendof
vermaning tot het goede; – epanorthotikon, n.
wat tot verbetering behoort en geschikt is; –
^epanorthótisch, adj. tot het goede vermanend,
,opwekkend, stichtelijk.
epanoueeren, epanouisseeren, fr. (spr. ou =oe)
zich openen, ontvouwen, ontplooien, opengaan,
ontluiken, opbloeien; opvroolijken, verruimen
van harte; .- epanouissement, m. (spr. epanoeies'
mean) opluiking, opbloeiing; uitstorting des harten; vroolijkheid.
Epanth®ma, n., z. e x a n t h e m a.
Epaphxrésis, f. gr.(vgl. a p h w r e s i s)Med. herhaalde wegneming of afneming, inz.van het bloed.
Epaphrodisie, f. gr. (vgl. A p h r o d i t e) beminnelijkheid, aanvalligheid; – epaphroditisch,
adj. door Venus bemind, geliefd.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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Epárch, m. gr. (ép-archos, v. arché, heerschappij) stadhouder, landvoogd; – eparchie, f. (eparchia) stadhouderschap; gebied van een bisschop
in de gr. kerk.
epargneeren (spr. eparn j–), fr. (épargner, ital.
sparagnáre, sparmiare, van het duitsch s p a r e n)
sparen, uitsparen, overleggen, uitzuinigen; –
epargne, f. (spr. eparnj') zuinigheid, spaarzaamheid; spaarspenning, 't bezuinigde, spaarpot.
Epárma, n. gr. (van ep-aírein, verheffen) ver
ontsteking van de oorklier; bij-hogin;Med.
Galenus ieder boven de huid verhevene uitslag.
Epaulette, gewoonlijk epaulet, f. fr. (spr. epolétt ; van épaule, schouder, provenc. espatla,
van 't lat. spathula, verklw. v. spat/ia, gr. spathè,
breede ribben, schouderblad) schouderband,
-lint, - kwast, belegsel of galon op eiken schouder
van een krijgsman; ook schoudernaad; – epauleeren, Mil. de flanken door water, moeras en
dgl. gedekt houden; – epaulement, n. (spr.
epol'mán) verschansing, borstwering van opgeworpen aarde, zandzakken, schanskorven enz.
Epave, f. fr. (v. 't lat. expavus, voor expavidus,
schuw gemaakt of geworden, it. spavento schrik)
goed zonder eigenaar, dier, slaaf, enz. zonder
meester; strandgoed, dat de zee aanspoelt (vgl.
-

droit d'épave).

Epée, f. fr. degen; vgl. e s p a da, nobles se, porte - epée.
Ependfma, n. gr. (v. ep-endgein, daarover
aantrekken) 't fijne vlies, dat de hersenholten
overdekt.
Epenthésis, f. gr. (v. epí en enthésis, inzetting)
Gram. inlassching, inschuiving van eene letter
of lettergreep in een woord, b. v. g e s c hi e den voor geschien, zw aarder voor

zwarer,boompjevoorboomje,Jant-

je voor J a n j e. Vgl. dieresis, die de
epenthese van een klinker is; – epenthéntisch,
adj. ingeschoven, ingelascht.
eperdu, adj. fr. (oudfr. esperdu) ontsteld, onthutst, verbluft, buiten zich zelven; – eperdument, adv. (spr. –mán) hevig, buitensporig, razend, smoorlijk (verliefd).
Epernay, m. fr. (spr. –vul) soort van champagne-wijn, naar de stad van dien naam.
Eperon, m. fr. (provenc. esperó, it. sperone,
v. het hoogduitsch sporn, nederl. s p o o r, oud
sporo, accus. sporen) spoor; Arch. steenen-hogd.
beer; ijsbreker; Mil. klein bolwerk uit een uit springenden hoek.
Epexegésis of epexegsée, f. gr. (vgl. e x e g es e) Gram. verklaring, opheldering, toelichtend
bijvoegsel; vgl. a p p o s i t ie.
eph-, gr. voorzetsel in samenstellingen, z. e p i.
Epha, m. hebr. korenmaat, bevattende ongeveer 45 kilo; – ephata, m. oude vochtmaat,
ongeveer 91 liter.
Ephébe, m. gr. (ephébos, v. hébe, manbaarheid,
jeugd) manbaar jongeling; – ephebéum, bij de
Romeinen eene gymnastische school; ook bordeel; – ephebie, f. manbare jongelingsleeftijd; –
ephèbisch, adj. tot den jongeling behoorende.
Ephekticus, n. gr. (ephekti/cos; van epechein,
terughouden) terughouder van zijn gevoelen en
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zijne goedkeuring, een bijnaam der s c e p t i c i; zevenjarigen oorlog sedert 1759 door de bankiers

.-- ephék tisch, adj. aan zich houdend, terughou- E p h r a i m, Itzig en Comp. te Leipzig liet
dend.

slaan.

Ephydridden, f. pl. gr. (van hydór, water)
zomersproeten; ook lever--vlekn,zof waternimfen, godinnen der fonteinen en bronnen.
épi-, voor klinkletters ep-, voor de h of den
vlekken.
ephemeer of ephemérisch, adj. gr. (v. héméra, spiritus asper eph -, gr. voorzetsel in vele samendag, ephé?néros, op den dag, één dag durend) wat stellingen, beteekent in 't algemeen bij, daarbij;
slechts één dag duurt, eendaagsch, voorbijgaand, ook op, aan, over, daarover enz.
EpiAla, f. gr. (epíalos, m.) Med. boosaardige
kortstondig, vluchtig; - ephèméra of ephemére,
f. Med. voorheen iedere kortdurende, aanhou- koorts; koortshuivering met weinig of ni. t te
dende koorts; tegenwoordig een zacht koortsje, bespeuren hitte.
Epibátbron, n. gr. val-, stormbrug of -ladder.
welks oorzaken spoedig verdwijnen, en slechts
Epibléma, n., pl. epiblemáta, gr. (v. epi-bállein,
een dag (of twee dagen, ephemera prolongáta)
aanhoudt;- ephemera uterina, moederkoorts, zog- bij- of overwerpen, -leggen enz.) bedekkinkoorts; - ephéméron, n. tijloos, eene plant; dag- gen, dekens, kleederen; toevoegsels, aanhangvlieg, oeveraas, haft, dagdiertje, een insect, dat sels, bijwerken, lappen.
Epibólè, f. gr. (van epi-bállein, opwerpen, drukin zijn volkomen staat slechts weinige uren leeft;
- ephemeriden, pl. dagboeken, dagbladen, ken) nachtmerrie, z. v. a. e p h i a 1 t e s.
Epibómium, n. gr. lied, dat bij het altaar
nieuwsbladen, couranten; in het algemeen : ge
dat de gebeurtenissen naar den datum-schrift, (bómós) gezongen wordt.
Epicarpium, z. e p i k a r p i u m.
opteekent; astronomische jaarboeken of tafels,
Epicédion, n. (v. 't gr. epi-kédeios, d. i. tot den
(waarin de veranderingen in den stand der hemellichamen bij voorbaat berekend zijn, zooals rouw (kédos) behoorende) lijkgedicht, treurzang,
het eerst door Joh. Regiomontanus voor een graflied, lijkrede.
-Epicentrum, n. middelpunt van den kring,
tijdvak van 30 jaar geschiedde).
Ephéten, m. pl. gr. (ephétai, van ephiénai, binnen welken een aardbeving gewoed heeft,
toezenden, overdragen) zekere rechters te d. i. het punt, gelegen boven het in de diepte:
Athene, ten getale van 51, ingesteld door De- liggende uitgangspunt van eene centrale aard
-beving.
mophoon; zij oordeelden over burgerlijke rechtsEpicerastika, n. p1. gr. (epi-kérastiká, eig.
zaken, terwijl de meer gewichtige door den
bijmengend) Med. verdunnende, verzachtende
a r e o p a g u s beslist werden.
Ephiáltes, m. gr. (eig. opspringer) nachtmer- middelen.
Epicene, 1. fr. kruiderij (z. v. a. s p e c e r ij,
rie, een beangstigend, gevoel van drukking in
den slaap (bij de Duitschers alp, d. i. spook- z. ald.); winkelhandel in kruiderijen of specerijen; - épieier, m. (spr. episjé) kruidenier, hanachtig wezen, elf geheeten).
Ephidrósis, f. gr. (van hidroen, zweeten) Med. delaar in specerijen.
Epieheiréma, n. gr. (v. epicheirein, eig. de
zweet, 't uitbreken van het zweet, inz. uit de bohand aanleggen, ondernemen; in de Log. bevenste lichaamsdeelen, sterk, ziekelijk zweet.
Ephippium, n. gr. (ephíppion, wat op het sluiten, bewijzen) opgehoopte sluitrede, waarin
paard ligt, van hippos, paard) paardedek, scha- bij ieder voorafgaand voorstel tegelijk zijn bebrak; zadel; ook anat. turksch zadel (van het wijs is opgenomen; - epicheirèsis of epiehirésis,
f. handaanlegging; 't aanvatten, ondernemen.
wiggebeen).
epichólisch, adj. gr. (epíchólos) galzuchtig;
Ephod, m. hebr. lijfrok der joodsche priesters;
de gal aankweekend; opvliegend, driftig.
oorspr. orakelwerktuig.
epichórisch, adj. gr. (epichórios, v. chóra, oord,
Ephödus, m., liever f., gr. (ephodos, eig. toegang, van hodós, weg) voorinnemende inleiding land, inheemsch) naar landsgebruik, z. v. a.
endemisch.
der rede.
Epichrósis, f. gr. (vgl. c h r o m a, enz.) huid
Ephórus, m. gr. (éphóros, v. ephorán, beschougekleurde huiduitslag.
-kleuring,
wen) opziener, toeziener, inz. kerk- en schoolepics, z. ond. e p o s.
opziener; in 't oude Sparta: hoogste overheids-Epiccenum, n. gr. (epíkoinon, gemeenschappepersoon, die de macht der beide koningen beperkte en in evenwicht hield; - ephoraat, n. op- lijk) Gram. een woord, dat beide natuurlijke
zienersambt; - ephorie, f. werkkring, district geslachten door hetzelfde spraakkunstig geslacht moet aanduiden; vgl. genus epiccenum.
van een kerk- of schoolopziener.
Epicranium, z. e p i k r a n i u m.
éphphata, éflata, arameesch (de taal van
Epicurist, z. e p i k u r i s t.
Jezus) word geopend, Markus 7, 34; het woord
Epleyklus, m. gr. (vgl. c y k 1 u s) Geom.
wordt in de R. Kath. kerk bij de doopsbediening
nog gebruikt, wanneer de priester neus en bijcirkel, welks middelpunt zich op den omtrek
ooren van den doopeling met zijn speeksel aan- van een anderen cirkel beweegt; - epiefklisch,,
adj. tot den bijcirkel behoorende; - epicycloide,
raakt.
Ephraim, hebr. (van páráh, voortbrengen, f. kromme lijn, die beschreven wordt door een
vruchtbaar zijn) mansn.: vruchtbare, wassende; punt op den omtrek van een cirkel, die op den
- éphraimieten, m. pl. benaming der munten van omtrek van een anderen cirkel omwentelt.
Epideixis, f. gr. (van epi-deiknynai, op-, aangering gehalte, die Frederik II van Pruisen in den
Ephelides, f. pl. gr. (sing. ephélis) Med. zomer
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wijzen), 't tentoonstellen; proefstuk, gegeven
bewijs, pronkstuk; — epideiktisch, adj. tentoonstellend, pronkend; — e p i d e i k t i s c h e
r e d e, pronk- of kunstrede.
Epidemie, f. (van het gr. épidemios, inlandsch,
onder 't volk of in 't land verspreid, van demos,
volk) ziekte die in een streek gelijktijdig velen
aantast, in een oord heerschende ziekte, landsof stadsziekte, volkskwaal; in engeren zin :• van
buiten aangekomen, voor een zekeren tijd heer
doch aan het land niet eigen ziekte-schend,
(onderscheiden van e n d e m i e); — epidemisch,
adj. in een land heerschend, rondgaande; — epidemiologie, f. de leer van de landsziekten ; —
epidemiologisch, adj. deze leer betreffende.
Epidéndron, n. gr. - (van déndron, boom) op
boomen groeiende woekerplant; — epidendrisch,
adj. op boomen groeiend.
Epidérmis, f. gr. (van derma, huid) opper- of
bovenhuid; — epidérmisch, adj. tot de opperhuid
behoorend; — epidermoide, f. opperhuidsweefsel.
Epidésis of epidése, f. gr. (van epidein, ver
onderbinding van een toevallig of-binde)Chr.
opzettelijk doorgesneden bloedvat; — epidésma,
of epidésme, n. bindsel ter vasthouding van het
onderliggend verband; een aanhangsel.
Epidiaskoóp, f. (gr. epi = op, dia, door,
skopein, zien) skiopticon met doorvallend en
met opvallend licht, zoodat de platen niet doorschijnend behoeven te zijn.
Epidid mis, f., pl. epididymides, gr. (vgl. d i d y m i) bijbal, door de ontleedkundigen in het
hoofd (caput) en den staart (cauda) verdeeld; —
epididymitis, f. ontsteking der bijballen.
epidiktisch, z. e p i d e i k t i s e h.
Epiditonus, m. gr. Muz. boventerts.
Epidorchis, f. kittelaar, c]itoris.
Epidösis, f. gr. (vgl. d o s i s) eig. toegift;
Med. toeneming van ziekten; ongewone vergrooting van een lichaamsdeel; — epidoot, n. mineraal, dat uit kiezelzure klei- en kalkaarde
benevens ijzer- en mangaanoxyde bestaat.
Epidröme, f. gr. (van epi-dramein, epitréchein,
toeloopen) Med. aandrang der vochten, inz. van
het bloed, naar eenig deel; z. v. a. c o n g e s t i e.
Epierreur, m. fr. (spr. épjéreur) toestel om
graan van de meestal daarin voorkomende stee
-ne
te zuiveren.
Epigamie, f. gr. (van gamein, trouwen) natrouw, tweede huwelijk; wederzijdsch huwelijksrecht tusschen de burgers van twee grieksche
staten of steden; ook het huwen uit den eenera
stand in den anderen.
Epigastrium, n. gr. (epigástrion, van g a s t é r, buik) Med. opperbuikstreek, ruimte tusschen den hartkuil en de navelstreek; — epigastralgie, f. pijn in de opperbuikstreek; — epigástrisch, adj. tot den opperbuik behoorende ; —
epigastrocéle, f. breuk van de opperbuikstreek.
Epigenèma of epigennéma, n. gr. (van epigignesthai, nog daarbij komen, daarna geboren
worden) iets dat bijgekomen is, inz. ziekte, die nog
bij eene vroegere ziekte komt; — epigenésis, f.
wasdom, ontstaan d oor iets dat toetreedt; traps-
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gewijze en achtereenvolgend ontstaan en ontwikkelen van bewerktuigde wezens ; — epigenie,
f. verandering der chemische natuur van een
kristal; — epigénisch, adj. Bot. op de bovenzijde
der bladeren groeiend.
Epiginoména of epiginéma, n. gr. Med. toevallige kenteekenen eener ziekte, oorzaken der
toevallen in den loop der ziekte ontstaande.
Épiglossis, gr. Muz. tongen aan de tangenten
der klavieren enz.
Epiglóttis, f. gr. (vgl. g 1 o t t i s) strotklep,
keel- of luchtpijpdeksel, tap in den hals, die de
stemspleet bij het slikken sluit; — epiglottitis,
f. ontsteking der strotklep.
Epigónen, m. pl. gr. (epigonoi, v. epígonos,
daarna geworden, nageboren) nakomelingen,
inz. overgebleven zonen der in den eersten
oorlog tegen Thebe gevallen gr. legeraanvoerders
of koningen, zooals Diomedes, Alkmnon enz.,
welke tien jaar later den dood hunner vaders
wreekten en Thebe verwoestten; ook kinderen
uit het tweede huwelijk; in 't algemeen nageslacht; inz. nakomenden van een groot tijdvak,
van eene klassieke kunstperiode, en dan z. v. a.
navolgers.
Epigram, n. gr. (epígramma, v. epigráphein,
op iets schrijven) opschrift, inschrift; korte
zinrijke spreuk, zinrijke, dichterlijk ingekleede
gedachte, inz. puntdicht, kort hekel- of schimpdicht; — epigrammàtiseh, adj. naar de wijze van
een epigram, kort en zinrijk, scherp, stekelig; —

epigrámmatisch dichter, epigrammaticus, epigrammatist, m. puntdichter; — epigrammatologie, f. verzameling van opschriften, van puntdichten; ook leer van het puntdicht; — epigraaf,
n. opschrift van een gebouw, boek; zinspreuk,
kernspreuk, z. m o t t o ; — epigraphika, f. opschriftenkunde; — epigráphisch, adj. die kunde
betreffende; ook met letters of schrift voorzien,
b. v. de epigraphische zijde eener
munt, d. i. de letter- of schriftzijde.
epigynisch, Bot. met meeldraden, die op het
vruchtbeginsel zijn ingeplant.
Epikanthus, m. gr. 't wegtrekken van het ooglid naar de ooghoeken toe.
Epikarpium, n. gr. (van karpos, voorhand)
Chir. polspleister; verband om den handwortel.
Epikauma, n. gr. (eig. het aangebrande, van
epi-kaíein, aan de oppervlakte aanbranden)
Med. brandblaar; knagende zweer op het hoornvlies.
epikblisch, adj. gr. Med. tot den karteldarm
behoorende; zich boven den blinden darm bevindende.
Epikranium, n. gr. (z. k r a n I o n) peesachtige
uitbreiding, die den schedel bekleedt, peeskalot.
Epikrisis of epikràse, f. gr. (vgl. k ras i s)
eig. bijmenging; Med. genezing door zachte ontlastingen, waardoor de scherpte der vochten
verbeterd wordt.
Epikrisis of epikrise, f. gr. (vgl. k r i s i s),
Med. wetenschappelijke beoordeeling, inz. van
ziekten; ook: eindbeslissing.
Epikroesis, f. gr. (van epi-kroeein, er op slaan)
Med. 't slaan van een lichaamsdeel met roeden,
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totdat er roodheid en zwelling volgt (als uitwen
-digopweknsml).
Epikurist, m. gr. eig. aanhanger van de wijsbegeerte van Epikurus, een beroemd wijsgeer
te Athene in de 4de eeuw voor Chr., die het
hoogste goed gelegen achtte in de vrijheid der
ziel van onrust en smart, doch wiens leerlingen
zijne grondstellingen misbruikten en zich vooral
aan het zinnelijke genot overgaven; vandaar
gemeenlijk: een zinnelijk mensch, wellusteling;
zwelger ; - Epieuri de grege poreus, „zwijn van
de kudde van Epikurus", iemand geheel vervuld
van het stoffelijke en het grove zingenot; - epikurisch, adj. weelderig, zinnelijk, wulpsch, wellustig, zwelgend; - epikurisme, n. leer en levens
veeleer van zijne aanhan--wijzevanEpkursof
gers; neiging tot zinnelijkheid en wellust.
Epikyéma, n. gr. (vgl. k y e s i s) Med. eig. tweede of bijkomende lichaamsvrucht, vleeschklomp,
maan- of moederkalf bij eene lichaamsvrucht.
Epilánee, f. fr. (spr. - láns') vallende ziekte der
valken.
Epilarchie, f. gr. (epilarchia) dubbele ruiterbende van 128 man; bevel daarover; - epilárch,
m. aanvoerder van zulk eene bende.
épilatoire (spr. -todr'), fr. (v. 't lat. e-, ex- en
pilus, haar) haarwegnemend, ontharend.
epileeren, de haren uittrekken; - epilátie, f.
't uittrekken der haren.
Epilémma, n. gr. (vgl. 1 e m m a) Log. zelf
redenaar zich zelven maakt-tegnwrpi,d
en beantwoordt.
Epiiéne, f. gr. (van lénos, wijnpers) wijngaardenierslied, wijnperslied.
Epilepsie, f. gr. (epilepsía, eig. aangreep, aan
V. epi-lambaánein, aanvatten, aangrijpen)-val,
vallende ziekte; - epiléptisch, adj. met de vallende ziekte behept; - epileptika, n. pl. geneesmiddelen tegen de vallende ziekte.
Epiloog, m. gr. (epi-logos; vgl. 1 o g o s) fr.
épilogue, f. narede, slotrede, nawoord; inz. op
het tooneel eene slotrede aan de toeschouwers op
het einde van het stuk; - epilogisme, n. het verder besluiten, gevolgtrekking van bekende omstandigheden tot nog onbekende; ook uitvluchten en verontschuldigingen der geneesheeren bij
slecht gelukte behandeling, in 't algemeen
uitvlucht, verontschuldiging.
epilftisch, adj. gr. (van epi-lyein, oplossen)
oplossend, verklarend.
Epimachie, f. gr. (epimachia) verbond tot
wederzijdsche verdediging.
epimánes, gr. waanzinnig, Antiochus IV,
werd wel spottend „epimanes" genoemd, in
plaats van „epiphanes" z.a.
epimeléten, pl. gr. eig. bezorgers; in Athene:
met de leiding van de een of andere officieele

zaak belaste commissie.

Epimenides, m. gr. Myth. lieveling der goden
op Kreta ten tijde der Zeven Wijzen, die in een
hol 40 jaar sliep en met prophetische gaven
weder ontwaakte.
Epimeniën, pl. gr. (epimenia, v. epi en men, de
maand) maandelijksche offerfeesten; ook z. v. a.
menstruatie (z. ald.).
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Epimerisme, gr. n. Log. herhaling, terugblik
midden in de rede.
Epimëtheus, m. gr. Myth. zoon van Japétus,
broeder van Prometheus (z. ald.); hij
nam, tegen de waarschuwing van zijn broeder,
P a n d o r a (z. ald.) tot vrouw, eene onbezonnenheid, die het menschdom duur te staan
kwam; oneig. mensch, die altijd te laat bedenkt,
die niet dan door schade wil leeren.
epimetrische verzen, n. gr. verzen, die niet zijn
ingericht om gezongen te worden.
Epimétrum of epimétron, n. gr. (vgl. m et r u m) overmaat, toegift; - epimetraal, adj.
tot de toegift behoorende.
Epimóne, f. gr. (epimonë, v. epiménein, ver
verwijlen; Log. verwijlen bij een voor -toevn)'
om het verder uiteen te zetten; ook on--werp
middellijke herhaling van een woord.
Epimylion, n. gr. molenaarslied.
Epimythium, n. gr. (epi-mythion, van m yt h o s, z. ald.) aanhangsel tot een verdichtsel
of spreukje, toepassing of uitlegging daarvan,
moraal na eene fabel.
Epinastie, f. Bot. 't aan de bovenzijde groeien
der deelen, vooral bladvormige, van een plant.
Zie hyponastie.
Epinette, f. fr. z. v. a. spinet.
epineux, adj. fr. (spr. epineu, doorgaans
e p i n e u s, van épine = lat. spina, doorn) doornig, stekelig; bedenkelijk, moeielijk, netelig, gevaarlijk; - epinositeit (spr. s=z), f. barb. lat.
netelige omstandigheid, zwarigheid.
épingle, f. speld; - 4 quatre epingles (spr. a
katr' epèngl'), zeer netjes, keurig, als een popje
(gekleed); al te gemaakt, gezocht, sierlijk (van
eene redevoering); - épingles, pl. speldengeld.
Epinicium, n. gr. (epi-níkion, van niké, zege,
overwinning), pl. epiniela of epinikia, ook epiniden, 1) zegefeesten, 2) zegeliederen, zegezangen,
zooals Simonides en Pindarus gedicht hebben.
epinocheeren, fr. (spr. -nosi-) langzaam en
zonder honger eten, kieskauwen.
Epinömis, f. gr. (van nómos, wet) toevagsel
tot de wet; in 't algemeen toegift.
Epinositeit, z. onder e p i n e u x.
Epinótium, n. gr. (van nótos, rug) Med. schouderblad.
Epinyktides, pl. gr. (van nyx, gen. nyklos,
nacht) Med. nachtpuisten, in den nacht uitbrekende, pijnlijke puisten (bij ons zeldzaam, doch
in Syrië menigvuldig voorkomende).
Epiornis, m. gr. uitgestorven reuzenvogel op
Madagascar.
Epiparoxjsme, n. gr. (vgl. p a r o x y s m e)
Med. versterkte koortsaanval.
Epipáston, n. gr. (van epi-pássein, opstrooien)
Med. strooipoeder.
Epipedologie, f. gr. (van epípédon, vlak) of
epipedometrie, f. meetkunst der vlakken, de
vlaktemeting (z. v. a. p 1 a n i m e t r i e).
epipetálisch, adj. gr. (van p e t á 1 o n, z. ald.),
met opzittende bloembladeren.
Epiphaenomeen, n. pl. epiphaenomenen of epiphwnomëna, gr. (vgl. p h w n o m e e n) zich
later opdoend of bijkomend ziekteverschijnsel.
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Epiphania, f. gr. (epiphaneia, van epiphaíne

thai,
ai, verschijnen) verschijning, inz. verschijnin;

van een godheid en gedachtenisviering daarvan
sedert de 4de eeuw in de gr. Kerk verschijning
d. i. geboorte van Chr.; later (met zinspeling o]
de verschijning der ster) feest der aankomst vai
de drie koningen bij het Christus-kind, Drieko
ningenfeest, ook het groote of hooge nieuwjaa
(6 Januari); — epiphania's-zondagen, zondagei
na het Driekoningenfeest; — epiphánes gr. (epi
phanés) doorluchtige, bijnaam van Jupiter, ool
van sommige oostersche vorsten, b.v. Antiochu
1V (175-163), z. e p i m a n e s.
Epiphlogisma, n. gr. (vgl. p h l o g i s t o n
enz.) Med. ontstoken huidplek; — epiphlogisme
n. gr. brandende hitte ; — epiphlogósis, f. middel.
matige ontsteking.
Epiphonèma, n. gr. (van epi-phónein, toeroe.
pen) toeroep, uitroep; bij eene schildering of
voorstelling gevoegde spreuk; Log. nadrukke.
lijke slotgedachte, eindspreuk, slotspreuk eenei
rede, perorati:.
Epiphöra, f. gr. (van epi-phérein, bij-, toedragen) Log. figuur, waardoor het laatste woord
van een voorstel met nadruk wordt herhaald,
herhaling; 't eindigen van verscheiden zinnen
met dezelfde woorden; Med. tranenvloed, oogtra
-nig,odrupe.
Epiphyllospérmae, f. pl. gr. (v. epí, phyllon,
blad, en sperma, zaad) Bot. planten, welkei
bloesems (eig. zaad) zich op de bladeren bevinden; — epiphyllum, n. vleugelblad.
Epiphysis of epiphfse, f. gr. (van epi-phyein,
er aan of bij groeien) aanwas, bijwas, aangroeisel
van een been, dat enkel door het beenvlies en
door kraakbeen met het hoofdbeen vereenigd is;
door verbeening van dit kraakbeen wordt het
eene a p o p h y s e (z. ald.); — epiphyten, pl.
gr. Bot. tropische planten, die op boomen leven
en geen woekerplanten zijn, doch haar voedsel
aan de oppervlakte der schors en aan de lucht
ontleenen, b.v. l i a n e n.
Epipígma, n. gr. Chir. werktuig om een ontwrichten arm te zetten.
Epiplásma, n. gr. (van epi-plássein, opsmeren)
Chir. brij- of papomslag.
Epiplerósis, f. gr. (vgl. p 1 e r o s i s) ziekelijke volbloedigheid, overmatige opvulling of
overvulling der polsaderen.
Epiplèxis, f. gr. (van epi-plèssein, eig. er op
slaan, tuchtigen) berisping, verwijt, straf; —
epiplexie, f. gr. (epiplexia = emplexia) Med.
eenzijdige verlamming door beroerte.
Epiplókè, f. gr. Log. figuur, die de trapswijze
opvolging van denkbeelden of verrichtingen uitdrukt, doorgaans z. v. a. k 1 i m a x.
Epiplóon, n. gr. darmnet; — epiplocèle, f. Chir.
netbreuk; — epiplokom1stw, m. pl. smeerbuiken,
zij, die een dikken, vetten buik hebben; — epiploeystoschocèle, f. balzakbreuk, waarin een
stuk net en pisblaas bevat is; — epiploémphráxis,
f. verstopping van het net; — epiploénteroscheocèle, f. balzakbreuk, waarin het net en een darm
ligt; — epiploitis, f. ontsteking van het net; —
epiplomphálum, n. netbreuk door den navel.
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Epipoièsis, f. gr. (v. epi-poiein, bijvoegen) iets
overvloedigs, toevoegsel.
Epipompeutica, pl. gr. liederen bij plechtige
optochten.
Epiporóma, n. en epiporósis, f. gr. (vgl. p or o m a, enz.) Med. oppervlakkige verharding,
eelt; beenderuitwas.
epirhizisch, adj. gr. Bot., op wortels groeiend.
Epirographie, f. gr. (ook g e i s t i e k) kennis van het vasteland der aarde (in tegensi. met
h y d r o g r a p h i e); — epirograaf, m. kenner
en beschrijver van het vasteland der aarde; —
epirograpbisch, adj. tot die kennis behoorende.
Epirrhèma, n. gr. toegevoegd woord, narede;
in het oude gr. blijspel versgroep als aanhangsel
eener p a r a b a s i s (z. ald.); in de grammatica ook: bijwoord (a d v e r b i u m).
Epirrhóé, f. gr. (v. epirrhein, toevloeien) Med.
toevloed van vochten; — epirrho ologie, f. leer
van den invloed van uitwendige a g e n t i a
op organische wezens.
Episarcidium, n. gr. (van sarx, gehit. sarkos,
vleesch) Med. algemeene huidwaterzucht.
Episcenium, n. gr. (vgl. s c e n e) bovengedeelte van het tooneel.
episch, z. ond. e p o s.
Epischésis, f. gr. (spr. s-chézis) (van ep-échein,
terug-, aanhouden) Med. ziekelijke toestand
eener ontlediging, b.v. der urine; onderdrukking
of terughouding der afscheidingen.
Epischhum, n. gr. (van ischion, heup, lende)
schaambeen.
episcopaal, episcopaat, episcopus enz., z.
episkopus enz.
Episeynium, n. gr. (episkynion) huid, waarop
1e wenkbrauwen staan; oneig. toorn, hartsbocht, die zich kenbaar maakt door beweging
Ier wenkbrauwen.
Episemasie, f. gr. (van epi-sémaínein, beteetenen) Med. voorteekenen van ziekten; — episeneiósis, f. opteekening, kort ontwerp, inhouds)pgave van een boek.
episepálisch, adj. gr. Bot. op de kelkspleet
;taande.
Episiocèle, f. gr. (v. episeion, de schaam
episióneus,-trek)Chi.scamlpnbreuk;—
n. gezwel der schaamlippen; — episiophyma,
i. schaamlippenbuil; — episiorrhagie, f. bloeding
Eer schaamlippen.
Episkopus, m. gr. (episkopos, d. i. eig. op,ichter, van epi-skopein, naar of op iets zien)
)isschop, z. ald. ; — episcopus inpartibus (in f i
't land der ongeloovigen (mo--,relium)bschopn
€ amedanen of heidenen enz.; vgl. i n f i d e e 1);
episkoóp, f. toestel om ondoorschijnende
00rwerper te projecteeren- — episkopaal, adj.
€isschoppelijk; — episkopaal-systèma, n. stelsel,
olgens hetwelk door de reformatie de bisschop
macht in Duitschland op de evangelische-'ehjk
orsten zou overgaan en deze alzoo de hoofden
.unner landskerk zouden geworden zijn, in
nderscheiding van het territoriaal- en
o 11 e g i a a 1-s y s t e m a; — de episkopálen,
e bisschoppelijker, leden der bisschoppelijke
erk in Engeland; — episkopaliseering (spr. s_—n),
,

-
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f. invoering der bisschopswaardigheid en der
bisschoppelijke macht; — episkopalfsten, m. pl.
R. Katholieken, die niet den paus alleen, maar
de op een algemeen concilie vergaderde bisschoppen als de vertegenwoordiging der Kerk beschouwen (vgl. c u r i a 1 i s t e n); — episkopaat,
n. bisdom; bisschoppelijke waardigheid, ambt
van een bisschop, geestelijkheid; — episkophobie,
f. bisschopsvrees, vrees voor de bisschoppen, zoo
als die zich bij de Nederl. Protestanten in 1853
openbaarde; — episkopiáni, m. pl. geestelijken in
de gr. kerk, die de uitspraken en besluitenvan den
bisschop moesten beoordeelen; — episkopokràtie
(spr. t=ts), f. heerschappij der bisschoppen en
in 't algemeen van de geestelijkheid in eereen
staat.
Episode, f. (gr. ep- eis -ódion, n., d. i. eig. van
buiten inkomend) het ingelaschte, ingeschoven,
tusschengevoegde; inweving, invlechting van
een stuk, dat niet noodzakelijk tot het hoofdonderwerp van een gedicht, verhaal enz. behoort; bijwerk, tusschenstuk; tusschen- of
bijbehandeling, tusschentooneel, bijverdichtsel,
tusschenfabel; — episodisch, adj. ingevlochten,
ingelascht, ingeschoven, tot het bijwerk behoorende, episodisch gezang, bij- of
tusschenzang enz.
Epispadie, f. gr. (v. epi-spaein, toetrekken,
aantrekken, enz. ; vgl. s p a d o) Med. opening
van de pisbuis op den rug van 't mannelijk lid,
eene aangeboren misvorming; — epispadiaeus,
m. met dit gebrek behept persoon; — epispásme,
n. voorwaartstrekken der besneden voorhuid,
om de joodsche afkomst te verloochenen, zooals
in den romeinschen keizerstijd soms geschiedde
door ontaarde Joden; vandaar : epispást, m.
verloochenaar van het Jodendom door middel
van e p i s p a s m e; — epispástisch, adj. (vgl.
s p a s i s, enz.) Med. trekkend, blaar- of ettertrekkend, b.v. zulk eene pleister; — epispasticum,
n. trekmiddel, trekpleister, inz. om vreemde
lichamen, als splinters, uit te trekken.
Episphaerie, f. gr. Anat. kronkelingen van de
oppervlakte der hersenen.
Epistaat, m. gr voorzitter, leider, bestuurder.
Epistálma, n. gr. (van epi-stéllein; vgl. e p is t e 1) opdracht, bevel, bescheid.
epistaminaal, adj. gr. Bot. zich op de meeldraden ontwikkelend.
Epistäsis, f. gr. (vgl. s t a s i s) Med. al
wat op de oppervlakte der geloosde urine drijft,
in tegenst. met h y p o s t a s is.
Epistáxis, f. gr. (van stádzein, druppelen)
herhaald druppelen; Med. hevige neusbloeding.
Epistel, f. (lat. epistóla, van 't gr. epistole, zen
epistéllein, toezenden, bestellen)-ding,va
zendbrief, brief; inz. in het nieuwe testament:
brief der Apostelen, apostolische brief; oneig.
strafpredikatie, verwijt; p o ë t i s c h e p i s t e 1, gedicht in briefvorm. zendbrief in verzen,
satire; in de R. K. kerk: gedeelte der mis tusschen de oraties en het evangelie.
— epistolae obscurórum virórum, brieven van onbekende mannen, eene verzameling van brieven,
waarin de scholastici en monniken met onbarm-
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hartigen spot worden gehekeld (begin 16e
eeuw); — epistelzijde, f. rechterzijde van het altaar, in het zuiden gelegen; — epistoláren, m. pl.
lagere geestelijken, die in de R. Kath. kerk de
epistelen zingen; in de Middeleeuwen de schrij.
vers, die de keizerlijke bevelen uitvaardigden;
— epistóliseh fr. epistolaire, adj. wat tot de
brieven behoort, b. v. de epistolaire
v o r m, de briefvorm; — epistolarlum, n. nw.
lat. boek, waarin de bijbelsche epistels staan
opgeteekend; — epistolograaf, m. gr. briefschrijver, briefsteller; — epistolographie, f. kunst om
brieven te schrijven; — epistollum, n. briefje.
epistemónisch, adj. gr. (van epistèmè, wetenschap) tot de wetenschap behoorende, wetenschappelijk; — epistemónarch, m. kerkelijke
censor of geloofsopziener, een geestelijke in de
oude gr. kerk, die voor de zuiverheid der leer
en van het geloof moest zorgen.
Epistomium, n. gr. (epistómion, v. stoma,
mond), Chir. stop, prop; kraan, sponde; windklep of ventiel aan een orgel; — epistomia, n. pl.
uiterste mondjes der vaten.
Epistróphe, f. gr. (eig. epistrophé, van epistréphein, omkeeren) Med. omwending, omdraaiing, terugkeer van ziekte; Rhet. figuur,
die door eene krachtige herhaling van dezelfde
woorden de meening van den spreker met meer
nadruk doet gevoelen (zie II Cor. XI : 22),
slotherhaling; — epistrophèus, m. Anat. tweede
halswervel, draaier.
Epistyl, n. gr. (van stylos, zuil) bovendeel of
krans eener zuil, z. v. a. a r c h i t r a a f.
Episyllogísme, n. gr. (vgl. s y 11 o g is m e)
nasluitrede als gevolg eener andere; reeks van
sluitredenen.
Episynthetici, m. pl. gr. (v. episyntithémi,
nog steeds bijvoegen), z. v. a. e k 1 e k t i c i.
Epitaphium, n. gr. (epitáphion, v. táphos,
graf) grafschrift; grafsteen, graftombe; —
epitaphíst, m. grafschriftenmaker.
Epitásis, f. gr. (v. epi-teinein, aanspannen)
bij de oud-gr. treurspeldichters het 2de deel
van een tooneelstuk, waarin de handeling van
het eerste (p r o t a s e) voortgezet wordt, om
ze in het derde deel (k a t a s t a s e) te vol
leggen van den knoop, de span--eindg:ht
ning in een tooneelstuk; Med. vermeerdering,
hevigheid en hitte eener ziekte.
Epithalamium, n. pl. -mia of -mien, gr.
(van tháldmos, bruidsvertrek, omdat het gewoonlijk voor de deur van het bruiloftsvertrek
gezongen werd) bruiloftsgedicht, bruiloftslied
(vgl. h y m e n w u s); huwelijkstafereel, -schilderij, z000ls de zoogen. „Aldobrandinisch e bruiloft" op het Vaticaan.
Epithelium, n. gr. (van thélè, moederborst,
tepel) teeder oppervlies van het slijmvlies, b. v.
op de lippen, de tepels enz. ; — epithelioom, n.
Med. gezwel van epitheelcellen.
Epithèma, n. gr. (eig. het daaropgezette of
-gelegde; vgl. t h e m a, t h e s i s, enz.) Med.
omslag met een lauwwarm vocht, maagpleister;
— epithësis of epithése, f. gr. toevoegsel, bijzin
bij een hoofdzin; — epithéton, epitheet, n. pl.
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epithèta, epitheten, bijgevoegd woord, het
woord, dat de eigenschap, de hoedanigheid uit
vrouw, Karel de-drukt,b.veom
S t o u t e; bijnaam, toenaam; – epitheton ornans,
lat. als sieraad aangewend bijgevoegd woord; –
epithetiseeren (spr. s=z), bijnamen geven.
Epithyniie, f. gr. (epithymia, v. thymos, ziel,
gemoed) begeerte, hevig verlangen, belustheid
naar zekere spijzen in de zwangerschap.
Epitimion, n. gr. boete, inz. geldboete; in de
gr. kerk hetzelfde wat de p ce n i t e n t i e
in de R. Kath. kerk is.
Epitogium, n. gr.-lat. (van 't lat. t o g a,
z. ald.) overmantel; Chir. schouderverband.
Epitome, f. gr. (epitome, eig. 't afsnijden of
besnijden, van epitémnein) kort uittreksel of
begrip; – epitomiseeren (spr. s=z), (lat. epitomare) uittreksels maken, in het kort samenvatten, ineendringen; – epitomàtor, m. nw.lat.
uittrekselmaker.
Epitonién, f. pl. gr. (v. epi-teínein, aanspan
-ne)sartif, gel;–ptoni,
m. pl. gr. schroefsteenen, eene versteening.
Epitrachélion, n. gr. „halsstuk ", b.v. als
deel van het ornaat der gr. geestelijken.
Epitriet of epitritus, m. gr. (eig. een geheel
en nog een derde daarboven, d. i. vier derde
bevattende, van epi en tritos, derde) Poët.
drieslag, een versvoet met eene korte • en drie
lange lettergrepen, b. v. (S ' – –) b e v o o ro ordee1d, of(------) staatsgeheim
)kunstwoordentolk,-rad,of(^
of
staathuishouding.
Epitroehásme, n. gr. van (epitrochádzein)
eig. het overheen-loopen, oppervlakkig aanraken; Log. ophooping van vele denkbeelden
In eene periode.
Epitrope, f. gr. (epitropc, v. epitrepein, toevoegen, aanvertrouwen) eig. toevertrouwen,
overgave op genade en ongenade; Log. schijn
voorwaardelijke toestemming van-bewilgn,
iets, dat men zou kunnen ontkennen.
Epixenagie, f. gr. phalanx-afdeeling van
2048 man; – epixenaag, m. bevelhebber over
zulk eene afdeeling.
epix^liseh, adj. gr. (v. xylon, hout) op hout
wassend.
Epizeuxis, f. gr. (v. epi-dzeugnynai, aan
bijvoegen) eig. aaneenknooping; Log.-knope,
herhaling, verdubbeling van een of meer der
eerste woorden met nadruk (Johan. XVI, 23),
het tegengest. der e p i p h o r a.
epizóisch, adj. gr. wat zich boven die aard
bevindt, welke organische lichamen be--lagen
vatten.
Epizóon of epizóum, n. pl. epizóa, gr. (van
dzóon, dier) woekerdieren op de buitenste
huid, het tegengest. van e n t o z o o n (z.
ald.); – epizoonosologie, f. (vgl. n o s o 1 o g i e)
leer der veeziekten; – epizoötie (spr. t=ts), f.
veeziekte, sterfte onder het vee; – epizoötisch,
adj. tot de veeziekte behoorende.
epochant, z. e p o q u e.
Epode, f. gr. (epódos; vgl. o d e) Poët. nazang, slotzang na de k t r o p h e en a n t i–
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strophe in de oud-gr. koorzangen; ook
soort van lierzangen van Horatius, waarin
meestal een korter vers (versus epódus) met een
langer afwisselt; – ep idisch, adj. nazingend, met
een nagezang voorzien; – epódus, m. gr. een
(door epódai, d. i. tooverzangen of formulieren)
betooverende of genezende; door misverstand
ook: magnetische slaper (daar veeleer den mag
-netisurd
naam toekomt).
Epómàdion, n. van de schouders afhangende
band aan het ornaat der gr. geestelijken vgl.
h u m e r a 1 e.
Epómis, f. gr. (epomis, v. ómos, schouder)
bovendeel der schouders, bovenarm, nek.
Epomphalion, n. gr. (van omphdlos, navel)
Med. navelpleister, wat op den te hooggin navel
gelegd word om hem terug te brengen; ook
navelstreek.
Eponymus, m. gr. (epónymos, bijgenaamd,
een toenaam gevend, v. ónyma, onoma, naam)
die aan eene zaak den naam geeft, zooals b. v.
in Athene de archont, naar wien het loopende
jaar genoemd werd; – eponymisch, adj. 1) bijof toegenaamd; 2) naar een fijner gr. spraakgebruik ook : waar benoemd, van met de waarheid
overeenkomende beteekenis, als de zin van
den naam met het karakter of het lot van den
naamdrager overeenstemt.
Epopee, epopcea, z. e p o s.
Epopsie, f. gr. (vgl. o p s i s) eigen beschouwing, overzicht; – epópt, m. (gr. epóptés),
pl. epópten, aanschouwers, ingewijden in den
hoogsten graad der eleusinische mysteriën, die
alles mede mochten aanschouwen; ook dwepers, zieners; – epoptika, f. leer van de kleurspeling op doorzichtige bladeren (een gedeelte
der kleurenleêr); – epbptisch, adj. daartoe behoorende.
Epoque, f. fr. (van het gr. epoche, het vast-, te
ep-échein, stilhouden) merk -genhoud,va
tijdpunt, tijdberekeningspunt, waarvan-wardig
men eene reeks van jaren begint te tellen, grens
der jaarrekening, tijdsnede, gedenktijd; vandaar
e p o q u e m a k e n, een nieuw belangrijk
tijdperk openen, zich zelven of den tijd, waarin
men leeft, merkwaardig maken, groot opzien
verwekken, gedenkwaardig zijn; – epochánt,
m. barb. -lat., de gedenkwaardige, hij, die een
nieuw tijdvak opent.
Epos, n. gr. (eig. woord, rede, verhaal, van
eipein, zeggen, spreken, wortel ep) ook epopeea (gr. epo -poiia, d. i. eig. vervaardiging van
een epos), of fr. épopée, f. heldendicht, helden
groot, verhalend, doorgaans op sagen en-zang;
mythen berustend dichtstuk van eenige uitgebreidheid, waarin groote en gewichtige gebeurtenissen behandeld worden; – episch, adj.
tot het heldendicht behoorende of dat betreffende; – epische poëzie of heldenpoëzie, in ruimeren zin, in het algemeen de verhalende dichtsoort, eene der drie hoofdafdeelingen der
poëzie, naast de lyrische en dramat i s e h e; – epische dichters of epfci, heldendichters; – epische verssoort, f. versmaat van
het heldendicht, daktylische hexameter.
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Epostratisme, n. gr. spel, waarbij men stee

watervlak werpt, dat zij-nezodaigpht
daarvan opspringen, het keilen, keilderen.
Epoulardage, f. fr. (spr. epoelardá-zj') 't uitschieten of afzonderen der beschimmelde bladeren van de tabak.
Epouseur, m. fr. (van épouser, huwen) die
naar iemands hand dingt, vrijer.
epouvantábel, adj. (spr. epoewak-), fr. (épouvantable, van épouvanter, verschrikken) ont-

zettend , . verschrikkelijk.
eppur Si muove, it. „en toch beweegt zij zich"
n.l. de aarde (woorden die Galilei, naar men

zegt, uitgesproken heeft, toen hij gedwongen
werd de leer van Copernicus af te zweren).
Epreuve, f. fr. (oudfr. esprove, v. 't fr. éprouver, oudfr. esprover, v. 't lat. als 't ware exprobàre; vgl. p r o b e e r e n) proef, proefafdruk;
- épreuves d'artiste (spr. -eupreuv' dartíést')
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oudn. skipa, uitrusten, dus oorspr. op scheepsuitrusting doelende) uitrusten, toerusten, kleeden, zich met reisbehoeften en met al het verder noodwendige voorzien; verzorgen, bemannen, b. v. een schip; - equipage, f. (spr. ekipá-zj')
reistoestel, daartoe benoodigde bedienden,
paarden, rijtuigen, reisbehoeften; inz. rijtuig
en paarden, al wat tot de pracht, den stoet,
het gemak van een groote behoort; ook
krijgsuitrusting van een officier; in het zeewezen : scheepsvolk, scheepsbemanning, ge
manschap; - equipement, m. (spr.-zamenlijk
eki-p'mán) uitrusting, inz. van een schip; equipeur, m. (sp. eki-p-) werkman, die de
afzonderlijke, door anderen vervaardigde deelen
van een geweer tot éen geheel vereenigt, de
samensteller.
équipollent, . fr., z. w q u i p o 11 e n t.
equiria, pl. lat. feestspelen ter eere van Mars..
Equisëtum, n. lat. (van equus, paard, en

kunstenaarsproefdrukken, de eerste en beste
afdrukken van gravures, zonder onderschrift; séta, sterk haar) Bot. paardestaart, schaafgras,
- épreuves avant la lettre, z. ond. 1 e t t r e; eene waterplant met paardestaartachtige haren.
Equitátie (spr. tie=tsie) f. lat. (equitatio, van
- eprouveeren (spr. ou = oe) beproeven, op de
proef stellen, p r o b e e r e n; ervaren, onder- equus, paard) rijkunst, 't rijden.
Equity, f. eng. billijkheid, vgl. ae q u i t e i t.
vinden, gewaarworden, gevoelen, ondergaan;
equivoque, fr. (spr. ekiwók', van 't lat.
- eprouvette, f. kruitproever, een werktuig
om de hoedanigheid en de kracht van het bus- cequivócus, z. ae q u i v o q u e) dubbelzinnig,
kruit te bepalen; sonde; ijkketting, ijkstaf, twijfelachtig, verdacht, onbepaald; inz. onproeflepel van de tingieters, zeepzieders enz. kiesch, min of meer plat of onkuisch; - équie pro f tindis, lat. uit de diepten, z. p r o fund. voque, f. dubbelzinnigheid, woordenspel; beEpsomzout, n. engelsch zout (van Epsom), dekte onkiesche of wulpsche taal.
Er, m. turk. man;- dul- of doel -èr, weduwnaar.
zwavelzure magnesia of bitterzout.
Er., bij natuurwetensch. benamingen afk. voor
Epális, f. gr. (van oelon, tandvleesch) zwamW. F. Erichson (entomoloog, gest. 1848).
achtig uitwas aan het tandvleesch.
eradeeren, lat. (eradére, vgl. r a d e e r e n)
Epulónen, z. ond. e p u 1 u m.
Epulósis, f. gr. (van oelè, litteeken) Med. uitkrabben, uit- of afschaven, uitblusschen, ver
vernielen, uitdelgen.
-nietg,
litteekenvorming; - epulotikon of epulotleum,
Eradiátie (spr. t =ts), f. nw.lat. (vgl. r a d i an. pl. epulotika, litteekenvormend, vleeschvoortbrengend geneesmiddel; samentrekkend t i e, onder r a d i u s) uitstraling, straal
-werping.
en verdrogend middel.
eradieeeren, lat. (eradicáre) ontwortelen, met
Epülum, n. lat. gastmaal, smulpartij ; epulátie (spr. t=ts), f. gastmaalhouding; - den wortel uittrekken, uitroeien; - eradieátie
epulónen, m. pl. smulbroeders, slempers, bras- (spr. t=ts) f. uitroeiing met den wortel, ontsers; ook zekere offerpriesters bij de Romeinen, worteling.
Eränos, m. gr. (waarsch. v. erán, beminnen)
die de godenmaaltijden bereidden en bij de
openbare spelen de goede orde handhaafden. gezelschap in 't oude Griekenland tot onder
genoegen of tot nuttige doeleinden; inz. een-ling
epureeren, nw. lat. (van gurus, a, um, rein)
reinigen, zuiveren, louteren, uitlezen; - epura- maaltijd, waartoe iedere gast het zijne aan spijs
teur, m. fr. reiniger, reinigingsmachine bij de of aan geld toebracht, een p i e k n i e k
katoenspinnerij ; - epurátie (spr. l=ts) reini- (fr. pique-nique); - eranéum, n. voorschot aan
ging, uitwerping van het slechte, loutering; een behoeftige, om het eenmaal in beter omstandigheden zonder rente terug te geven.
- epuratief, adj. louterend, reinigend.
Eránthis, f. nw.lat. (v. gr. èr, lente en anthós,
e pur Si muove, it. z. eppur.
Equerre, f. fr. (spr. é-kèr) winkelhaak (der bloem, dus lentebloem) winterwolfswortel, eene
zeer vroeg in 't voorjaar, soms tegen Kerstmis
timmerlieden enz.).
Eques, m., pl. equites, lat. (v. equus, paard) bloeiende bloem, vandaar als sierplant geruiters, ridders; in de rom. republiek, sedert kweekt.
Erasine, f. soort welriekende terpentijn uit
den tijd der Gracchen, een tusschen senaat en
volk staande vermogende middenklasse; - Californië om vlekken weg te maken.
Erasmus, manse. (van 't gr. eràn, beminnen,
equéstris statüa, z. ond. statue.
Equilibre, equilibrist, enz., fr., z. v. a. w q u i erasmios, beminnenswaardig); de beminnens-1 waardige; - erasmiaansch, adj. van Erasmus
i b r i u m enz. (z. ald.).
(1467-1536) afkomstig of daarop betrekking
Equinox, z. ae q u i n o e t i u m.
equipeeren (spr. eki-) fr. (équiper, oud-fr. hebbende; - erast, liefhebber.
Erito, f. eene der M u z e n (z. ald.); - eraesquiper, van het oudn. en got. skip = s c h i p,

ERATO.

-- 441 —

tomanie, f. liefderazernij, vgl. n y m p h om a n i e.
Erbab, m. arab. plaatselijk rechter in Afrika.
Erbium, n. metallisch radicaal der erbineaarde, die Mosander in 1843 vond in de ytteraarde.
Erdo, magyaarsch. bosch, woud.
e re, e re nata, z. ond. res.
Erëbus, m. gr. (Erébos) Myth, godheid der
duisternis, de zoon van den Chaos en de broeder
van den Nacht; de onderwereld, het doodenrijk,
de hel; - erébisch, adj. onderwereldlijk, donker,
akelig, helsch; - erebodiphónten, m. pl. onder
duisternis, duisternisdoorzoekers. -zoekrsd
Eréchtheus, m. overoud koning van Attika,
die het eerst aldaar den dienst van Athene
(Minerva) invoerde. Naar hem is genoemd : het
erechtheum, tempel op den burg te Athene, die
den heiligen olijfboom en de zoutbron bevatte,
de geschenken van Athene en Poseidon; erechthiden, pl. de Atheners als nakomelingen
van Erechtheus.
Erectie, erectis digitis, zie onder e r i g e e r e n.
Eremiet, h e r e m i e t, m. (lat. eremita, gr.
erémités, van érémos, eenzaam) kluizenaar,
woudbroeder; ook kluizenaarskreeft, die in
eene schelp afgezonderd leeft; - eremitage,
h e r e m i t a g e, f. kluis, kluizenaarswoning,
hut; naam van een keizerlijk winterpaleis te
St. Petersburg; ook m. edele fransche wijn z.
h e r m i t a g e; - eremitísme, n. kluizenaarsleven; - eremodicium, n. (van érêmos, verlaten,
en diké, rechtszaak) Jur. 't verzuimen of laten
rusten eener rechtszaak van de zijde des
aanklagers; voor het niet-in-rechten-verschijnen
opgelegde straf.
Ereptie, z. ond. e r i p i ë e r e n.
Eres, m. hebr. ceder.
Erethisie, f. en erethisme, n. gr. (v. erelhzdzein, erethein, prikkelen) Med. ziekelijk verhoogde prikkelbaarheid; - erétisch, adj. geprikkeld,
opgewekt, met prikkelbaarheid verbonden.
Eretrische aarde, grauwe en ook witte soort
van kleiaarde, zoo genoemd naar E r e t r i u m
(Negropont); in de geneeskunst wordt alleen
de witte gebruikt.
Ereuxis, f. gr. (v. ereugesthai, uitspuwen,
oprispen), z. v. a. het lat. e r u c t á t i e.
Erie, arab. kaneel, kaneelwater, een warme
drank.
erga, lat. tegen ; - erga schedam, zie onder
scheda.
Ergasterion of ergasterium, n. gr. (van ergádzesthai, arbeiden) werkplaats, laboratorium;
ook voor werk- of tuchthuis; klooster (als
werkplaats voor geestelijke oefening en lichamelijken arbeid); - ergastiek, f. arbeids- of
werkzaamheidsleer; - ergástisch, adj. tot arbeiden geschikt, behoorend; - ergastálum, n.
lat. werkhuis, tuchthuis, slavengevangenis; nw.
lat. werkplaats in den pharmaceutischen oven; Ergon, bij afkorting erg, n. gr.: „werk" ; de C. G.
S.-eenheid van arbeid, de arbeid die 1 dyne
op 1 cM. lengte levert; 1/,00o gramcentimeter;
1 tienmillioenste Joule; - ergograaf, f. toestel
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om het arbeidsvermogen, resp. de vermoeienis,
van een spier te registreeren, uitvinder Mosso ; ergostaat, f. werktuig om iem. eene zekere hoeveelheid spierarbeid te doen verrichten.
ergo, lat. gevolglijk, vandaar, dus, daarom,
alzoo; - ergoteeren, fr. (ergoter) altijd met dus
en bij gevolg in de weer zijn, over elke kleinigheid twisten, haarklooven; - ergotísme, n,
barb. lat. zucht tot redetwisten, tot gelijkhebben; - ergotíst, m. twister, betoogzuchtige,
gelijkhebber.
Ergot, m. fr. (spr. ergo) brand in 't koren,
brandig koren; - ergotine, f. werkzaam bestanddeel van den roggebrand (secale cornutum),
in 1831 door Wiggers ontdekt.
Erhard, Erhart, oudd. mansnaam : de eervolle,
de geëerde.
Eri, n. arab. hemd.
Erica, f. lat. (v. 't gr. ereiké, heide) heide
pl. erica, erieéën, heideplanten; --kruid;
ericieten, m. pl. soort d e n d r i e t e n, welker
teekening slechts afzonderlijke boompjes met
stam en takken voorstelt; - ericoides, Bot.
heideplantachtig.
Erich, Erik, oudd. mansn.: de eerrijke.
Eridánus, m. lat. (gr. Eridanos, mythische
en dichterlijke naam van de rivier de Po of
Padus in Italië) groot sterrenbeeld aan den zuidelijken hemel van 69 sterren, waaronder de
a c a r n a r (z. aid.) als ster der eerste grootte.
erielensis, Bot. van het meer Erie.
erigeeren, lat. (erigére) oprichten, optrekken,
opbouwen, grondvesten, stichten, overeind zetten; - erigíbel, adj. nw.lat. oprichtbaar, wat zich
overeind laat zetten; - eréctie (spr. t=s) f. oprichting, 't overeindstaan; opbouwing, grondvesting, bouw; - ereetus, opgericht, rechtstandig;
- erectis digitis, met opgestoken vingers.
Erigéron, n. Bot. fijnstraal, een composiet.
Erih (tahitisch eig. arii, d. i. koning, hoofd,
adellijke; op de Sandwichs- eilanden alii), adel
op de Gezelschapseilanden.
Erin, (iersch Erenn, Erend), oude (celtische)
naam van Ierland; vandaar: erigëna, m. uit
Ierland geboortig (bijnaam van Joh. Scotus); eriniet, n. soort van kopererts uit Ierland.
Erínnys, f., pl. Erinnten, ook Erinys Erinyen
gr. (van erinnyein vergrammen) Myth. wraakgodinnen, z. F u r i ë n.
erinus, gr. (erínos) leverbalsem, een sierplant.
eriocarpium, lat. Bot. ruigvruchtig.
Eríometer, m. gr. (van erfion, wol) wolmeter,
een door Y o u n g uitgevonden optisch werktuig om de fijnheid der wol te bepalen.
eripiëeren, lat. (eripére) ontrukken, onttrekken; - eripuil ccelo f ulmen sceptrumque lyrannis, lat. hij heeft den bliksem aan den hemel en den schepter aan de tyrannen ontrukt
(opschrift op het standbeeld van Franklin); eréptie (spr. 1 =s) f. (lat. ereptio) ontrukking,
roof.
Eris, f. gr. in 't algemeen twist, strijd, krakeel; eene tot strijd aanzettende krijgsgodin,
later in 't algemeen de twistgodin, de godin
van twist en tweedracht zuster van Mars ; -
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-eristika, eristiek, f. twist- of strijdkunst; —
eristiei, m. pl. strijdzuchtigen, twistzieken,
eerre oud-gr. philosophische school: de m eschool; — erístisch, adj. twist.g a r i s c h
ziek, strijdzuchtig; ook te bestrijden, betwistbaar.
ErithAlis, f. gr. (v. eri, zeer en thállein,
bloeien) plant, wier geel hout voor fijn schrijnwerk wordt gebruikt.
eritis sicut Deus, sciéntes bonum et malum,
plat. gij zult als God zijn en weten wat goed en
kwaad is (Genesis 3, 5).
Eriviet, n. zeker mineraal, eene verbinding
van koperoxyde en arsenik.
Erker, m. dui. uitstekend gedeelte aan den
hoek van een huis, soort balken.
Érkian, turk. rijk, staat, b.v. erkiani dewélt,
•steun des rijks.
Erlanger blauw, n. uit soda van Alicante en
•een derde deel zuivere roet gemaakte verfstof,
naar de beiersche stad E r 1 a n g e n.
Erlkónig, m. elfen-, geestenkoning, die kinderen steelt,vgl. de bekende ballade van Goethe
van dien naam.
Ermin, m. tol, die in de levantijnsche handelsplaatsen door in- en uitgaande schepen
moet betaald worden.
Ermita, f. sp. (vgl. e r e m i e t) kluizenarij,
kluis; kapel.
Érneb, m. arab. haas.
Ernestine, vr. naam (van het mannelijke
E r n s t); de ernstige, overleggende, welberadene, vastbeslotene.
erodeeren, lat. (erodére) afknagen, wegbijten,
wegvreten; — erodentla (spr. 1=ts) pl. z. v. a.
c a u s t i c a; — erosie (spr. s=z) f. lat. (erosia)
wegknaging, uitschuring, doorvreting; — erosus,
.a. um, Bot. uitgeknaagd, uitgevreten, gekarteld,
erogeeren, lat. (erogàre) uitdeelen, bedeelen,
uitgeven; — erogátie (spr. t=ts) f. (erogatio)
Jur. uitgave, uitbetaling; verdeeling; — ero.gàtor, m. uitgever; voltrekker van de laatstewilsbepalingen.
eroïco, eroïcaménte, it. Muz. (z. v. a. h eyr o i s c h) heldhaftig, fier, stout.
Eros, m. gr. (eros), liefde, liefdegod, z. A m o r;
— erbten, m. pl. liefdegoden; — erotisch, adj.
-de liefde betreffende, verliefd; — e r o t i s c h e
: g e d i c h t e n, liefdegedichten, minnedichten,
losse en bevallige dichtstukjes, waarvan de
liefde het onderwerp uitmaakt of aan de
hand geeft; — erotica, f. kunst om te beminnen; minnedichtkunst; — erotica, pl. minne
i s c h e gedichten; — eroticus,-liedrn,ot
m. liefdedichter, -minnedichter, schrijver over
•de zinnelijke liefde; — erotidiën, pl. gr. feesten
ter eere van Amor; — erotomanie, f. minnewoede, liefde-razernij ; — erotopwgnie, f. verliefde beuzelarij.
Erosie, z. erodeeren.
Erotéma, n. gr. (v. erótan, vragen) Rhet.
vraag, ondervraging, figuur, waardoor een
voorstel vragenderwijs ontwikkeld wordt; —
•erotematika, f. vraagkunst; — erotemátisch,
.adj. vraagswijze, b. v. zulk een onderwijs,
,
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waarbij de eene vraagt, de andere antwoordt.
Erotieus, erotisch, erotomanie, erotopwgnie,
z. ond. Eros.
Erpetologie, erpetoloog, liever h e r p e t o1 o g i e enz. (z. ald.).
erráre humánum est, lat., dwalen is menschelijk, dwalen is den mensch eigen; — errant, adj. (lat. érrans), dolend, zwervend, ronddwalend; — ?ui/ errant (spr. zjwie f errán) de
wandelende jood (Ahasveros); — errátum, n.,
pl. errata, fout, feil, dwaling, 't verzien, inz.
drukfout; — erratisch, adj. (lat. erraticus) afdwalend, omdolend, verschoven; — e r r á t itische steenen- of zwerfblokken,
zeer zware steenen, die men ver van hunne
oorspronkelijke ligplaats op de aarde vindt
(door den fr. mineraloog Brogniart dus geheeten); — erratische ziekten, z.
atypische ; — error, m. fr. erreur,
dwaling, vergissing, misslag, fout, het verzien; — error lach, feitelijke dwaling; — e. in
calcülo, of e. calculi, rekenfout, vergissing in
't rekenen; — e. juris, rechtsfout; — e. Justus,
verschoonbare dwaling; — e. loci, een de plaats
betreffende dwaling; Med. tegennatuurlijke,
uitstorting der vochten in lichaamsdeelen,
waarin zij niet behooren; — error non est imputabilis, de dwaling is niet toerekenbaar; —
erróre ebrio, in den roes der dronkenschap, in
de bedwelming van den roes; — salvo errore
calculi, z. ond. salvus.
Errhina, n. pl. gr. (van en, in, en rhis, neus,
derhalve eig. alles wat men in den neus steekt)
Med. niesmiddel, nieskruid.
Errhfsis, f. gr. Med. niet hevige bloeding
uit eenig deel, in tegensi. van een sterke
bloedvloeiing (h ae m o r r h a g i e).
Ertje, n. barg. elektrische schel.
erubesceeren, lat. (erubescére) blozen, schaamrood worden, zich schamen; — charta non
erubéscit of litterae non erusbéscunt, z. onder
c h a r t a; — erubescbnt, adj. (lat. erubéseens),
blozend, schaamrood wordend; — erubesekntie
(spr. t=ts) f. (later lat. erubescenlia) het roodworden, blozen, schaamrood, schaamachtigheid.
erüca, f. lat. rups ; — erucieten, m. pl. nw.lat.
rupssteenen, zoogenaamde versteende rupsen.
eructeeren, lat. (eructàre) oprispen; — e ructàtie (spr. tie=tsie), f. (eructatio) oprisping der
maag, het opgeven van winden door den mond.
erudiëeren, lat. (erudíre, v. e, z. ald., en
rudis, ruw. ongevormd, dus als ware het uit
den ruwen toestand brengen), onderrichten,
leeren; — erudiet, adj. (lat. erudítus, a, um)
geleerd; — eruditie (spr. t= ts), f. (eruditio) geleerdheid, ervarenheid, kunde.
crueeren, lat. (eruére) uitvorschen, doorgronden, nauwkeurig onderzoeken.
erumpeeren, lat. (erumpére) uitbreken, doorbreken, uitbarsten, doorzakken; — eruptie (spr.
t=s), f. (eruptio) uitbarsting, b. v. van een
vulkaan; Med. iedere plotselinge en overvloedige tevoorschijntreding, b.v. van vlekken,
puisten, etter enz. ; uitslag, uitwas; — eruptief,
adj. door opheffing uit het binnenste der
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aardegevormd,b.v. eruptieve gesteent e n, zulke, die in vloeibaren toestand uit het
binnenste der aarde aan de opp. zijn gekomen.
Ervalenta, z. r e v a l e n t a.
Erve, f. (lat. ervum, n.) linze, eene plant tot
de familie der peuldragers behoorende; ook

fazantenkruid.
Erwin, m. oudd. mansnaam : óf de leger
-vriend,
af de vriend van het erts.
ErxI., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. C. Erxleben (gest. 1777).
Erycina, f. lat. bijnaam van Venus, naar den
berg Eryx in Sicilië.
Erysipëlas, n. gr. (v. erythrós, rood, en pella,
huid) Med. roos, eene oppervlakkige, bleek
ontsteking der huid; - erysipelateus, adj.,-rode
nw. lat. roosachtig.
Erythréma en erythéma, n. gr. (v. erythrós,
rood) Med. roos zonder koorts, ziekelijke roodheid der huid; - erythriásis, f. roodheid van
pasgeboren kinderen; - erythrine-zuur, n.
Chem. roodzuur, uit de orseille gewonnen,
levert een schoon violet, het fransche purper; erythrocephálisch, adj. met rood hoofd; - erythrocérisch, adj. met roode voelsprieten; - erythrodaktjlisch, adj. met roode teenen; - erythrogástrisch, adj. roodbuikig ; - erythrográmmisch,
adj. met roode strepen; - erythroldisch, adj.
roodachtig; - erythrokárpiseh, adj. (lat. erythrocarpus) met roode vruchten; - erythroknèmisch, adj. met roode beenen; - erythroleukisch, rood en wit; - erythrolóphisch, adj.
met roode kuif; - erythroniitisch, adj. met
rooden rug; - erythrophytoskoop, m. gr. (phytón, plant, skopein, zien) door von Lommel
te Erlangen uitgevonden toestel, waardoor
men de bladeren der planten purperrood ziet; erythropodisch, adj. roodvoetig; - erythrophflle,
f. naam door B e r z e l i u s aan de roode
kleurstof der bladeren gegeven; - erytroph-

thálmisch, adj. met roode oogen; - erythrophCllisch, (lat. erythrophyllus) met roode bladeren; - erythroptérisch, adj. met roode vinnen;
- erythrop^gisch, adj. met roode stuit; erythrorhámpisch, adj. met rooden snavel; erythrorhizisch, adj. met rooden wortel; erythrorhfnchisch, adj. met rooden snavel; erythrósis of erythrwmie, f. te rijkelijke bloedbereiding in de longen; - erythrosómisch, adj.
met rood lijf; - erythrosp(rmisch, adj. met roode
zaadkorrels ; - erythrostomisch, adj . met rooden muil of roode opening; - erythrótisch, adj.

met roode ooren; - erythroxjlisch, adj. met
rood hout; - erythrürisch, adj. met rooden
staart.
Esaias, z. J e s a i a s.
Esan, n. arab. oproeping tot het gebed, die de
moham. geestelijken van de minarets af zingen.
Esáphus, m. gr. Med. onderzoek met den
ingestoken vinger.
Esau, hebr. mansn.:. de met haren bedekte,
de behaarde, harige; - Ezaustranen, pl. vruchtelooze droefheid. Hebr. 12, 17.

Esbouquet, z. e s s b o u q u e t.
Escabelon of escablon, n. fr. (van 't lat.
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scabellum, voetbankje, verklw. v. scamnum)
kegelvormig voetstuk van een standbeeld.
Escadre, f. fr. it. squadra, sp. escuadra, eig.
in 't vierkant geplaatste hoop, als ware 't lat.
esquadra v. quadra, vierhoek), eskader, n.
scheepsafdeeling, smaldeel; - escadrille, f.
(spr. -drielj') klein eskader; - eseadron, n. (it.
squadróne, sp. escuadron) ruiterschaar van ongeveer 120 paarden, ruitervendel, compagnie
ruiterij onder een ritmeester; - eseadronsehef,
m. ritmeester, ruiterhoofdman; - eseadronneeren (fr. escadronner), ruiterscharen, die samen
een escadron vormen.
Escaláde, f. fr. (v. 't lat. scala, ladder) Mil.
beklimming, bestijging, beladdering, bestorming met stormladders ; - escaladeeren (fr.
escalader) beladderen, met stormladders beklimmen, bestormen, berennen, overklimmen,
overklouteren.
Escalier, m. fr. (spr. eskaljé) trap; - escalier
dérobé, z. ond. d e r o b e e r e n; - esprit
d'escalier, z. ond. esprit.
Escalin, m. (spr. -lén: nederlandsch s c h e 11 i n g) - brabantsche rekenmunt, ongeveer =
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Escalope, f. fr. eigenaardige toebereide kalfsschijfjes, kalfsoester.
escamoteeren, fr. (escamoter, van 't sp.
camodar, verruilen, camodador, goochelaar
waarsch. ligt het lat. commutàre ten grond)
goochelaarsstreken doen; ontfutselen, wegmoffelen, kapen, uit den zak rollen; - escamotage, f.
(spr. taazj') goochelarij ; spitsboevenstreek, ontfutseling, listig bedrog; - escamote, f. goochelaarsbal; - escamoteur, m. goochelaar; zakkenroller, slimme dief, spitsboef; valsch speler.
escampeeren, fr. (escamper) Mil. wegloopen,
doorgaan, zich uit het stof, uit de voeten maken, vluchten.
Escapade, f. fr. (z. v. a. échappée, vgl. e c h a pp e e r e n) in de rijschool: valsche sprong van
een paard; oneig. onoverlegde, moedwillige
streek, malle kuur, jongensstreek.
Escarballe, f. fr. (spr. -bal') olifantstand van
10 kilo en daar beneden.
Escaroticum, n. nw.lat. bijtmiddel, etsmiddel.
Escarpe, f. fr., ook s c a r p e (sp. escarpa,
it. scarpa; fr. escarper, loodrecht afsnijden, steil
maken; escarpé, steil, hellend, van ons s c h e r p
hoogd. schar f,, oudhoogd. scarp) Mil. inwendige
glooiing, binnenwaartsche benedenhelling van
de walgracht; - escarpeeren (lat. escarper),
steil maken, glooiend maken; - escarpement,
n. (spr. -p'mán) steile glooiing of helling.
Escarpíne, f. fr. vroeger soort van haakgeschut op de galeien.
Escarpins, m. pl. fr. (spr. eskarpen; it. scarpa,
schoen, scarpino, schoentje; van 't oudhoogd.
scarp, s c h e r p, naar den scherp of spits
toeloopenden hak benoemd) lichte schoenen,
dansschoenen; - en escarpins (spr. an-), licht en
sierlijk geschoeid.
Escart, m. (spr. eskár) ledersoort uit Alexandrië.
escatiel, adj. lat. (v. esca, spijs) eetbaar.
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Escausynsehe steen, n. en m. hardsteen uit
de groeven van Escaussines in België.
Esch,. bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. F. Eschscholtz (gest. 1834).
Eseháre, f. gr. (spr. es-ch-) eig. stookplaats,
vuurhaard; Med. roof eener zweer, brandroof; escharotika, n. pl. ets-of bijtmiddelen, zulke
middelen, die eene korst of roof vormen; eseharieten, m. pl. koraalversteeningen met
gaatjes, ook reteporieten.
Eschatologie, f. gr. (spr. es-ch-; van eschálon,
het uiterste, laatste) leer van de laatste dingen:
dood, onsterfelijkheid, oordeel, wereldondergang, zaligheid, verdoemenis.
Eselavage, f. fr. (spr. -'waazj' ; vgl. s 1 a v e n)
slavernij, knechtschap, dienstbaarheid; recht,
dat de Franschen betaalden voor het wegvoeren van zekere waren, welker verkoop aan
engelsche kooplieden behoorde; ook halfcirkelvormig halssnoer van diamanten.
eseobardeeren, fr. (escobarder) zich van fijne
leugens, van listige dubbelzinnigheid bedienen
(op de wijze van den spaanschen Jezuiet
E s c o b a r, gest. 1669); - escobarderie, f.
fijne leugen, dubbelzinnige rede.
Eseompte, n. fr. (spr. eskónt') z. v. a. d is
C o n t o; - escompteeren (fr. escompter, mid.lat.
ex-computáre ; vgl. c o m p t e) z. v. a. d i seonteeren.
Escopetterse, f. fr. (van escopelie, kort vuurroer, dat men eertijds in den bandelier droeg)
klein geweervuur, salvo uit klein geweer; ook
krakend ontbranden van vele vuurwerken tegelijk; - escopéta, f. sp. geweer, buks; - eseopétero, m. sp. schutter, musketier.
Escórte, f. fr. (ital. scorta, van scorgere, waarnemen, voeren, geleiden, lat. als 't ware excorrigére, terechtwijzen) bedekking, begeleiding,
geleide, gevolg; - escorteeren (fr. escorter),
begeleiden, geleiden, bedekken, dekken, beschermen.
Escouade, f. fr. (spr. eskoeáád') kleine afdeeling soldaten onder een korporaal.
Escrime, f. fr. (spr. è-skriem') schermkunst; maftre d'escrime, schermmeester.
Escróc, m. fr. (spr. è-skro, waarschijnlijk
evenals it. stortco, panlikker, iemand, die op
de kosten van een ander teert, v. 't oudhoogd.
scurgo, s c h u r k) gauwdief, fielt, listige bedrieger; - escroquerie, f. (spr. -k'rie) fielterij,
listige bedriegerij, aftroggeling; - escroqueeren
(spr. -kéeren; fr. escroquer) door list zich bevoordeelen, bedriegen, aftroggelen, afzetten.
Esendo, m. sp. (spr. u =oe; eig. schild, wapenschild, dan: schilddaalder, van 't lat. scutum; vgl. het it. scudo, fr. ecu) vroegere sp. rekenmunt = 1/z p e s o (z. ald.), gemiddeld
I 1,30 waard; van 1864-1870 = 10 reales = 100
centimos = f 1,26; - escudillo de oro, z. c o r on i 11 a; - escudéro, m. eig. schildknaap; edel-man van lagen rang, z. v. a. e s q u i r e, eng.,
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- esculénta, n. pl. eetbare dingen, spijzen.
Escuriaal, liever escoriaal, n. sp. (eig. ver-

laten bergwerk, van escoria, lat. scoria, metaal
metaalslakken) koninklijk lustslot bij-schuim,
Madrid; - eseuriaalwol, f. fijne spaansche wol.
Esempio, n. it. (v. lat. exémplum, voorbeeld}
voorbeeld, tooneelspel met bepaalde toepasselijkheid op het werkelijke leven.
e sempre bene 1 it. het gaat altoos goed (zin
-spreukd
optimisten).
Esercizi, pl. it., z. v. a. e x e r c i c e S.
Eseríne, f. Med. giftige salicylverbinding,.
physostigmine.
Esito, m. it. (van het lat. exitus) uitvoer,
uitgang; - esito-waren, uitvoerwaren; - esitotol, uitgangstol, uitgaande rechten.
Eskader, enz., z. e s c a d e r.
Esmeralda, f. Muz. levendige dans in 2/4 maat.
Esnáfti, m. turk. (v. arab. esnd f , verscheiden
soorten, pl. van san f , deel, soort) kramer, koopman in een kraam.
Esóehe, of liever esóehas, f. gr. Med. ziekelijk
gezwel, aambeien-knobbel in de aars.
esotérisch, gr. (v. esó, in binnen, esotéros,
het binnenste) inwendig, geheim, enkel voor ingewijden bestemd; wetenschappelijk geleerd;
vgl. e x o t e r i s c h; - esotericus, m. iemand,
die met de geheimen van een genootschap of met
het i n n e r 1 ij k e eener wetenschap vertrouwd
is, ingewijde.
Esox, m. lat. snoek; - esocéus, m. snoekachtige
visch.
Esp., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor E. J. C. Esper (gest. 1810).
Espaee, f. fr. (spr. espáas) Muz. ruimte tusschen de vijf lijnen van den notenbalk.
Espadilla, f. sp. (spr. -dí-lja; verklw. van
espáda, degen, it. spada, v. 't lat. spatha, gr.
spáthe, breed zwaard, verwant aan het duit
ons spade ; vgl. spa--schepatn,
d i 11 e) kleine degen; - espadón, m. sp. en fr.
groote degen, houwdegen, tweesnijdend slagzwaard; - espadonneeren, met zulk een wapen
vechten.
Espagne, z. c h á t e a u.
Espagnol, fr. (spr. espanjól; d. i. in 't algemeen Spanjaard) gem. s p a n j o o 1, m. spaan
snuiftabak; - en espagnol (spr. an-), als-sche
Spanjaard, in spaansche dracht - a l'espagnole,
op zijn spaansch, naar spaansch gebruik; espagnoláde, f. grootsprekerij, blufferij, grootspraak, snoeverij, snorkerij ; - espagnóle, f.
spaansche dans; - espagnolétte, f. s pan j o1 e t: fijne wollenstof, fijn satijn, fijn of zacht
flanel; ook: draaigrendel, ijzeren grendelstang
aan vensters en daarmee afgesloten en te
openen venster, enz. ; - espagnoliseeren (spr.
s=z), tot Spanjaard en spaansch maken.
Espálda, f. sp. schouder.
Espalier, fr. (spr. espaljé) s p a t i e r, m.
(it. spalliéra, d. i. eig. schoudersteen, v. 't mid.
lat. spadula, it. spalla, fr. épaule, schouder)
pl. escudéros.
latwerk of staketsel, waartegen een boom geEscuéla, f. sp. (vgl. é c o 1 e) school.
eseulént, adj. lat. (esculéntus, a, um, van leid wordt; rij vruchtboomen, die langs een
esca, spijs, en dit van edére, eten) eetbaar; muur of eene heining tegen latwerk in den
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vorm van een opengeslagen waaier zijn vast- standdeel, b. v. van een geschrift, enz. ; door
gebonden, een leiboom, waaierboom; - en es- overhaling (destillatie) verkregen fijnste vloei-

palier, waaiervormig tegen latwerk gebonden. bare bestanddeel eener stof; - esprits, pl. par-

Espálma, f. soort van mastikvernis, dat
men over harde voorwerpen strijkt.
Esparsétte of liever esparcétte, f. fr. (sp.
:esparceta, esparcilla, misschien v. esparcir,
prQvenc. esparser, uitstrooien, uitspreiden) Bot.
hanekammetjes (Onobrychis saliva), een voelergewas voor de dieren.
Éspárto m. sp. Bot. (Stipa tenacissima) spart 0 g r a 5.
Espèee, f. fr. (van 't lat. species) soort, slag,
geslacht; munt- of geldsoort, klinkende munt,
:s p e c i e; - en espèces (spr. an espess'), in
klinkende munt, in baar of gereed geld.
Esperanto, n. wereldtaal uit elementen van
natuurlijke talen kunstmatig ineengezet door

dr. Zamenhoff (1887) vgl. V o 1 a p u k.

espereeren, fr. (espérer, v. 't lat. sperdre)
hopen; - espérance, f. (spr. esperáns'; mid. lat.
sperantia) hoop; - cap de Bonne Espéranee,

Kaap de Goede Hoop, de Kaap.

Espérto, m. it. ( =lat. expérlus) ervarene,
onderrichte, zaakkundige; ook: ingewijde in
de geheimen van een politiek genootschap.
Esphlásis, f. gr. Chir. indrukking der schedelbeenderen, door uitwendige beleedigingen
veroorzaakt.
Espiègle, m. fr. (oudfr. ulespiegle, gevormd
van U i 1 e n s p i e g e 1, den welbekenden
schalkschen nar der 14de eeu^v) een moedwillig,
geslepen mensch, guit, deugniet; - espièglerie,
f. uilenspiegelstreek, guiterij, kinderachtige
moedwil.
Esping, f. zw. klein zweedsch vaartuig op
de Oostzee, dat op een jacht gelijkt, scheepsboot.
Espiugole of espignole, f. fr. (wellicht oorspr.
it. spingola, v. spingere, voortstooten, drijven)
voorheen soort van musketten met kegelvormige verwijding van de loop naar voren; ook
samengesteld oorlogsvuurtuig met drie geweerloopen, uit welke men, na eens geladen te
hebben, verscheiden kogels achter elkander
kon schieten.
Espion, m. fr. (spr. espión), z. v. a. s p i o n
(z. ald.); - espionnage, f. (spr. -naazj') bespiederij, verspieding, begluring.
espirando, it. Muz. uitademend, wegstervend.
Esplanáde, f. fr. (spr. explanada, it. spianata,
v. 't lat. planus, effen, vlak) vrije, vlakke
plaats, voorplaats of voorplein voor groote
gebouwen en vestingen; wandelplein, exerceerplein; ook schuinsche of dosseerende borst-

wering aan den zoogenaamden bedekten weg,
z. parapet.
Esponton, m. fr., z. v. a. s p o n t o n (z. ald.).
espressivo, it. (z. v. a. expressief, z. e xp r i m e e r e n) Muz. vol uitdrukking, met nadruk, ook con espressióne.
Esprit, m. fr. (spr. espri; provenc. esperit,
van 't lat. spiritus) geest, verstand; vernuft,
scherpzinnigneid, inzicht, verbeeldingskracht;
ook geest, inhoud, gehalte, wezenlijkst be-

fumerieën, oplossingen van aetherische oliën
in alkohol; - bel esprit, m. fraai vernuft, schoone
geest, vernuftig geleerde; - esprit borné, beperkt, bekrompen verstand, kleingeestig, oppervlakkig mensch; - esprit de canelle, kaneelgeest, kaneelwater; - e. de cerises, kersengeest,
kersenwater; - e de corps (spr. -kor) gildegeest,
ingenomenheid, het vervuld zijn met den
geest, de denkbeelden, de belangen van eene
vereeniging, een gild, enz. ; - e. de jeu, vaardigheid in het spel en om een spel te leeren; e. d'escalier (spr. deskaljé), trappenvernuft, geestig gezegde, dat iemand eerst op de trap invalt, terwijl hij het in de kamer had moeten
te berde brengen; - e. des lois (spr. -dè loa),
geest der wetten; - e. de vie, levensgeest; e. de violette, viooltjesgeest; - e. fort (spr. - f ór)
sterke geest, vrijgeest, vrijdenker; - e. public
(spr. -publiek), volksgeest, algemeene denkwijs.
Espuérta, f. sp. korf.
Esquilo, m. sp. klokje, schel.
Esquire, m. eng. (spr. eskwair; of afgekort
skavair, oud-eng. esquier, ontstaan uit het fr.
écuyer, oudfr. escuyer; vgl. e c u y e r) eig.
schilddrager, schildknaap; in Engeland titel
van een adellijke van lagen rang, volgende
op den k n i g h t of ridder; thans algemeen titel van een aanzienlijk burger, die geen bedrijf
uitoefent, maar van zijne renten leeft, z. v. a.
Weledele Heer (het wordt doorgaans achter den
naam door Esq. uitgedrukt).
Esquisse, f. fr. (spr. eskiéss' ; van het it.
schizzo, m., pl. schizzi, z. ald.) s c h e t s, vluchtig neergeworpen, niet uitgevoerde teekening,
omtrek, eerste vluchtig ontwerp, grond- of
hoofdtrekken eener zaak; - esquisseeren, eene
schets maken, schetsen, ontwerpen.
Essaeërs of Essëners, m. pl. hebr. (gr. Essaioi en Essénoi, naar men wil eig. artsen, chald.
ásaya, van den hebr. wortel asa, heelen, genezen; v. a. van hebr. chasidïm, de vromen,
onder welken naam zij in den Talmud voorkomen) secte onder de oude Joden, die minder
waarde hechtte aan openlijken godsdienst,
offeranden, enz., dan wel aan de stille oefen ingen van godsvrucht, reinheid van zeden enz.,
ook therapeuten geheeten.
Essai, n. (eig. m.) fr. (spr. essè; provenc. en
eng. essay, ital. saggio, v. 't later lat. exagium =
examen) proef, onderzoek, toets; staal, monster,
proefje; verhandeling, opstel, proeve, naam,
dien een schrijver vaak aan zijn werk geeft,
hetzij uit zedigheid of omdat hij niet diep in
zijn onderwerp is doorgedrongen; - coup
d'essai, z. c o u p; - essayeeren (spr. essèjéeren), beproeven, ergens de proef van nemen,
probeeren, aanpassen, aantrekken (een kleed
enz.); het gehalte van edele metalen onderzoeken, toetsen; proeven (van wijnen); essayeur, m. beproever, toetser enz. ; - essayist,
m. eng. wie proeven neemt of verhandelingen
schrijft; ook z. v. a. p u b 1 i c i s t; - essayís-
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tiseh, adj. bij wijze van verhandeling, op de
wijze der zoogenaamde e s s a i s.
Essbouquet of esbouquet, n. fr. (spr. èsboekè,
gewoonlijk -kèt; samengast. uit fr. essence de
bouquet) bloemengeest, een fijn reukwater van
engelsche vinding.
esse, lat. zijn; als subst. het zijn, wezen; ad esse, tot het bestaan, tot het leven, tot onderhoud; - in esse, in den toestand of staat,
als te voren; - i n zijn esse zijn , beter:
in zijn a i s e zijn, z. a i s e;- esséntie
(spr. t= ts) f. (lat. essenha, v. esse; fr. essence,
spr. essáns') wezen, wezenlijkheid, geest, datgene, wat de natuur van eenig ding uitmaakt;
geestig, fijnst bestanddeel, aromatische olie
door destillatie verkregen uit vruchten, kruiden
enz., geest, spiritus ; - essenba amára, bittere
geest; - e. dulcis, zoete geest; - essentieel, adj.
(spr. essansjlé, nw.lat. essentiális, fr. essential)
wezenlijk, tot het wezen eener zaak behoorend
en zonder hetwelk iets niet bestaan kan, volstrekt noodwendig, hoogst belangrijk; - in
essentidli, in het wezen der zaak, in hoofdzaak;
- essentialiën (essentialia), pl. wezenlijke deelen, bestanddeelen, hoofdzaken; - essentialia
constitutiva, samenstellende deelen; - essentialiteit, f. wezenlijkheid; - essentifieeren, nw.
lat. tot essentie maken.
Essenars, z. E s s ae ë r s.
Essito, z. esito.
Esslingentype, n. El. soort magneet.
Estaeáde, f. fr. (sp. estacada, it. steccata, van
ons s t a a k, hoogd. staken, eng. stake) paalwerk, staketsel, om eene haven, rivier enz. af
te sluiten, te versperren.
Estádo, m. sp. (= lat. status, eig. manslengte)
ook braza of toeza (vadem, vaam) genoemd
voormalige castilaansche lengtemaat = 2
v a r a s (z. aid.) = ongeveer 1,68 a 1,70 meter.
Estalétte, f. (it. sta f eta, v. stafla, stijgbeugel,
v. 't oudhoogd. staph, stapho, stapt, stap, tred,
schrede, stephan, s t a p p e n) rijdende postbode, koerier, die de brieven slechts van den
eereen post naar den anderen brengt; ook bijzondere renbode voor eene spoedvereischende
zaak.
Estaménto, m. sp. (mid.lat. staméntum, v.
't lat. stáre, staan) eig. stand; rijks- of stendenvergadering, pl. estaméntos, beide Kamers der
volksvertegenwoordigers in Spanje.
Estaminet, n. fr. (spr. -né; eig. standplaats,
oord van oponthoud, verklw. van 't provenc.
stamen, stand, toestand, van 't lat. stare, staan)
tabakskamer, rookvertrek, herberg, gelagkamer.
Estampe, f. fr. (spr. estánp'; it. stampa, v.
't fr. estamper, it. stampare, stempelen, afdrukken, v. het duitsch stamp/en, ons s t a m p e n,
stempelen; stempel enz.) koperen plaat, koperafdruk; ook werktuig van smeden, horloge
om gaten te slaan.
-makers.
Estáneia, f. sp. (v. estar, zijn, zich ophouden)
in 't algemeen: woning, verblijf; inz. hoeve of
boerderij in Z.Amerika; - estaneiéro, m. sp.
bewoner van een estancia.
estatuto real, m. sp. (spr. u =oe) koninklijke
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grondwet, door het ministerie Martinez de
la Rosa in 1834 op aandringen van de regentes Christina gegeven, waardoor een beperkte
constitutioneele staatsregeling met twee Kamers
ingesteld werd.
Estensione, f. it. Muz. 't uitrekken der vingers
bij het spelen.
Ester, f. Chem. samengestelde ether, verbinding van alkohol met een zuur. Ook m. z. v. a.
e s t r i k (dui. estrich).
Esterlin, n. fr. (spr. -lèn; vgl. s t e r t i n g)
oudfr. goudsmidsgewicht van 28 1 /2 grein, 1/, so
mark; ook eene oude fr. zilveren munt; esterling, m. belgisch .gewicht = 1 /20 ons.
est, est, est, lat. naam van den- muskadelwijn
van Montefiascone, ontleend aan de volgende
overlevering : bisschop Johannes van Fugger,
op reis zijnde in Italie, beval zijn bediende
voor hem uit te reizen en op elke herberg,
waar hij goeden wijn vond, te schrijven: Est 1
(hij is er). Te Montefiascone vond hij den besten,
waarom hij daar schreef: Est, est, est ! Toen
zijn heer aldaar was aangekomen, dronk hij
zich aan dien besten wijn dood, en zijn bediende bezorgde hem dit grafschrift: Est, est,

est, propter nimium est hic Joannes de Fugger,
dominus meus, mortuus est, d. i. „hij is er, is er,
is er, wegens het te vele is er, is hier Johannes
van Fugger, mijn meester, overleden", welk
grafschrift nog in de kerk San Flaviano aldaar
te zien is.
Esthon, m. pl. volksstam in Esthland en noordelijk Lijfland, ruim een half millioen zielen
sterk, de eigenlijke oorspronkelijke bewoners dier
landen: de i styers van Tacitus, die deze echter verkeerdelijk voor Germanen hield, waarsch.
= Oostlandbewoners.
Esther, (hebr. Estêr, gr. Esthér, van 't perz.
sitareh = gr. a-stér, ster; v. a. hetzelfde .woord
als Astarte, de babyl. liefdesgodin) vr. naam:
inz. de gemalin van koning Ahasveros of Xerxes, die vroeger Hadassáh of Myrte heette ; fig. wraakzuchtige vrouw.
Estilo, m. sp. stijl.
estimeeren, fr. (estimer) z. w s t i m e e r e n;
- estime, f. (spr. estíém) achting, hoogachting,
waardeering; Mar. raming of schatting van
den weg, dien een schip heeft afgelegd, het
gegist bestek; - estimable, adj. schatbaar,
achtenswaardig.
estinguere, esiinndo, it. Muz. (fr. éteindre)
allengskens van toon verminderen, uitblus schen, wegsterven.
Estíve, f. fr. (spr. estíev' ; turk. asti/) evenwicht van een schip, evenwichtigheid, zoodat
de eene zijde evenveel weegt als de andere;
- estiveeren, (fr. estiver, sp. estivar, v. 't lat..
stipáre, stappen, samenpersen) op beide zijden
even zwaar beladen; ook: de lading in elkander
persen.
est modus in rebus, ;. ond. modus.
Esto, m. lengtemaat op Sumatra = 1/ 2 eng.
yard = 0,457 meter.
Estoeáde, f. fr. eig. soort van langen stootdegen (it. stoccata, v. stocco, estoc, stokdegen,
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o k) dringend aanzoek om leening of voor
voorname bedelarij, bedelbrief, brand--schot,
brief.
Estomihi, m. lat. de Zondag vóor de vasten,
als wanneer de lat. kerkmis begint met de
woorden : esto mihi in Deum protectorem (wees
mijn beschermgod, enz. Ps. 71, 3).
Estompe, f. fr. (spr. estónp') Pict. doezelaar,
samengerold stukje papier of zeem, om daarmede droge verven uit te wrijven; - a l'estompe,
met den doezelaar gemaakt, gedoezeld; estompeeren, (fr. estomper; waarsch. v. het
duitsch slump/en, s t o m p e n, afstompen,
oudhoogd. slumphan) op eene teekening de
verven dik opdragen om dan door het verwrijven daarvan licht en schaduw voort te brengen, doezelen; - dessin estompé, eene gedoezelde teekening.
Eston, n. azijnzure aarde, als strooipoeder
in gebruik op wonden, uitslag enz.
Estopilla, f. sp. (spr. -pi-jla; verklw. van
eslopa, werk, grof lijnwaad = lat. stuppa)
sluierdoek.
estoqueeren (spr. eslok-), fr. (estoquer; vgl.
e s t o c a d e) de geweerloop stuiken, om
hem de noodige lengte te geven.
Estráde, f. fr. (weleer straat, heerweg, zooals it. strada, v. lat. via strata, d. i. uitgebreide,
gebaande weg; vandaar ook ons straat)
verhevenheid of verhoogde plaats van den
vloer eener kamer, optred, hoogte van een
praalbed, troon enz. ; ook uitstek; verhoogd
gedeelte van de sluiskamer of van de ruimte
tusschen twee sluisdeuren.
Estragon, m. fr. dragon, een bekend welriekend moeskruid bij salade, keizerskruid, keizersalade (Artemisia dracunculus).
Estrapáde, f. fr. (spr. estrapade, ital. strappata, van strappare, met geweld voortrukken)
wipgalg; wipsprong of -zwaai der kunstspringers of koorddansers, waarbij zij het gansche
lichaam tusschen hunne armen en de koord
doen doorgaan; in de rijkunst: gelijktijdig
steigeren en uitslaan der paarden; - estrapadeeren (fr. estrapader) wippen, de straf der
wipgalg doen ondergaan; steigeren en, uitslaan
(van paarden).
Estrátto, m. it. (= lat. extráctus, fr. extrait)
uittrek, eenvoudige lottowinst.
estropiéeren, fr. (estropier, it. stroppiare,
storpiare; waarsch. v. lat. turpis, leelijk, als
't ware exturpiare, leelijk maken, misvormen)
kreupel maken, verminken, verlammen; oneig.
bij schilders en beeldhouwers : misvormen, ver
verhoudingen niet in acht nemen;-hansel,d
- geëstropiëerd, adj. verminkt, verlamd; - estropié, m. verminkte, kreupele.
et, lat. en fr., en.
Et, turk. vleesch.
et ab hoste docéri, lat. sprw. ook van den
vijand moet men leeren.
Etablage, f. fr. (spr. -blaazj' ; van fr. étable
= lat. stabulum, sta 1) stalgeld; staan- of
marktgeld der kramers; ook ruimte tusschen
de lamoenboomen van een voertuig.
St
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etablisseeren, fr. (établir, v. 't lat. stabilire
vastmaken, bevestigen) vaststellen, grondvesten, grondleggen, aanleggen, oprichten, tot
stand brengen, b. v. een handelshuis, eene fabriek enz. ; - zich etabliseeren, zich nederzetten, vestigen, metterwoon nederslaan; etablissemént, n. (spr. -bli-s'mán; gew. als,
nederl. -ment) nederzetting, vaste woonplaats;
verzorging, oprichting, vestiging van een.
handelshuis enz., grondlegging, inrichting;
stichting, gesticht tot algemeen nut; ook: groot
sierlijk gebouw voor openbare vermakelijkheden, ververschingslokaal, uitspanningsplaats.
enz.
Etacisme, n. nw.lat., z. ond. i t a c i s in e.
Etage, f. fr. (spr. etá-zj' ; provenc. estatge, it.
staggio, woning, mid.lat. stagium, v. stare r
staan, dus eig. stand, standplaats) ruimte tusschen twee bevloeringen van een gebouw, verdieping in engeren zin : bovenverdiepingen
van een huis, met uitzondering van de gelijk
verdieping of rez- de- chaussée; - be-vlolersch
etage, verdieping onmiddellijk boven de woning gelijkvloers (rez-de-chaussée), eerste verdieping; niet als zoodanig in 't fr. bekend; d' etage en etage (spr. -an-), al hooger en hooger;
- etages -gewijs, verdiepings-, trapsgewijs; etagère, f. (spr. etaz?èr) trapstellage, een huisraad, bestaande uit boven elkander geplaatste
horizontale plankjes, om daarop voorwerpen
van dagelijksch gebruik, ook kleine figuren en
ornamenten te plaatsen; - etageeren (spr.
etazj-), verdiepingsgewijs oprichten, stellen.
etaleeren, fr. (etaler, v. étal, kraam, vleeschbank, oudfr. en provenc. estal, verwant met ons
s t e 11 e n, s t a 1, enz.) uiteenleggen, uitspreiden, uitkramen, tentoonstellen; laten zien, uit
ijdelheid of pronkzucht vertoonen; - etalage, f.
(spr. etalá-zj') uitleggen, uitzetten, uitstallen
en oppoetsen der waren; tentoonstelling, vertoonmaking, pralerij ; tentoongestelde, uitgekraamde waren.
Etalon, 1) m. ijkmaat, maat of gewicht,
waarnaar de andere geijkt worden, proefmaat,
proefgewicht, standaard; - etalonneeren, ijken,
eene maat of gewicht wettelijk bepalen; etalonnage, f. (spr. -ná-zj') ijking, ijk, ijkloon; - etalonneur, m. ijkmeester.
Etalon, 2) m. fr. (it. stallove, v. stalla, stal,
dus als 't ware stalpaard) springhengst, dekhengst.
etameeren, fr. (etamer, v. étain, tin, van lat.
stannum) vertinnen, met tin overdekken; etamage, f. (spr. -má-zj')'t vertinnen, vertinning;
- etameur, m. vertinner.
Etamine, f. fr. (it. stamigna, v. 't lat. sta
uit draden bestaande, v. stamen, draad,-mineus,
weefketting, schering), e s t e m ij n, stramien,
zeefdoek, dunne wollen stof; haren zeef tot teems.
etanconneeren, (spr. etans-), fr. (étanconner,
v. étancon, étance, stut, schoor, lat. als 't ware
stantia, v. stare, staan) onderschragen, schoren,
stutten.
Etang, m. fr. (oorspr. estang, van 't lat. stagnum, stilstaand water) vijver; ook naam van
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groote binnenwateren aan de kusten van
Frankrijk, die, door kustrivieren ontstaan,
in de zee uitkomen, z. v. a. strandmeer, haf,
lagune.
Etdpe, f. fr. (weleer estape, estaple, van het
duitsche s t a p e 1) stapel, stapelplaats, waar
de goederen opgeslagen worden; magazijn
van den leeftocht der doortrekkende troepen,
marschvoorraad, marschproviand; rust- of ver
plaats der overnachting,-verschingplat;
nachtkwartier; - droit d'étape, z. droit; -étapecommandant, m. plaatselijk bevelvoerder bij het
opkomen en doortrekken van troepen; - etapier,
m. (spr. -pjé) proviandmeester, leeftochtbezorger, pachter of bestuurder eener e t a p e.
Etat, m. fr. (spr. eta; weleer estat, van 't lat.
status) staat, stand, to stand, gesteldheid
inrichting; lijst, naamrol, register, staat of
overzicht, b. v. van ontvangst en uitgaaf; staf
(van een regiment); voet, waarop iem. leeft;
rijk, staat; verschillende orden of rangen,
waaruit eene natie, een gewest is samengesteld,
de standen, b. v. états, van Frankrijk, de drie
standen, n. 1. geestelijkheid, adel en tiers-état
(spr. tjersetá) derde of burgerstand; - états généraux, m. pl. (spr. -zjeneró) algemeene of generale staten, de uit de afgevaardigden van den
adel, de geestelijkheid en den burgerstand samengestelde landsstenden, in Frankrijk sedert
den aanvang der 14de eeuw tot in 1614; l'état c'est moi (spr. lelá se moá), „de staat ben
ik", beroemd, naar men zegt, door Lodewijk
XIV voor het parlement van 1655 uitgesproken
koningswoord, hetwelk het tot het uiterste
gedreven bewustzijn van absolute souvereine
macht uitdrukt; - en étal, in staat, gereed; état-major, m. (spr. -mazjor) Mil. generale
staf, gezamenlijke officieren, op een oorlogsschip; - état de mal, langdurige bewusteloosheid van een lijder aan e p i 1 e p s i e.
et cetera, z. ond. ceterus.
Eteignoir, m. fr. (spr. etènjoár; v. éteindre =
lat. exstinguere, uitblusschen) domper; klein
trechtervormig werktuig om de kaars uit te
blusschen; - chevalier de l'éteignoir (spr. sj'wal;é-), ridder van den domper, vijand der ver
-lichtng,obsura.
Etendard, m. fr. (spr. etandár) standaard.
etendeeren (spr. etand-), fr. (étendre), z.
e x t e n d e e r e n; - etendue, f. (spr. eíandu)
uitgestrektheid, wijdte, grootte, duur; ruimte;
Muz. algeheele toonomvang van eene stem of
een instrument.
Eteostïchon, n. gr. (v. éíos, gen. éleos, het
jaar) z. v. a. chronostichon.
Eternal, n. fr. (lat. aeternalis, eeuwigdurend,
onvergankelijk, zoo genoemd om hare duurzaamheid; vgl. e v e r 1 a s t i n g) eene dunne, gevulde, gestreepte wollen stof uit kam
-garen.
eternél, fr. (van 't later lat. aeternalis voor
aeternus) eeuwig, altijddurend, onvergankelijk,
onophoudelijk; - eternélle, fr. Bot. niet ver
bloem, regen-, winter-, stroobloem,-welknd
immortelle; - eterniseeren (spr. s= z), (fr.
--
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éterniser) vereeuwigen; op de lange baan schuiven.
Etesién (spr. s=z), pl. gr. (etesiai, van éíos,
jaar) jaarlijks waaiende koele winden gedurende•
de. hondsdagen.
Ether enz., z. ae t h e r.
Ethiek, ethika, f. gr. (ethikè, v. èthos, gewoonte,
zeden) zedenleer, leer der deugden; - ethicus,
m. deugd- of zedenleeraar; - éthisch, adj. tot
de zedenleer behoorend, zedelijk, m o r a1 i s c h; - ethisch-irénisch, theologische richting,
die verzoenend (gr. eiréne, vrede) de uiterste
partijen wil samenbrengen door de zedenleer
op den voorgrond te stellen; - etikotheologie,
f. op de zedenleer gegronde godsleer.
ethmoidáliseh of ethmàdisch, gr. (van éthmos,
zeef, doorslag) Med. zeefvormig of tot het
zeefbeen behoorende 4 - ethmoldaal been of
ethmoidéum, n. (v. 't nw. lat. éthmoïdéus, gr.
éthmoeidés, zeefvormig) zeefbeen, een schedelbeen, welks bovenvlakte vele gaatjes heeft.
Ethndreh, m. gr. (v. éthnos, n. volk) volks
rechter en oudste onder de Joden;-behrsc;
stadhouder, regent of bevelhebber eener provincie; - ethnarchie, f. stadhouderschap; ethnograaf, m. volkenbeschrijver; - ethnographie, f. volkenbeschrijving, volkenkunde; ethnográphisch, adj. volksbeschrijvend, tot de
volkenkunde behoorende; - ethnographisch
museum, n. verzameling van kunstvoortbrengselen, werktuigen, gereedschappen, kleederen,
enz. van vreemde volken; - ethnologie, f. volkenkunde; - ethnologisch, adj. tot de volken
ethnisch, adj. heidensch,-kundebhor;
omdat bij de christenschrijvers der middeleeuwen alle niet-Christenen en niet-Joden bij
voorkeur éthné (lat. genies, volkeren) heeten; ethnici, pl. heidenen; - ethnicísme, n. heidendom, geloof aan vele elkander gelijke of ook ondergeschikte goddelijke wezens.
Ethos, n. gr. (éthos) zedelijke gemoedsgesteldheid of denkwijze; vgl. k a r a k t e r; inz. bij
de Grieken de blijvende eigenaardigheid van
een mensch, in tegenst. met p a t h o s, den
oogenblikkelijken en afwisselender zielstoestand; - ethognosie, f. (spr. s=z) zedenkunde,
zedenvorsching; - ethographie, en ethologie, f.
zedenschildering, beschrijving of voorstelling
der zeden en gewoonten; - ethográphisch en
ethológisch, adj. zedenschilderend, zedenbeschrijvend; - ethokratie (spr. t=ts), f. zedenof deugdenheerschappij, eene staatsinrichting,
waarin de zedelijkheid of moraliteit alleen de
wetgeefster en gebiedster is; - ethopmie, f.
navolging of schildering van de zeden of het
karakter van een ander.
Ethrogiem, hebr. pl. vederappels, die de Joden op Loofhuttenfeest bij den godsdienst gebruiken. Levit. 23, 48.
etiam Si omnes, ego non, lat.: wanneer ook
allen (het billijken), ik (echter billijk het) niet.
et in Arcadia ego, lat.: ik heb ook in Arcadië
geleefd! (uiting, die heimwee naar de goede
dagen van weleer te kennen geeft); vgl. Schil
eerste regel van zijn gedicht Resignation:-ler's
Auch ich war in Arkadien geboren.
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Etiolement (spr. --mán), m. fr. wit worden
van planten en plantdeelen door onttrekking
aan het zonlicht; — étioleeren, verkleuren en
verarmen door gebrek aan zonlicht (van planten gezegd).
etique, fr. (spr. eliek' ; ontstaan uit it. etico,
in plaats van hectique, z. h e k t i s c h) tering
-achtig,
uitterend.
Etiquette, f. fr. (spr. etikétl' ; in provinc. fr.
estiquete, een toegepunt houtje, v. 't laagd.
stikke, stekel, stift, s t i k k e n, nw.hoogd.
stecken, ons s t e k e n, aanhechten, vastma
prijsbriefje, opschrift,-ken)ahctbrifj,
aangehecht strookje papier, waarop de prijs, de
soort enz. eener waar wordt vermeldt; briefje
,aan artsenijen, vermeldende den gebruiker en
de wijze van gebruik; hofgebruik, hofzeden,
hofceremoniëel; gebruik, gebod, voorschrift
der welvoegelijkheid, beleefdheid, omgangsvorm; gebruikelijke bewoordingen in de titels
bij verzoekschriften; — etiquetteeren (fr. étiqueter)
met opschriftbriefjes enz. voorzien.
Etmaal, n. (eig. regelmatig terugkeerende tijd,
v. m a a 1, d. i. tijd, met het oude prwfix et of
eed, terug, opnieuw, weder) tijd van 24 uren, dag
oen nacht.
Etmeidan, m. turksch, renperk in Constantinopel, een historische plaats, waar meer dan
eens het volk bij oproer zich verzameld heeft
o. a. de Janitscharen in Juni 1826.
Étoffe (spr. clot),, f. fr. stof (voor kleederen)
élo fjes croisées, gekeperde stoffen.
Etoile (spr. eloál), f. fr. ster; d la belle étoile
(spr. alabèl étoal), onder den blooten hemel.
etonnánt, fr. (v. étonner, oudfr. estoner, als
ware 't lat. extondre, voor allonare, aandonderen, bedwelmen) verwonderlijk, verbazend,
wonderbaar, ongemeen.
etouffeeren (spr. etoe f —), fr. (étou f jer, oorspr.
o, damp, stiklucht, gr.
£stout er, v. 't sp. tub,
tpphos, rook, damp) verstikken, versmoren,
dempen, onderdrukken, uitdooven; — etouffant,
adj. (spr. etoe/ai ), verstikkend, versmorend,
zwoel; — etouffade, f. gesmoord vleesch; —
etouffement, m. (spr. etoel'mán) beklemdheid
van den adem.
etoupeeren (spr. eloep—), fr. (elouper, van
étoupe = lat. stoppa, werk) met vlas- of hennepwerk dichtstoppen, verstoppen; — etoupade,
f. vlaswiek.
etourdisseeren (spr. etoerdi-s—), fr. (étourdir,
it. stordire) verdooven, bedwelmen, bedremmeIen, onthutst maken, verbluffen ; — etourdi, adj.
(spr. etoerdí) onbezonnen, onbesuisd, lomp,
onoverlegd; ook: onbezonnen mensch, onbesuisde, lomperd, wildzang, losbol; — a l'élour-die, op onbezonnen wijze, onnadenkend; —
etourderie, f. onbezonnenheid, onoverlegde
driestheid, domme streek; — etourdissement, n.
(spr. etoerdis'mán) verdooving, bedremmeling,
onthutstheid.
etrange, fr. (spr. etránzj' ; it. strano, van 't lat.
extraneus, buitenlandsch) vreemd, zeldzaam,
zonderling, wondelijk, ongewoon; — etranger,
m. (spr. etranz?é; it. straniero, als ware 't lat.
-
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extranearius) vreemdeling, buitenlander; —
etrangère, f. (spr. —zjer') vreemdelinge; — légion
étrangère, vreemdenlegioen.
'itre, n. fr. wezen; — Etre suprême, Opperwezen.
Etrenne, f. fr. (v. 't lat. streng in verband met
den naam der Godin Strenia, Strenua) nieuwjaarsgeschenk; handgeld, eerst ontvangen geld.
Étrier (spr. étrjé), m. fr. stijgbeugel; — a franc
étrier, spoorslags; — le coup de l'étrier, een glaasje
op de valreep.
Etróncus, m. gr. (van ètron, onderlijf; vgl.
o n c u s) Med. gezwel aan de onderbuikstreek.
Etude, f. fr. (v. 't lat. studium) Pict. oefeningsstuk; Muz. oefenings- of studiestuk tot
verkrijging van vingervaardigheid; vgl. s t ud i ë n; — etudiant, m. (spr. —dian) studeerende,
student; — etudiante, f. (spr. —diant') studenten
bijzit van een student; grisette uit het-liefj,
quartier latin te Parijs.
Etui, n. fr. (spr. e-tori; sp. estuche, it. sluccio,
asluccio, mid.lat. estugium, v. 't oudhoogd.
stucha, mouw, voormouw) pl. etuis, koker,
foedraal, scheede voor allerlei kleinigheden;
naaldenkoker.
Etuvée, f. iets dat gestoofd, gesmoord is.
Etwék, n. turk. brood.
Etymon, n. gr. (eig. het ware, van étymos, ë,
on, waar, echt; vandaar ware, oorspronkelijke
beteekenis) afleiding en grondbeteekenis van
een woord; — etymoloog, etymologleus, etymologist, m. woordvorscher, woordkenner, die den
oorsprong der woorden nagaat, hunne wortels
opspoort; ook wel een woordenzifter, p u r i s t;
— etymologie, f. afleiding, afstamming der
woorden, woordvorsching, leer der woordafleiding, der woordwortels; onjuist ook voor:
vormleer, leer der grammatische vormen; — etymológisch, adj. tot de woordvorsching behoorende, overeenkomstig daarmede, afleidend,
woordafleidkundig; — etymologiikon of etymologleum, n. woordenboek voor de afstamming
of afleiding; — etymologiseeren (spr. s=z) woordwortels zoeken, woordafleiden, woordvorschen.
eu, gr. voorvoegsel in vele samenstellingen z.
V. a. wel, goed, behoorlijk, licht enz. ; het tegengestelde van d y s.
Euaemie of euhwmie, f. gr. (van halma,
bloed) Med. goede gesteldheid van het bloed.
Euwsthèsis, f. gr. (vgl. w s t h e s i s) welgezindheid, goede gesteldheid van het gevoel.
Euanalèpsis, f. gr. (vgl. a n a 1 e p s i s) gemakkelijke of snelle herstelling van ziekten; —
euanalèptisch, adj. gr. wat gemakkelijk of licht
geneest, herstelt.
euánthisch, gr. (v. anthos, bloem) Bot.
schoon bloeiend.
Eubiotiek, f. gr. (v. bioen, leven) goede levenswijze; kunst om goed te lezen; z. v. a. d i w t et i e k (z. ald.).
Eubulie, f. gr. (van bulé, raad) eig. wijs beraad, 't omzichtig handelen; inzicht, schranderheid.
Eucasíne, f. diëetspijs, bestaande uit caseineammonium en 85-90 % melkeiwit.
29
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Eucharistie, f. gr. (v. charis, gunst, dank)
dankzegging, nl. voor de consecratie van brood
en wijn bij het Avondmaal; vandaar: Heilig
Avondmaal of Nachtmaal, dankbare viering van
den dood des Heeren; ook: monstrans met de
hostie ; – eucharistiek, f. leer van de nachtmaalsviering; – eucharistisch, adj. het Heilig Avond
betreffende.
-mal
Euchekeon, n. „gebedsolie" in de gr. kerk,
overeenkomende met het laatste oliesel in de
R.-Kath. kerk.
Euchéten, m. pl. gr. (euchétai, van den sing.
euchétès) bidders, bidbroeders; inz. dweepzieke
secte in de 4e eeuw, welke door gebed goddelijke openbaring meende deelachtig te worden;
vgl. massalianen.
Eucheuma spini sum, Bot. roodwiersoort,
waarvan de geleimassa a g a r- a g a r z. a. gemaakt wordt.
Euchlorine, f. uit het gr. (vgl. c h 1 o o r) z.
V. a. chloor-oxydul; – euchlorus, a, um, Bot.
zeer groen, fraai groen.
Enchologium, n. gr. (van euchë, gebed) gebedenboek; ook z. v. a. a g e n d e.
Euchrcea, f. gr. (eu-chroeia) Med. goede, gezonde, bloeiende gelaatskleur, gezond uitzicht;
– euchroisch, adj. schoonkleurig.
Euchylie, f. gr. Med. goede gesteldheid van
de chyl (z. chylus).
Euchymie, f. gr. (vgl. chymus en them i e) Med. gezonde hoedanigheid der vochten
van het menschelijk lichaam, goede vochtmen ging; – euchtmus, n. voedingssap der planten.
Euclid, eng. meetkunde naar Euclides, den
Alexandrijnschen wiskunstenaar ± 300 v.
Chr. vgl. Donatus.
Eudaemonie, f. gr. (v. eu-daímón, d. i. eig.
een goeden demon hebbende) gelukzaligheid,
-welbehagen, volkomen welbevinden, welzijn;
– eudoemonísme, n. en eudaemonologie, f. gelukzaligheidsleer, welke de eigen gelukzaligheid
van den mensch tot hoofddoel en tot de eerste
drijfveer van al zijne daden maakt; voortdurend
streven naar de volkomenheid van het menschelijk geslacht; – eudwmoníst of eudwmonoloóg,
m. gelukzaligheidsleeraar of belijder van de leer
der gelukzaligheid; – eudoemonfstisch en eudaemonológisch, adj. die leer betreffend, daarin
gegrond.
Eudiapneustie, f. gr. Med. goede gesteldheid
der uitwaseming.
Eudiobiotiek, f. gr. kunst om wél en vroolijk
te leven.
Eudiométer, m. gr. (van eudia, goed, helder
weder) werktuig ter bepaling van de hoeveelheid
zuurstof, die in eene gegeven massa lucht aan
P r i e s t--wezigs,luchtamrdo
1 e y in 1772 uitgevonden; bekend is die van
Volta met toepassing van waterstofgas; –
eudiométrie, f. luchtzuiverheidmeting; – eudiométrisch, adj. die kunst betreffende; e u d iometrische stoffen, lichamen, door
welker verwantschap met de zuurstof deze van
de overige bestanddeelen der lucht worden afgezonderd.
-

-
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Eudóra, f. en Eudórus, m. gr. eigennamen: de
schoongevende, de goedgeefsche.
Eudoxie, f. gr. (van doxa, meening, dunk)
goede naam, goede meening van anderen omtrent ons ; – Eudoxius of Eudoxia, mans- en
vr.naam : de welberoemde, geachte.
Eudynamie, f. gr. (van dyndmis, kracht) Med.
goede gesteldheid der krachten; ook z. v. a.
eukrasie.
Euepie, f. gr. (vgl. e p o s) welluidendheid
in 't spreken, welbespraaktheid, welsprekendheid; Med. gezond, bloeiend uitzicht, welbevinden, het tegendeel van c a c h e x i e.
Euergeet, m. gr. (euergétés) weldoener; bijnaam van koning Ptolemeus III van Egypte;
in het algemeen : weldoener, die zich door zijn
weldaden jegens de menschen verdienstelijk
maakt; pl. euergeten, naam van een op de Vrij
gelijkend genootschap in Silezië, van-metslarij
1792 tot 1795.
Euezie, f. gr. (v. eu-échein, zich wel bevinden)
gezond uitzicht, welbevinden.
Eugenius en Eugenia, gr. (eugénios en eugénës)
mans- en vr.-naam : de welgeborene, edele,
voorname ; – eugenia, eene in 1857 door Goldsmidt ontdekte asteroide; ook eene (naar prins
Eugenius van Savoye benoemde) plantensoort:
anjelier-myrthe op de Antillen; vandaar engenine, f. nagelkamfer.
Eugubinische tafelen, pl. zeven bronzen platen met lat. inschriften, bij het hedendaagsche
Gubbio gevonden in 1444.
Euhoemie, f. gr. Med. (v. haima, bloed), z.
e u s m i e.
Euhemerísme, n. leer van den oud-gr. wijsgeer
E u h e m é r o s, die de grieksche godheden
voor vergode menschen verklaarde; – euhemerist, m. aanhanger van die meening; – euhemeristisch, adj. op dat gevoelen gegrond,
daarmede overeenkomstig.
Eukairie of eukaerie, f. gr. (eukairia, V. kairós,
het rechte tijdpunt) goede of gepaste tijd tot
handelen.
Euklaas, m. gr. een met den smaragd verwant
blauwachtig-groen mineraal.
euklástisch, adj. gr. (euklastos) licht breekbaar, broos, bros.
Eukölie, f. gr. vroolijkheid, tevredenheid; bij
de stoicijnen het karakter van hun wijze.
Eukràsie, f. gr. (vgl. k r a s i s) Med. goede
menging der sappen, de gezonde, naar den miderdom en het geslacht geëvenredigde hoedanigheid der vaste en vloeibare deelen, het tegendeel van d y s k r a s i e; ook gelukkige gemoedsstemming, temperament.
Eukratie (spr. t=is), f. gr. (van kralein, heerschen) goed bestuur, goede regeering.
Eukrinie, f. gr. (eukríneia) klaarheid, duidelijkheid.
eukrítisch, gr. (vgl. k r i t i s c h, enz.) licht
te beoordeelen.
Eulabie, f. gr. (eulábeia) behoedzaamheid,
bedachtzaamheid, angstvalligheid; – eulábisch,
behoedzaam, omzichtig, ook : godvreezend.
Eulalia, gr. (van lalein, spreken) vr.naam: de
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Euodie, f. gr. (v. odzein, ruiken) welriekende
welsprekende, welbespraakte; - eulálisch, adj.
geur; - euódiseh, adj. welriekend.
welsprekend.
euódmisch, adj. gr. (van odmè, reuk) welrieEulat vakpeis, pl. turk. goederen en lijfrenten,
die aan de turksche geestelijkheid of de moskeeën verpand zijn.
eulènisch, adj. gr. (van lens, wol) van goede
wol.
eulftisch, adj. gr. (van lithos, steen) van goeden steen.
Eulogie, f. gr. (vgl. 1 o g o s) verstandigheid
in spreken en handelen; waarschijnlijkheid; ook
lofprijzing; zegenwensch, zegen; in de gr. kerk
de zegen, z. V. a. b e d e dictie; ook het Heilig Avondmaal; - eulogieën, pl. gezegende
broodera, wijbrooden in de gr. kerk; - eulógisch, adj. verstandig, doelmatig; waarschijnlijk; - eulogisme, n. handelen naar gronden der
waarschijnlijkheid bij verschil van meening; eulogistia, f. bezonnen handeling, bedachtzaamheid; - Eulogïus, mansnaam: de zegenende, z.
V. a. Benedictus.
Eulysie (spr. s=z), f. gr. Chem. gemakkelijke
oplosbaarheid; - eul^tiseh, adj. licht op te
lossen.
Eumenfden, f. pl. gr. (Eumenides) Myth. eig.
welgezinden; welwillt`nde, goedaardige godinnen, eene euphemistische of verschoonende benaming van de Erin(n)yen of Furiën
(zie aldaar); - eumenie, f. (gr. (eumeneia)
welwillendheid, goedheid; - euménisch, adj. wel
-wilend,
goedig.
eumepódisch, adj. gr. met duidelijk te onderscheiden voeten.
eumétrisch, adj. gr. (vgl. met r u m) goed

van versmaat.

Eumolpfden, m. pl. gr. raden in de geestelijke
rechtbank te Athene.
Eumolpie, f. gr. goed gezang; - eumólpisch,
adj. goed zingend.
Eumorphie, f. gr. (eumorphia, v. morphë, gestalte) goede gestalte, houding; - eumórphisch,
adj . welgevormd.
Eumusie (spr. s=z), f. gr. (eumusia; vgl.
m u z e) schoonheidsgevoel, kunstzin; - eumusisch, adj. vol kunstzin, met kunstzin begaafd.
Eunae, pl. gr. steenen, welke de Ouden als
anker gebruikten; ook: leger, bed, graf.
Eunjer, f. verbastering van honger(-aar),
spook, tooverkol.
Eunoèma, n. gr. welbedachte handeling.
Eunomèma, n. gr. wettige handeling.
Eunomia, f. gr. (v. nomos, wet) eene der Horen,
en de weigodin, z. T h e m i s; ook een in 1851
door De Gasparis ontdekte asteroide; - eunomie, f. wettigheid, wettige toestand; - eunómisch, adj. wettig, welgeordend.
Eunomiánen, pl. aanhangers van Eunomius,
de strenge secte der Arianen.
Eunuch, eunuchus, m. gr. (eunoechos, eig.
bedwachter, van eunë, bed, en échein, houden,
bewaren), fr. eunüque, gesnedene, ontmande,
inz. als vrouwenopziener in een harem; in de
oudheid ook: kamerling bij de aziatische vorsten; - enuchisch, adj. aan een gesnedene gelijk;
- eunuchiseeren (spr. s=z), ontmannen, lubben.

kend); - euodmie, f. welriekendheid.
Eupaedie, f. gr. (eupaidia) bezit van goede
kinderen; - eupwdisch, adj. goede kinderen
hebbende; ook rijk aan kinderen; - eupaedeutisch, adj. welopgevoed; - eupwdeusie (spr.
s=z), f. welopgevoedheid.
Eupathie, f. gr. (vgl. p a t h o s) welbevinden,
welbehagen; goede gemoedsstemming, geduld
in lijden; toeval met weinig gevaar verbonden;
- eupathisch, adj. gevoelig voor indrukken.
Eupátor, gr. van een goeden of edelen vader
(bijnaam van verscheiden syrische en pontische
vorsten, inz. van Antiochus Ven MithridatesVI).
Eupatrfden, m. pl . gr. (eupatrldaí, v. eu en
pdtèr, vader) van een edelen vader afstammenden, adellijken van geboorte in 't oude Athene;
- eupatrfdisch, adj. van edele afkomst, adellijke;
- eupatridisme, n. bevoorrechting van den adel.
Eupepsie, f. (vgl. p e p s i s) goede vertering,
sterkte der maag; ook lichte verteerbaarheid; eupéptisch, adj. licht verteerbaar.
Euphaziden, pl. mikroskopisch kleine zeedieren in de Zuidel. IJszee.
Euphemia, gr. (van phèmè, rede, naam)
vr.naam : te goeder naam en faam staande, beroemde; - euphemie, f. 't verschoonen door verzachtende uitdrukkingen; - euphemisme, n.
verzachtende, verschoonende uitdrukking, benoeming van een onwelvoeglijk, onaangenaam,
hard of treurig denkbeeld op eene verbloemde
of minder aanstootelijke wijze, b.v. o n t s 1 apen voor sterven; ontbinding voor
verrotting, kinderziekte voor
pokken, eumeniden (z. aid.) voor
furiën; het is niet al te best voor
s 1 e c h t; - euphemfstisch, adj. verschoonend r
verzachtend, verbloemend.
Euphlogie, f. gr. goedaardige pokziekte, goed
ontsteking.
-ardige
Euphonie, f. gr. (v. phóné, stem, geluid) welluidendheid, schoone klank; - euphoon, m. doordr. C h 1 a d n i in 1790 uitgevonden speeltuig,.
uit een aantal horizontaal liggende glazen staven bestaande en op de harmonika gelijkende;
- euphonicon, n. door Beale & Co. te Londen
uitgevonden piano-forte met vollen klank; euphonion, n. muziekinstrument, bestaande uit
een aantal door verschillende vulling juist gestemde glazen, dat door strijken van den rand
der glazen bespeeld wordt; - euphónisch, adj.
welklinkend, verzachtend; - e u p h o n i s c h e
1 e t t e r, eene ter wille van de welluidendheid
ingevoegde letter.
Euphorbia, f. gr. (euphorbion, n. van phorbé,
weide, voedsel) Bot. plantengeslacht, welks
soorten alle een scherp, bijtend melksap bevatten; eene daarvan is de gewone wolfsmelk,
honds- of ezelsmelk; - euphorbium, n. hars, dat
zich in vele euphorbia-soorten bevindt.
Euphoric, f. gr. (euphoria, van phérein, dragen)
eig. het lichte dragen of verdragen; welbevinden;
welbekomen eener artsenij, spijs enz.
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Euphradie, f. gr. (v. phrádzein, spreken) wel
-besprakthid,
welsprekendheid.
Euphrasie (spr. s=z), f. gr. (v. euphrainein)
het vroolijk zijn; Bot. oogentroost, een leeuwen
kruid; – euphrosrne (spr. s=z), f.-bekachtig
vreugde, vroolijkheid, blijmoedigheid; vreugdegeefster, eene der drie G r a t i ë n; ook een
vr.naam: de blijmoedige; Astron. een in 1854
door Ferguson ontdekte asteroide.
euphuistisch, juister euphyistisch, adj. gr.
(v. euphyés, welgebouwd, den naam van een
roman van J. Lyly 1580) beschaving en wellevendheid betreffende; – euphuisme of beter
euphyisme, n. kunst om fraai te spreken; geaffecteerd spreken, opgeschroefde taal.
Euphylline, f. Med. een pisdrijvend middel.
Eupión, n. gr. (eu on pión, vet) welriekend
vloeibaar product der droge destillatie van
organische stoffen.
Euplásticum, n. gr. geneesmiddel, dat de ontwikkeling van het organisme of van enkele
deelen daarvan bevordert.
Eupnaea, f. gr. (eupnoia, van pnein, ademhalen) Med. goede of lichte ademhaling.
eupódisch, adj . gr. (van poes, voet) met groote
of lange voeten.
Euporie, f. gr. (eu-poria, van eu-póros, licht
van gang, licht gaande) vaardigheid, geschiktheid, vlugheid, tegenwoordigheid van geest bij
moeilijke omstandigheden; ook: welgesteldheid.
Eupraxie, f. gr. (eupraxia, van euprássein, weldoen, zich wel bevinden) weldoen, gelukkig
leven, welbevinden.
Eupyrion, n. gr. (v. pyr, vuur) lichtontsteker,

een chemisch vuurtuig.
Eurazië, f. Europa en Azië samen als één
werelddeel; – Euráziër, m. d. i. Europa-Azier,
kind van eur. vader en ind. moeder (in Eng. -

Indië).
Eureka, z. heureka.
Euros, gr. of lat. Eurus, m. zuidoostenwind;
– euros, Med. beenbederf.
Eurydlce,f.gr. (eurydike) vr.naam;inz.de vrouw
van Orpheus (z. ald.), die hij na haar dood terug
waarom hij in den Hades afdaalde. -verlangd,
eurykérisch, adj. gr. (van keras, hoorn) met
breede hoornen.
eurykopidoptènisch, adj. gr. met breeden,
sabelvormigen snavel.
euryp^gisch, adj. gr. (van pygè, aars, stuit)
reet breede billen.
Eurtstheus, m. gr. Myth. koning van Mykene,
een oudere broeder van Hercules, dien hij op de
bekende gevaarlijke ondernemingen uitzond (vgl.
H e r e u 1 e s).
eurystómisch, adj. gr. (van stoma, mond)
breedmondig, met breeden muil, breeden snavel.
Eurythmie, f. gr. (vgl. r y t h m u s) juiste en
schoone verhouding, inz. in de beweging, b.v.
in den dans, de muziek, poëzie enz., de wel
overeenkomst; in 't algemeen gelijk--luiden
matigheid, schoone overeenstemming van al
de deelen van een geheel; Med. geregelde, behoorlijke bloedsomloop; – eurfthmus, m. regelmatige en natuurlijke pols.
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Eusarkie, f. gr. (van sari, gehit. sarkós,
vleesch) Med. lijvigheid, gezetheid, gevleesdheid.
Eusebiè, f. gr. (eusebeia, v. eusébés, vroom)
vroomheid, godsvrucht, godzaligheid, kinderlijk
vrome gezindheid; – Eusebia, vr. naam: de
vrome ; – Euseblus, mansnaam : de vrome, eer
aanwijzing tot een-wardige;–usbol,f.
godvruchtig leven.
Eusemie, f. gr. (eusèmeia, van séma, teeken)
*Med. goed voorteeken, gunstig verschijnsel.
Eusitie (spr. t=ts) f. gr. (van silos, spijs) Med.
goede eetlust.
Eusplanchniè, f. gr. (van splánchnon, ingewand) Med. goede gesteldheid der ingewanden.
Eustachius en Eustachia, gr. (van stáchys,
aar) mans- en vr.naam: de arenrijke, vruchtbare; – eustachische buis, buis van Eustachius
(tuba Eustachian), verbindingsbuis tusschen de
trommelholte van het oor en de keel, gen.
naar den ital. geneesheer en ontleedkundige
E u s t a c h i (gest. te Rome 1574); – eustache
f. fr. soort mes (naar Eustache Dubois). Y
Eustatius en Eustatla; Eustathius en Eustathia,
gr. (van eusldthés, vaststaand, bestendig) mansen vr.naam : de gezonde, sterke, vroolijke, rustige.
Eustochïus en Eustochia, gr. (van eustóchos,
goed treffend, scherpzinnig) mans- en vr.naam:
de vernuftige, scherpzinnige.
Eustorgius en Eustorgia, gr. (van stérgein, beminnen) mans- en vr.naam: de veelgeliefde.
Eustróng^lus, m. paalworm, als parasiet wel
bij menschen en honden aanwezig.
eustylisch, adj. gr. (van stylos, zuil) met
schoone zuilen voorzien; – eustylon, n. Arch.
gebouw met schoone zuilen, d. i. welks zuilen
2 3/4 zuildikte van elkander afstaan.
Eutérpe, f. de verheugende, eene der M u z e n
(z. ald.); muze der toonkunst; vandaar ook als
naam van muzikale vereenigingen, tijdschriften,
enz. ; in de Bot. issara-palm; Astron. in 1853
door Hind ontdekte asteroide.
Euthalla, gr. (v. thállein, groenen, bloeien)
vrouwennaam: de liefelijk bloeiende, schoon
groenende.
Euthanasie (spr. s=z), f. gr. (vgl. t h a n at o s) lichte, zachte dood, 't zacht ontslapen; Med.
kunst van den arts om den zieke het sterven zoo
zacht mogelijk te maken.
Euthesie (spr. s=z), f. gr. (eu-thesia) Med.
goed, sterk lichaamsgestel.
Euthia, f. gr. Muz. toonopvolging van onderen naar boven.
Euthymetríe, f. gr. (van euthys, recht) meting
van rechtlijnige figuren.
Euthymie, f. gr. (van thymos, ziel, gemoed)
ziels- of gemoedsrust, opgeruimdheid, blijmoedigheid.
Eutocie of eutokie, f. gr. (van tókos, baring)
't goed of gemakkelijk kinderbaren.
Eutolmie, f. gr. (van tólma, moed) vast-beradenheid, moed; Med. vast vertrouwen van
den zieke op zijne genezing.
Eutonla, f. gr. (vgl. t o o n) vr.naam: de
welklinkende, kunstmatig sprekende ; – eutonie,
f. Med. krachtigheid, veerkracht.
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Eutrapelie, f. gr. (eulrapèlia) behendigheid,
bedrevenheid, geestigheid.
Eutrophie, f. gr. (van tréphein, voeden) wel
lijvigheid; ook gezonde en rijke--dorvehi,
lijke voeding.
Eutropius, gr. (van trópos, eig. wending; gebruik, gezindheid, enz.) mansn.: de goedaardige,
goedhartige.
Eutychius en Eutychia, gr. (v. tyché, lot, geluk) mans- en vr.naam : de gelukkige ; — eutychie,
f. geluk, gelukzaligheid; — Eutychiánen, z.
Jakobieten; — eutychianisme, n. leer der
Eutychianen.
Euzelie, f. gr. (eudzëlia, van dzélos, ijver, enz.)
goede of gelukkige naijver, in tegenstelling van
k a k o z e l i e; vaardigheid.
Euzoiè, f. gr. (van zen, leven) goed leven.
Euzoódynamie, f. gr. (vgl. z o ö d y n a m i e)
Med. volkomen gezondheid; — euzoódynámisch,
adj. tot eene volkomen gezondheid behoorende.
Eva, hebr. vr.naam (gr. Eí a, lat. Heva,
hebr. Chawwah, eig. leven, v. s. slang) levengevende, ook voor vrouw in 't algemeen, inz.
eene nieuwsgierige, zinnelijk begeerlijke vrouw;
ook de naam voor een voorschoot in vroeger tijd.
— Evelina, verklw. van Eva, moedertje.
evacueeren, lat. (evacudre; vgl. vacuum) ruimen, ledigen, afvoeren; vrij laten, laten gaan
(vooral uit Indië naar Europa) — evacuant, m.
Muz. windafleider in het orgel; — evacuantia,
n. pl. Med. afvoerende, ruimende middelen; —
evacuátie (spr. t= ls), f. ontruiming, ontlediging;
afgang; — evacuatie-contract, n. ontruimingsverdrag;—evacuatief, adj. ontledigend, afvoerend.
evadeeren, lat. (evadére, ontkomen) ontsnappen, ontwijken, ontkomen; — evásie (spr. s=z),
f. nw.lat. (evasio) ontwijking, ontkoming, 't ontwijken, ontsnappen, ontvluchten, doorgaan;
ook uitvlucht, een voorwendsel; — evasief of
evasórisch, adj. ontwijkend, uitvluchten zoekend of makend.
evageeren, lat. (evagdri; vgl. v a g e e r e n)
uitweiden, afdwalen, rondfladderen; — eva
t=ts), f. (evagatio) afzwerving, af--gàtie(spr.
dwaling, verstrooiing.
evagineeren, lat. (van vagina, scheede) uit de
scheede halen.
evalesceeren, lat. (evalescére) grooter of sterker
worden, toenemen, de overhand krijgen; in
waarde stijgen.
evalueeren, mid.lat. (fr. evaluer), evalveeren,
mid.lat. (vgl. v a 1 v e e r e n) aanslaan, schatten, waardeeren, berekenen; — evaluatie, evalvátie (spr. t=ts) f. schatting, waardeering, prijs
waarde of koers van munten enz.;-bepaling,
aanslag.
Eván gr. (euán) jubelgroep der Bacchantinnen;
ook bijnaam van B a c c h u s, z. ald.
evanesceeren, lat. (evanescére) verdwijnen; —
evanenscéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. verdwijning.
Evangelium, n. gr. (eu-angélion, van eu, z.
ald., en ángelia, tijding) 1) goede, blijde tijding
of boodschap, n.l. dat in Jezus de beloofde redder (Messias) verschenen is; 2) het Nieuwe Testament of verkondiging des heils, verblijdende
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christelijke leer; 3) pl. evangelien, gedenkwaar
uit het leven en de leer van J. C. ; —-dighen
evangeliën-harmonie of harmonie der evangelièn, f. vergelijkende samenstelling der vier
evangeliën; bekend^is die van Tatianu s (2e eeuw)
ook in het ohd. vertaald. ; — evangelist (later
lat. evangelista, gr. euangelístës), m. eig. blijde
boodschapbrenger, vreugdebrenger; schrijver
der gedenkwaardige voorvallen uit het leven
van Jezus, levensbeschrijver van J. ; een der
vier evangelisten; ook: prediker of verkondiger
van het evangelie; — evangélisch, adj. met de
leer van J. overeenkomstig, christelijk, inz. het
evangelie als eenigen geloofsgrond erkennende,
b.v. evangelische christenen, ev.
kerk enz.; vgl. protestant; — evangeliseeren (spr. s=z), eene blijde boodschap verkondigen; de evangelische leer en kerk verbreiden; vandaar : evangeliseering of evangelisatie (spr. —za -tsie) f. uitbreiding der evangelische kerk; — evangeliarium, evangelicum of
evangelistarium, n. in de oude kerk : evangeliënboek, verzameling der evangeliën voor zon- en
feestdagen; — evangeliër, m. in de R. Kath. kerk:
persoon, die het evangelie afzingt.
evaporeeren, lat. (evaporàre, van vapor, damp)
verdampen, uitdampen, vervliegen, verrooken,
zweeten, uitwasemen; — geëvaporeerd mensch,
iemand vol wonderlijke grillen en inbeeldingen;
— evaporábel, adj. nw.lat. verdampbaar, vervliegbaar; — evaporatie (spr. =ts) f. lat.
(évaporatio) uitdamping, verdamping, ver
doen vervliegen van-roking,afdmp't
vluchtige deelen door middel der hitte; — eva
een werktuig, waardoor-poràt,m.afde
de uitdamping van het zoutwater in de zout
bevorderd wordt; — evaporatorlum, n.-pane
verdampingsmeter.
Evasie, evasief, z. ond. e v a d e e r e n.

Evéctie (spr. 1=ts) f. lat. (evectio, van eve-

hére, uit-, afvoeren) 't opstijgen, opheffen;

Astron. grootste der ongelijkheden of schijnbare
onregelmatigheden, die de loop der maan op hare

elliptische baan om de aarde vertoont, en waarvan de oorzaak ligt in den storenden invloed,
dien de zon op de maan uitoefent; haar grootste
bedrag is 1° 16' 30' 1.
evelleeren, lat. (evellëre, v. vellére, plukken)
uitrukken, uittrekken, uitroeien, ontwortelen.
Evenement, n. fr. (spr. evén'mán; ook als
nederl. -ment; van 't lat. evenre, zekeren uitslag
hebben, gebeuren) uitkomst, afloop van een zaak
of voorval; voorval, gebeurtenis, inz. eene gewichtige; toedracht eener zaak.
Evening, m. eng. (spr. iwening) avond; — evening-dress, avondkleeding; — evening-school
(spr. —skoel), avondschool.
Event, n. eng. (spr. iwént) gebeurtenis; — untoward event, ongelukkig toeval.
Eventail, m. fr. (spr. ewantálj; van éventer,
toewaaien, van vent = lat. ventus, wind) waaier;
— en eventail, in de gedaante eens waaiers, waaiervormig uitgespreid; — eventailleeren, Mil. waaiervormig opmarcheeren.
eventileeren, lat. (eventildre; vgl. v e n t i-
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Z e e r e n) door luchttrekking of tocht zuiveren,
luchten; – eventilatie (spr. t=ts), f. nw. lat.
luchting, zuivering door luchttrekking.
evénius, m. lat. (van evenre; vgl. e v e n em e n t) uitslag, gevolg, werking; toeval, voor
gebeurtenis;– eventas docébit, de uitkomst zal-val,
?t leeren; – e. stultórum magister, sprw.: de uit
ondervinding is de leermeester(es) der-slagofde
dwazen; – in eventum, in het gebeurlijke geval,
eventueel; – in omnem evéntum, in elk ge
eventueel, adj. en adv., als adverb. ook-val;–
eventualiter, nw. lat. naar het plaats grijpende
of mogelijke geval ingericht, voor het geval, dat
dit of dat plaats heeft, in voorkomend geval,
gebeurlijk, mogelijk; inz. in het ergste geval;
ook bij wijze van voorzorg, van voorwaarde; –
eventualiteit, f. 't plaatshebben van een mogelijk
geval, mogelijkheid.
Evêque (spr. ewèk), m. fr. bisschop; vgl.

epise0pus.
ever (spr. èvver), eng. altijd, immer; – for ever,

voor altijd; inz. bij hoezeegeroep, b.v. old Eng
(spr. oold' Ingleed–), leve oud--landforev!
Engeland l ; vgl. everlasting.
ever, z. ê w e r.
evergeteeren, fr. (van fr. vergelles, borstel) uitborstelen; afrossen, duchtig doorhalen.
Evergétes of Evergeet, m. gr., z. e u e r g e e t.
Everhard en Everhardine, oudd. mans- en
vr. naam: eig. sterk als een everzwijn; de krachtige, krachtvolle, sterke.
Everlasting, n. eng. (spr. évver–; d. i. altijd
vgl. e t e r n a 1) of everlast, n. zeer-duren;
duurzame geribde wollen stof.
Eversm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. v. E. F. Eversmann (gest. 1860).
everteeren, lat. (evertére) omverwerpen, omstorten, omstooten, omkeeren, verwoesten, verhelen; – evérsie (spr. s = z), f. (lat. eversio) omverwerping, omkeering, vernieling, verwoesting,
in- of omstorting; – eversief, nw. lat. adj. omstortend.
evertueeren (zich), fr. (s'évertuer; van vertu =
lat. vírtus, mannelijkheid, kracht, dapperheid,
deugd) zich door oefening bekwamen of meer geschiktheid, vaardigheid verwerven, groote po
doen, zich tot iets loffelijks aansporen,-gine
alle krachten te werk stellen, zijn best doen, zich
beijveren.
evestigeeren, lat. (evestigàre,van vestigium,voetspoor) opsporen, uitvorschen; – evestígatlo (spr.
tio=tsio), f. nw. lat. de uitvorsching, opsporing.
e vestiglo, z. ond. v e s t i g i ë n.
evéx, adj . later lat. (evexus, v. evehére, er uitbrengen of -dragen) naar boven toe afgerond,
hoogrond.
Eviàden, f. pl. naam van de Bacchantinnen,
naar E v i u s, bijnaam van Bacchus.
Evictie, z. ond. evince eren.
evidént, adj. lat. (evidens, van vidére, zien)
oogenschijnlijk, blijkbaar, klaarblijkelijk; in
het oog vallend, zonneklaar, duidelijk, openbaar, handtastelijk, ontegenzeggelijk; – evidéntie (spr. t=ts), f. (evidentia) oogenschijnlijkheid, openbare, in 't oog loopende zekerheid,
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klaarheid, duidelijkheid, handtastelijkheid, klaar
-blijkehd.

evigileeren, lat. (euigiláre) waken, ontwaken,
zich ergens vlijtig en naarstig in gedragen, iets
zorgvuldig bearbeiden; –evigilàtie (spr. t=ts;
later lat. evig'ilatio) 't waken, ontwaken.
evinceeren, lat. (evincére, eig. overwinnen)
overtuigen, overreden, bewijzen, staven; Jur.
borgtocht stellen, borgblijver; ook van het bezit
ontzetten, den eisch ontzeggen, afwijzen; –
evineént, m. lat. (evíncens) wie langs den weg
van een rechtsgeding iemand eene zaak betwist;
– evincibel, adj. nw. lat. bewijsbaar, te overtuigen; – evietie (spr. t=s), f. lat. (evictio) borgtocht, borgstelling; schadevergoeding; ook gerechtelijke ontzetting van den kooper van eenig
goed uit het bezit daarvan, ontzegging; – evictio
expressa, uitdrukkelijke borgtocht; – e. solémnis,
plechtige borgtocht; – e. tacita, zwijgende, in den
aard der zaak liggende borgtocht; – evictions
praestatio, f. borgtocht of gehoudenheid van den
verkooper om den kooper schadevergoeding te
geven, wanneer hem de gekochte zaak door eene
rechterlijke uitspraak wordt ontzegd.
evireeren, lat .(eviráre, van vir, man) ontmannen; – eviràtie (spr. t=ts), f. ontmanning.
eviscereeren, lat. (eviscerdre, van viscéra, ingewand) de ingewanden uithalen, ontweiden.
eviteeren, lat. (evitáre) vermijden, ontwijken,
vlieden; – evitàbel, adj. (lat. evitabilis) vermijdbaar; – evitàtie (spr. tie=tsie), f. (lat. evitatïo)
vermijding.
eviva, it., z. v. a. vivat!
evoceeren, lat. (evocàre, van vocàre, roepen)
oproepen, uitroepen, indagen, bezweren, bannen; – evocatie (spr. t=ts), f. (evocatio) oproeping, inroeping, eene ceremonie der Ouden,
waardoor zij de tegenwoordigheid der goden inriepen; indaging voor eene buitenlandsche,
eigenlijk onbevoegde rechtbank; – evocatio inf erorum of mortuorum, 't bezweren of oproepen
(c i t e e r e n) der overledenen, doodenbezwering; – evocatio militias, 't oproepen der manschappen ten oorlog; – evocatorium, n. indagingsschrijven.
Evoë, lat. (eig. evice, van 't gr. euoi) jubelkreet
van de Bacchantinnen; vgl. e v a n.
•evolveeren, lat. (evolvére; vgl. v o 1 v e e r e n)
ontwikkelen, ontvouwen, uiteenslaan, zich uit
zich openen; – evolvénte, f. Geom. af--breidn,
wikkelende lijn, kromme lijn, die, welke van een
punt eener zich om een cirkel (of eene andere
kromme lijn) wentelende rechte lijn beschreven
wordt; – evolute, f. (evoluta, stil. linea) Geom. afgewikkelde of afwikkelingslijn, kromme lijn, die
van de eindpunten van de krommingsstralen
eener andere kromme lijn gevormd en zoodanig
is, dat een daarom gelegde draad bij zijn afwikkeling de gegeven kromme lijn beschrijft; – evolutie (spr. t=ts), f. (evolutio) geleidelijke ontwikkeiing, ontvouwing; Mil troepenbeweging; beweging van een vloot op zee; zee-manoeuvre;
Muz. omkeering der stemmen in het dubbele
contrapunt; – evolutietheorie, f. ontwikkelings- of afstammingsleer, volgens welke me%
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sedert de onderzoekingen van" Darwin, aanexacueeren, lat. (exaeuère; vgl. acueeren)
neemt, dat de hoogere organische wezens zich scherpen, slijpen, spitsen; tergen,
uit de lagere hebben ontwikkeld, meestal onder
ex adverso, z. ond. adversus.
den invloed van uitwendige prikkels en omExwmatosis, exwmie enz., z. exaimatostandigheden; – evolutio(n)nist, m. aanhanger sis, enz.
van devolutieleer.
Exwquàtie (spr. t=ts), f. lat. (exaequatio; vgl.
evomeeren, lat. (evomère; vgl. v o m e e r e n) aequus) gelijkmaking, vereffening.
uitspuwen, uitbraken; – evomítie (spr. t=ts), f.
ex aequo et bono, z. ond. aequus.
nw. lat. uitspuwing, 't uitbraken.
Exwresis, z. e x a i r e s i s.
Evovae, n. lat. de zes klinkletters uit seculoexwstueeren, lat. (ex-aesluáre) opkoken, op,rum amen, nl. e, u, o, u, a, e, de tonen, waarin bij bruisen, hevig vertoornd worden.
de oude koraalmuziek die slotwoorden gezongen
exaggereeren, lat. (exaggeráre, v. agger, dam,
werden.
dijk, wal) fr. exagereeren (exagérer; spr. ekzaz –),
evulgeeren, lat. (evulgáre, van vulgus, volk) eig. opdammen, ophoopen; vandaar: overdrijuitstrooien, ruchtbaar maken, verspreiden, on- ven, vergrooten; – exaggerátie (spr. t=ts), f. (lat.
der de menschen brengen; – evulgátie (spr. t=ts), exaggeratio) overdrijving, vergrooting eener
f. nw. lat. ruchtbaarmaking, nieuwsverspreiding. zaak ; – exaggeratflrisch, adj. nw. lat. vergrooEv ulsie (spr. s=z), f. lat. (evulsio, van evellere) tend, overdrijvend.
uitrukking.
exagiteeren, lat. (exagitáre; vgl. a g i t e e Ewail, pl. turk. origineele werken, inrichtingen r e n) ontrusten, plagen, kwellen, tergen, afen auteurs.
matten; – exagitátie (spr. tie=tsie), f. nw. lat.
Ewald, oudd. mansn. (ê-walt, van 't oudhoogd. verontrusting, terging, kwelling, bespotting, plaêwa, éha, ê, de wet) die voor de wet waakt, wet- gerij ; – eiagitator, m. berisper, doorhaler.
bestuurder.
ExagOge, f. gr. (exagógè) 't uit- of wegvoeren;
Ewamir-àdalet, turk. bevelen der justitie.
uitvoer; 't verhuizen, einde, dood.
Ewer of ever, m. nederd. open vaartuig met
Exaimatbsis of exwmatósis, f. gr. (van haima,
ken mast (aan de duitsche noordzeekust).
bloed) Med. bloedbereiding; het bloedig-worden;
Ewkáf, turk.vrome stichtingen; vgl. w a k o e f. – exaimie, f. bloedgebrek; bloedeloosheid, ver
Ewlàdi-fátihan, turk. (den trein openende)
volbloedige; – exaimos,-bloeding;–xamó,.
trosknechten enz.
adj. ledig van bloed, verbloed.
Ewlia, pl. turk. heiligen.
Exairésis of exaerésis. f. gr. (van exairein, uitex, gr. voorzetsel voor klinkers, z. v. a. nemen) uittrekking, b.v. van een steen, van de
ek, z. ald. ; – ex, voor medeklinkers ook enkel staar; uitneming, b.v. van de ingewanden.
,e, lat. uit, van, als voorzetsel in samenstellingen
exalburrminosa, Bot. zonder kiemwit.
overeenkomende met het nederd. uit, op, ont,
Exalláxis, f. gr. Med. bederf, ontaarding eener
ver; in latere samenstellingen ook z. v. a. ge- zelfstandigheid.
wezen, voormalig, wijlen, b.v. e x m i n i s t e r,
Exálma, n. of exálsis, f. gr. (v. ex-állesthai,
exj ezuiet, exkeizer enz., voormalig of uitspringen) Med. 't uitspringen, plotselinge ontgewezen minister, jezuiet, keizer enz.
wrichting van een been, inz. van een rugwervel.
ex abrupto, z. abrumpeeren.
exalteeren, lat. (exaltare, fr. exalter, van 't lat.
exacerbeeren, lat. (exacerbáre; vgl. a c e r b) altos, hoog) verhoogen, overprikkelen, oververbitteren, verergeren; – exacerbátie (spr. t=ts), spannen, verhitten, verrukken; – g e ë x a 1 f. nw. lat. verbittering; Med. toeneming, ver t e e r d, adj. verrukt, ontvlamd, overspannen,
eerre periodieke ziekte, het tegen--erginva in hooge gespannenheid van geest; – exalté, m.,
gestelde van remissie.
pl. exaltés, fr. heethoofden; – exaltádos, m.
Exacervátie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van acer- pl. sp. politieke partij in Spanje tijdens de
váre, ophoopen) ophooping.
revolutie van 1820, in tegenst. met de m oexacesceeren, lat. zuur worden.
d e r a d o s; – exaltatie (spr. tie = tsie), f. lat.
exact, adj. lat. (exáctus, a, um, van exigére, verhooging, verheffing; inz. gemoeds-, geestveruitdrijven, tot stand brengen, eindigen) nauw- heffing, geestvervoering, geestdrift; overspankeurig, zorgvuldig, stipt, nauwgezet, oplettend, iüng – exallatus, a, um, Bot. hoog.
juist, overeenstemmend, volkomen; – e x a c t e
Examblóma, n. gr. vroegtijdige geboorte; –
wetenschappen, zulke, die op nauwkeu- examblósis, f. miskraam.
rig bepaalde en streng bewezen waarheden
Examen, n., pl. examina, lat. (uit exagmen
steunen, zooals wiskunde, werktuigkunde, ster ontstaan, van exagere voor exigére, uitdrijven,
natuurkunde, scheikunde, dus in 't-renkud, onderzoeken) onderzoek, beproeving, toetsing,
algemeen de natuurwetenschappen; – exacti- ondervraging, verhoor; inz. schoolonderzoek,
tude, f. fr. nauwkeurigheid, juistheid, stiptheid, proefneming der gemaakte vorderingen; – exaregelmatigheid, zorgvuldigheid, oplettendheid; men testium, getuigenverhoor; – ex. rigorosum,
– exáctie (spr. t=ts), f. lat. (exactio) invordering, streng onderzoek of verhoor; – examen-commisb. v. der belastingen; afpersing, knevelarij ; – sie, f. met het onderzoek (van candidaten) beexáctor of fr. exacteur, m. schuldinvorderaar, laste commissie ; – examineeren (lat. examináre),
geldheffer, ontvanger der rechten, gaarder, gaar- beproeven, onderzoeken, uitvorschen, uitvragen,
meester; houder of vertooner van een wissel; uithooren, ondervragen, verhooren; nauwkeurig
afzetter, knevelaar.
beschouwen; – examinándus, m., pl. examinandi,
-
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die het onderzoek moet ondergaan; — examinatie
(spr. t=ts) of examineering, f. 't examineeren, onderzoek; — examinator, m. die het onderzoek
doet, onderzoeker, ondervrager, uitvrager; —
examinatorlum, n. vereeniging tot onderzoek;
voorbeproeving of beproevende onderwijzing op
hoogescholen.
ex amussim, lat. naar het richtsnoer, nauw
-keurig.
Exanastomósis, f. gr. (vgl. a n a s t o m o s i s)
Med. ziekelijke verwijding, inz. der bloedvaten,
met ontlasting van bloed.
Exanastróphe, f. gr. Med. genezing, herstel.
Exanla, f. nw. lat. (van anus, aars) Med. uit
-zakingvde
endeldarm.
exanimeeren, lat. (exanimare, v. anima, ziel)
ontzielen; den moed benemen, nederslaan, ontmoedigen, beangstigen, afschrikken; — exanimátie (spr. t=ts), f. (exanimatio) ontzieling;
neerslachtigheid, moedeloosheid; Med. diepe onmacht.
ex animo, z. ond. animus.
exantémisch, adj. nw. lat. zonder voelsprieten.
Exanthèma, n. gr. (exánthéma, eig. het ontbloeide; vgl. a n t h o s) koortsige huiduitslag,
vlekken of blaren op de huid; — ontsteking (z.
ald.); — exanthematisch, adj. met huiduitslag gepaard, vlekkig, blarig; — exanthematische typhus,
vlektyphus; — exanthematologie, f. uitslagleer;
— exanthematológiseh, adj. tot die leer behoorende; — exanthèsis, f. 't uitbreken, optreden van
een huiduitslag.
Exanthropie, f. gr. (v. ánthrópos, mensch)
menschenvrees; — exanthrópisch, adj. menschenschuw.
Exantlàtie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van exantláre, uitputten) uitpomping, 't uitpompen, ledigputten.
Exapothe lse, f. gr. (vgl. a p o t h e o s e ) ontgoding, wegneming uit den rang der goden.
exaquesceeren, lat. (van aqua, water) tot water worden.
Exarágma, n. gr. (van ex-arássein, uitslaan,
aan stukken slaan) het gebrokene, versplinterde;
Med. beenbreuk.
Exaràtie (spr. t = ts), f. lat. (exaratio, eig. het
uitakkeren, omploegen, van exaráre) schriftelijke
uitwerking, uiteenzetting.
Exáreh, m. gr. (exarchos, d. i. beginnende, eerste, voornaamste) opperste, hoofd; eertijds stadhouder der grieksche keizers in Opper-Italië,
dieyzijn zetel te Ravenna had; ook hoogere aartsbisschop, oppergeestelijke in de gr. kerk; —
exarchaat, n. mid. lat. (exarchatus, m.) gebied,
ambt en de waardigheid van den exarch, sedert
522 de tegenwoordige Romagna, de kuststreek
van Rimini tot Ancona, de kuststreek om Genua
en geheel Beneden-Italië omvattende.
Exarchiáter, m. gr. (vgl. a r c h i a t e r) onderof tweede lijfarts; ook gewezen lijfarts.
exardesceeren, lat. (exardescére) ontbranden,
hevig worden.
exareneeren, lat. (exarenàre) van zand reinigen.
exaresceeren, lat. (exarescére) uitdrogen, ver
-drogen.
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Exárma, ti. gr. (van ex-airein, verheffen) Med.
gezwel.
Exarthréma of exarthróma, n., of exarthrósis,.
f. gr. (van árthron, lid, gewricht) ook exarticulàtie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. (van articulus, z.
ald.) Chir. ontwrichting, uitzetting van een lid
uit zijn gewricht; verrekking; — exarticuleeren,
een lid aan het gewricht afzetten.
Exarysis, f. gr. (v. ex-aryein, uitputten) uit
krachten door ziekte, vochtverlies-putingder
enz.
exasciéeren, lat. (ex-assiáre) uithouwen, uit
den ruwe bewerken.
exaspereeren, lat. (exasperáre; vgl. asper) eig.
ruw maken; verbitteren, vertoornen, vergrammen, tot toorn of gramschap prikkelen; een
kwaad verergeren; — exasperatie (spr. t=ts), f.
(exasperatio) verbittering; boosaardige vergrooting, verheffing van een ziekte ; — exasperatio pcence, Jur. verzwaring der straf.
ex asse, z. ond. a s.
Exatmoskoplum, n. gr. (van atmós, damp) uit
-dampingsetr,
verdampingsmaat.
exauctoreeren, lat. (ex-auctoráre) ontzetten,
van het openbaar ambt en aanzien berooven; —
exauctoràtie (spr. tie=tsie), f. ontzetting, afzet
-ting,
opheffing.
Exaudi, lat. de naam van den Zondag vóor
Pinksteren, naar de plaats van den lat. bijbel
Ps. XXVII, 7, exaudi, Domfine, vocem meam etc.,
d. i. verhoor, o Heer, mijne stem enz., welke opa
dien dag in de R. Kath. kerk wordt voorgelezen.
exaugureeren, lat. (exauguràre, het tegengestelde van i n a u g u r e eren, z. ald.) de wij
heiligheid van een gewijd voorwerp op--dingof
heffen; — exaugurátie (spr. t=ts), f. (exauguratio)
ontwijding, opheffing of onttrekking der heiligheid.
ex bene placito, z. ond. p 1 a c i t u m.
Excacalceàtie, f. lat. (v. ex-calceàre, de schoenen uitdoen) wet van het uittrekken van den
schoen (Deut. XXV, 9); — exealceátus, m., pl.
excaleeáten, ongeschoeiden, barrevoeters, z. v.
a. discalceaten.
excandesceeren, lat. (ex-candescére) ontgloeien,
zich verhitten, van toorn ontbranden; — excandeseéntie (spr. t=ts), f. (excandeseentia) 't ontgloeien, drift, oploopendheid.
ex capite, z. ond. caput.
exeapituleeren, nw. lat. (vgl. c a p i t u 1 e er e n) uitgediend hebben, van dienstplicht ontslagen zijn; ook ontslag zoeken; — excapitulánt,
m. uitgediende, niet-dienstplichtige, aanzoeker
om ontslag; — excapitulutie (spr. tie = tsie), 1.
uitdiening, dienstontheffing, het ontslag.
Excarnàtie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van taro,
gehit. carnis, vleesch) ontvleezing, het ontdoen
der beenderen van het vleesch; het villen; —
excarnificeeren, lat. (excarni f icàre) 't martelen,
folteren, villen, tot den bloede pijnigen, gruwelijk mishandelen, vierendeelen.
ex cathédra enz., z. onder k a t h e d e r.
excaveeren, lat. (excaváre, van caves, hol) uithollen, eene holte maken; — exeavàtie (spr. t = ts),
f. uitholling; — exeavátor, m. lat. (fr. excavateur)
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uitgraaf- en hijschtoestel, in inrichting en werking veel op een kraan gelijkende (om bouw
uit te diepen, graafwerken voor spoor--gronde
wegaanleg, baggerwerken enz. uit te voeren);
— excavatus, a, um, Bot. uitgehold, waarin eene
diepe holte is.
excedeeren, lat. (excedére, van cedére, gaan,
voortschrijden; vgl. c e d e e r e n) overschrijden, te boven, te ver gaan, overtreden, uitspatten; — excedens, Bot. uitstekende; — excedént,
m. (excédens) een buitensporige, stoornismaker,
moedwillige; — excedent, n. overschot (op rekeningen), batig slot; — excés, m. (lat. excéssus)
overmaat, overtreding van de grenzen eener
zaak; buitensporigheid, ongebondenheid, uitspatting; gewelddadigheid, mishandeling; — s p h oe
hetgeen de hoeken van-r.ischexé,Gom
een bolvormigen driehoek meer dan twee rechte
hoeken bedragen, klootsch overschot; — excéssus
in modo, misslag in de uitvoering of den vorm
eener verrichting; — in excessu p e c c e e r e n,
in eene zaak te veel doen, door overmaat zondigen; — excessief, adj. nw. lat. overdreven,
bovenmatig; uitspattend, de grenzen overschrijdend.
excelleeren, lat. (excellére) voortreffelijk zijn,
overtreffen, uitblinken, uitmunten, zich onderscheiden; — excellént, adj. (excellens), voortreffelijk, heerlijk, ongemeen schoon; — excelléntie (spr. t=ts), eng. éxcellency, f. (excellentia)
voortreffelijkheid, uitmuntendheid, heerlijkheid;
titel, eerst van de longobardische, vervolgens
van de frankische koningen en duitsche keizers,
later van de ital. vorsten, die hem echter voor
a 1 t e z z a verwisselden, toen de fransche gezant te Rome, de hertog van Nevers, dien titel
kreeg, welke van nu af op andere gezanten van
den eersten rang, op hooge burgerlijke en militaire ambtsbekleeders, ja in Duitschland zelfs op
akademische docenten en professoren overging;
thans enkel de ambtstitel van werkelijke ministers, van de hoogste ambtsbekleeders bij het hof
en het leger, van ambassadeurs en gezanten enz.;
— excellentissime, adj . (sp. excelentisimo) allervoortreffelijkst, oude titel der senatoren van
Venetië, als zij in tegenwoordigheid van den
doge in college vergaderd waren; — par excellence,
fr. (spr. ekselláns), bij uitnemendheid.
Excelsiteit, f. lat. (eacelsitas, van excélsus, a,
um, verhoogd, verheven) hoogte, verheffing, ver
-hevnid;—xcélsor,(egtndapv
lat. excelsus) steeds hooger; dikwijls wordt dit
woord, dat bijv. naamwoord is, als bijwoord gebezigd; — excelsiorniolen, m. molen voor graan of
koffie enz. bestaande uit twee verstelbare ringvormige maalschijven, welker tanden bij het
draaien in elkaar schuiven.
excéntrisch, excentriek, adj. nw. lat. (van het
lat. ex, uit, en centrum, middelpunt) verscheiden
middelpunten hebbende, uitmiddelpuntig, geen
gemeenschappelijk middelpunt hebbende (van in
of bij elkander liggende cirkels of cirkelbogen),
het tegengest. van c o n c e n t r i s c h; van de
baan afwijkend, wat buiten de gewone grenzen
treedt, ongemeen, overspannen, b.v. een e x-
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c e n t r i s c h e geest, een hoogvliegend, overdreven, dwepend, phantastisch mensch, wonderlijke kop, woelgeest, tuimelgeest; e x c e nt r i s c h e s c h ij f, welks omdraaiingspunt niet
in het middelpunt ligt; excentrische
s t o o t, welks richting niet door het zwaartepunt der bewogen lichamen gaat; — excentricus,
a, um, Bot. buiten het middelpunt; — excentrische hoek, m. een hoek, gevormd door twee
koorden van een cirkel, die elkander niet in het
middelpunt snijden; — excenterpers, f. pers, waarvan de slee door een excentriek bewogen wordt;
— excentriciteit, f. uitmiddelpuntigheid, 't afdwalen, verwijdering of afwijking van het middelpunt; inz. afstand van het brandpunt bij kromme lijnen; overspannenheid, dweperij, wonderlijkheid, grilligheid, eigenzinnigheid (eng. excentriczty, spr. eksentríssiltie); — excentriek, f. toestel aan machines om eene ronddraaiende beweging in een rechtlijnige te veranderen.
Exceptie, exceptor, z. onder e x i c p i ë e r e n.
excerneeren, lat. (excernére, v. cernere, scheiden, afzonderen) afzonderen, uitstooten, uitwerpen, vgl. excrement.
excerpeeren, lat. (excerpére, van carpere, plukken) uittrekken, uittreksels maken, kort samenvatten, in 't kort overbrengen; — excerpt, n. (lat.
excérplum, pl. excerpla) uittreksel uit een boek,
het uit een geschrift, eene rekening getrokkene,
afschrift.
Excés, excessief, z. ond. e x c e d e e r e n.
Exchange, n. eng. (spr. eks-tsjeendzj) ruiling,
verwisseling; beurs in Engeland; —bill of exchange,
wisselbrief, wissel.
Exchequer, n. eng. (spr. ekstj ékker, oudfr.
eschequier, nw. fr. échiquier, schaakbord, of wegens het schaakbordvormig geruit laken, waarmede de geldtafel overtrokken is, of omdat de
vloer der zaal ruitsgewijs is ingelegd) koninklijke
thesaurier of schatmeester, reken- of financiekamer in Engeland; — exchequerbill, f. schatkistbiljet, dat gewoonlijk na 1 jaar vervalt; — exchequerbond, n. schatkistbiljet van langer vervaltijd
(gewoonlijk 3-5 jaar).
excideeren, 1) lat. (excidére, v. exctdo) uitvallen, ontvallen; — excidéntie (spr. t=ts), f. nw. lat.
Med. 't uitvallen van een lid.
excideeren, 2) lat. (excidére, v. excido) uithouwen, uitsnijden, uitroeien; vandaar: excisie (spr.
s = z), f. (lat. excisio) uitsnijding; — exeisuur, f.
nw. lat. uitsnijding; het uitgesnedene.
exeipieeren, lat. (excipére, van capere, nemen)
uitnemen, uitzonderen, eene uitzondering maken; Jur. tegenstellen, eene uitvlucht, tegenwerping maken; bij wijze van verantwoording inbrengen; — excipel neem uit! maak eene uitzon
— excépto en excéptis,uitgenomen, met uit--dering!
zondering; -- excéptis excipiendis, met uitzondering van hetgeen uitgezonderd of uitgenomen
moet worden; — ad excipiéndum of ad excipiéndum et respondéndum, Jur. ter beantwoording en
wederlegging der aanklacht; — exceptie (spr.
t=s), f. (lat. exceptlo) uitzondering; Jur. uitvlucht, tegenspraak, tegenwerping, verantwoording, verantwoordingsschrift van den beklaag-
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de; – absque omni exceptióne, zonder alle uitzon
tegenwerping; – omni exceptióne major,-deringof
boven elke uitzondering of tegenspraak of berisping verheven, onverwerpelijk; – exceptio acceptilationis, uitvlucht der gedane kwijting, bestrijding der gebeurde voldoening; – e. cautions of
e. satisdatiónis, tegenwerping wegens nog niet
gestelder borgtocht; – e. compensations, bestrijding der tegenvordering; – e. competentice,
uitzondering wegens levensonderzoek, dat den
schuldenaar, welke zijn vermogen aan de schuld
heeft afgestaan, zooveel moet worden-nischer
gelaten als hij tot het noodzakelijk levensonderhoud noodig heeft; – e. debiti illiquidi, tegen
wegens niet bewezen schuld; – e. de--werping
f iciéntis f undaménti agéndi, tegenwerping wegens
ontbrekende gronden van aanklacht; – e. dilatoria, vertragende tegenwerping, waardoor de
beklaagde zich slechts voor een tijd tegen de
aanklacht beschut; – e. divisienis, tegenwerping
van een voor het geheel daarbij betrokken mede -schuldenaar, dat ieder medeschuldenaar voor
zijn aandeel moet vervolgd worden; – e. doll mali,
tegenwerping wegens list of bedrog; – e. dolósae
persuasions, tegenwerping wegens arglistige
overreding; – e. f on incompeténtis of e. incompetentiae, tegenwerping wegens onbevoegdheid
der rechtbank of van den rechter; – e. non numeràtae pecuniae, tegenwerping wegens niet betaald geld; – e. peremtoriia, vernietigende, te niet
doende tegenwerping, waardoor de beklaagde
den grond der aanklacht poogt te vernietigen en
zich voor altijd van vervolging zoekt te bevrijden; – e. pluris pelitiónis, tegenwerping der te
hooge vordering; – e. plurium (constuprantium),
tegenwerping (bij buitenechtelijke zwangerschap) dat verscheiden mannen met het meisje
te doen gehad hebben; – e. praescriptiónis, tegen
wegens verjaring; – e. veritatis, tegen -werping
waarheid, welke eerroovende be--werpingd
schuldigingen door feiten zoekt te bewijzen; – ex-eeptionábel, adj. nw. lat. strijdig, dubbelzinnig,
aan tegenspraak onderhevig; – . exceptioneel, adj.
Bene uitzondering bevattend, uitsluitend; – exceptief, adj. en adverb. ook exceptive, uitsluitend,
voorwaardelijk; – excéptor, m. naschrijver, snel
excipiént, n. Pharm. middel tot ver -schrijve;–
-mengi,
bindmiddel b. v. honig.
exeiteeren, lat. (excitàre, versterkend werkwoord, v. excire, naar buiten roepen) aanzetten,
aanprikkelen, aandrijven, aanhitsen, aanvuren,
-opwekken, aanmoedigen; veroorzaken, doen ont-staan; oproepen; – excitábel, adj. nw. lat. opwekbaar, prikkelbaar; – excitabiliteit, f. opwek
prikkelbaarheid; – exeitantia, n. pl.-barheid,
lat. Med. opwekkende, prikkelende middelen; –
rexcitaat, m. (excitdtus) eig. opgewekte, opgeroepene; Jur. in het concours betrokken mede
excitatie (spr. tie=tsie), f. (exci--schuldenar;–
tatio) opwekking, aansporing, aandrijving, aan
spoorslag; uitnoodiging, oproeping; –-moedign,
excitatief, adj. nw. lat. opwekkend, aandrijvend,
:aanmoedigend, prikkelend, uitnoodigend; – excitatorium, n. herinnering, gerechtelijke aanmaxiing, waarschuwingsbrief.
,

,
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Exeisuur, exelsie, z. ond. e x c i d e e r e n 2).
exelameeren, lat. (exclamdre) uitroepen,
schreeuwen; – exclamatie (spr. t=ts), f. (exclamatio) uitroep, geschreeuw, geroep; – exelamatie-teeken, lat. (exclamations signum) Gram. uit
-roepingstk.

Exclave, n. gedeelte van een staat, gelegen in
een anderen staat, zie e n c 1 a v e.
excludeeren, lat. (excludére, van claudére, sluiten) uitsluiten, uitzonderen, afzonderen; – exclàsie (spr. s=z), f. (lat. exclusio) uitsluiting, uitzondering; – exclusief of exclusivisch, adj. als adv.
ook exclusive, nw. lat. uitsluitend, uitsluitenderwijs, met uitsluiting; een e x c 1 u s i e f g e z e 1 s c h a p, dat allen uitsluit, die niet van gelijke geboorte zijn; – exclusive, f. uitsluitingsrecht, recht der monarchen van Frankrijk,
Spanje en Oostenrijk om bij de verkiezing van
een paus tegen de keuze van dezen of genen kar
te protesteeren; – exclusiviteit, f. zucht-dinal
naar uitsluiting.
Excóctie (spr. t=ts), f. lat. (excoctio, v. excoquere, uitkoken) uitkoking.
excogiteeren, lat. (excogitáre; vgl. c o g it e e r e n) uitdenken, verzinnen, bedenken,
uitvinden, verdichten; – excogitátie (spr. tie=
tsie), f. (lat. excogitatio) uitdenking, verzinning,
– excogitátor, m. verzinner, uitvinder.
excoleeren, lat. (excólére, v. colére, oppassen,
verplegen) bearbeiden, aanbouwen, verbeteren,
volkomener maken; ook (v. excóldre) uitzijgen,
doorzijgen.
ex commissione, z. oud. c o m m i t t e e r e n.
excommimiceeren, later lat. (excommunware;
vgl. c o m m u n, enz.) van de kerkelijke ge
uitsluiten, in den kerkban doen, uit -menschap
excommunicatie (spr. t=ts), f. (lat. ex--bane;–
communicatio) uitsluiting uit eene gemeenschap
of genootschap, uitstooting; uitbanning , ban,
kerkban; – excommunicatio major, groote ban,
bestaande in algeheele uitsluiting van de gemeenschap der kerk; – e. minor, de kleine ban.
ex composite, z. ond. c o m p o n e e r e n.
ex concéssis, lat. (vgl. c o n c e d e e r e n)
krachtens het ingewilligde.
ex consénsu, lat. (vgl. e o n s e n t e e r e n)
volgens toestemming of overeenstemming.
ex continénti, z. ond. c o n t i n e e r e n.
excoriéeren, nw.lat. (van corium, huid) de
huid afhalen, afstroopen; villen, ontvellen; –
excoriátie (spr. t= ts), f. afstrooping der huid,
ontvelling, 't villen, afschaven en openrijten der
huid; afpersing, afzetterij, uitzuiging; – excoriàtor, m. vilder.
excorticeeren, nw.lat. (v. cortex, gerit. corticis,
bast) van de schors ontdoen, ontschorsen, ontschillen, onthulzen, ontdoppen; – excortieátie
(spr. tie = tsie), f. ontschorsing, onthulzing enz.
Exeremént, n. lat. (excreméntum, van excernére,
uitwerpen, loozen) afgang, ontlasting, uitwerpsel,
afgaande onreinheden van het dierlijke lichaam;
– exeréta, pl. het uitgescheiden, uit het bloed
verwijderde chemische bestanddeelen van ónbruikbare stoffen; – excrètie (spr. t = ts), f. nw.
lat. uitscheiding, uitwerping, afvoering, 't uit-
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werpen der natuurlijke onreinheden; — exereteeren, afzonderen, uitscheiden; — excretórisch,
adj. uitscheidend, afzonderend.
exeresceeren, lat. (excrescére; vgl. crescendo)
te voorschijn groeien, uitgroeien, uitwassen; —
excrescéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. uitwas, bult,
vleeschgewas, wrat enz.
Excretie enz., z. ond. excrement.
exeruciëeren, lat. (excruciare, van crux, z. ald.)
martelen, folteren, kwellen; — excrueiátie (spr.
t=ts), f. (later lat. excrucialio) marteling, foltering, kwelling, pijn.
Excubatie, f. lat. (v. excubdre, buitenshuis slapen, de wacht houden)'t waken, het nachtwaken.
excüdit, lat., afgek. exc. ; (v. excudére, eig. uit
uithouwen) op koperen of stalen platen:-slan,
(hij) heeft het gegraveerd, gegriffeld.
exculpeeren, nw.lat. (van culpa, schuld) buiten schuld stellen, rechtvaardigen, als schuldeloos voorstellen, ontschuldigen; — exculpàbel,
adj. te rechtvaardigen, schuldeloos; vgl. e xC u s a b e l; — exculpátie, f. ontschuldiging,
rechtvaardiging, vrijspreking; ook schuldbevrijding, schuldafwijzing.
Excurréntie (spr. t =ts), f. nw.lat. (van excurrere, uitloopen, een uitval doen; daar buiten
gaan) overschot; — excursie, f. (lat. excursio) of
excursus, m. lat. uitloop, uitvlucht, uitstapje,
pleiziertochtje; Mil. uitval; — excursus, in boeken : bij wijze van aanhangsel toegevoegde uitvoerige nasporing of verhandeling over een bij
partijganger.
-zonderput;—xcs,m.
excuseeren (spr. s=z), lat. (excusáre; von
causa, zaak, oorzaak, schuld) verontschuldigen,
verantwoorden; inschikkelijkheid hebben, ver
vingers zien; — excusabel-schone,dr
(excusabilis, e), te verontschuldigen, verschoonbaar, verantwoordelijk; — exeusátie (spr. za—tsie,
lat. excusatio) of fr. excise, f. verontschuldiging,
uitvlucht; — excusatórisch, adj. nw.lat., verontschuldigend; — excusez, fr. (spr. excuzee) neem
(mij) niet kwalijk.
excuteeren, lat. (excutére, eig. uitschudden,
uitdrijven) Jur. schulden gerechtelijk invorderen, den toestand van een schuldenaar of zijne
soliditeit gerechtelijk onderzoeken; — pro excusso,
voor aangeklaagd, b.v. te houden; excursus,
m. een uitgedrevene, een wegens misdrijf gebannene; — exciíssie, f. nw.lat. Jur. vervolging*
wegens schulden; ook Med. schudding of schok,
dien de organen door een val, slag enz. geleden
hebben.
excuus, z.v.a. excusatie of excuse.
Ex-dividend, n. van het verhandelen van een
effect gezegd, wanneer het bewijs, dat recht
geeft op het reeds aangekondigde, doch nog niet
betaalbare dividend van het effect is losgemaakt.
ex dono, lat. geschenk van (volgt de naam
des gevers).
exeal, lat. (van ex-ire, uit-, weggaan) hij ga
uit, trede af! — exeat, n. verlofbewijs, dat een
geestelijke uitreikt aan iemand, die tot zijn
diocees behoort, met betrekking tot eene ambtshandeling, die in eene andere diocees moet plaats
hebben.
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exeereeren, of liever exsecreeren, lat. (exscecráre, van sater, sacrare, z. s a c r e e. r e n)
verwenschen, vervloeken; — execràbel, lat. (exsecrabilis, e), verwenschenswaard, vloekwaardig,
afschuwelijk, afgrijselijk, vervloekt; — exeeràtie (spr. t=ts), f. (exsecratio) vervloeking,
verwensching, afschuw, vloek; — exseeratorisch,
adj. verwenschend; — exseeratorium, n. nw.lat.
vervloekingsformulier.
Executie (spr. t=ts), f. lat. (execulio, eig.
exsecutio, van exséqui, uitvoeren, voltrekken;
vgl. e x e q u e e r e n) uitvoering, voltrekking
van een vonnis; — executio sententiae, voltrekking van eene lichaamsstraf of van het dood
terechtstelling van een misdadiger;-vonis,
rechtsdwang, gerechtelijke dwanghulp, schuld
uitwinning van een schuldenaar; — ab-ingof
executions iets aanvangen, d. i. de
rechtszaak van achteren af, namelijk met den
rechtsdwang (zonder voorafgegaan rechterlijk
verhoor) beginnen; — executie -commando, n.
straftroep, uitgezonden troep soldaten ter voltrekking van een vonnis ; — executie- commandant, aanvoerder daarvan; — executeeren (fr.
exécuter), uitvoeren, afdoen, verrichten, bewerkstelligen, een bevel volvoeren, voltrekken, door
gerechtelijke dwangmiddelen noodzaken; een
misdadiger terechtstellen; — executief, adj. nw.
lat. voltrekkend, volvoerend; b.v. de e x e c ut i e v e macht; — executánt of lat. executor of fr. executeur, m. uitvoerder, voltrekker, dwangbevelvoerder; uitvoerder van een
testament of laatsten wil; — executeur testamentair (executor testamenti), boedelredderaar;
ook scherprechter, beul; — mandatum executoriàle
of executoriales (litterae), voltrekkingsbevelen,
volmachtsbrief; — executant, m. fr. Muz. uitvoerder, hij die een muziekstuk voordraagt; —
executoir, adj. fr. (spr. —baar) uitvoerbaar, wat
op rechterlijk gezag kan ten uitvoer gelegd worden, invorderbaar; — executàrisch, adj. gerechtelijk dwingend, door middel van rechterlijke
hulp.
Exedentla, n. pl. lat. (v. ex-edére, verteren)
bijtmiddelen, invretende middelen.
Exedra, f. gr. (vgl. h e d r a) zitting ter beraadslaging, tot afspraakmaking; vergaderzaal;
weleer bisschopszetel in de kerk; ook zijgebouw
van een kerk.
Exegèse, f. gr. (exegesis, v. exègeisthai, uitvoeren, uitleggen, verklaren) verklaring, uitlegging
inz. in theologischen zin, schrift- of bijbelverklaring; — exegeseeren (spr. s = z), verklaren,
ontwikkelen, uitleggen; — exegeet, m. (gr.
exègeles) verklaarder, schriftverklaarder of -uitlegger; — exegetiek, f. uitlegkunde, vgl. h e r m en e u t i e k; — exegetisch, adj. verklarend, tot
het uitleggen dienend.
exègi monuméntum are perenneus, een gedenkteeken, duurzamer dan brons, heb ik voor
mij opgericht (citaat uit Horatius' Oden III,
30, 1).
Exelkfsme, n. gr. (van ex- elkyein, uittrekken)
Chir. 't uittrekken, ophalen, b.v. van een beenstuk.
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Exémpel, n. lat. (exémplum, pl. exempla) voorbeeld; model, voorschrift, opgave, b.v. - een
reken-exempel; - exempel aan iets
n e m e n, zich iets tot leering of waarschuwing laten dienen, zich daaraan spiegelen; een exempel statueeren, een waarschuwend, afschrikkend voorbeeld of een strafvoorbeeld geven; - exempli causa of e. gratia, fr.
par exemple (spr. -eksánpl'), tot voorbeeld, bij
voorbeeld; - ad exémplum, tot een voorbeeld,
naar het voorbeeld of model; - exémpla sunt
odiósa, sprw.: voorbeelden zijn hatelijk, d. i.
men wil, om niemand te kwetsen, geen voorbeelden aanhalen ; -exemplificeeren, nw.lat., door
voorbeelden bewijzen, verduidelijken, ophelderen
of staven; -exemplificátie (spr.t=ts), f.voorbeeldgeving, opheldering door voorbeelden; - exemplificatio documénti, echt afschrift eener oorkonde; - exemplaar, n. lat. (exemplar, eig.
model) ieder afzonderlijk gelijkvormig voorwerp
van een boekwerk, eene plaat enz., ieder enkel
voorwerp van gelijksoortige dieren, gewassen,
hoorns, schelpen enz. ; - exemplarisch of exemplair, adj. (lat. exemplàris, e), als adverb. ook
exemplariter, voorbeeldig, voorbeeldgevend, afschrikkend, waarschuwend, b.v. eene straf; exemplariteit, f. nw.lat. de voorbeeldigheid.
exempt of exemt, exemtie enz. z. ond.
e x i m e e r e n.
exentereeren, lat. (exenteráre; gr. exenteridzein, van éntéron, ingewand) de ingewanden
uitnemen, ontweiden; - exenterisis, f. of exen terisme, n. gr. 't uitnemen der ingewanden, ontweiding.
exequeeren, lat. (exéqui of juister exsequi,

vgl. executie) uitvoeren, voltrekken (een

bevel); invorderen (schulden); beslag leggen (op
de goederen van een schuldenaar; - exequatur 1
Jur. men voltrekke 1 het worde voltrokken!; exequátur, n. toestemming tot voltrekking van
het vonnis, voltrekkingsbevel; vorstelijke bekrachtiging van pauselijke bullen; ook erken
een handelsconsul door de regeering-nigva
des lands ; - exequént, m., z. v. a. e x e c u t o r;
- exequlën, liever exsequlén, pl. (lat. exsequiae
eig. voltrekking) teraardebestelling, begrafenis,
lijkstaatsie, lijkplechtigheden, lijk- of doodenkist; in de R. Kath. kerk: voor een overledene
te houden zielmissen.
exerceeren, lat. (exercere, fr. exercer) oefenen,
zich eigen maken, inprenten, inz. de wapenen
leeren hanteeren, krijgsoefeningen doen, drillen;
- exereftie (spr. t=ts) f. (lat. exercitium, pl.
exercitia) oefening, school-, spraak-, krijgsoefening; oefeningsopstel; lichaamsoefening,
lichaamsbeweging; - exercitium religiónis, (vrije)
godsdienstoefening; - exercitia spiritualia, geestelijke oefeningen, gebeden enz. ; - exereice,
n. fr. Muz. oefeningsstuk; opstel ter vertaling,
een t h e m a; - exercitátie (spr. tie=tsie), f.
lat. (exercitatio) oefening, geleerd onderzoek; exértie, (spr. t =ts), f. nw.lat. inspanning, poging; - exercitor, m. lat. oefenmeester; - exercitor navis, reeder, vgl. m a g i s t e r n a v i s.
Exergásie (spr. s=z), f. gr. (v. ex-ergádzesthai,
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uitwerken) uitwerking, voltooiing, uitvoering;
Rhet. figuur, waardoor hetzelfde voorwerp herhaalde malen met andere bewoordingen wordt:
uitgedrukt.
Exergue, m. fr. (spr. eksérg' ; van 't gr. ex, en
érgon, werk, dus eigenlijk buiten- of bijwerk);
de plaats op eene munt voor het jaartal en harewaarde, onderschrift.
Exertie, z. ond. exe rc eeren.
ex est, nw.lat., 't is uit, 't is voorbij.
exeunt, z. ond. exit.
exfoliecren, lat. (ex f olíáre, van folium blad)
ontbladeren, afbladeren, afschilferen, schilferachtig breken of splijten; - exfoliátie (spr. t=
ts), f. nw.lat. (ex f oliatio) Chir. afbladering,
afschilfering der beenderen; Bot. bladverdor-.
ring; - exfoliatief, adj. afbladerend, afschilferend, schilferig splijtend; - exfoliatief, n. een
afbladerings- of afschilferingsmiddel der beenderen; - exfoliatieftrepaan, instrument om dedikte van brandig geworden beenderen te ver
-minder,afschltp.
exhaleeren, lat. (exhaláre, van haláre, ademen ),
uitademen, uitdampen, uitwasemen, verdampen; - exhalantia, n. pl. uitwasemende haarvaten; - exhalatie (spr. t=ts), f. (exhalatio) uit
uitwaseming, verdamping, het ver--ademing,
dampen; ook damp, uitwaseming; - exhalatorium, n. uitdampingstoestel.
exhauriéeren, lat. (exhaurire, v. haurire,.
scheppen, putten) uitputten, vermoeien; - exhaustie, f. de uitputting; - exhaustor, m. nw.lat.
ook in den eng. vorm exhauster (spr. exóster>
uitschepper, opzuigende ventilator, lucht- of
gaszuiger, o. a. in gasfabrieken om het gas uit
de retorten te verwijderen; ook : toestel om beerputten uit te pompen.
exheredeeren, lat. (exheredàre vgl. heres, enz.>
onterven, van de erfenis uitsluiten; - exheredátus. m. onterfde; - exheredàtïe (spr. t = ts), f.
onterving.
exhibeeren, lat. (exhibère, van habére, hebben,
houden, dus eig. uit- of voorhouden) uitgeven,
uitleveren, overgeven, overreiken, overhandigen, vertoonen, voor den dag brengen; - zich
exhibeeren, zich vertoonen, uitblinken; - exhibént, m. (lat. exhibens) Jur. indiener of overhanger van een geschrift, een bewijs, eene oorkonde; - exhibitum, ingeleverd schriftelijk stuk,
schriftelijke voorstelling, indiening, vertooning,
overlegging; ook: stempel op een stuk, die aangeeft den datum van ontvangst, archief, nummer enz.; - exhibitie (spr. t=ts), f. (exhibitio)
aanwijzing, openlegging, uitreiking, voorstel
eng. (spr. ekzsbísjum) ten--ling;exhbto,f.
toonstelling van voortbrengselen der nijverheid,
inz. wereldtentoonstelling; z. v. a. e x p o s it i e; - exhibitioner, eng. (spr. ekzsbísjénér) inzender op een tentoonstelling; ook: stipendiaat
in verscheiden colleges te Oxford.
exhilareeren, lat. (exhilaràre, v. hiláris, e,
vroolijk) opvroolijken, verlustigen, vermaken;
- exhilaràtie (spr. t = ts), f. (later lat. exhilaratio)
opvroolijking, verlustiging.
exhorteeren, lat. (exhortári; vgl. h o r t e e-
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r e n) vermanen, opwekken, aanprikkelen, toespreken; - exhortátie (spr. tie=tsie), f. (exhoriatio) vermaning, aanmaning, opwekking; - exbortatief, adj. vermanend, tot opwekking dienend; - exhortatorlum, n. vermaningsbrief; exhórte, f. nw.lat. korte vermanende of stichtelijke rede.
exhumeeren, nw.lat. (van humáre, beaarden)
weder opgraven; aan de vergetelheid onttrekken; - exhumátie (spr. t=ts), f. wederopgraving
(van een lijk).
ex hypothési, z. h y p o the sis.
exigeeren, lat. (exigére; van agere, drijven,
eig. uitdrijven) vorderen, eischen, verlangen,
.afvragen, invorderen; - exigént, m. (lat. exigens)
invorderaar, eischer; - exigent, adj. (spr. -zjent)
z. v. a. e x i g e a n t; - exigéntie (spr. 1=ts), f.
nw.lat. behoefte, nooddruft; dringend geval,
nood;naarexigentie van zaken, naar
eisch van zaken, naar de gang der zaken vorderen zal; - exigíbel, adj. wat met recht gevorderd enz. kan worden, vorderbaar, in te vorderen; - exigibiliteit, f. invorderbaarheid; - exigeant, adj. fr. (spr. eksizján) eischend, aanspraak
makend, begeerig, veeleischend, onstuimig.
Exiguus, m. lat. de kleine; - exiguiteit, f. (lat.
exiguitas) kleinheid, geringheid, onbeduidendheid, armhartigheid.
Exiliteit, f. lat. (exilitas, v. exilis, dun) dunheid, magerheid; kleinheid, geringheid, zwakheid.
Exilium, lat., exil, fr. n. verbanning, ballingschap, ellende; ook verbanningsplaats; in engeren zin: z. v. a. het b a b y l o n i s c h e x i1 i u m, de babylonische gevangenschap der
Joden; - exileeren, nw. lat. (fr. exiler), verbannen, uit het land verwijzen; een geëxileerde,
gebannene, banneling, balling.
eximeeren, lat. (eximére) uitnemen, vrijstellen,
verschoonen, bevrijden; - exémpt of exémt
(lat. exémptus, a, um) en geëximeerd, adj. bevrijd, vrij, dienst- en schattingvrij, verschoond,
bevoorrecht; - exémptie of exémtie (spr. t=s), f.
(lat. exemptio) vrijstelling, verschooning, bevrijding, ontheffing van eene algemeene ver
-plichtngof
bezwaar.
eximius, a, um, lat. Bot. uitmuntend, uitnemend.
ex improviso, z. improvisus.
Exinanítie (spr. t=ls), f. lat. (exinanitio, van
inánis, ledig) ontlediging; Med. ledigheid der
vaten ten gevolge van groot bloedverlies; overmatige en aanhoudende ontlediging; vernedering, vervreemding der godheid of goddelijke
eigenschappen van Jezus Christus.

-

ex incuria, z. incuria.
ex inférno, z. ond. infernaal.
Exíris, f. gr. (van iris, regenboog) Med. de

uitzakking van het regenboogvlies, als gevolg
van het door verettering aangedane hoornvlies.
Exischion, n. gr. (vgl. i s c h i o n) Med. uitstekende heup; - exisehios, m. die een ontwricht
dijbeen, eene uitstekende heup heeft.
existeeren, lat. (existére, of liever exsistére,
eig. ontstaan, te voorschijn komen) zijn, be-
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staan, leven, voorhanden zijn; kunnen leven,
bestaan, zijn toereikend onderhoud hebben; existént (lat. exístens), existentiëel (spr. ti=tsi),
adj. bestaande, voorhanden, aanwezig; - existéntie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. (existentia, fr.
existence), aanzijn, bestaan, leven, wezenlijkheid, werkelijkheid; onderhoud, bestaan, brood;
- existfbel, adj. bestaanbaar, mogelijk.
existimeeren, lat. (existimáre, van aestimàre)
daarvoor houden, schatten; - existimátie (spr.
t=1s), f. (exislimatio) schatting, openbare ach
-ting,me
goede naam, faam.
exit, lat. (v. ex-ire, uit-, heengaan) hij gaat
heen, treedt af; - exèunt, zij gaan heen, treden
af (uitdrukkingen gebruikelijk op het eng. tooneel;) - exitiaal, exitieus (spr. t=ts), adj. (lat.
exiiinlis, e en exitiósus, a, um) verderfelijk, doodelijk; - exitium (spr. 1=ts), n. uitgang; afloop;
ondergang, verderf; - exitus, m. uitgang, einde,
afloop.
ex jure, z. ond. jus.
exlex, lat. (v. lex, z. ald.) buiten de wet, wetteloos, zoowel die boven de wet staat (b.v. een
absoluut regent), als die geene wet acht; ook
buiten de wet, rechteloos, vogelvrij.
ex libris, lat. eig. uit de boeken; opschrift in
boeken, gevolgd door de naam van den eigenaar,
als merkteeken, boekenmerk.
ex lingua stulta veniunt incommóda multa, lat.

van eene dwaze tong komen vele onheilen voort.
ex mandato, z. ond. m a n d a m u s.
exmatriculeeren, nw.lat. (vgl. matricula), van
de lijst schrappen, inz. uit het getal der burgers,
der studenten verbannen.
ex mera gratia, z. ond. gratia.
exmitteeren, nw.lat. (lat. emittére) uitwerpen,
verdrijven, uit het bezit zetten; - exmissfbel, adj.
tot verdrijving of uitzetting geschikt; - exmissibiliteit, f. uitzetbaarheid; - exmíssie, f. gerechtelijke uitzetting of verdrijving, uitstooting uit
eene bezitting, uitzetting uit eene woning.
ex more, z. ond. mos; - ex nexu, z. ond. n e x u s ; - ex nihi lo nihil fit, z. nihil; - ex nunc, lat.
van nu aan.
Exóehe of liever exóehas, f. gr. (van exè£hein,
uitsteken) Med. naar buiten tredend aarsgezwel,
weeke aarsbuil.
exochorda, lat. Bot. met de streng naar buiten.
exoeuleeren, lat. (exoculáre) van een oog, van
de oogen berooven; - exoculátie (spr. t=ts), f.
nw.lat. verlies van een oog, van de oogen.
Exoefste, f. gr. (v. exó, uit, buiten, en kystis,
de blaas), Med. uitzakking der pisblaas.
exodoreeren, lat. (v. ex, en odor, reuk) van
reuk ontdoen.
Exodus, m. (exódos, f. van ex en hodós, weg)
eig. uitgang, uittocht; het 2de boek van Mozes,
omdat het inz. den u i t t o c h t der Israëlieten
uit Egypte beschrijft; in den nieuweren tijd ook:
landverhuizing (der Ieren)bij massa's;- exodium,
n. gr. (exodion) uitgang, afloop, slot, einde.
Excedesis, z. e x o i d e s i s.
ex officio, z. o f f i c i u m.
Exogamie, f. 't huwen met iemand van anderen stam.
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exogeen of exogéniseb, adj. gr. (van exó,
buiten) uitwendig aangroeiend, buitenwaarts
groeiend of gegroeid, het tegengest. van e ndogenisch.
Exoidèsis of exo dèsis, f. (van exoidein, opzwellen) Med. opzwelling.
exolesceeren, lat. (ex-olescére, eig. uitwassen)
verouderen, buiten gebruik raken; – exoleet,
adj. (lat. exolétus, a, um), verouderd, b.v. een
exoleet woord.
Exomèter, m. gr. (vgl. m e t r a) Med. 't uit
baarmoeder.
-tredn
Exómis, f. gr. (v. ex en Omos, schouder) c h it o n (z. aid.) zonder mouwen, welke den rechterarm en rechterborst geheel vrij liet voor onbelemmerde beweging, de gewone dracht der werklieden.
Exomologésis, f. gr. (van homologein, bekennen, belijden) 't belijden, biecht.
Exomphálus, m. gr. (v. omphalós, navel) Med.
naveluitzakking, navelgezwel.
exonereeren, lat. (exoneráre; vgl. o n u s, enz.)
ontlasten, ontladen, ontledigen; – exonerátie
(spr. t=ts), f. ontlasting, ontlading, ontlediging, verlichting.
Exoneirógmos, m. gr. (v. oneiros, de slaap)
Med. nachtelijke onwillekeurige zaadloozing of
zelfbevlekking, p o 11 u tie.
Exonkbma, n. gr. (vgl. o n c u s) hoogte,
verhevenheid; Med. hard gezwel; – exonkósis,
f. opgezetheid, zwelling.
Exophthalmie, f. gr. (van ophihalmos, oog)
Med. uitzakking, het onnatuurlijk uittreden
van den oogappel uit zijn holte; doorgaans
een koeienoog, olifantsoog geheeten, b. v. bij
de Basedowsche ziekte.
exopteeren, lat. (ex-oplacre) zeer wenschen,
vurig verlangen; – exoptábel, adj. (lat. exoptabilis, e), wenschelijk, gewenscht.

exorabel, eioratie, zie onder e x o r e e r e n.
exorbiteeren, lat. (exorbiláre) eig. uit de
baan (orbita) of het pad wijken, de maat overschrijden, overtreden; overdrijven; – exorbitánt, adj. (exorbitans), buitenmatig, buitengewoon, buitensporig, uitermate, overdreven,
b. v. een exorbitante prijs; – exorbitántie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. overmatigheid;
overdrevenheid; – exorbitisme, n. uitzakking
van het oog.
exorciseeren (spr. s=z), nw.lat. (exorcizare,
van het gr. exorkidzein) booze geesten bezweren,
uitdrijven, den duivel bannen; – exorcisme, n.
duivelsbezwering, duivelbanning uit het lichaam der zoogenaamde bezetenen; bezweringsformulier der R. Katholieken en oud-Lutherschen bij den doop; geesten- of duivelbanning; –
exorcist, m. duivelbezweerder, geestenbanner;
zie ook: ostiarius.
exordiëcren, lat. (ex-ordirí) aanvangen, inleiden; – exordium, n. begin, inleiding eener
voorbereiding.
exoreeren, lat. (ex-oráre) verbidden, ver
(lat.-murwen,afsk;–xoàbldj.
exorabilis, e), verbiddelijk, vermurwbaar; –
exorátie, (spr. t=ts) f. verbidding.
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ex ore parvulàrum veritas, lat. uit den mond
der kinderen (komt) de waarheid, d. i. kinderen
liegen niet.
exoriare aliquis nostris ex ossTibus ultor, lat.
een wreker zal uit mijn stof verrrijzen (citaat
uit Virgilius' Aeneis 4,625).
exorneeren, lat. (ex-ornáre; vgl. o r n e e r e n)
versieren, tooien, opschikken; – exornàtie
(spr. t=ts), f. (exornatio) versiering, optooiing.
exorrhizus, gr. (v. riza, wortel) naaktwortelig,
met naakten wortel.
exosculeeren, lat. (van osculum, kus) kussen,
zoenen; bewonderen; – exosculàtie (spr. t=ts),
f. 't kussen, zoenen.
Exosmóse, f. gr. Phys. verschijnsel der
strooming van eene dichtere naar eene dunnere
vloeistof, die door een poreuzen tusschenwand
gescheiden zijn, totdat zij beide dezelfde menging of dichtheid hebben (vgl. e n d o s m o s e).
ExosU sis of exostóse, f. gr. (v. ostéon, been)
Med. beenuitwas, overbeen; – exostosis f ungósa, mergzwam van een been; – e. intraorbitális,
vast beengezwel; – e. maligna, vochtig beenbederf; – e. sleatomatódes, beenspekgezwel; –
e. vers, echt beengezwel; Bot. houtachtige uitwas aan planten; – exostótisch, adj. door een
beengezwel veroorzaakt.
exotérisch, adj. gr. (van éxó, buiten, exóteros, buitenste) uiterlijk; oningewijd, voor oningewijden bestemd; openlijk, algemeen, onder
de algemeene bevatting vallende, volksmatig;
vgl. e s o t e r i s c h; – exoterleus, m. oningewijde, die onkundig is omtrent de gewichtigste geheimen van een genootschap; – exoteromanie of exotikomanie, f. gr. zucht voor
het vreemde, de neiging tot het uitheemsche,
voorliefde tot het buitenlandsche; – exothérmisch, adj. onafhankelijk van de warmte; –
exotichaematosis, f. overbrenging van vreemd
bloed in het lichaam, z. v. a. t r a n s f u s i e;exoticum of exotikon, n. iets exotisch b. v. een
uitheemsche plant; – exotico-symphjsis, f. gr.
vastgroeiing aan een vreemd lichaam; – exoticus, a, um, lat. Bot. z. e x o t i s c h; – exotisch, adj. (gr. exótikós), uitlandsch, buitenlandsch, uitheemsch, vreemd, b. v. e x o t is e h e planten; – exotlka, m. pl. buitenland
voorwerpen; – exotikodenie, f. verachting-sche
of geringschatting van het uitheemsche; –
exotikomanie, f. exotisme, n. zucht voor het
buitenlandsche en de uitingen daarvan.
ex pacto enz., z. p a c t u m.
expandeeren, lat. (expandére, van pandére,
uitbreiden) uitzetten, uitbreiden, uitspannen; –
expansibel, adj. nw.lat. uitzetbaar, uitrekbaar;
– expansibiiiteit, f. uitrekbaarheid; – expansie
(later lat. expansio), f. uitzetting, uitbreiding,
verwijding; – expansief, adj. uitzettend; – expansieve kracht, f. uitzettingsvermogen, spankracht, inz. aan de gassen eigen; – expansus, a,
um, lat. Bot. uitgestrekt
ex pane, z. ond. p a r t.
expatriëeren, nw.lat. (van patria, vaderland)
uit het vaderland verdrijven, in den vreemde
jagen; – zich expatriëeren, uitlandig gaan, zijn
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vaderland verlaten om zich elders te vestigen,
uittrekken; — expatriàtie (spr. tie = tsie), f.
verbanning; 't verlaten van het vaderland, uittrekken, landverhuizing.
Expectant enz., z. e x s p e c t a n t.
expectoreeren, lat. (expectordre, van peclus,
borst) eig. uit de borst verwijderen; Med.
uitwerpen, uithoesten; (fig.) zich uitlaten, zijn
hart uitstorten, openhartig spreken; — expeetórans, n., pl. expectorantia (spr. ti—tsi),
Med. borstzuiverende, de uitwerping der slijm
bevorderende middelen; — expeetorátie (spr.
tie=tsie), f. nw.lat. Med.'t uitwerpen, uithoesten,
uitwerpsel, slijm; ontboezeming, uitstorting des
harten, hartverlichting.
expeditieren, lat. (expedire, v. pes, gent.
pedis, voet; eig. den voet uit den strik halen,
losmaken, ontwikkelen) uit- of afvaardigen, afzenden, verzenden, bespoedigen, uitvoeren, tot
stand brengen; naar de andere wereld zenden,
spoedig van kant maken; — expediálur, het
worde uitgevaardigd ! ; — expediens, n. (fr.
expédient) middei, hulp- of redmiddel, uitvlucht,
uitweg; — expediént of expeditionair, m. nw.lat.
(fr. expéditionnaire) afzender, uitvaardiger, b. v.
van een geschrift, afschrijver, steller; — expediet
(lat. expeditus) of expeditief (fr. expéditi f), adj.
spoedig, gezwind, vaardig in de afdoening zijner
zaken of in het verzenden, voortvarend, ijverig,
volvoerend, afdoend; — expeditief n. subst.
metalen houder om ouwels tot capsules samen
te plakken; — expeditie (spr. t=ts), f. lat.
(expeditio) zaakvolvoering, afzending, verzending, vervoering van waren, bezorging, uitvoering; tocht, reis, inz. krijgstocht, veldtocht;
gerechtelijke uitvaardiging of het afschrift
van eene rechtshandeling; ook plaats, waar
iets bezorgd wordt; — expediteur, m. fr. af- of
verzender, goederenverzender, bevrachter,
vrachtondernemer.
expelleeren, lat. (expellére) uitdrijven, ver
verdrijven, uitstooten, verwerpen, uit -jagen,
onterven; — expellentla, n. pl. Med.-sluiten,
uitdrijvende middelen.
expendeeren, lat. (expendére, eig. afwegen, v.
pendére, wegen) uitbetalen, betalen, bekostigen;
— expensae (stil. pecuniae) of expénsen, f. pl.
uitgaven, onkosten, inz. gerechtskosten; —
expensae relarddli procéssus, kosten van den
vertraagden rechtsloop; — in expensas c o nd e m n e e r e n, t o t de rechtskosten ver
expensarlum, n. nw.lat. lijst der-ordeln;—
kosten ; — expensilàtie (spr. t= ts), f. eig. expénsi
latio, d. i. het inbrengen eener uitgave in het
onkostenboek; schijnuitgave; vgl. a c c e pt i 1 a t i e; — expénsie, f. (later lat. expensio)
uitbetaling, uitgave; — expensief, adj. duur,
met zware uitgaven verbonden.
Experiéntie (spr. t= ts), f. lat. (experientia,
van experire, ervaren, beproeven) ervaring,
ondervinding; ervaringswijsheid; — experientia
dote!, de ondervinding leert het; — experientia
est optima rerum magistra, de ondervinding is
de beste leermeesteres; — experimént, n. (experiméntum) proef, proefneming, ervarings- of
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kunstproef; een p h y s i e á l i s e h of ph ys i seh experiment, eene natuurkundige
proef; — experimentum antis, proef bij het
kruis, godsoordeel; — experimentum in corpore
viii, z. onder v i 1 i s; — experimentaal, adj.
nw.lat. op ervaring gegrond, proefondervindelijk; proefnemend, door proeven bevestigd,
uitoefenend; — experimentale chemie, f. ervaringsscheikunde, proefondervindelijke schei
experimentale phys%a, f. natuurkunde-kunde;—
in of met proeven, proefondervindelijke natuurkunde; — experimentalist, m. iem., die
steunt op experimenten, inz. in de geneeskunde;
— experimentator, m. iemand, die proeven
neemt, experimenten doet; — experimenteeren,
beproeven, de proef nemen; — expért, adj. lat.
(expértus, a, um) ervaren, bedreven, zaakkundig, als subst.: door de rechtbank of de betrokken partijen benoemd persoon om iets te
onderzoeken en daarvan verslag te doen, zaak
ervarene ; deskundige ; — experto trede-kundige,
Rupérto, lat. sprw.: geloof, den door ervaring
geleerden Robert, d. i. geloof een ervaren man;
— expertise (spr. s=z), f. fr. onderzoek door
e x p e r t s, door zaakkundige personen; —
expertiseeren (spr. s=z), door deskundigen
laten onderzoeken.
expiéeren, lat. (expiàre) verzoenen, boeten,
ontzondigen; — expiàbel, adj. nw.lat. verzoenbaar, wat geboet kan worden; — expiàtie (spr.
t=ts), f. lat. (expiatio) boete, genoegdoening,
verzoening, schuld- of zondenuitdelging; —
expiatóriscb, adj. verzoenend, genoegdoend,
boetend; de expiatorische dood, de
zoendood (van Jezus Christus).
expileeren, lat. (expilàre, v. pildre, van 't haar
berooven, plunderen, v. pilus, haar) uitplunderen, bestelen, berooven; — expiláta hereditas, f.
beroofde of geplunderde nalatenschap; — expilátie (spr. t=ts), f. berooving, uitplundering,

vervreemding van stukken der nalatenschap; —

expilatio hereditátis, berooving eener nog ongedeelde nalatenschap; — expilàtor, m. dief
van erfgoed; straatroover.
expingeeren, lat. (ex-pingére) uitschilderen,
beschilderen; schilderachtig, beeldrijk voorstellen.
expireeren, z. exspire eren.
expisceeren, lat. (expiscári, van piscari, visschen, piscis, visch) eig. uitvisschen; uitvorschen, uitvragen.
explaneeren, lat. (explandre; vgl. p 1 a n) uit
verklaren; — explanàtie (spr. t=ts), f.-legn,
(explanatio) opheldering, verklaring, uitlegging;
— explanatief, adj. nw.lat. uitleggend, verklarend, ophelderend.
expleéeren, lat. (explére, v. plére, vullen) opvullen, aanvullen, volledig, voltallig, maken; —
explemént, n. (lat. expleméntum) aanvullingsmiddel; bijvoegsel (in de rede); — expiètie (spr.
t=ts), f. (expletio) aanvulling; — expletief, adj.
later lat. (expletives, a, um) aanvullend, volmakend; — expletivum, n., pl. expletiva, Gram.
aanvullingswoorden, stopwoorden.
expliceeren, lat. (explicáre) ontvouwen, ont-
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wikkelen, uitleggen, verklaren, ophelderen, uit
duidelijk maken,; ook ten einde bren--enzt,
gen, voleinden; — explicit, mid.lat. (oorspr. afkorting voor explicitum est volumen, explicitus
est liber, d. i. eig. de rol is geheel uiteengerold
of ontvouwd, het boek is _ ten einde (aan het
slot van boeken, handschriften enz.); — explieábel, adj. lat. verklaarbaar, uitlegbaar; —
explicatie (spr. t=ts), f. (lat. explicatio) ontwikkeling, verklaring, uitlegging; — explicatief,
adj. nw.lat. ophelderend, verklarend; — explicite,
ontwikkeld, duidelijk, klaar, uitdrukkelijk, bepaald, met duidelijke woorden, het tegendeel
van implicile.
explodeeren, lat. (explodere, eig. uitklappen,
uitjouwen, van plodére, in de handen klappen)
losbarsten, knallen, ontploffen, met eenen knal
aan stukken springen, bersten; — e x p l o d e er e n d e b o o m w o 1, schietkatoen; — explósie (spr. s = z), f. (lat. explosio) uitklapping, uit
uit- of losbarsting, b. v. van buskruit,-jouwing
van een vulkaan, de knal, schok, stoot; —
explosief, adj. voor ontploffing (explosie) vatbaar of daartoe geneigd; — explosive, I. pl.
nw.lat. Gram. ontploffingsgeluiden, plotseling
of oogenblikkelijk te voorschijn komende
klanken, waartoe de mulce (z. aid.) behooren:
k, t, p; b, d, g (het tegenovergestelde van
continuae z. a.).
Exploit, n. fr. (spr. eksploá; v. 't lat. explicitum, iets uitgevoerds, gewonnene, van explicdre,
ontvouwen, tot stand brengen, uitvoeren; vgl.
e x p 1 i c e e r e n) daad, groote daad, heldendaad; dagvaarding (het e x p 1 o o t) van
een deurwaarder; — exploiteeren, (fr. exploiter)

gebruiken, zich ten nutte maken; bewerken,

ontginnen, bebouwen; dagvaarden, beteekenen; ongeoorloofde voordeelen uit iemands axbeid, of uit zijne nieuwsgierigheid, zijne lichtgeloovigheid enz. hebben; — exploitábel (fr.
exploitable), exploitatief, adj. ontginbaar, bebouwbaar, voor exploitatie vatbaar; — exploitent, m. fr. die een rechterlijk bevel te voltrekken, eene dagvaarding te doen heeft; deurwaarder; sluw winstbejager; — exploitatie (spr. tie=
tsie), f. (fr. exploitation) ontginning, bebouwing,
tenutte-making (van akkers), opdelving (van
ertsen); uitoefening van eenig industrieel bedrijf vooral] van spoorwegen, — exploiteur, m.
ontginner, bebouwer, bewerker, opdelver; ook
bejager van voordeel of winst; inz. die ongeoorloofde voordeelen van eene bediening trekt, die
iemands vertrouwen, zijne lichtzinnigheid enz.
tot zijn voordeel misbruikt; ook: deurwaarder
(vgl. exploit of exploot).
exploreeren, lat. (exploràre) uitvorschen, navorschen, nauwkeurig onderzoeken, uitpluizen,
ontdekken; — exploratie (spr. t=ts), f. (exploratio)
uitvorsching, navorsching, het onderzoek, uit
onderzoek van vreemde land--pluizng;.'t
streken, 't opsporen van delfstoffen aldaar; Med.
nauwkeurige uitvorsching van alles, wat de geneesheer tot grondige beoordeeling eener ziekte
moet weten; — exploratorium, n. nw.lat. 1)
z. v. a. doki-mastikon; —2) sonde
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(z. die woorden); — explorateur, m. fr. kondschapper, bespieder; uitvorscher, nauwkeurig
onderzoeker.
Explosie, z. ond. explodeeren.
expoliëeren, (van 't lat. expolire; vgl. p o 1 i,
enz.) gladmaken, glanzen, polijsten, opsieren,
verfraaien; — expolitie (spr. t=is) of expolitour,
(spr. ou =oe) glanzing, polijsting, verfraaiing,
opsiering; — expolitie (spr. t=ts), Rhet. figuur,
die door verschillende sierlijke bewoordingen
een zaak omschrijft.
exponeeren, lat. (exponére) blootstellen; uit
uitleggen, verklaren, ophelderen; —-enzt,
zich a a n e e n g e v a a r exponeeren, zich
blootstellen, prijsgeven, wagen; — exponént,
m. (v. 't lat. exp onens) Math. aanwijzer, getal
of grootheid, aanwijzende hoe menigmaal eene
andere grootheid, naast welke zij ter rechterzijde iets honger staat, als factor gebruikt is,
of hoe dikwijls de eenheid met een gegeven
wortel vermenigvuldigd of gedeeld moet worden om eene zekere macht te geven; b. v. in
a2 is 2 de exponent en beteekent a x a of
1 x a x a; a 2 beteekent 1/a x 1/a of 1: a x a =
1/a2 ; de exponent kan ook eene breuk zijn, b. v.
a2 /, = f a2 ; ook nul, b. v. a" = 1; — expónens radicis, de aanwijzer van den wortel, b. v. 3 in
a2 ; — exponentiále (spr. ti = tsi) grootheid,
grootheid, werker exponent eene veranderlijke
grootheid is, b. v. ax ; — exponentiale vergelyking, f. vergelijking, waarin exponentiale grootheden voorkomen; — exponentiaal-rekening, f.
ontwikkeling der exponentiale grootheden, rekening met grootheden van veranderlijke
exponenten; — exponíbel, adj. nw.lat. verklaar
voor uitlegging, opheldering vatbaar; —-bar,
exposé (spr. s=z), n. fr. uiteenzetting, openlegging of voorstelling, b. v. der strijdpunten,
rechtsgronden, der betrekkingen enz. ; — expositie
(spr. —zi-tsie), f. (lat. expositio) tentoonstelling;
stelling of plaatsing tegen lucht en zon; uit
verklaring, ontwikkeling van een be--enztig,
grip, opheldering, uitvoerig verhaal of betoog; op het tooneel: vermelding van hetgeen
er voor de handeling van het stuk is voorgevallen; — expositio Sanctissimi, tentoonstelling
van het Allerheiligste in de roomsche kerk; —
expositief. nw.lat. uiteenzettend, ophelderend,
verklarend; — exposure (spr. expoosjer), eng.
het blootgesteld zijn; — exposure-meter, Phot.
photometer tot vaststelling van den belichtingstijd en om de lichtsterkte te bepalen.
exporteeren, lat. (exportare) uitvoeren, (goederen) vervoeren; — exportàbel, adj. nw.lat.
uitvoerbaar, vervoerbaar, geoorloofd uit of
buitenslands te voeren ; — exportsteur, meestal
exporteur, m. (eng. exporter) die waren uitvoert;
— exportátie (spr. tie =tsie), f. lat. (exportatio)
of export, n. eng. uitvoer, goederenuitvoer; —
expórten, n. pl. nw.lat. uitgaande waren, goederen, die uitgevoerd worden; uitvoerartikelen;
— export- bonificatie (spr. t=ts), f. vergoeding van belasting bij uitvoer van waren;
— export-bier, n. uitvoerbier, dat voor uitvoer is gebrouwen; — export-huizen, pl. zulke
-
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handelshuizen, die goederen naar het buitenland
zenden.
Exposé, expositie, z. onder e x p o n e e r e n.
ex post of ex post facto, lat. van achteren,
achterna, naderhand; na gebeurde daad, als het
te laat is.
expostuleeren, lat. (expostuláre; vgl. p o st u 1 e e r e n) vorderen, ernstig eischen; zijn
beklag doen, bezwaren inbrengen, klagen, twisten, verwijten, hard aanspreken, opeischen, ter
verantwoording roepen; — expostulàtie (spr.
tie=tsie), f. (expostulatio) beklag, twist, woordenwisseling, gekijf.
exprimeeren, lat. (exprimére, van premére,
drukken) uitdrukken, beschrijven, met kleuren
of woorden voorstellen; — expres of fr. exprès,
(spr. .xprè) (lat. expréssus, a, um) uitdrukkelijk,
nauwkeurig, juist zoo, voorbedachtelijk, met
opzet, willens en wetens; — expréssis verbis,
met uitdrukkelijke of duidelijke woorden; —
exprésse, m. eigen afgezonden bode, bijzonder
boodschapper; — per expréssum, lat. of par
expres, fr. afgekort p. expr., door ' een eigen of
afzonderiijken bode; — pro expresse positis, voor
uitdrukkelijk bijgevoegd te houden; — exprestrein, m. sneltrein op spoorwegen; — expresbestelling, f. bij brieven enz., afzonderl. onmiddell.
bestelling tegen verhoogd tarief; — expréssie,
f. (lat. expressie) uitdrukking; Piet. kleurgeving, keuze der kleuren, levendige en natuurlijke
voorstelling; uitpersing, uitwringing (van sappen); - con expressióne, it. Muz. met uitdrukking,
nadruk; — expressief, adj. nw. lat. vol uitdruk
nadrukkelijk.
-king,
exprobreeren, lat. (exprobráre; vgl. p r ob r u m) iemand iets verwijten, voor de voeten
werpen, hem scherp berispen, laken, uitschelden; — exprobrátie (spr. t=ts), f. uitschelding,
berisping, verwijt, doorhaling, wraking.
ex pro/esso, z. ond. p r o f e s.
expromitteeren, lat. (expromittére; vgl. p r om i t t e e r e n) een ander door overneming
zijner schuld van de verplichting ontheffen; —
expromíssie, f. nw.lat. overneming eener vreemde schuld, zoodat de verplichting van den eigenlijken schuldenaar tot betaling geheel ophoudt;
— expromíssor, m. overnemer eener vreemde
schuld.
expropriëeren, nw.lat. (expropriáre, van proprins, a, um, eigen) van het bezit of den eigendom berooven, onteigenen; inz. op hoog gezag
en tot openbaar nut iemand, tegen schadeloos
zijn eigendom aan landerijen, ge--steling,va
bouwen enz. ontzetten (gelijk dit bij het aan
kanalen, spoorwegen enz. plaats-legnva
heeft); — expropriátie (spr. t=ts), f. onteigening,
berooving van bezit, eigendomsontzetting tegen
schadeloosstelling, uitkoop; — expropriatie-wet, f.
onteigeningswet;— expropriatie- recht, n. recht tot
onteigening, hetwelk aan bepaalde personen of
maatschappijen door den vorst (of de wet) kan
verleend worden.
ex propriis, z. proprium.
expugneeren, lat. (expugnáre, van pugnáre,
vechten) bevechten, veroveren, door strijd of
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bestorming winnen; — expugnàbel, adj. (lat.
expugnabilis) veroverbaar, winbaar; — expugnàtie (spr. t=ts), f. (expugnatio) verovering,
bestorming; – expugnàtor, m. veroveraar,
overwinnaar.
Expf lsie (spr. s=z), f. lat. (expulsio, van
expellére) gewelddadige uitdrijving, verdrijving,
verstooting; — expulsief, adj. nw.lat. uitdrijvend,
afvoerend; — expulsiva, pl. Med. uitdrijvende
middelen.
expungeeren, lat. (expungére, v. pungére,
steken) uitkrabben, uitstrikken, uitwrijven, wegdoen, te niet doen; — explinctie (spr. t=s), f.
(later lat. expcnetio) uitdelging, wegwissching,
vernietiging.
expurgeeren, lat. (expurgàre; vgl. p u r g e er e n) reinigen, zuiveren; terechtbrengen, b. v.
plaatsen in een geschrift; rechtvaardigen; verontschuldigen; — expurgátie (spr. t =ts), f.
(expurgatio) reiniging,
zuivering, afvoering;
i
rechtvaardiging.
exquireeren, lat. (exquirére, v. quaerére, zoeken) uitvorschen, navorschen, nazoeken; ook
uitzoeken; vandaar exquisiet (spr. s=z) (lat.
exquisztus, a, um) of fr. exquis (spr. ekskie), adj.
uitgezocht, uitgelezen, voortreffelijk, uitmuntend; — exquisitie (spr. —zi-tsie), f. uitzoeking,
keur; onderzoek, navorsching.
ex quocunque capite, z. ond. caput.
ex recension, lat. naar de tekstverbetering
(van een geleerde).
Exrex, m. nw.lat. (ex en rex, koning) gewezen,
voormalig koning.
Exrotulàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl. r ot u 1 u s, enz.) Jur. rechterlijke handeling, door
welke teruggekomen acten, die ter rechterlijke
uitspraak verzonden waren, . geopend worden.
exscalpeeren, nw.lat. (vgl. s c a 1 p e e r e n)
uithollen, uitschillen.
ex schedela, lat. van het briefje, de cedel
(aflezen).
Exscreátie (spr. l=ts), f. lat. (exscreatio, van
exscreáre) uitrochelen, uitspuwen.
exseribeeren, lat. (ex-scribére) uitschrijven,
afschrijven.
exseceeren, lat. (ex-secàre) uitsnijden, wegsnijden; — exséctie (spr. t = ts), f. (exsectio)
't uitsnijden; lubben.
exsecreeren, exseerátie, z. e x e c r e e r e n
enz.; — exsequién, z. e x e q u i e n.
ex Senatus Decréto, lat. volgens (een) besluit
van den senaat.
exsicceeren, lat. (ex- siccáre) uitdrogen ; —
exsieeantia (spr. t=ts), n. pl. Med. uitdrogende
middelen; — exsiccátie (spr. t=ts), f. nw.lat.
uitdroging, 't uitdrogen; — exsieeatief, adj. opdrogend; — exsieeator, m. toestel om zonder
toepassing van warmte vocht af te dampen,
te drogen enz.
exsolveeren, lat. (exsolvére) oplossen; —
exsolutie (exsolutio) en exsolveering, f. oplossing.
ex speciáli gratia, z. g r a t i a; — ex speciali
mandáto, z. mandaat.
exspecteeren, lat. (ex-spectàre, eig. in de verte
uitzien, v. spectáre, beschouwen) verwachten,
.
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hopen, wachten, b.v. op een ambt ; — exspeetàbel, adj. te verwachten, vermoedelijk; —
exspeetánt, m. (exspéctans) wachtende, uit
iemand, die uitziet of verwachting heeft-ziend,
een ambt te krijgen; ook geldinzamelaar bij
het zingen op straat der koorknapen; — exspectántie (spr. tie = tsie) of exspectative, f. nw.lat.
uitzicht op bevordering of verzorging; — exspectatief, in uitzicht staande, afwachtend; —
exspectiveeren, hoop geven, vertroosten, uit
verwachting geven.
-zichtof
exspireeren, lat. (ex-spiráre) den adem uitblazen, den geest geven, overlijden, sterven;
vervliegen, ten einde loopen, afloopen, vervallen; — g e ë x s p i r e e r d, adj. ontzield, uitgebluscht; afgeloopen; — exspirátie (spr. t=ts), f.
(lat. exspiratio) uitademing, jongste uitademing, dood; Jur. ten einde loopen of verloop
van een bepaalden tijd of termijn, de vervaltijd; — exspirium, n. uitademing.
exspoliëeren, lat. (exspoliáre) uitplunderen,
berooven; — exspoliàtie (spr. t=ts), f. (exspoliatio) plundering, berooving.
exspueeren, lat. (exspuére) uitspuwen; — exspultie (spr. t=ts), f. uitspuwing; speeksel; —
exspuitio sanguinis, bloedspuwing.
exstant, adj. lat. (v. exstáre, voorhanden zijn)
nog voorhanden.
Exstase, z. eks tasis.
exsteeren,liever existeeren, z. e x i s t e e r e n.
exstimuleeren, lat. (ex-stimuláre; vgl. s t im u 1 e e r e n) aanprikkelen, aansporen, opwekken, aanmoedigen; — exstimulàtor, m. opwekker, aandrijver.
exstingueeren, lat. (exstinguére) uitblusschen;
.verdelgen, vernietigen, afschaffen, opheffen ; —
exstincteur, m. fr.f. (spr. exstènkteur) vuurblusscher, een toestel om door middel van dubbel
spoedig brand te blusschen; —-kolzuresda
exstinctie (spr. tie = tsie), f. (exstinctio) uitblussching, uitdelging, 't uitsterven; afkoeling van
heete steenen met koud water; Phys. 't ophouden der luchtgolvingen, inz. ten gevolge van
hare chemische werkzaamheid; — exstinctief,
adj. nw.lat. uitblusschend, vernietigend.
exstipitátus, a, um, lat. Bot. stronkeloos.
exstirpeeren, lat. (exstrirpàre, van stirps, de
stam) uitroeien, uitrooien, verdelgen, ontwortelen, uitsnijden; uitpellen; — exstirpátie (spr.
tie=tsie), f. (exstirpatio) uitroeiing, uitdelging;
Chir. 't uitsnijden, uitpellen; b. v. e x s t i r p at i e-m e s, een instrument, waarmede men
een schadelijk oog, een zieke vrouweborst enz.
wegneemt; — exstirpátor, m. uitroeier, verdelger; akkergereedschap tot het zuiveren en losmaken van den grond, schoffelploeg.
exstivulàtus, a, um, lat. Bot. zonder onechte
bladeren.
exstrueeren, later lat. (exstruére; vgl. s t r u ct u u r) ophoopen, opstapelen, optrekken, oprichten, bouwen; — exstrf ctie (spr. tie=tsie), f.
(exstructio) oprichting, opbouwing, bouw.
exsucceeren, later lat. (exsuccáre) uitzuigen,
van sappen berooven; — exsuctïe (spr. t=s),
f. (exsuctio) berooving van sappen, uitzuiging.

EXTENUEEREN.

exsuccis, Bot. zonder sappen, droog.
exsudeeren, lat. (exsudáre; vgl. s u d a m i n a)
uitzweeten, door zweet uitdrijven; — exsudaat,,
n. het uitgezweete, uitgezweete vloeiende en
strembare stof; — exsudàtie (spr. t= ts), f. nw.lat.
uitzweeting in de holten van het lichaam.
Exsuff látio, f. lat. uitblazing, het door aanblazen verwijderen, exorceeren van den boozem
geest, bij den doop der Katholieken nog in
gebruik; afllatio is het aanblazen van den
goeden geest. Zie ook e p h p h a t a.
exsuleeren, z. e x u 1 e e r e n; — exsulteeren, z. exulteeren.
exsupereeren, lat. (exsuperáre; vgl. sup er e e r e n) uitsteken, overtreffen; — exsuperàbel, adj. overtrefbaar, overwinnelijk; — exsuperántie (spr. t=ts), f. (lat. exsuperantia) uit
-stekndhi.
exsusciteeren, lat. (exsusciláre; vgl. s use i t e e r e n) opwekken, aanmoedigen, aanzetten, aanstoken; — exsuseiatie (spr. t=ts), f.
(exsuscitatio) opwekking, aandrijving, aansporing, sans toking.
Exta, pl. n. lat. (exta) de ingewanden.
ex tacito, z. ond. face.
extant, z. exstant.
Extase, z. ekstasis.
ex tempore, z. t e m p u s; — extemporeeren,
nw.lat. voor de vuist of onvoorbereid iets
verrichten, b. v. spreken, schrijven, spelen,
zingen enz. ; vgl. i m p r o v i s e e r e n; — extemporàle, n. lat. pl. extemporalia, voor de
vuist of onvoorbereid vervaardigde taal- of
schrijfoefening; — extemporaan of extemporair,
adj. nw.lat. wat zonder overleg of vertoef,.
terstond, oogenblikkelijk, voor de vuist geschiedt.
extendeeren, lat. (ex-lendére) in de lengte en
breedte uitspreiden, uitstrekken, uitbreiden,
verwijden; — zich—, zich uitstrekken, verbreiden, voortplanten, vergrooten; — extensibel,
adj. nw.lat. uitrekbaar, rekbaar; — extensibilitelt, f. rekbaarheid, uitrekbaarheid; — exténsie,
f. lat. (extensio) uitzetting, uitbreiding, uit
grootte, uitgestrektheid; Muz. 't uit-reking;
linkerhand boven-streknvadpi
de applicatuur bij het vioolspel; — extensief,
adj. (later lat. extensivus, a, um) als adverb.
ook extensive, volgens uitstrekking, uitgestrekt
of uitstrekkend; omvattend; het tegengest.
van intensief;—extensieve groot h e d e n, ruimtegrootheden; — — exténsor, m.
Anat. strekspier; — exténsum, n. Kmt. uitvoerige aanwijzing van de oorzaken van een
faillissement, met opgave van de schulden en
vorderingen (debet en credit); — in exténso,
zeer uitvoerig, volledig, geheel, en al, in zijne
volle uitgebreidheid.
Extént, m. eng. de met persoonlijke hechtenis
verbonden executie in de bezittingen.
extenueeren, lat. (extenuáre, van tennis, dun)
verdunnen; uitmergelen, uitteren, krachteloos
maken, verzwakken, verachtelijk maken; smaden, verkleinen; verschoonen, verzachten; —
extenuantia (spr. tie = isie), n. pl. verdunnings-
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middelen; – extenuàtie (spr. tie=isie), f.
(extenuatio) verdunning; krachtvermindering,
uitmergeling, uittering; afneming, vermindering, verkleining, verlaging, verzachting, ver
tegendeel der h y p e r b o l e.-schonig,et
Exterieur, n. fr. (= lat. exterior, exterius)
uiterlijk, uiterlijk aanzien, buitenwerk, buiten
uitwendige; – à l'extérieur, uiterlijk,-zijde,ht
naar uiterlijken schijn; als subsi. m. buiten
– ministre de l'extérieur, minister van bui-land;
zaken; – exterioriteit, f. nw.lat.-tenladsch
(fr. extériorité) buitenzijde, het uiterlijke, oppervlakte.
extermineeren, lat. (extermináre) verdrijven,
uit het land drijven; uitroeien, verdelgen, uit
verderven, vernielen; – exterminátie-delgn,
(spr. tie=tsie), f. nw. lat. verdrijving, verjaging;
uitroeiing, verdelging, vernieling.
extern, lat. (exiérnus, a, um, van eater, van
buiten aanwezig) uiterlijk, uitwendig; uit
vreemd; buitenwaarts(ch), van buiten;-hemsc,
– argumentum externum, z. a r g u m e n t; –
extérnen, m. pl. van buiten komenden, leerlingen, die de school bezoeken zonder er in gehuisvest te zijn (in tegenst. met de p e n s i o nn a i r e s), daggangers, stads-, dorpsscholieren;
ook fransche hulpartsen, die niet mede in het
hospitaal wonen; – externaat, n. schoolbezoek
door scholieren die buiten de inrichting gehuisvest zijn; school, waarin enkel dagleerlingen (geen kostleerlingen) worden opgenomen;
– externisten, m. pl. Med. uitwendig beschadigden, aan uiterlijke wonden lijdenden; ook zieken, die niet in het gasthuis opgenomen maar
toch daar behandeld en van geneesmiddelen
worden voorzien.
exterritoriaal, adj. nw. lat. (vgl. t e r r i t or i u m) buiten het gebied van een land gelegen,
uitlandsch, tot vreemd gebied behoorende; – exterritorialiteit, f. 't verbannen-zijn uit het vaderland; ook bevoegdheid van de gezanten en hun
gevolg om in vreemde staten naar de wetten van
hun land te leven, en hunne vrijstelling van alle
persoonlijke staatslasten en opbrengsten; voorts
recht der oorlogsschepen in vredestijd in buiten
wateren onder de jurisdictie van hun-landsche
eigen land te blijven; ook vrijdom van belasting,
dien de paus in Italië geniet.
Extersteenen, n. pl. loodrechte, tot aan den
grond gescheurde rotsen, met uitgehouwen trappen, ,vertrekken enz., zooals men die in het Teutoburger Woud vindt.
extingueeren, extincteur, extinctie enz., z.
e x s tingueeren.
extipitatus, extirpeeren, enz. zie e x s t–.
Extispielum, n. lat. (v. exta, pl. ingewanden en
specere, spicére, bezien) ingewandenschouw, bezichtiging van de ingewanden der offerdieren; –
extíspices, pl. lat. (sing. extispex) wichelaars bij
de oude Romeinen, die uit de ingewanden der
offerdieren voorspellingen deden. Ook e x s t....
extolleeren, lat. (extollére) verheffen, prijzen,
roemen.
extorqueeren, lat. (extorquére; vgl. t o r q u e er en) afpersen, afdwingen; – extórsie, nw. lat.
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afpersing, afdwinging, 't verkrijgen door geweld,
door gewelddadigheid, afpersen; – extórtor, n.
afperser.
Extorquent, z. e x t o r t o r.
extra, lat. (samengeer. uit extera, scil. parte,
op de buitenzijde; vgl. e x t e r n) buiten; boven
buitendien; buitengemeen, buitengewoon;-dien,
in samenstelling z. v. a. uitstekend, bijzonder;
(b. v. e x t r a - f i j n, zeer fijn, bijzonder fijn);
– iets extra of extra's, iets buitengemeens, bijzonders, niet alledaagsch; – extra-blad, bijblad,
buitengewone bijlage tot eene courant enz., zoo

ook extra-geld, extra- kosten, extra-verdienste,
bij- of zakgeld, bijkosten, bijverdienste enz. ; – de
extrapost, buitengewone post, eigene post, in tegenst. met de gewone post; – extra-trein, m. op
spoorwegen: buitengewone trein, buiten de gewone dienstregeling.
extra-axillaris, lat. Bot. buiten den oksel.
Extract, z. ond. extraheeren.
extra culpam, z. ond. c u 1 p a.
extradeeren, nw. lat. (van ex en tradére, vgl.
t r a d e e r e n) uitgeven, overhandigen, uitleveren, overgeven; – eitraditie (spr. tie = tsie), f.
overgaaf, uitlevering van een misdadiger of gevangene aan zijn wettigen vorst of rechter; –
extraditlo actórum, uitlevering, overgave der
acten.
Extrados, m. fr. (spr. do; v. dos, rug) naar buiten gebogen (convexe) oppervlakte van een gewelf, het tegengest. van i n t r a d o s (vgl.
doue11e).
extra ecclesiam nulla salus, lat. buiten de kerk
is geen heil (de grondstelling der alleenzaligmakende R. Kath. kerk).
extraëssentiéel (spr. t2 = tsi), nw. lat. (vgl.
e s s e n t i ë e 1) onwezenlijk.
extraheeren, lat. (extrahére) uittrekken, b. v.
Arith. den wortel uit een getal; Chem. het zout
uit eene plant, uit een mineraal; een uittreksel
maken; in het kort samenvatten; Jur. een bevel
of vonnis lichten; – extrahént, m. (extrahéns)
uittrekker; Jur. wie tot de beslissing eener zaak
gerechtelijke hulp vraagt en ze daarom moet betalen; – extract, n. 1) lat. (extráctum, pl. extracta;
fr. extrait, op recepten afgekort extr.), het uitgetrokkene, uittreksel, uitgetrokken sap en kracht
uit vleesch, planten, artsenijen, enz. ; inz.-stofen
extráctum aquósum, waterig –, e. vinósum, wijnachtig –, e. spirituósum, wijngeestig uittreksel; –
extrácta composita, samengestelde extracten; –
extrácta frigide paráta, koud bereide extr. ; –
extrácta simplicia, enkelvoudige extr. ; 2) (nw.
lat. extráctus, m.), uittreksel uit schriften, boeken enz. ; – extráctus actórum, Jur. uittreksel uit
de rechtshandelingen; – extracteur, m. fr. toestel
in verscheiden industrieën om bepaalde stoffen
uit te trekken; – extractief, adj. nw. lat. uittrekkend; – extractiefstof, I. door water en wijngeest
oplosbare en uit te trekken bestanddeelen van
organische lichamen; – extráctie (spr. tie = sie), f.
uittrekking, het uittrekken; fr. ook voor afkomst, geboorte, inz. goede afkomst; vandaar
een man van extractie, van goede afkomst, van beschaving en opvoeding, een aan-
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zienlijk man; - extractor, m. toestel aan de moderne geweren om de leege patroonhulzen automatisch uit den loop te verwijderen, uitwerper
(ook e j e c t o r geheeten); ook z. v. a. v e n t i
fr. (spr. extrè) bij-1átor(z.ald);exis,p
parfumeurs : spiritueuze oplossingen van reuk
behandelen van de door-stofen,dirh
e n f 1 e u r a g e (z. ald.) welriekend gemaakte
vetten met alkohol gewonnen worden; ook in het
algemeen: mengsels van welriekende stoffen
voor gebruik op zakdoeken enz. ; - extrait d'absinthe (spr. ekstrè dabseht'), aftreksel of geest van
alsem, absint, een maagversterkende kruiden

-brandewij.
extra f oliae us, lat. Bot. onder den bladsteel,
buitenbladerig.
extra Hungariam non est vita, (et) si est vita,
non est ita, lat. buiten Hongarije is er geen leven,
en zoo er dit is, dan is het toch niet zoo (de leus
van de Hongaarsche patriotten).
extra- judiciaal, adj. nw. lat. (vgl. j u d i c i u m
buitengerechtelijk.

extra- liberaal, adj. nw. lat. zeer mild, zeer

vrijgevig.

extra linéam, z. 1 i n e a.
extra-mundaan, adj. lat. (v. mundus, wereld)
buitenwereldlijk.
extra muros, z. ond. mucus.
Extranéus, m. lat. (van extra, z. ald.) bui
vreemdeling; ook iemand die aan-tenladr,
een school het eindexamen aflegt zonder leerling dier inrichting geweest te zijn; - extranel
lat. verbanning naar vreemde oorden;-tei,f.nw
ook eigenschap van hetgeen uit verre oorden
komt.

extra ordinem, z. ordo; - extraordinair, adj.
(lat. extraordinarius, a, um; vgl. o r d i n air)
buitengemeen, ongewoon; - extraordinarius, m.
inz. buitengewoon hoogleeraar aan eene hooge-
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extravaseeren (spr. s=z), nw. lat. (van extra
en vas vat, pl. vasa) Med. uit de eigenlijke vaten
uittreden, uitvloeien, inz. van bloed; - extrava saat, n. uitgetreden bloed, uitstorting van bloed
of andere vloeistoffen in lichamen; - extravasatie
(spr. -za-tsie), f. uittreding van het bloed
of andere vochten uit hunne vaten; - extravasatio aëris, z. v. a. e m p h y s e m a; - extr. sanguinis, bloeduittreding.
Extraversie, f. nw. lat. (vgl. v e r s i e) eig.
buitenwaartswending; Med. uitscheiding van
zuren en zouten.
Extreme, adj. fr. (lat. extrèmus, a, um, superl.
van exterior; vgl. e x t e r i e u r), uiterst, laatst,
hoogst; buitengewoon; als subst. n. (lat. extrémum) 't uiterste; eindpunt; hoogste, top, tinne,
hoogste graad; - extremes, m. pl. elkander tegen
dingen; ook overdrijvingen; - les-overgstld
extrêmes se touchent, fr. (spr. le zekstrem s'toes j')
de uitersten raken elkander, de strijdigste dingen
vindt men soms bijeen; - ad extréma, lat. op het
uiterste; - ad extrémum, ten laatste, eindelijk; in extrémis (scil. momentis) in de laatste oogenblikken des levens; - extremiseeren (spr. s=z),
nw. lat. het laatste oliesel toedienen; - extremiteit, f. (lat. extremitas) het uiterste, uiterste einde,
eindpunt, beslissend punt; uiterste verlegenheid,
nood of gevaar; laatste toevlucht; - extremitas
cotyledonaris, lat. Bot. zaadlobbig einde; extremitas radicalis, Bot. worteleinde; - extremiteiten, I. pl. uiterste lichaamsdeelen, eindleden, einden of toppen aan armen en beenera;
ook in 't algemeen handen en voeten, tegenover
den romp.
extriceeren, lat. (extricàre; vgl. t r i c a) ontwikkelen, ontwarren, met moeite uitbrengen.
extrinsécus, lat. (v. extrim, ongebruikelijke adverbiale vorm van exter, van buiten aanwezig,
en secus, anders, in samenst. zijde) van buiten,
uiterlijk, uitwendig, buitenwaarts;- extrinsecaal,
adj. uiterlijk.
eztrórsum, adv. nw. lat. Bot. naar buiten gericht.
Extrovérsie, f. nw. lat. het zelfde als e x t r a-

school.
extra- parochiaal, adj. nw. lat. (vgl. p a r o c h i e) buiten het kerspel, niet tot het kerspel
behoorende.
Extra-post, z. ond. extra; vgl. p o s t.
v e r s i e.
extrareus, lat. Bot. buiten het kiemwit.
extraseculair, adj. nw. lat. (vgl. s e c u 1 a i r)
extrudeeren, lat. (extrudére) uitstooten, weg
lat. uitstoo--drijven;xtfLg(sp.=z),nw
meer dan honderdjarig.
extraterritoriaal, z. v. a. e x t e r r i t o r i a a 1. ting.
extra-uterinaal, adj. (lat. extra-uterinus, a,
extubereeren, lat. (extuberdre, v. tuber, bult,
um), op abnormale wijze zich bevindende of zich gezwel) opzwellen, oploopen; - extuberátie (spr.
vormende buiten den u t e r u s (z. ald.) b. v. tie = tsie), f. (extuberatio) gezwel, opzwelling, buil,
bult, uitwas.
extra-uterinale zwangerschap.
extravageeren, nw. lat. (uit het lat. extra en
extumesceeren, lat. (extumescére) opzwellen; vagári, samengesteld; vgl. v a g e e r e n) uit- extumeseéntie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. opzwelspatten, buiten de maat, het spoor gaan; onzin ling, gezwel, opzetting, b.v. van een been; spreken, ongerijmde, dolzinnige dingen zeggen extumidisch, adj. opzwellend, gezwollen, bultig,
en doen, raaskallen; - extravagant, adj. uitspat- ongelijk.
tend, uitsporig, buitensporig; overdreven, ongeexubereeren, lat. (exuberàre, v. uberdre, vruchtrijmd, dwaas, onbedachtzaam; -extravagánten of baar zijn, uber, vruchtbaar, rijkelijk) overzwelextravagántes, pl. aan het Corpus juris canonici, len, weelderig wassen, in overvloed zijn; toegevoegde verzamelingen van decretalen van exuberánt, adj. (exubérans) overvloedig, onnooJohannes XXII en latere pausen; - extrava - dig, rijkelijk, weelderig; - exuberántie (spr.
gántie (spr. tie=tsie), f. uitspatting, overdrij- t=.-ts), f. (exuberantia) onnoodige overvloed,
ving; ongerijmdheid, onbezonnenheid, dwaas- overmaat, volheid, overtolligheid, b. v. van
heid, gekheid.

woorden.
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Exudenisme, n. gr. (van ex-udenídzein, voor
niets houden, gering achten enz., v. udén, niets)
te-niet-doening, wederlegging door minachtenden voorbijgang of spotachtige beantwoording
der tegenpartij.
exulcereeren, lat. (ex-ulceráre; vgl. ulcus)
zweren veroorzaken, zweren, tot zweren brengen; ook: openkrabben, opensteken; – exuleeratle (spr. t=ts), f. (exulceratio) ontsteking en
verzwering, verettering; zweer.
exuleeren of exsuleeren, lat. (exsuldre; van
exsul, balling) buiten het vaderland, in ballingschap, als balling leven; onderscheiden van
e x i 1 e e r e n (z. ald.); – exultint, m. (exsu lans)
verdrevene, verbannene, balling.
exulteeren, lat. (exultàre, of eig. exsultàre, v.
sultàre, huppelen, dansen) van vreugde huppelen of springen, jubelen, juichen; – exultàtie (spr.
tie =tsie), f. (exultatio) vreugdegehuppel, gejuich; – exultet, een door den H. Augustinus ver
hymne, welke daags vóor Paschen-vardige
in de grieksche kerk gezongen wordt (zoo genoemd naar de eerste woorden: exultet jam angelica turba, het engelenkoor juiche).
exundeeren, lat. (ex-undare, van unda, golf)
overvloeien, overstroomend naar buiten treden;

– exundàtie (spr. t= ts), f. (exundatio) 't uittreden

van een rivier enz., buiten de oevers gaan.
ex ungue leónem, z. ond. unguis.
Exilstie, f. lat. (exustio, v. ex-urére, uitbranden)
Med. verbranding, brandwond.
ex usu, z. u s u S.
ExutorIum, n. nw. lat. (van exuére, af- of uit
iedere-trekn)ig.u smdel;M.
kunstzweer, door garou-bast, spaansche vliegen,

I., vorkorting voor /a; lat. maak, factum gedaan, of f ia , het geschiede, toegestaan 1 Muz.
= forte of = t, de vierde toon van den grondtoon c. ; ook = films, f ilia, zoon, dochter; op
het kompas van engelsche uurwerken = faster,
sneller; – F. bij thermometers en temper. opgaven = Fahrenheit; – F. bij de Romeinen een getalteeken = 40 ;– P. of F. = 40,000; – F. voor f
u g i t i v u s, vluchteling, werd ontvluchten en
weder gevangen slaven op het voorhoofd gebrand; – F. eng. = fellow (z. ald.); – F. F. F. F.
als symbool der turners: hgd. frisch, f romm,
f roh, /rei; fr. franc, frail, fier, fort; eng. frank,
fresh, frisk, free; ital. franco, fresco, f zero, forte ; sp.
franco, fresco, firme, f uerte; port. franco, fresco,
fero, forte; zw. frisk, from, f reidij, fri; — F. G. S..
Fellow (of the) Geological Society; – F. H. S. = F.
(o f the)Horticultural S. ; – F. I. A. = fellow of the
Institute of Actuaries, zie A. I. A. ; – F. L. S. =F.

F.

setons enz. verwekt; – Exuvien, f. pl. lat. (exu viae) uitgetrokken kleederen; aan den vijand ontnomen rusting, wapens enz.; afgestroopte huid
of afgestroopt hulsel, b. v. der slangen enz.;
exuv^w
' e viperum, slangenhuiden en slangebalgen.
ex voto, z. v o t u m.
Eyra, Eir, f. noorsche Myth. de godin, die de
goden bij ziekte verpleegde.
Ey, chin. lengtemaat, 240 passen.
Eye, eng. (spr. naij) oog; – eye bares, oogstaven (bij ijzeren bruggen).
Eyraudisme, n. gewoonte der dagbladen om do
belangstelling van de lezers over een misdadiger
gaande te houden.
Eyx(i), ox(i), f. skand. (vgl. dui. axt) bijl.
Ez, m. hebr. boom.
Ezan, turk. oproeping tot het gebed van de
tinne der moskeeën; vgl. m o e ë z z i n.
Ezeehiél, hebr. (jecheskèl, gr. Iezekiël) manse.:
sterkte Gods, sterkte door God ; – Ezeehiëllisten,
m. pl. aanhangers van James Brothers, die op het
einde der 18de eeuw in Engeland optrad als de
profeet, die geroepen was om de Joden naar Jeruzalem terug te voeren.
Ezelsbrug, f. hulpmiddel voor trage en domme
leerlingen, om hun taak te vergemakkelijken; –
ezelsfeest, n. kerkelijk feest uit de Middeleeuwen, waarbij in kersttijd een ezel voor het altaar gebracht werd, zinspelend op Matth. II, 13
en Joh. XII, 14; – ezelshoofd, Mar. halfrond,
sterk, dik met ijzer beslagen hout, over den top
van den mast gelegd en aan 't vooreinde voorzien van een gat (de hommer), waardoor de steng
loopt; – ezeltje, n. barg.vinkellade; foulard, das.
Ezteri, m. bloedsteen, bloedjaspis.

London & Edinburgh; – F. S. A. = F. (of the) S.
( 01) Antiquarians; – F. W. S. = F. (of the) Wernerian S. z. deze alle onder F e 11 o w; – F. = f uturum; –F. F. of Fr. Fr. = f ratres, z. ond. fr a ter;

– F. I. = formula internationdlis, bij den naam
van geneesmiddelen, die bereid zijn naar de
regels voor internationale eenheid van samen
sterk werkende geneesmiddelen-stelingdr
(Brussel); — f. of fec. = fecit; —. f . of fem. =f emininum; – f d. = fungeerend, waarnemend; – f. of
f1. = florins, florenen (z. ald.); – ft. o. w. =

florin österreichischer Wdhrung, f 1,20; ft. C. M.
= florin Conventions-munze, f 1,25; – f. of fol.
ook f°. = folium, folio; – /°. r°. = folio, recto; –
f. o. w. = first (spr. f urst) open water, enz. eerst
open water; – /. o. b. = free on board, (spr. frie on
boord) enz. vrij aan boord; – /. v°. = folio verso,

z. ond. f o 1 i u m; – fj^, afkorting voor p a n d e ct e n (z. ald.); ook voor f ecèrunt, lat., (zij) hebben
(of the) Linnean S.; – F. R. S. = F. (of the) Royal het gemaakt; en voor finissimo (z. ald.); – ff of
S. ; – F. R. S. E. = F. (of the) Royal S. (at) Edin- f f f, Muz. = fortissimo; – Fase. = f a s c i k e 1
burgh; – F. R. S. L. & S. = F (o /the)
the) Royal S. (at) (z. ald.);–Fehr. = Februari (z. ald.); –Fil. =

F.
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F' 'ppus, (brief van Paulus aan de) F' 'ppensen;
- Filem. _ (brief van Paulus aan) Filemon; - Fl.
of Flay. = Flavius, oud-rom. naam; - t. 1. a., I. s.
a., F. M., z. ond. fiat; - F. 211. = f rancsmacons,
vrijmetselaars ; - t. m., z. ond. f o 1 i u m ; - Fr.
= frater; - Fri. = Fraulein, mejuffrouw, jonk
- frag. = fragile, breekbaar; - /r. =-vrouw;
franco; - /r., f rc., /res. = franc, francs; - /.s. =
faire suivre, laten volgen; - lung. = fungeerend,
waarnemend; - f z. = f orzando; - F. S. N. = f avente summo numin`e, onder bescherming van het
Opperwezen; - F. C. 0. = finis coronat opus, het
einde kroont het werk; - chemische teekens zijn:
F. = Fluor; -Fe. = ferrum, ijzer; -F. Als muntteeken: op oudere duitsche munten: Maagdenburg; op oostenrijksche: Hall in Tirol; op fransche: Angers; in het duitsche rijk: Stuttgart.
Faam, z. fama.
Fab., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor 0. Fabricius (gest. 1822).
Faba, f. lat. boon; p1. fabae; fabae albae,
Pharm. witte zaden der gewone en dwergboonen; f. pichurim, pichurimboonen, een middel
tegen buikloop; - fabarii, m. pl. lat. booneneters; vroeger iron. benaming der zangers, omdat zij, ter zuiverhouding van hun stem, veel
boonera plachten te eten.
Fabel, f. lat. (f abula; van fan, spreken, zeggen) verdichte vertelling, inz. de wsopische of
dieren - fabel, soort van zinnebeeldige leerverdichtsels, bestaande in het verhaal eener verdichte zinnelijke handeling, die aan dieren en andere
voorwerpen wordt toegeschreven, om daardoor
zedelijke waarheden aanschouwelijk te maken,
verdichtsel, sprookje, leugen; de fabel van een
tooneelspel, het kortverhaal, onderwerp daarvan;
- fabel -epos, m. dierenheldendicht, een iron. hel
waarvan de handelende personen die--denicht,
ren zijn; - fabelleer, z. m y t h o 1 o g i e; fahie, f. fr. fabel; - une fable convenue, volgens
(stilzwijgende) overeenkomst voor waar aangenomen en uitgegeven fabel; - fabuleeren, (lat.
f abulári, praten, vertellen) verdichten, leugens
vertellen, beuzelen; - fabulánt, m. nw.lat.
sprookjesverteller, onbeduidend snapper; - fabulist, m. nw.lat. fabel- of sprookjesdichter; fabulens, adj. (lat. fabulósus, a, um), fabelachtig,
op een sprookje gelijkende, verdicht, onwaar
labiel n. fr. (spr.-schijnlk;fabu,te
au=oo), pl. fabliaux, fabelachtige verdichtselen,
geestige en naieve vertelsels in versvorm, uit de
Middeleeuwen; - fabliers, pl. (spr. f abl?é), dichters daarvan.
Faber, m. lat. smid, werkman (als mansnaam gebruikt); bij natuurwetensch. benamingen voor F. Faber (gest. 1828).
fabrica, f. lat. (werkplaats, kunst, vervaardiging, van faber, werkman in hout en andere harde stoffen) van Katholieke kerken en geestelijke
gestichten: bouw, onderhoud, bouwplicht,
bouwzorg; ook onderhoudskas eener kerk enz.;
- in f abricam scholae, tot schoolgebruik, dat is
tot onderhoud der schoolgebouwen, tot bezoldiging der leermeesters enz. ; - pro f abrica, voor
de kosten van onderhoud; - fabriek, f. (fr. f abri-
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que) werkplaats, werkhuis,.. inrichting, waarin
een zeker getal arbeiders tot hetzelfde doel, bij
geregelde verdeeling van den arbeid, werkzaam
zijn, en waar inz. machines worden aangewend
(van ruimer beteekenis dan m a n u f a c t u u r
z. ald.); - fabriek, m. stadsbouwmeester; - labriekgoud, n. met koper gemengd goud, vaak van
zeer gering gehalte, ter vervaardiging van allerlei kleinigheden tot sieraad enz.; ook soort van
bladgoud tot vergulden; - fabricaat, n. (f abricatum) de vervaardigde waar, kunstvoortbrengsel; - fabricage (spr. g=zj), f. stadsbouwmeesterschap; - fabrikant, m. werkmeester, oprichter,
bezitter, bestuurder eener fabriek; ook ver
groot van zulke voor--vardige,mknht
werpen, die door fabrieken geleverd worden,
b. v. een hoedenmaker, lakenwever, enz. ; fabrikeur, m. z. f a b r i k a n t; - fabricatie
(spr. t= ts), of fabricatuur, f. vervaardiging, bewerking der waren; - fabriceeren, lat. (f abricarz)
vervaardigen, maken, bewerken, bearbeiden,
voortbrengen.
Fabulant, fabuleeren enz., z. ond. f a b e 1.
Facade, z. ond. f a e e.
Facchino, m. ital. (spr. f akkíeno, van 't lat.
fax, gerit. facis, fakkel, oorspr. bundel hout;
vgl. f a g o t; of voor f aschino, van 't lat.
f ascis, f ascina, pak, bundel, gelijk het mid.lat.
f achinatio, voor fascinatio; vgl. f a q u i n) lastdrager; pakdrager.
Face, f. fr. (provene. f atz, facia, fassa, facha,
it. faccia, van 't lat. facies), aangezicht, gelaat,
gezicht, aanschijn, voorzijde, buitenzijde; oppervlakte, vlak; toestand, gesteldheid der dingen; Mil. voorzijde of gezichtslijn van een bolwerk; ook voorhoofdplaat van paarden; scherpe
kant of lijst bij houtwerk; - faces d'un accord,
Muz. fr. de verschillende liggingen der tonen in
een accoord; - face maken, Mil. het hoofd bieden,
pal staan, stand houden; tegenover staan, zich
tegenover plaatsen; - en face (spr. ah-), van
voren, tegenover, in het volle gezicht; in tegenstelling van en pro/il;
il; - face-d-main, f. bril met
lang handvat; - facade, f. (spr. f ass ' ' ') voorgevel, voorzijde, front van een gebouw; Muz.
front of voorzijde van een orgel; - facciata, f.
it. (spr. f atsjata) voorzijde, b.v. van een bedrukt
of beschreven blad; - facétten, f. pl. de kanten,
hoekig of ruitswijze geslepen zijden of vlakken aan glaswagen en edelgesteenten; - facettenoog, n. veelvlakkig oog, zooals b.v. vliegen
hebben; - facetteeren, (fr. f acetter) ruiten, veelzijdig, veelhoekig of ruitsgewijs snijden of
slijpen.
Facenda, z. f a z e n d a.
facesseeren, lat. (f acessére) veel te doen geven,
onrust, verdriet aandoen.
Facetiën (spr. ti= tsi), pl. lat. (f acetiae, van
f acétus, fijn, geestig, vernuftig) grappige, luimige
invallen, scherts, jokkernij, snaaksche of potsige
woorden; - facetiëus (spr. ti =tsi), nw.lat. grappig, koddig, snaaksch; - f aceto, f aceta, f acetemente, it. Muz. schertsende, op eene geestige, vroolijke wijze.
Facetten, z. ond. f a e e.
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facheeren, fr. (f ocher, spr. f asj-; provenc. uitkomst; - facit indignatio versum, de verontf astigar, sp. f astidiar, van 't lat. f astidium, af- waardiging maakt den dichter (eig. het vers)
keer, walging, f aslidire, ergens van walgen) boos d. i. geeft aanleiding om als (satyrisch) dichter
maken, verdrieten, vertoornen; - facherfe, f.
verdrietelijkheid, ergernis, kwelling, ongeneugte;
- facheux, adj. (spr. f asj eus), spijtig, verdrietig,
ergerlijk; - facheux troistrième (spr. wazième) m.,
,derde persoon, die een gezelschap van twee hinderlijk, tot last is.
Fachine, z. f a s c i n e n.
Fachinger-water, n. (bij verbastering ook fa-chner-water), mineraalwater, dat een aangenaam zuurachtigen, eenigszins zilten en zeer
verfrisschenden smaak heeft en veel koolzuur
bevat. Het ontspringt bij het dorp F a c h i ng e n aan de Lahn in het hertogdom Nassau,
en wordt vandaar, zoo tot geneeskundig gebruik
.als tot verkoelenden drank, in kruiken allerwegen verzonden.
faciel, (fr. facile, lat. f acilis, e, v. f acére, maken) licht, gemakkelijk; gewillig, gedienstig,
wilvaardig; toegevend, verdraagzaam, inschikkelijk; spraakzaam, vriendelijk; - facilis descensus Averno, lat. gemakkelijk is het afdalen in de
onderwereld (citaat uit Virgilius' Aeneis); facile prínceps lat. gemakkelijk, verreweg de
eerste; - faciliteit, f. lat. (facilitas) gemakkelijk
lichtheid, vlugheid, behendigheid; al te-heid,
groote toegevendheid, inschikkelijkheid, vriendelijkheid, gedienstigheid, genaakbaarheid; laciliteeren, nw.lat. (fr. f aciliter) verlichten, gemakkelijk maken; zwarigheden opruimen; facilitátie (spr. tie=tsie), f. verlichting, bevordering.
fades, f. lat. (van facére, maken, als zeide men
makelij, d. i. bouw, vorm of gestalte van het
lichaam) gelaat, aangezicht, gestalte; - in f aciem,
in 't gezicht, onbeschroomd; - facies hippocratica, f. Med. doodsgelaat, in het oog vallende
verandering van het gelaat van een stervende
(door H i p p o c r á t e s het eerst beschreven);
- faciaal, adj. nw.lat. het gelaat betreffende,
daartoe behoorende; - faciaal -linie (linéa f aciàlis), aangezichtslijn (naar C a. m p e r); faciaal-zenuw, f. (faciális) de gelaatszenuw; .f acies leprósa, gezichtsuitslag.
Facilét of facinét, n. (van 't ital. f azzolélto en
dit waarsch. van het duitsch f elzen, f etze, oorspr.
kleederen, got. fata, oudnoorsch f ot, vgl. het
it. pezzuola, lap en neusdoek) in Opper-Duitschland gebruikelijk voor : zakdoek, neusdoek,
handdoek; - facilet heet ook het bekken, dat
bij het misoffer in de R.-Kath.. kerk gekust
wordt.
Faciliteit, faciliteeren enz., z. ond. f a c i e 1.
f acinus, n. lat. (v. facére, maken, doen) groote,
buitengewone daad, inz. schanddaad; pl. fa
cinora, Jur. schanddaden, boevenstukken; facinoreus, adj. (lat. f acinorósus, a, um) mis dadig, schanddadig.
f acio ut des of f acio ul f acias, lat. Jur. ik doe,
opdat gij geeft of doet, een minder bepaalde en
verbindende vorm van contract in het rom.
recht; - fácit, n. (lat. facit, eig. het maakt) som,
gezocht . en gevonden getal, hoofdgetal, bedrag;
:

op te treden (citaat uit Juvenalis' satiren).
Facon, f. fr. (spr. f asón; it. f azione, van 't lat.
factio, v. facére, maken, eig. maaksel) f a t s o e n
wijze, manier; vorm, gedaante van een kunst
welvoeglijkheid, wijze van wel te-gewrocht;
leven en zich te gedragen; verfijnde zeden; ook
arbeidsloon, maakloon, bestede moeite en tijd;
pl. facons, plichtplegingen, omstandigheden,
complimenten; - /aeon de parley (spr.
-parlé), spreekwijze, zegsmanier, onbeduidende
woorden; - sans f aeons (spr. son- f asah), zonder
complimenten; een sans-fagon, plomp mensch,
vlegel; - faconneeren (fr. f aconner), f a t s o en e e r e n, vormen, de gedaante geven; de ver
versiering aanbrengen; g e f a c o n--eischt
n e e r d e s t o f f e n, gegaufreerde, met figuren bedrukte, gewaterde stoffen; f a 9 o nn e r i e, f. het wateren of gaufreeren der stoffen;
- faconneur of fagonnier (spr. f asonjé), m.
f a t s o e n.e e r d e r, vormer, gebloemde stofof lintwerker, smaakvol kunstenaar; de modelteekenaar in de fabrieken; - faconnier, m. (spr.
f asonjé) een compliment-maker, overhoffelijk
mensch.
Fac-similé, n. lat. (f ac simile, d. i. maak
gelijk!) nauwkeurige namaak in plaat- of
steendruk, inz. van handschriften en naamteekeningen, schrift-evenbeeld, handschriftafdruk;
- facsimileeren, barb.lat. een handteekening
enz. nauwkeurig namaken.
Fáct, n. eng. z. v. a. f a c t u m; - matter of
fact, feit; - matter-of-fact menschen, zijn zulke,
die zich in voldongen feiten schikken, deze alleen erkennen enz.
Facta, z. f a c t u m; - factage, f. fr. (spr.
-dzj') bestelloon; verpakking; - factice, adj. fr.
(spr. facties') nagemaakt; gekunsteld; somtijds
ook verzonnen, ten onrechte toegekend.
Fáctie (spr. t=s), f. lat. (factio, 't maken, ver
facére, maken, het met iemand-bindg,v.
houden) partij, aanhang; politieke vereeniging
of samenspanning van gelijkgezinden met de
kwade bijbeteekenis van hartstochtelijkheid,
van het onwettige, in onderscheiding van
p a r t ij ; - factionair of factioníst, m. nw.lat.
partijganger, opruier, muiter; - factionnaire,
m. (spr. faksjonnèr') Mil. schildwacht, wachthebbende soldaat; - factiéus (lat. f actiósus, a,
um; fr. factieux) oproerig, muitziek, woelig,
onrustig; - factiositeit, f. oproerige gezindheid,
partijgeest.
factisch, z. ond. f a c t u m; - factitief,
adj. nw.lat. bewerkend, in werking stellend; factitieve woorden of factitiva, pl. Gram. afgeleide werkwoorden, die een veroorzaken van
een werking uitdrukken, b. v. d r e n k e n,
doen drinken, z o o g e n, doen zuigen, v e 11 e n, doen vallen, enz. (meer gewoon : c a u s a t i
terwijl factitíva dan de werkwoor--vagehtn,
den zijn, die een doen of handelen beteekenen); - factor, m. pl. factóren, lat. (eig. wie iets
doet, maker) Arith. vermenigvuldigers, samen-
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stellers, zulke getallen, door welker vermenigvuldiging een ander getal (product) ontstaat;
zoo heeten 2 en 3 de factoren van 6; eerste
factoren, zulke samenstellende deelen van een,
getal, die ondeelbare of eerste getallen zijn,
b. v. van 12 zijn 2 en 3 de e e r s t e f a c t or e n; voorts zijn f a c t o r e n in het algemeen: de werkzame besta,nddeelen of krachten,
door welker samenwerking een geheel als product, als handeling, ontstaat; - factoor, m. opzichter van een handelshuis of eene fabriek, zaakgelastigde, zaakvoerder, boekhouder, werkmeester,
bestuurder; ook wel brievenbesteller (fr. facteur);
factorage, f. (spr. -rá-zj') loon voor de zaakwaarneming, de p r o v i s i e, het commissiegeld;factorie,
-faktorij, f. (eng. factory) post
en woning van een factoor; ook magazijn of
d e p b t van koopwaren; handelsetablissement enz. in vreemde werelddeelen; - factoryhandel, z. V. a. c o m m i s i e-h a n d e 1 (z.
aldaar); - factoreeren, met eerre vreemde
factorie zaken doen.
Factotum, n. of f ac-totum, nw.lat. eig. doe-al,
mensch, die alles in alles is, die alles geldt, een
aldoener; drijfrad, rechterhand, middelpunt in
huiselijke of ook openbare zaken.
Factum, n. pl. facta, lat. (van f acére, doen) het
gedane, daad, daadzaak, handeling, het voorval,
factum culpósum, Jur. strafbare
gebeurde;
daad, waarbij den bedrijver een gebrek aan oplettendheid ten laste wordt gelegd; - f. dolósum, arglistige, boosaardige daad; f. naturae,
natuurlijk, toevallig voorval, toeval; factum
in f ectum f ieri nequit, sprw.: gedane dingen heb ben geen keer; facta communia, pl. Jur. handelingen, die met wederzijdsche inwilliging van
den eischer en gedaagde geschieden; - facta
concludentia, feiten, uit welke met logische zekerheid gevolgtrekkingen gemaakt kunnen
worden; res facti, f. gebeurde zaak, feit; species facti, z. s p e c i e s; facto, door de
daad; - de facto, volgens de daadzaak of werkelikheid, inderdaad; op eigen gezag, eigenmachtig, dadelijk, zonder verdere omstandigheden,
zonder aanvraag; de facto et absque ;ure, op
eigen gezag en zonder recht, eigenmachtig en
wederrechtelijk; in facto, inderdaad, werkelijk;
- factisch, adj. feitelijk, werkelijk, wezenlijk; op
feiten gegrond, door feiten bewezen, uitgemaakt;
- tactische omstandigheden, feiten, invloedhebbende gebeurtenissen; - factieius, lat. kunstmatig verkregen, nagemaakt, b.v. sal carolinum f acticium, kunstmatig karlsbader zout;
- factice, fr. naam voor een caoetchoeksurrogaat.
Factuur, f. lat. (f actiera, vervaardiging, it.
f attura) lijst der afgeleverde waren met de berekening der prijzen, warenrekening, koop-,
inkoop- en verkooprekening'; ook: bezending; factuurboek, n. boek der goederenrekening; faeturier, m. fr. (spr. f akturje) handelsbediende,
welke dit boek houdt.
Faculteit, f. lat. (f ací lias samengetrokken uit
f acilita,s vaardigheid in het doen) natuurlijke
kracht, gave, geschiktheid, vermogen om iets
.
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te doen; Med. kracht, die de verrichtingen in
het levend lichaam bewerkt; volmacht, bevoegdheid; op hoogescholen: eerre der hoofdafdeelingen van de gezamenlijke wetenschappen,
bij ons: godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, wis en natuurkunde, geneeskunde, wijsbegeerte en
letteren; ook de gezamenlijke professoren en
doctoren, die tot een bijzonder wetenschappelijk
vak behooren; - facultatief, adj. tot een ambt,
bedrijf, enz. bevoegdheid gevend, machtigend;
aan eigen keuze of eigen oordeel overgelaten;
vrijgesteld, b.v. sommige leervakken aan zekere
scholen; - facultatief burgerlijk huweljjk, waarbij het den burgers vrijstaat het kerkelijk of wel
het burgerlijk huwelijk te verlangen, in tegenst.
met het v e r p l i c h t e burgerlijk huwelijk;
- facultist, m. medelid eener faculteit.
Facunditeit, f. lat. (f acundit zs, van f acundus,
a, um, bespraakt, van fan, spreken) welsprekendheid, sierlijkheid van taal, redenaarsgave;
- Facundus, m. en Faeunda, f. mans- en vrouwennaam: de welbespraakte.
Fadaise, f. (spr. f adez', een afleiding van
fat, z. a.) beuzelarij, zotternij, nietigheid, wissewasje, laffe taal, p1atheid.
Fadda, egypt. zilvermunt = turksche p a r a
of a k t s j é = '/ 4 piaster.
fade, fr. (niet van 't lat. fatuus, maar vaii
vapidum) onsmakelijk, laf, flauw, smakeloos,
zouteloos, onbeteekenend, wanvoeglijk; - fadeur,
f. lafheid, smakeloosheid.
faeces of feces, f. pl. lat. (v. sing. f aex, f ex)
heffe, droesem, drab, grondsop, moer; ook drek,
f aex po pull, lat. heffe des
uitwerpselen;
volks; - tweula, f. Chem. uit geperste plantensappen op den bodem nederslaand meel, zetmeel (z. v. a. a m y 1 o n); - fa eaal, nw.lat. de
uitwerpselen betreffende, drek bevattend; f a ec a 1 e s to f f e n, drekstoffen; - freealién, pl.
drekstoffen, z. v. a. f a e c e s; - faeeulént, adj.
(fcsculéntus, a, um) drabbig, dik, troebel; tweuléntie (spr. t=ts), f. (f aeculentia) dik, drabbig bezinksel, het slibbige, onzuivere; - faeculometer, m. (fr. f éculomètre) toestel om het watergehalte van zetmeel te bepalen.
Fafnir, noorsche Myth. („de reusachtige")
een draak, die Andwari's schat bewaakte.
Fágara, f. (van 't arab. f ághirah, naam eener
aromatische plant) uitheemsch plantengeslacht,
waarvan eene soort, de vleugelfagara in Z.Amerika, wegens haar ijzerhard hout ook s t a a lb o o m heet, de zadelboom.
Fagina, f. nw.lat. (van 't lat. fagus, f. beuk)
Chem. uit de beuknoten getrokken bittere plantenstof; - fagopyrum, n. lat.-gr. boekweit.
Fagot, m. en f. fr. (itaL f agólto, provenc. f a
got) 1) m. takkenbos, rijsbos, mutserd; 2) f.
houten blaasinstrument met vollen, diepen toon,
ook b a s s o n z. ald.); - fagotaille, f. fr. (spr.
-tálj') afdamming met rijshout of takkenbossen;
- fagoteeren, takkenbossen maken, rijshout binden; onder elkander werpen; belachlijk kleeden;
- fagoteur, m. takkenbosbinder; broddelaar,
knoeier; - fagetier, m. (spr. f agotjé) potsenmaker;
- fagotin, m. (spr. -ten) aangekleede aap; hans-
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worst; - fagottino, m. ital. kleinere soort van
fagot, baspijp, ook t e n o r-f a g o t; - fagotíst of fagottist, m. bassonblazer, fagotspeler.
Fagus, f. lat. Bot. beuk, beukeboom.
Faham, n. theesoort van het eiland Bourbon.
Fahlerts, n. hgd. (f ahlerz) zeer samengestelde
zilverhoudende verbinding.
Fáhr, m. arab. muis.
faible, adj. fr. (spr. f èbl' ; it. fievole, v. lat.
f lebilis, klaaglijk) zwak; als subst. n. zwakheid,
zwakheid of neiging voor iets; - faibleeren, fr.
(faiblir) zwak, onmachtig worden; afnemen,
verminderen; - faiblage, f. fr. (spr. f èblá-zj') eig.
verzwakking; het te min in gewicht en gehalte
dat den muntmeesters is toegestaan, de r e m ed i e; - faiblesse, f. (spr. f èbless') zwakheid,
zwakte, krachteloosheid; onmacht, tekortkoming; flauwte, bezwijming.
Falence, z. f a y e n e e.
Faille, f. fr. (spr. f alj') zware zijden stof,
welke de vlaamsche vrouwen als sluier of sjerp
om hoofd en schouders dragen; - failleeren,
faillite enz., z. ond. f a 11 e e r e n.
Faineant, m. fr. (spr. f ène-án; van faire, doen
en néant, niets, it. niente, van 't lat. ne, niet,
en ens, entis, wezen, ding) nietsdoener, doeniet,
ledigganger, straatslijper, luiaard; - rois faineants,
pl.bijnaam der laatste koningen uit het merowingische huis; - faineanteeren (fr. f ainéanter), luieren, lediggaan ; faineantise, f. spr. f ène-a^itíéz')
lediggang, luiheid, straatslijpen, lanterfanten.
fair, adj. eng. (spr. f èr) schoon, fraai, mooi;
j kspel;
p el •, - fair fight
fair play (spr. --p lee), eerlijk
(spr. -fait), eerlijke strijd; bij wedrennen: in
orde, naar den regel; in den handel bij de soorten van koopwaar: minder dan fijn en dan nog
onderscheiden in fair en good (spr. goed) fair; fair trade, (spr. f èr treede) eng. wederkeerige
bescherming, wat betreft handelsvrijheid; fair, f. jaarmarkt, mis; z. f a n c y-f a i r.
Fairbairnketel, m. ketel met twee gladde
vlampijpen op een stoomschip, naar den engelschen uitvinder zoo geheeten.
faire, fr. (spr. fèr) maken, doen; - faire part

—
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daad, z. v. a. 't lat. f a c t u m; - fait accompli,
voleindigde daad, eene niet te herroepen gebeurtenis, voldongen feit; - fait van iets maken,
gebruik of aanwending van iets maken, zich
met iets bezighouden of er al zijne vlijt op
aanwenden; iets drijven; ook zich daarop laten
voorstaan, zich daarmede gewicht bijzetten; au fait (spr. ofè),
è), eig. bij de zaak of daad, bij de
werkelijke toedracht der zaak; vandaar v a n
i e t s au fait z ij n, het ten volle verstaan,
wel begrijpen, in eene wetenschap of kennis
ingewijd zijn; i e m a n d au fait (van iets)
b r ee n g e n, hem opheldering daarvan geven,
aan 't verstand brengen.
Faisanderie, f. fr. (spr. f èzanderie), z. f az a n e r i e.
Faisserie, f. fr. (spr. f èss-; v. faisse, lat.
en it. fascia, bundel, band) opengewerkt of doorzichtig mand- of korfwerk.
fait, z. ond. f a i s a b e 1.
Fája, f. sp. (spr. facha; vgl. fascia) band, sjerp.
Fakirs, pl. arab. (fakir) eig. armen; mohamedaansche bedelmonniken (d e r w i s c h e n);
indische kluizenaars, die zich zelve op velerlei
wijzen pijnigen, ook zeer behendige goochelaars.
Fakkel, f. barg. brief, bedelbrief, brandbrief;
- fakkelen, een brief schrijven.
Faktor, faktoor, faktorier, zie f a c t-.
Fat, n. perz. boekorakel, het raadplegen van
een openvallend boek of door het insteken van
een speld.
Falak of liever falàkah, turk. (v. 't arab.
falak, f ilák, spleet, iets opgespletens, v. falaka,
splijten) hout met een strik, waarmede in
Turkije de voeten worden vastgesnoerd van
zulke overtreders, die de bastonade moeten
ontvangen; ook z. v. a. b a s to n a d e (z. aid.).
Falarica of -ka, z. p h a l a r i k a.
Falbála, f. fr. (oorsprong onbekend) ruim
geplooid boordsel, afhangende versierde zoom
aan vrouwenkleederen, gordijnen enz.
Falcáde, f. fr. (vgl. het sp. f alcado, it. f alCato,

sikkelvormig gekromd, van 't lat. fake, gevit.
f alcis, sikkel) in de rijschool: het sterke buigen
(spr. pár), mededeelen; - lettre de faire part, ken- der achterpooten van een paard, c o u r b e tnisgeving.
t e s voor het stilhouden, waarbij het paard
Fairy, f. pl. fairies, eng. (spr. féri, f éries; v. met snelle bewegingen schijnt te gaan zitten;
oudfr. /aerie, tooverij, v. f aer, betooveren, v. f aé, - falkeeren, eene falcade maken.
fee, z. aid.) de fee.
falcatus, a, um, lat. (vgl. fair) Bot. sikkel
faisabel, fr. (spr. f ezàbel, van faire, doen,
-vormig.
maken) doenlijk, mogelijk uit te voeren; raadf alcidia quarta, f. lat. Jur. vierde gedeelte
zaam; - faisancen, pl. (spr. f ezànsen) verplich- eener erfenis, dat de erfgenaam van de door
tingen, heerendiensten, inz. van een pachter hem uit te reiken, te ruim gestelde legaten van
boven zijne te betalen pacht; -- faiseur, m. den erfmaker vooraf kan inhouden (naar den
(spr. -fez-) maker, verrichter; inz. onruststoker, voorsteller dier bepaling, den rom. volkstribuun
opruier; werkmeester of werkdadige uitvoerder F a 1 c i d i u s in het jaar 41 voor Christus);
(a g e n t) van plannen in het staatkundig in de middeleeuwen nu eens voor het wettig
leven, in diplomatieke betrekkingen enz. (b. v. erfdeel, dan weder voor ieder vierdedeel (zonder
de f a i s e u r s van een minister, die zijne betrekking op erfenis) genomen.
plannen uitvoeren enz.); ondernemer van actie
Faleiféri, pl. lat. (v. fake, f alcis, sikkel en
- faiseur d'esprit (spr. déspri)-matschpijen; fero, ik draag) sikkeldragers; - falcifórm, adj.
iemand die gaarne geestigheden debiteert; - nw.lat. (fr. f alci f orme) sikkelvormig, omgeslagen.
faiseuse, f. fr. (spr. f ezeuz') verstandige aan
Falcóna, f. mid.lat. (van het lat. falco, valk) ;
bestuurster van geheime ondernemin--legstrof - faucon, m. fr. (spr. f ok&h) soort van vroeger
gen; ook: modenaaister; - fait, n. (spr. fè) feit, gebruikelijk grof geschut, veldslang (hgd. tal-
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kaune) ; - falconét, n. (verklw. van f alcona)
kleine veldslang, kleinste soort van 't vroegere
veldgeschut.
Falconarius, m. mid.lat. (it. falconiere, fr.
f auconnier; V. lat. falco, fr. faucon, valk) valkenjager, valkenier; - falconerie, f. (fr. f auconnerie)
valkenjacht, valkerij, vogeljacht met een afgerichten valk.
Falconets, m. pl. napolitaansche staatspapieren (c e r t i f i c a t e n), naar den bankier
Falconet in Napels (gest. 1837) benoemd.
Faldage, n. eng. (spr. f á ldedzj; mid.lat.
f aldagium, van het angels. en eng. fald, fold,
schaapskooi) drijfrecht in Engeland; recht
van opslag van schaapshorden om schapen te
parken; - faldfee, n. (spr. -fie) drijfgeld.
Faldetta, f. it. lang gewaad der corsicaansche
vrouwen, waarvan het achtereind over het
hoofd geworpen wordt.
Falding, n. eng. (spr. f61-) grof soort laken.
Faldistorium, n. mid.lat. (it. faldistorio, oudfr.
f audestueil, nw.fr. fauteuil, v. 't oudhgd. f aldstuol, v o u w s t o e 1) bisschopszetel in de Kath.
kerk.
Falérner, m. bij de oude Romeinen beroemde
wijn... uit het gebied van F a 1 e r n e in Campane.
Falibourde, f. fr. (spr. -boerd') sprookje,
leugen, fabel.
Fàlié, n. turk. zundgat.
Faligoterie, f. fr. (spr. -got'rie) gekheden,
malle kuren, onnoozele streken.
falkeeren, z. ond. f a 1 c a d e.
Fallacia, lat. (v. fallax, bedrieglijk, en dit
van fallére, bedriegen, misleiden) bedrog; Log.
bedrieglijke sluitrede, schijnbewijs; - fallacia
optica, gezichts- of oogbedrog, oogmisleiding; fallaciéus, adj. (lat. f allaciósus) bedrieglijk, misleidend, begoochelend.
falleeren, it. (f allire) of faflleeren (spr. f alj-,
fr. (faillir, eig. feilen, ontbreken, zwak worden,
mid.lat. f allire, v. 't lat. fallére, misleiden,
ontgaan; vandaar romaansch: ontbreken) of
falliet (ital. f allito), ook failliet zijn, buiten zijn
schuld niet in staat zijn om te betalen, zijne
betalingenmoeten staken, zich voor buiten
staat van betaling verklaren; - fallibel of
faillible (spr. f aljíbel), adj. aan de dwaling
onderworpen, feilbaar; - fallibilitei , f. mogelijkheid tot ' dwalen, feilbaarheid; bedrieglijk heid; - fallimént (it. fallimento) of fa' ' ement, n. liever faillite, f. fr. (spr. f aljíét') onvermogen om te betalen, 't staken der betalingen,
betalingsonmacht, (niet frauduleus) bankroet;
- een falliet (ital-. f allito) of failliet, m. een ter
betaling onvermogende.
Fall of rood (spr. f a l of roed), eng. oude maat
in Schotland = 6 schotsche el = 61/2 eng.
yards = 5,6692 meter.
fallopisch, adj. naar den ontleedkundige
Gabriel Fallópia (gest. 1562) genoemd; b. v.
de fallopische gang of de fallopische waterleiding in het slaapbeen
(Fallopii canális), de fallopisehe eileiders of
trompetten (Fallopii tubae).

FAMILIE.

fallor, lat. ik word bedorgen, ik vergis mij ; -

ni f allor, als ik mij niet vergis.

Falstaff, m. eng. door Shakespeare (spr.
sjéekspier) geschapen komische figuur, grootsprekend, laf, zedeloos man, maar vol geest
en humor.
Falsum, n., pl. falsa, lat. (van fallére, misleiden, bedriegen) opzettelijk bedrog, verval sching, inz. schriftvervalsching; - falsi-rekening, z. V. a. regula falsi, z. ond. r e g e 1; falso bordóne, it. of faux bourdon, fr. (spr. f o
boerd&h) Muz. valsche steun of begeleiding
(accompagnement), b. v. in sexten-accoorden
of als de verschillende stemmen dezelfde noten
hebben en de bas slechts een octaaf lager gaat; falseeren (it. falsare) of falsificeeeren, nw.lat.
vervalschen; - falsatie of falsificatie (spr.
t=ts), f. vervalsching, schriftvervalsching; falsarius, m. lat. bedrieger, vervalscher, inz.
vervalscher van handteekeningen, oorkonden
enz. ; - falsét, n. (it. falsetto, fr. fausset, spr. lose')
Muz. discant- of altstem, die door de persing
der luchtpijp wordt voortgebracht en de vrouwen stem nabootst, de faussetstem, valsche
stem; - falsettist, faussettíst, m. die met zulk
eene stem zingt; - falsificàtor, m. vervalscher,
bedrieger; - falsiloquium, n. lat. valsche, bedrieglijke taal, leugen; - falsimonia, f. bedriegerij, valschheid; - falsiteit, f. (later lat. f alsitas)
valschheid, onwaarheid.
Fdlz, f. lat. (gen. f alcis, pl. f altes) sikkel,
snoeimes (vgl. f a 1 c i f o r m) ; - f. arboraria en
vinitoria, tuin- en wijngaardeniersmes ; - fakes
muráles, stangen met sikkelvormig gebogen
ijzeren einden om de muren omver te halen; f altes naváles, sikkelvormige messen aan staken
om het touwwerk van vijandelijke schepen
door te snijden.
Fama, f. lat. (het gr. phemè, v. phemi, ik zeg)
mare, gerucht, algemeene nieuwstijding; goede
of kwaade naam, f a a m; Myth. godin der
geruchten, de verbreidster van goed en kwaad,
jongste dochter der Aarde; - salva f ama, met
voorbehoud en zonder nadeel van den goeden
naam; - . f ama volai, de faam heeft vleugels; fameus, adj. (lat. f amosus, fr. fameux) befaamd
of vermaard, zoo ten goede als ten kwade, beroemd, berucht, wereldkundig; ook wel: al wat
uitstekend, in 't oog vallend is; - f amósus
libéllus, m. lat. schand- of schotschrift, f am e u s 1 i b é 1; - f amósa actio, f. aanklacht, die
de eer betreft; - f amósum carmen, n. schimpdicht; - f amósum judicium, onteerend vonnis;
- famositeit (spr. s=z), f. later lat. (f amositas)
beroemdheid; berucht-zijn, kwade naam; - famósa, fameuse (spr. s= z), f. Bot. soort van
anjelieren, die slechts op het bovenste gedeelte
van het bloemblad met kleurteekening voorzien, doch van onderen altijd wit zijn; - Famiaan, m.. Famiane, f. namen: de beroemde,
de bekende.
Fames, f. lat. honger; z. c o n d i m e n t u m
en aurum.
Familie, f. lat. (f amilia, oorspr. bedienden,
v. f amulus, bediende; fr. famille) huiselijke
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maatschappij (ouders, kinderen, verdere huis
bedienden), huisgezin; gezamenlijke-genot,
onder een huisvader staande verwanten; maagschap, geslacht, huis, stam; afkomst, oorsprong,
– en familie, fr. (spr. an f amielf') in de familie,
in den kring van het gezin, met de tot het huis
behoorende personen (b. v. eten) ; – familieverdrag, n. overeenkomst of verdrag tusschen
de leden eener familie; – familiair, adj. (lat.
f amiliaris, e) als adverb. ook f amiliariter of fr.
f amilièrement, vertrouwd, vertrouwelijk; gemeenzaam, gemeen, ongedwongen, vrij ; door
gewoonte eigen; ook: al te gemeenzaam, indringend, opdringend; – familiariteit, f. (lat. fa
miliaritas) vertrouwelijkheid, gemeenzame, omgang, nauwe kennis; – zich familiariseeren (spr.
s=z), zich vertrouwd of gemeenzaam maken;
zich te veel vrijheid veroorlooven; zich met eene
zaak nauw bekend maken; – familiàren, m. pl.
eig. huisvrienden, vertrouwden, huisdienaars,
inz. in de woningen der hooge geestelijkheid in
Spanje ; kondschappers, spionnen, dienaars der
Inquisitie; ook bedienden eener universiteit enz.
in Spanje; – familísten, m. pl. gosddienstpartij
in Engeland en Nederland, die zich tot eene
familia caritátis (liefdefamilie) vereenigde, omstreeks 1575 door Heinrich Niklas uit Munster
gesticht; – family compact, n. eng. (spr. /èmili
kompekt) vereeniging van oud-engelsche familiën in Canada.
Famís, m. fr. pl. Kmt. smirnasche zijden
stoffen met goud doorwerkt.
Famn, m., pl. famnar, zw. zweedsche lengte
vadem = 6 zw. voet = 1,7814 meter. -mat,
Famulus, m. lat. dienaar, oppasser, helper,
inz. dienaar van een geleerde, een professor aan
de duitsche hoogescholen, z. v. a. a m a n ue n s i s; ook assistent van een arts; – famula,
f. dienares, oppaster, helpster; – famuleeren
(lat. f amuldri), dienen, dienst doen als bediende of assistent, bedienen, oppassen; –
famulànt, m. (f amulans) dienstdoende, knaap,
dienaar; – famulatuur, f. nw.lat. dienst, oppassing, hulpbetoon.
Fanal, m. fr. (arab. f ana r, mid.lat. f anarium,
it. f anále, van 't gr. phános, lantaren) scheepsof havenlantaren; vuurtoren, vuurbaak, sein
kusten of aan den ingang van de-vuropde
havens ; oneig. wegwijzer, gids ; – fanár, m.
wijk der Grieken in Constantinopel (zoo genoemd naar den daar staanden vuurtoren;
nw.gr. f anári); – fanarióten, m. pl. meest rijke
grieksche familiën in Constantinopel, die afstammen van de grieksche familiën, die bij de
verovering van Constantinopel gespaard werden.
Fanam, ook fano, fanon, fanum, m. (port.
fanáo) gouden en zilveren munt van verschil
waarde in 0.-Indië, van ongeveer 14 cents.-lend
Fanar, fanarioten, z. ond. f a n a 1.
fanatiek, adj . (lat. fanaticus, a, um, van
fanum, heiligdom, tempel) dweepachtig, dweepziek, vol zotte inbeeldingen, uitzinnig; – fanaticus, fanatiek, m. (it. f anatico, f. f anatica)
dweper, geestdrijver, overdreven ijveraar in
godsdienstzaken, uitzinnige; – fanatiseeren
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(suer. s=z), nw.lat. dweepachtige gevoelens
inboezemen, fanatiek maken; – fanatisme, n.
dweperij, geloofsdweperij, buitensporige ijver
voor geloof en meeningen.
Fanchon, f. fr. (spr. f ansjón) verklw. van Francisca: Fransje, als meisjesnaam; in de modehandel: licht hoofddeksel voor vrouwen; – fanchonnétte, f. soort van fijn gebak.
Fancier, m. eng. (spr. f énsjer) liefhebber van
iets, b. v. flower-fancier, liefhebber van bloemen.
Fancy, m. eng. (spr. fénssi; van 't fr. f antaisie
= p h a n t a s i e) inbeeldingskracht; inbeelding, gril, luim, inval, enz. ; vandaar fancyartikelen, modewaren, weelde-voorwerpen, enz.;
– fancy-fair (spr. f eer), markt van modewaren;
tentoonstelling en verkooping van artikelen
tot weldadige oogmerken, weldadigheidsverkooping; – fancy-cloth, n. gewerkte, gefaconneerde
stof.
Fandángo, m. spaansche volksdans, die in 3/4
maat met castagnetten gedanst wordt.
Fandaróle. of farandóle, f. luchtige, vlugge
provencaalsche dans in 6/8 maat.
faneeren, fr. (f aner; v. lat. f eenurn, hooi) ver
verleppen, verflensen, mat of glansloos-welkn,
worden.
Fanéga, ook hanega en fangs, f. graanmaat
in Spanje en Portugal, schepel, ongeveer 55,4
liter; voorts voormalige sp. akkermaat, ook
fanegada genoemd = 34,238 ares.
Fanfare, f. fr. (spr. f arc f áár' ; waarsch. een
klanknabootsend woord) trompetstuk, vroolijk
jachtstuk; trompetgeschal bij het inhouwen der
ruiterij ; ook geraas, groote ophef; – fanfarón,
m. pocher, grootspreker, snorker, snoever, zwetser, windbuil, ijzervreter, opsnijder; – fanfaronnáde of fanfaronnerie, f. pocherij, grootspraak,
snoeverij, zwetserij, enz. ; – fanfaronneeren, opsnijden, pochen, den gebraden haan spelen.
Fanfrelûehe, f. fr. (spr. f an f r' hh'tsj' ; oudfr.
f an f elue, it. f an f aluca, v. 't gr. pomphólyx, blaas,
waterblaas; vrouwelijke hoofdtooi) beuzelingen,
strikken en kwikken, snorrepijperij ; kleine booze
fee of toovergodin in de fr. sprookjeslitteratuur
der middeleeuwen.
Fanga, f. voormalige port. korenmaat, z.
fanega.
Fanion, m. fr. richtvlag bij de militairen.
Faniteit, f., z. f a n u m.
Fankwas, pl. naam der (europeesche) vreemdelingen in China en Japan.
Fanny, vr. naam : eng. afkorting van F r a neisca.
Fano, fanon, z. f a n a m.
Fanon, m. fr. (spr. f anón; eig. lap, zwachtel,
v. oudhgd. fano, got. f ana, stuk doek, ons woord
„vaan")deel der pauselijke kleeding, hoofdsluier,
orale; Med. met stroo gevoerde spalk bij
beenbreuken.
Fant, m. hoogduitsch (it. f ante, knaap, jongen,
inz. boer in 't kaartspel, verk. van infante, van
't lat. in f ans, kind, waarvan ook het oudd.
f andio, f endo, voetganger, voetknecht; z. i nf a n t e r i e) jong, winderig mensch, zot,
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nietsbeduidende windbuil, vent; vandaar het farceur, m. grappenmaker, koddige of drollige
verklw. fántchen (spr. fentehen).
vent, hansworst; - farceeren (fr. farcir), vullen,
Fantasie,. beter phantasle (spr. s=z), f. it. met vulsel stoppen; - g e f a r c e e r d, opgevuld
(f antasía; vgl. p h a n t a s i e) Muz. luimig spel volgestopt, inz. van wild, visch enz., b. v. een
voor de vuist, willekeurig spel, soort van mu- g e f a r c e e r d e snoek; - farcisseur, m. pasteizikale improvisatie; - fantásia, f. ruiterfeest bij bakker.
de Arabieren, soort spiegelgevecht; - fantaseeren
Farceel, n. (door inlassching eener r uit f aceel
beter phantaseeren (spr. s =z), zonder noten, ofr. f aiscel, fr. f aisceau vgl. fascines van lat.
enkel willekeurig naar zijn gevoel en zijne in- f ascis, bos, vooral van hout), kneppel, vooral
vallen, voor de vuist, spelen; - fantást, z. bekend in „beuken faxceel", d. i. beuken stokp h a n t a s t; - fantóme, z. p h a n t o m e; - ken, die van ouds als best brandhout bekend
fantasmagorie, z. p h a n t a s m a g o r i e; - stonden.
f antastico, f antastica, f antasticamente, ital. Muz.
Fardagalijn, ook verdagale. Zie v e r t u gade.
wonderlijk, zonderling, luimig, grillig.
Fardage, f. fr. (spr. f ardá-zj') Mar. rijshout, dat
Fantoccfni, m. pi. (spr. f antotsjini) it. (v. fan- ter wering van de vochtigheid in het ruim wordt
toccio, pop, v. tante, kind, knaap; vgl. f a n t) gelegd; nuttelooze, hinderlijke voorwerpen, opdraaibaar poppenspel, ronzebons. perlast.
Fanum, n. (v. s. door woorden ten heiligdom fardeeren, fr. (larder, v. fard, blanketsel, v. 't
gewijde plaats, v. fan, spreken) aan de godheid oudhoogd. gi- f arit, gi- f arwit, v. f arwjan, verven)
gewijde ruimte, heiligdom, tempel; z. ook f a- blanketten, opsmukken, een schoon voorkomen
n a m; - faniteit, f. inwijding. geven; een schoonera glans of de apprètuur aan
Faquin, m. fr. (spr. faken; v. 't it. f acchino, lakens of stoffen geven; bemantelen, verbergen.
lastdrager, z. ald.) houten man of pop, naar Fardel, n. hoogd. (it. f ardéllo, fr. f ardeau)
welke men in rijbanen met de lans stoot; niets- bundel, pak; ook verouderde maat voor ellestofwaardige kerel, rekel, schoft, schobbejak; on- fen.
noozele, ijdele gek; - faquine, f. (spr. f akien')
Farding, z. f a r t h i n g.
slecht, gemeen vrouwspersoon, slet, enz. ; - faFardz, arab. verplichte gebeden.
quinerfeén, f. pl. schelm- of schurkenstreken, Fare, (spr. f ère, eng.) vaart, voerloon, veergeld,
laagheden; - faquinisme, n. uw. lat. karakter, spijs, kost; - farewell! eng. vaarwel.
bestaan van een hoogmoedigen zot.
Farenteit, z. g o r d i u s, ond. g o r d i a a nFar, n. lat. spelt; vgl. farina; - far, it. s c h e knoop.
z. ond. d o 1 c e.
f ar f árae folia, pl. (nw. lat. f ar f dra) in de pharf ara, it. zal maken of doen, b.v. Italia fara macie: de bladeren van het hoefblad (Tussilago
da se (z. ald.).
f ar f ara).
Para, m. (uit de talen van den Orinoco, fr. Faxgard, m. perz. afdeeling, hoofdstuk, nl.
/arcs, m. of f arasse, f.) zuid-amerikaansch bui- van het Vendidad, een gedeelte van het Avesta.
deldier, z. o p o s s u m.
Fargot, fargo, m. in België en Noord-FrankFaradayisme, faradalsme of faradisme, n. rijk: baal koopwaren van 1 1/2 centenaar.
door den engelschen natuurkundige Faraday
Faribólen, f. pl. fr. (sing. f aribole) sprookjes,
(spr. fèrèdee) in 1831 ontdekte i n d u c t i e - gekheden, zotheden, vodderij, wissewasjes,
is de praatjes
cie k t r i c i t e i t z. ald.);;- farad
voor den vaak.
r
, gr
grof meel)) meel; naam geworden der (eenheid
eenheid(
van elektrischeccaa- pkoren
Farina, f. lat. (v. far,
paciteit; - faradisatie (spr. - za tsie), f. Med. aan- farina hord gi praeparáta, bereid gerstemeel, een
wending van elektr. tot geneeskundige doel- geneesmiddel; - farinatoóm, farinométer, m.
einden. meelonderzoeker; - farine lactée, met melksuiker
Paramanen, pl. in het bourgondische rijk der bereid kindermeel; - farineus, adj. lat. (f arinósus
eerste middeleeuwen de voormannen, zooals de a, um) melig; Pict. te dof, te mat van kleur; lombardische a r i m a n e n; vgl. f a r a m u n d. farien, farine- suiker, f. gele meel- of poedersuiFaramieten, m. pl. mohamedaansche secte, die ker, keukensuiker; z. m o s c o v a d e.
de leerstellingen van A 1 i volgt.
Farinélla, f. nw. lat. soort van paddenstoel of
Faramund, oudd. mansn. (van /ara, het champignon.
geslacht, munt, f. bescherming) beschermer
Farinét, m. fr. (spr. f arinè) dobbelsteen, die
van het geslacht, familieschuts; beschermer op slechts op eerre der zes zijden oogen heeft.
reis,
farineus, f arinosus, z. ond. f a r i n a.
Fàring, z. fierding.
Farao, Zie Pharao.
Faris, m. turk. ruiter.
Farandóle, z. f a n d a r o 1 e.
Fàras, m. crab. paard (ook in 't schaakspel). Farizeër enz., z. p h a r i z a e ë r enz.
Faratélla, f. gewicht op het vasteland van Farm, f. eng. (z. v. a. het fr. ferme) pachthoeve,
boerderij; - farmer, m. pachter, hoefpachter; in
0. Indië = 0,8566 kilo.
Farce, f. fr. (spr. far? ; van 't lat. farsus, par- Amerika: kleine grondeigenaar, vrije eigenaar.
tic. v. f arcire, stoppen, vullen) 1) vulsel, fijn ge- Farmassoen, m. turk. (verbasterd uit fr. franchakt, met beschuitskruim, kruiderij enz. ver- mason) vrijmetselaar.
farnesisch, it. uit de galerij der villa Farnese
mengd vleesch tot vulsel; 2) eig. gemengd stuk,
mengselstuk; kluchtspel, grappig nastukje; mal- te Rome afkomstig, b. v. de Farnesische stier, de
le kuur, snakerij, klucht, belachlijke streek; - faxnes. Hercules, beroemde beeldhouwwerken.
-
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rijen, enz., ook bij belegeringen, om de grachten

Faro, m. it. vuurtoren; vgl. p h a r o s; – faro, voor de vesting tot het stormloopen te vullen,
n. 1- z. V. a. p h a r o s p e l; 2- geliefkoosd bier gebruikt worden.
fascis, m. lat., z. boven bij f a s c e s; – f ascis
in België van zuren smaak.
farouche, adj. fr. (spr. f aróés j' ; v. lat. ferox) major, m. lat. baal; – fascis minor, riem papier.
wild, schuw, schuchter, menschenschuw; ruw,
gestreng.
Farrago, f. lat. (v. far, z. f a r i n a) een mengsel, mengelmoes, bont allerlei; – farraginens,
adj. nw. lat. verward, gemengd.
Farsáng, m. (vgl. p a r a s a n g e) ook agatsj,
voormalige turksche mijl = 5001 meter.
Fárthing, m. eng. (angels. feordhung, als ware
't eng. f ourthing, deeling in vieren, vierde deel)
kleinste eng. munt = 1/4 p e n n y (z. ald.);
oneig. iets onbeduidends, van zeer geringe waarde; – farthing-satin, smal zijden band, zijden
boordsel; – farthingdeal (spr. –did) of enkel
farthing, farundel, vierde gedeelte van een morgen of a c r e = 0,10125 bunder.
Fárthingale, m. eng. (spr. –geel; uit het fr.
vertugade, z. ald.) hoepelrok der boerenvrouwen
in Engeland.
Fartor, m. lat. iemand die ganzen enz. mest.
Far west, eng. het verre westen (van de Vereen.
Staten v. N. Amerika).
f as, n. lat. (eig. goddelijke uitspraak, goddelijk
recht, v. fan, zeggen) recht, billijkheid; – f as et
ne /as,
as, recht en onrecht, rechtmatige en onrechtmatige middelen; – per tas et ne /as,
as, met recht en
onrecht, op allerlei wegen.
Fasces, pl. lat. (van den sing. /ascis, in 't algemeen bundel) stafbundels, een bundel roeden
of stokken, rondom eene uitstekende bijl gebonden, bijlbundels, die als teeken van gezag
door de 1 i c t o r e s vóor de hooge overheidspersonen in het oude Rome gedragen werden.
Fasching, m. (spr. f ásjing) in Zuid-Duitschland : vastenavond, carneval.
fascia, f. lat. band, windsel, zwachtel; –
fascia invérsa, f. Chir. omgekeerd of omgeslagen
windsel; – /. lata, eig. breede zwachtel; Anat.

breede dijscheede, een pezig vlies, dat de spieren

van de bovendij omgeeft; – f. stelláta, Chir. sterverband; – /. triangularis ad oculos, driehoekig
oogverband; – fascieeren (lat. f asciare), met
zwachtels omwikkelen, ombinden; – fasciàtie
(spr. t = ts), f. nw. lat. inbinding of inwikkeling
in zwachtels of windsels; – fasciatus, a, um, Bot.
gezwachteld; – fasciola, lat. (verklw. v. fascia)
kleine f a s c i a, bandje.
Fascíkel, m. hgd. (lat. f asciculus, verklw.
van fascis) bundel, bos, pakje, verzameling enz.;
– f asciculatus, a, um, Bot. bundelvormig; –
faseleuleeren, nw. lat. in bundels of bossen
bijeendoen, opbossen, tot pakken binden.
fascineeren, lat. (f ascináre, gr. baskaínein) betooveren, begoochelen, beheksen; verblinden;
– fascinatie (spr. t=ts), f. (f ascinatio) zoogenaamde beheksing, betoovering; verblinding,
misleiding.
Fascines, f. pl. fr. (it. sing. f ascína, van 't lat.
f ascina, /ascis, bundel, in 't dui. Faschine) rijshout, takkenbossen, mutserds, die bij waterwerken, bij den bouw van veldschansen, batte-

Faseole, z. p h a s e o 1 e.

f as est et ab hoste docéri, lat. het is goed zich
ook door zijn vijand te laten leeren (citaat uit
Ovidius' Metamorphosen).
Fashion, f. eng. (spr. f ésjen; van 't fr. f aeon)
fatsoen (dui. Fasson) dracht, mode, trant, snit,
levenswijs; rang, stand, staat; – fashionable, adj.
(spr. f ésjunnéb'l) naar de mode, modisch; beschaafd, verfijnd, deftig, fatsoenlijk, naar de
wereld; een fashionable, man van fijne beschaving, naar de wereld; modegek, pronkertje, in
de laatste beteekenis ook fashionist.
Fassie, z. ond. f a t e e r e n.
Faste, m. fr. (van 't lat. f astus, trots, praal)
pronk, zwier, pracht, hoovaardij ; – fastueus,
adj.^fr. (
astueux
f lat. , f astuósus) pralend, pronkend, zwierig, prachtlievend, hoovaardig, hoog
– f astuosus, lat. Bot. schitterend;-draven;
trotsch; – f astuóso (spr. –toeózo), f astoso, it. Muz.
prachtig, plechtstatig, verheven.
faster, adv. eng. (comparatief van fast, snel)
sneller, b. v. (afk. F) op het kompas van eng.
uurwerken.
Fasti of fasten, n. pl. lat. (eig. lijst der rechtsdagen, dies fasti) kalender of tijdwijzer, kalender
der feesten; jaarboeken, tijdboeken; – lash majóres of Capitolini, marmeren tafelen, op het
kapitool te Rome geplaatst, en waarop de namen der consuls, dictators en andere regeeringspersonen, evenals ook de merkwaardigste gebeurtenissen werden gegriffeld; – /asti minbres,
feestkalender van de pontifices.

fastidiëus, adj. lat. (f astidiósus, a, um, van

f astidium, trotsche versmading, walging) langwijlig, verdrietig, lastig, walglijk; – fastidiositeit

(spr. s = z), f. nw. lat. fiere verachting of ver
(lat. f astidire), afkeer-smading;.–ftëer
ondervinden en uiten, fier versmaden.
Fastigium, n. lat. gevel; – gefastigeerd (lat.
f astigatus), gevelvormig toegespitst; – f astigatus,
a, um, lat. Bot. even hoog of getopt; – fastigatie
(spr. t=ts), f., gevelvormig, spits toeloopen.
f astóso, fastueus, z. ond. f a s t e.
Fat, m. fr. (van 't lat. f atuus, mal, smakeloos)
iemand vol ingenomenheid met zich zelven, die
bij vrouwen veel meent te gelden of wiens opschik uiterst gezocht is, ingebeelde zot; gekje,
pronkertje, lafbek; als adject. (ook wel fattig of
zelfs fatterig) gek, ingebeeld, laf, vol eigenwaan;
– fatuiteit, f. lat. (f atuitas) onnoozeiheid, zotheid,
ongerijmdheid als gevolg van verwaandheid. Z.

f adaise.

Fata, n., f. pl. van f a t u m (z. ald.).
Fata, f. mid. lat. en ital., z. v. a. f e e, z. ald. ; –
fata-morgána, f. it. opdoeming, luchtspiegeling,
soort van gezichtsbedrog, waardoor men in
de verte of aan den hemel als achtergrond,
bij helder, warm en stil weder, beelden van
allerlei voorwerpen, als schepen, torens, watervlakten enz. bespeurt, die zich inderdaad,
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niet daar bevinden,maar een gevolg zijn van eene
bijzopdere soort van straalbreking, bij welke
een temperatuurverschil van dicht op elkander
liggende
chtlagen
lu
van veel invloed schijnt.
De gunstige oorden voor die luchtspiegeling,
welke het bijgeloof voor het werk der F a t a of
toovergodin M o r g a n a houdt, zijn de groote
zandvlakten van de Sahara, Perzië, enz.
fataal, fatalisme, enz., z. ond. f a t u m.
fatéeren, lat. (f atéri) bekennen, belijden; fassie, f. nw. lat. bekentenis, aangifte, inz. aan
vermogen of inkomsten.
-giftevan
Fátha, f. arab. zilver.
Fathom, n. (angels. f adhem ohd. f adum, nhd.
Faden = draad, ook uitgestrekte armen, boezem) eng. vadem = 2 yards = 6 eng. voeten of
ongeveer 1,83 meter.
fatigeeren, lat. (f atigare) of fatigueeren, fr.
(f atiguer) vermoeien, afmatten, uitputten; lastig
vallen; uitmergelen (een akker); Pict. & Sculp.
al te gekunsteld, te angstig bewerken, zoodat de
losheid en frischheid verloren gaan; in de kookkunst: salade fatigeeren, de saladebladeren een weinig slap maken door omwenteling
in de toebereide saus; - fatigánt, adj. vermoeiend
afmattend; langwijlig, vervelend; - latigàtie
(spr. tie = tsie), I. lat. (f atigatlo) vermoeienis; fatigue, I. fr. (spr. f atieg') vermoeienis, ver
afmattende inspanning.
-moeidh,
Fátiha (el), arab. (f átihat, eig. aanvang, v.
f ataha, openen, aanvangen) eerste s o e r e in
den Koran, het hoofdgebed der Mohamedanen.
Fátime of samengetrokken fatme, arab. (f diimat, van fatama, ontwennen) vr. naam : de kinderspenende; de naam van Mohameds dochter;
vandaar Fatimiden, m. pl. naam eener reeks van
khalifen in Egypte, die van haar en haar gemaal
Ali afstamden.
fatisceeren, lat. (f atiscére) vervallen, ver
-wern.
Fatsoen, z. f a 9 o n.
fattig, z. ond. fat; - f attura, it. z. v. a.
factuur; - Fatua, z. Fauna, ond. Faun u 5; - fatuiteit, z. ond. f a t.
Fatum, n. lat. (eig. het door de godheid gezegde of bepaalde, godspraak, V. /a,, zeggen,
spreken) noodlot; Myth. zoon van den Erebus
en de Nacht, blinde, onvermijdelijke voorbeschikking der gebeurtenissen zonder grond en
doel, lot, bestemming; pl. fata, lotgevallen; sic Bunt fata hominum, zoo gaan der menschen
lotgevallen of zaken; - fataal, adj. (lat. f atális, e)
door het noodlot beschikt, noodlottig, onheilbrengend, verderfelijk, onvermijdelijk; leelijk,
netelig, treurig, heilloos, onzalig; walglijk of
onuitstaanbaar; - fatale, n., pl. fatalia, bepaalde
rechtstermijn, binnen welken iets verricht moet
worden, zal er niet iets nadeeligs uit volgen voor
hem, wiep geen uitstel wordt toegestaan; - fatale
damnum, n. Jur. onvermijdelijke, door geen
voorzichtigheid af te wenden schade; - fatalisme, n. nw. lat. geloof aan de leer van een onvermijdelijk noodlot, noodlotsleer, causaliteit
tegen den wil, inz. Theo!. leer van de onbepaalde
voorbeschikking tot zaligheid of verdoemenis;
-
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vgl. p r a^ d e s t i n a t i e;- fatalist, m. aanhanger van die leer, noodlotsleeraar, vriend der
voorbeschikking; - fatalistisch, adj.. op het geloof aan een onvermijdelijk noodlot betrekking
hebbende, daaraan geloovend, b. v. f a t a 1 i stische wereldbeschouwing; - fataliteit, I. (later lat. f atalitas) onvermijdelijk
noodlot, ongeluk, wederwaardigheid,rampspoed,
noodlottig voorval.
Faublas, m. (spr. f oblá) held van een i2i 't begin der 19e eeuw vermaarden zedeloozen fr.
roman (,,les amours de Faublas") van Louvet,
den bekenden Girondijn.
Faubourg, m. fr. (spr. f oboer; oudfr. forbourg,
forsbourg, van 't lat. fors, buiten, en Bourg, vlek,
mid. lat. burgus) voorstad, voorburg inz. de parijsche voorstad St. Germain op den linkeroever der
Seine (Faubourg St. Germain) en de naar haar zich
noemende oude aristocratie, wier hoofdzetel zij is.
Fauces, pl. lat. (sing, faux, keel) smalle doorgang.
Faucheuse, f. fr. (van faucher, maaien) maai
(voor gras).
-machine
Faucon, z. f a l c o n a; - fauconnier, m. fr.
(spr. f okon jé) valkenier ; - fauconnerie, f. valkerij,
z. f a 1 c o n e r i e; - fauconnière, f. (spr. f okonjèr) valkenierstasch.
faufileeren (spr. /o ), fr. f au f filer; v. faux,
valsch en filer, rijgen) rijgen, met zeer wijde steken naaien; kennissen aanknoopen, verbintenissen aangaan.
Faujas, bij natuurwetenschappelijke benamingen voor E. Faujas de Saint-Fond (gest.
-

1819).

Faulde, f. fr. (spr. fold') plaats waar kolen-

branders hun handwerk uitoefenen.

Faunen, m. pl. lat. (sing. Faunus, pl. Fauni)
rom. Myth. veld- of boschgoden met horens,
bokspooten en staart, voorgesteld als laagzinnelijke, ontuchtige, geile wezens (zij waren nochtans minder leelijk dan de s a t y r s, z. ald.);
vandaar: zinnelijk, ontuchtig, geil man; - fauna,
f. dieren, die in een bijzonder land of oord inheemsch zijn; ook beschrijving en lijst daarvan;
- faunésk of faunisch, adj. op een boschgod
gelijkend, grof, ruw, plomp, zinnelijk, ontuchtig,
geil; - faunist, m. dierkundige.
Faureplaat, f. El. geleider, elektrode die met
actieve massa (z. a.) besmeerd is; gesmeerde plaat. Zie P 1 a n t é p 1 a a t.
Faussaire, m. fr. (spr. f o-sèr') = lat. f a t s ar i us, z. ald.
Fausse-alarme, f. fr. (spr. foos'-; van faux,
fausse, valsch) Mil. loos of valsch alarm, onnoo-

dige wapenkreet; - fausse- attaque, fr. (spr.

f oos'atták') schijnaanval; - fausse-braie, f. (spr.
-bré') onderwal, benedenwal; voorgrond of terras van een slot; - fausse-carte, f. (spr. f oos'kárt)

kaart zonder waarde, die geen punt telt, inz.
eene kleine kaart, die geen troef is; - fausse-clef,
I. (spr. -kle) valsche sleutel, looper, keizer; -_
fausse-corde, I. Muz. valsche, niet zuiver gestemde snaar; - fausse-cote, f. (spr. -koot') val
couche, f. (spr. -koest') mis -scherib;fau
te vroege bevalling; - fausse-démarche-kram,
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(spr. f oos'-demársj) of - mesure (spr. -m'zuur),
f. valsche stap, verkeerde maatregel; - faussefenétre, f. blind venster; - fausse-équerre, f.
(spr. ekèr') zwei, houten schroefpasser; - faussegorge, f. (spr. -gorzf') valsche boezem, vatsche
borsten; - fausse-grossesse, f. (spr. -grosses) val
gewaande zwangerschap; - fausse-manche,-sche,
f. (spr. -mansj') overmouw, morsmouw; - fansse-menure, f. z. fausse-demarehe; fausse-monnale, f. (spr. -ne) valsch geld; fausse-page, f. (spr. -pa -zj') de voorhandsche
titel van een boek (doorgaans verkeerdelijk de
fransche titel geheeten); - fausse-porte, f. (spr.
-port') blinde deur; ook gewoonlijk niet gebruikt, gesloten deurtje; - fausse-queue, fr. (spr.
-keu') onzuivere stoot, misstoot op het biljart; fausse-route, f. (spr. -roet) weg, waardoor men
zich van het gestelde doel verwijdert, verkeerde
weg; - fausse-sortie, f. op het tooneel: schijnafgang, om dadelijk terug te komen.
fausseeren (spr. f oos-), fr. (f ausser, van faux,
z. ald.) verbuigen, krommen, b. v. eene kling;
verdraaien, b. v. een sleutel; uit de richting of
de rechte lijn geraken.
Fausset, m. fr. (spr. f o-sè), z. V. a. f a l s e t,
z. ald.
Fausseté, f. fr. (spr. f oos'té) valschheid.
Faust, Faustjjn en Faustinus, lat. (van f austus,
gelukkig) mansn.: de gelukkige; f. Faustíne; Faust, inz. de naam van een in de volkssage
berucht toovenaar; dpor Goethe gestempeld tot
het type van den geestelijk steeds werkzamen
mensch, die alle wetenschap beproefd heeft en
door alles teleurgesteld en onbevredigd is en dan
uit de wereld van de boeken en het denken
treedt in de wereid van het genot en de handeling.
Faute, f. fr. (spr. foot'; oudfr. f aulte, it. /alfa,
V. lat. f allére, feilen, ontbreken) f o u t, feil,
gebrek, misslag, 't verzien; - faute d'argent (spr.
dargán), bij gebrek aan geld; - f acte de mieux
(spr. -mjeu), bij gebrek van beter; - sans f acte
(spr. san-), zonder fout, ongetwijfeld, voorzeker,
vast.
Fauteuil, m. fr. (spr. f o-tuilj' ; van 't oudhoogd.
f aldstuol d. i. vouwstoel; vgl. f a 1 d i s t o r i u m)
armstoel, leuningstoel; eerezetel, voorzitters
Frankrijk inz. een der 40 zetels of-stoel;in
plaatsen in de Academie.
Fautor, m. lat. (van f avére, gunnen), fr. fauteur, begunstiger, beschermheer, bevorderaar,
schutsheer, patroon; - factor delicti, bevorderaar
of begunstiger van een misdrijf.
faux, f ausse, fr. (spr. /o, f ooss' ; van 't lat. /alsus, a, um) valsch, onecht, onwaar; - faux-air,
n. (spr. f ozer) bedrieglijke gelijkenis; - fauxargent, (spr. f o-zarzján), valsch zilver; - fauxbond, m. (spr. f o -bón) verkeerde terugsprong
van den bal; oneig. overtreding of niet-vervulling van zijn plicht; - faux-bourdon, z. falso
bordone; - faux-brillant, m. (spr. f o- brilján,
onechte of valsche edelsteen; in 't algemeen:
valsche glans, bedriegelijke schijn, klatergoud,
schijnverdienste, valsche welsprekendheid enz.;
- faux-col, m. (spr. f o-kól) los boordje om aan
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het hemd vast te knoopen; - faux-coup, m.
(spr. to-koe misstoot, misslag; - faux-emploi, m.
(spr. f ozanploá) valsche rekening, waarin sommen als uitgegeven voorkomen, die het niet
zijn; - faux-feu, Mar. blikvuur, Seen nachtelijk
scheepssein met buskruit; ook het afbranden
van het pankruit; -faux-fourreau, n. (spr. -foero)
foedraal, waarin zich eerst het eigenlijke foedraal bevindt; - faux-frais, pl. (spr. f o- f re) kleine
onkosten, bijuitgaven; - faux-frère, m. (spr.
f o- f rèr') valsche broeder, verrader; - fauxfuyant, m. (spr. f o f un -7án) uitvlucht, valsch voorwendsel; - faux-jour, n. (spr. f o-zf oer) valsch
licht, verkeerde lichtgeving aan schilderijen ;,
vallicht; - faux-ménage, n. (spr. -azj') onecht
huwelijk, samenwoning buiten huwelijk; - fauxpas, m. (spr. to-pa) misstap; - faux-plafond (spr.
-f ón), faux-plancher (spr. planséj), n. plafond,
zoldering onder de balklaag tot vermindering
der kamerhoogte; - faux-ph, m. vrouw op eene
plaats, waar er geen behoort te zijn; - fauxpont, n. (spr. -pon) Mar. zoogenaamde koebrug,
halfdek; - faux-semblant, n. (spr. to -sanblan)
valsche schijn, misleiding, verblinding; - fauxtitre, m. Typ. verkorte titel op het blad, dat den
waren titel voorafgaat, v o o r h a n d s c h e
titel (bij verbastering f r a n s c h e titel).
f avete linguis enz. (v. f avëre, genegen zijn)
„zijt gunstig met de tongen!" uitroep van den
rom. priester bij het begin van het offer aan de
omringende menigte (gr. euphemeite), d. i. bevordert het offeren door aandachtige stilte en
het vermijden van alle storende of onheilige
woorden; voert vrome redenen, onthoudt u van
slechte redenen, bewaakt uwe tongen, zwijgt.
Favola, f. it. fabel.
Favonlus, m. lat. (v. f overe, warmen)
wind, z e p h y r der Romeinen.
Favor, m. lat. (van f avére, gunstig zijn)
faveur, f. fr. gunst, genegenheid, gunstbetuiging, begunstiging; bescherming, welwillendheid
goedheid, zachtheid, genade, vergeving; beleefdheid; - favor de/ensiônis,
ensiónis, lat. Jur. begunstiging:
der verdediging, d. i. alle verlichtingen en ver
een beklaagde bij een crimineel-zachtinge,d
proces ten goede komen; - in f avórem, Jur. ten
gunste, ten beste; - in f avórem prolis of prolium,
ten gunste der kinderen of nakomelingen; - a la,
faveur, fr. onder begunstiging, onder bescherming, met hulpe van, - en faveur (spr. an-), ten
gunste, ten behoeve, ten voordeele, in trek, begeerd (van waren, effecten, enz.) ; - par faveur,
uit gunst of beleefdheid; - faveurs of faveurtjes,
n. pl. gunstbetooningen der jonkvrouwen aan
de ridders bij hunne spelen, bestaande in sjerpen, gordels, linten, vandaar b.v. nog een smal
zijden lint om sigaren; - faveurdagen, Kmt.
nazicht-dagen, wisseluitstel, z. r e s p ij t d ag e n; - favorabel, adj. lat. (f avorabilis, e)
gunstig, genegen, voordeelig; - favoriseeren
(spr. s =z), fr. (f avoriser) begunstigen, gunstig
of genegen zijn; - favoriet, m. (it. f avorito, fr.
f avorí) gunsteling, lieveling, in samensi. b. v.
favorietpaard, favoriet--spijs,enz.
geliefdste paard, lievelingsspijs enz. ; - favori, m.
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fr. ook bakkebaard; - favorieten, pl. bakkebaarden; - favorite, f. gunsteling, begunstigde,
geliefde; b. v. sultane favorite, diegene
onder de vrouwen van den sultan, wie hij gerekend wordt de meeste liefde toe te dragen en
die hem den vermoedelijken erfgenaam van
den troon heeft geschonken; ook de naam van
vele aanzienlijke landhuizen; N. H. geelsnavelig
waterhoen van Cayenne ; soort van omnibus;
in het kaartspel: kleur of soort der kaart, die
gekeerd is en den voorrang boven de andere
heeft, de beste, de kleur; in de sporttaal is een
favourite (eng., spr. f eéverit) het paard, dat veel
kans heeft den prijs te winnen, waar veel op
gewed wordt, in tegenstelling van o u t s i d e r,
z. a. - favorietje, zeker modekrulletje aan
den hoofdtooi der dames; - favoritisme, n.
barb. lat. stelsel of misbruik van het bevorderen
der gunstelingen; zwakheid om zich door lievelingen te laten beheerschen.
Favus, nw.lat. honingraat; Med. besmette
hoofduitslag met honingachtige vochtig--lijke
beid; - favosieten (spr. s=z), m. pl. nw.lat. cel
- favosus, a, um,-vormigekalstn;
lat. Bot. cellig; honingraatvormig; - f avosusddehiscens, Bot. met cellen openspringende.
Fawn, (spr. faun) n. eng. hertekalf.
fax et tuba, f. lat. eig. fakkel en trompet;
aanvoerder, aanlegger, raddraaier, belhamel,
hoofdpersoon.
Fay of faye, f. fr. (spr. f aij) zware fransche
(oorspr. vlaamsche) zijden stof; vgl. f a i 11 e.
Fayal, m. witte wijn van 't gelijke. Azorisch
eiland; - fayaliet, n. op dit eiland voorkomend,
uit kiezelzuur en ijzeroxydul bestaand mineraal.
Fayence of faience, n. fr. (spr. f ajáns' ; it.
f aenza, porcellana di Faenza) soort van plateelof aardewerk; soort aardewerk, onecht of half
porselein, halfgoed, naar de plaats der uitvinding F a ë n z a (lat. Faventia) in Italië, v. a.
echter naar het vlek F a y e n c e bij Frejus
in Z.Frankrijk, alwaar eene fabriek van fayence
is; vgl. majolica.
Fazánt, m. (gr. phasiànos, lat. phasiànus, scil.
orris, vogel, naar de rivier P h a s i s in Azië;
fr. faisan) vogel van het hoendergeslacht,
meestal met zeer fraaien vederdos; - fazanerie,
f. fazantentuin; - fazantstaart, staart van een
•geangliseerd paard.
Fazénda, f., pl. fazendas, port. (spr. z=s;
z. v. a. sp. hacienda) groote landgoederen in
Brazilië; - lazenda réal, f. staatsschatkist,
schatkamer, financie-kamer in Portugal; fazendeiro, m. (spr. -déro) eigenaar van een
-groot landgoed, heereboer in Brazilië.
Fazzolétto, n. it. zakdoek, halsdoek.
Pb., bij natuurwetenschappelijke benamingen
-afk. voor J. C. Fabricius (entomoloog, gestorven 1808).
Féauté, f. fr. (spr. f e-oté; oudfr. f éalté, prov.
f caltat, V. lat. f idelitas) leentrouw, trouw aan
den leenheer.
febris, f. lat. (v. f ervere, koken, kokend heet
zijn) koorts; - t. adynamica, zenuwkoorts; - f.
,alba, witte koorts, bleekzucht; - f. arden,
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heete koorts; - f. catarrhàlis, verkoudheidskoorts ; - t. continua, aanhoudende koorts; t. currens, loopende koorts; - t. erethica, ontstekingskoorts; - /. gastrica, darmkoorts; - I.
hectica, teringkoorts; - f. intermittens, tusschenpoozende of afwisselende koorts; - t. malign,
kwaadaardige heete koorts; - t. quartana, derdendaagsche koorts; - f. quotidiána, alledaagsche koorts; - /. recurrens, terugloopende koorts
(hgd. ruck f alls f ieber, eng. relapsing /ever)
ever) epidemisch optredende, typhusachtige besmettelijke ziekte, met (6 à 8 daagsche) koortsvrijheid
tusschen twee aanvallen; - f. remitters, met
tijdperken van afneming afwisselende koorts; I. tertíána, anderdaagsche koorts; - febriciteeren (lat. f ebricitàre), met de koorts behept zijn,
de koorts hebben, aan de koorts loopen; - fe bricitánt, m. (f ebricitans) koortslijder; - febrifuglum, n. nw.lat. !t afnemen,wijken, ophouden der
koorts; - f ebrif uga, n. pl. koortsverdrijvende,
koortsgenezende middelen; - febriel of febrllisch, adj. nw.lat. koortsachtig, koortsaardig; Febronia, f. vrouwennaam : de koortsachtige.
Febronianisme, n. nw.lat. stelsel der Kath.
kerk, dat eene zelfstandige bisschoppelijke
nationale kerk in Duitschland ten doel heeft
(opgeworpen door den wijbisschop te Trier E
1768, v. Hontheim, die schreef onder den naam
van Justus Febronius).
Februari, m. lat. (Februarius, van den oud
onderwereld F e b r u u s, aan-ital.goder
wien deze maand, waarin het jaarlijksche reinigings- of verzoeningsfeest (f ebrua) der oude
Romeinen gevierd werd, waarschijnlijk was
toegewijd) de tweede maand van het jaar,
oudtijds: sprokkelmaand.

feces, z. faeces.
Feciales, beter f e t i a 1 e s (z. ald.).
f ecit, lat. (perfect. van f acére, maken. doen)
of afgekort f ec., hij heeft het gemaakt (op
kunstwerken.)
feculent, feculentie, leculometer, z. f ae c u1 e n t, enz., onder faeces.
fecundeeren, fecundatie enz., z. f ae c u ndeeren enz.
Fédawih, m. arab. uitvoerder der bevelen
van den Sjeik el dsjebel.
Feddan, m. arab. (v. f eddàn, juk ossen, eene
ploeg) akkermaat in Egypte, Nubië, enz., ongeveer 1/4 morgen = 24 kirat (deelera), in het
gewone leven = 59,290 are, bij de belasting
-hefing
slechts 44,591 are.
Federaal, federalisme enz., z. f oe d e r a a 1
enz.
Federal, m. eng. (spr. f édderel; vgl. f ae d er a a l) verbonden, f ae d e r a l i s t (z. ald.)
b. v. in den noord-amerikaansche burgerf e d e r a l s, unie-mannen of aanhanoorlog:
gers der noordelijke staten, evenals g e c o nf e r e e r d e n: secessionisten of aanhangers
der zuidelijke staten; - federalist, m. (spr. f edderellist) in Noord-Amerika oorspr. naam voor
de partij, welke voor het centrale gezag de
grootst mogelijke macht verlangde, later N a t ional Republicans en dan Whigs
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genoemd, zooals voor de tegenpartij, die voor de
regeeringen der afzonderlijke staten de grootst
mogelijke macht verlangden, den naam gold
van Anti-federalist, later Democrat of Republican, vervolgens Jacks o n-m a n, daarop Tory en later Loc ofoco.
Fee, f. (fr. fee, oudfr. f eie, f ae, it. fata, v.
't later lat. fata, schikgodin, van f atua, waarzegster) naar het volgsgeloof, inz. der celtische
en romaansche landen: bovenmenschelijke vrouwelijke wezens, die waarzegsters en tooveressen
zijn, doch eene beperkte macht hebben, deels
schoon gevormd en goed, deels leelijk en boos
zijn; toovergodin; - féerie, f. fr tooverkunst,
betoovering; ook ballet, waarin de tooverachtige
veranderingen door de machinerieën de hoofd
zijn.
-zak
fee, n. eng. (spr. fie; z. v. a. f eudum, z. ald.)
leen, cijns, belooning, f o o i.
Feeder, (spr. /ieder) m. eng. voeder, de voedingsleiding bij elektrische lijnen door onder
kabels.
-grondsche
Feheran, soort tapijt, naar de Perzische stad
Faharán genoemd.
Feinam, m. oude koperen munt in BritschIndië (in Soerate), ongeveer = 4 cent.
Feindynamo, f. El. dynamo, die wisselstroom
en gelijkstroom levert; naar den uitvinder genoemd.
Feinte, f. fr. (spr. f ènt' ; van /eindre) veinzerij,
list, boze streek, vond, uitvlucht; misleidende
stoot bij het schermen, f i n t (z. ald.).
Feitiecira, f. port (spr. f etiséra, vgl. f e t i s h)
tooveres; - feitigeiro, m. (spr. -ero) toovenaar;
- feitico, m. betoovering.
fel, n. lat. gal; - fel carpionum, karpergal; fel depurálum, n. gezuiverde gal; - fel inspissatum, ingedikte gal; - fel lauri, ossegal; - fel vitri,
glasgal; - felline -zuur, f. nw.lat.-nederl. galzuur ; - felleus, adj . (later lat. f ell ósus, a, um),
gallig, vol gal.
Fëlar, n. soort kleedingstuk der Tsjerkessen.
/elite notie, it. (f eliedzje-) goede (eig. gelukkige) nacht; - f elicissima notie (spr. f eliedzjissi
ma-) beste (gelukkigste) nacht.
Félibre, m. dichter in een zuidfransch dialect;
provencaalsch dichter; als 't ware in de 19e eeuw
herleefde troubadour; o. a. Mistral en Roumanille; ook willen zij een keizerrijk stichten en
Noord-Frankrijk veroveren.
Felieitas enz., z. ond. F e 1 i x.
Felin, fellin of ferlin, m. fr. (spr. -lei) voormalig goud- en zilvergewicht te Parijs en te
Brussel, = 0,417 gram.
Fëlina, pl. lat. katachtige roofdieren; felis, f. kat, b. v. leus domestica, huiskat; - f elis
leo, leeuw enz.
Felippo, z. Filippo.
Felith, n. (de letter f en gr. lithos, steen),
mikroskopisch bestanddeel van het portlandcement, zie a 1 i t h.
Felix, lat. gelukkig; - felix, m. mansn. de gelukkige; - f eliciter, adv. gelukkig, ook heil u! geluk
er meê ! en z. v. a. b r a v o; - felix meritis,
KRAMERS-ZONDERVAN.
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gelukkig door verdienste, de zinspreuk eener
door den handelstand gestichte maatschappij
van beoefenaars en beminnaars der wetenschappen en kunsten te Amsterdam; - Felleitas, f., de vergode gelukzaligheid bij de oude
Romeinen; - Felicitas Julia, f. rom. naam voor
Lissabon; - felleiteeren, nw.lat. (fr. f eliciter)
gelukwenschen; - pour f eliciter, op visitekaartje (gew. afgek. p. f.) om geluk te wenschen;
- felicitatie (spr. tie=tsie), gelukwensching,
heilwensch, zegenwensch.
Fell, m. voormalige rekenmunt op de Faröereilanden, ongeveer = 9 centen.
Félla, m. turk. openbare omroeper; heraut.
Fellah, m. arab. (f allah, van f alah, splijten,
groeven, ploegen), landbouwer, landbouw -drijvend Arabier, inz. in Egypte.
felleus, z. ond. fel.
Fellin, z. f e 1 i n.
Felline -zuur, z. ond. fel.
Felloplastiek, z. p h e l l o plas t i e k.
Fellow, m. eng. (spr. f éllo; angels. f elaw, van
feligean, volgen; ijsl. felagi, deensch f alle) gezel,
genoot, makker, kameraad; ambtgenoot, medelid, inz. medelid van eene inrichting voor
hooger onderwijs, van een college in Engeland;
- Fellow of the Geological Society, lid van het
geologisch genootschap; - F. of the Horticultural
Society, lid der maatschappij van tuinbouw; - F.
of the Linnean Society, lid van het Linneesch
genootschap; - F. of the Royal Society, lid van
de koninklijke maatschappij van wetenschappen
te Londen; - F. of the Royal Society at Edinburgh,
lid der koninklijke maatschappij van wetenschappen te Edinburgh; - F. of the Royal S. at
London and Edinburgh, lid der beide laatstgenoemde maatschappijen; - F. of the Society of
Antiquarians, lid van het oudheidkundig genootschap ; - F. of the W ernerian Society, lid van het
Wernergenootschap; - féllowship, n. (spr.
-sjip) lidmaatschap, aandeel aan eene geleerde
stichting; - fellow-ehristian, m. (spr. kristjen)
mede-christen; - fellow-student, m. (spr.
stjóédent) mede-student.

Feloek, t. (fr. felouque, it. f eluca, f ehlcca;

van 't arab. feloeka, van falaka, varen) snelschip, licht, lang en smal vaartuig zonder verdek, met zeilen en riemen voor de kustvaart
in de Middellandsche Zee vgl. g a 1 e i.
Felonie, f. (fr. f élonie, mid. lat. felonia, van
feb, fello, trouwelooze, opstandeling; fr. f élon,
it. fellone, van 't telt. fad, bedrog, verraad)
schending der leenplichten van een vazal jegens
zijn leenheer, of ook omgekeerd, leenmisdaad,
leenplichtschending; trouwbreuk jegens de overheid; in Engeland iedere halsmisdaad.
Felour, noord-afrikaansche koperen munt,
ongeveer = 1 cent.

Felp, z. fulp.
female, adj. eng. (spr. f iemeel) vrouwelijk,

voor het vrouwelijk geslacht bestemd.
f eminéus, a, um, lat. Bot. vrouwelijk, slechts
met stempel.
f eminínus, a, um (van f emina, vrouw) vrouwelijk; .- femininum, n. vrouwelijk woord; 31
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genéris f eminini, van het vrouwelijk geslacht; feminiseeren (spr. s= z) barb.-lat. vrouwelijk
of verwijfd maken.
Feminisme, n. vrouwenbeweging, waardoor
men de vrouw gelijk in rechten en plichten wil
doen zijn met den man; - anti-feminisme, n. de
beweging daartegen.
femme de chambre, f. fr. (spr. faam' de sjanbr')
kamenier; - femme de charge (spr. sjárzj'),
huishoudster; - femme de journée (spr. zjoernée),
werkster in dagloon; - femme de ménage (spr.
mená-zj'), huishoudster; - femme du monde,
wereldsche vrouw; - femme honnête (spr. onnèt'),
fatsoenlijke vrouw; - femme pot-au-feu (spr. poto f éu), huishoudelijke vrouw, huismoeder; fgimme entrelenue, z. entretenue; -femme
publique (spr. -publiek), publieke vrouw, hoer.
femoraal, adj. lat. (van femur, dij) wat het
dijbeen betreft, tot de heupen behoort.
Fen, n. chin. z. 1 i a n g, t s j i en t a n.
Fencibles, pl. ong. (spr. f énsibb'ls, van fence,
beschutten, verdedigen) kustbewaarders, strandverdedigers.
Fender, (eng. fend, afweren), stuk hout, zak
met touw enz. om de gevolgen van een stoot
voor een schip te verzachten, ook worst,
poddingzak geheeten.
Fenegriek, n. (lat. f cenum graecum) eig.
grieksch hooi, een sterk riekend medicinaal
kruid, bokshoorn, dat wel als huismiddel gebruikt wordt.
fenereeren, lat. (f eneràri, v. f enus, rente)
geld op rente uitleenen, woekeren; - feneratie
(spr. t=s), f. (feneratio) 't woekeren, de woeker.
f enestratus, a, um, lat. Bot. getralied, gevensterd.
Fenetrage, f. fr. (spr. -trááz j', van f enelre =
lat. fenéstra, venster) vensterwerk, gezamenlijke
vensters van een gebouw.
Fenians, pl. eng., naar men beweert, reeds
in de 3de eeuw bloeiende, het land voor indringers beschuttende, nu ook in Amerika verbreid Iersch geheim genootschap, dat zich
ten doel stelt Ierland van Engeland los te
maken en eene iersche republiek te stichten; - feniansvuur, n. vloeibare brandstof,
door de fenians gebruikt om brand te stichten; - fenianisme, n. het politiek stelsel
der fenians; - fenianistisch, adj. tot de fenians
of hun systeem behoorende, daarop betrekking
hebbende; - feniër, m. hgd. z. v. a. f e n i a n.
Fenn, n. ijsl. moeras, ven, veen, peelland,
Fenrir, m. noorsche Myth. ontzaglijke wolf,
zoon van Loki, die bij den wereldondergang
Odin ' zal verslinden.
feodaal, feodaliteit enz. fr. voor f e u d a al
enz., z. feudum.
Fodor, russ. mansn., z. v. a. T h e o d o o r;
- Feodosla, z. v. a. T h e o d o z i a; - Feodorowitsj, m. en Feodorówna, f. russ. eigennamen: zoon, dochter van Feodor.
fep, (eng. fap = dronken) aan de fep zijn,
dronken zijn; - feppen, drinken.
Fér., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor A. E. Férussar (gest. 1836).
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Fera, f. lat. wild dier, roofdier; - ferznus, adj.
den wilden dieren eigen; - feriteit, f. (lat.
f erftas) wildheid, wreedheid.
Fer á cheval, n. fr. (spr. f er a sj'wdl) eig.
hoefijzer; Mil. rond buitenwerk.
Feraeiteit, f. lat. (f eracitas, van ferax, vruchtbaar) vruchtbaarheid.
Ferandine, z. F e r r a n d i n e.
Ier aut feri, ne feriaris feri, lat. sprw.: draag
of sla, wilt ge niet geslagen worden, sla dan
zelf.
Ferculum, n. lat. (v. ferre, dragen) baar,
berrie; opgedragen gerecht, spijsschotel; pl.
fereula, vroeger ook : offerpenningen voor
geestelijken bij huwelijksplechtigheden.
Férdinand, mansn. (gevormd uit het sp.
Fernándo, oudsp. Hernándo, Hernánd, v. 't oud
Herinand, van heri, got. harjis, heer,-hogd.
leger, en nanthjan, wagen) stout in 't leger, de
stoute krijgsman.
Ferédsje, f. arab. turksch overkleed, op
onze kamerjaponnen gelijkende.
Feretrum, n. gr. (phéretron, v. pherein, dragen) draagbaar, berrie, baar; lijkkist.
Feriën, pl. lat. (feriae) feestdagen, vrije
dagen, rustdagen, dagen van uitspanning; vacantie; - feriae caniculáres, vrije hondsdagen,
hondsdagen-rusttijd; - f eriáles libri, boeken
in de oude christenkerk, waarin de feesten der
martelaren opgeteekend waren; - feriaal, adj.
de feriën betreffende; - f erialum tempus, n. tijd,
waarin huwelijken verboden zijn.
Ferik-pasja, m. turk. (v. 't arab. f erik)
afdeeling, z. v. a. divisiegeneraal; feriki-bahrieh, z. v. a. a d m i r a a 1.
Ferlo, in de zegswijzen: i e m a n d in f erin
o v e r t u i g e n, d. i. hem eene dracht slagen
toedienen, afrossen (met iron. zinspeling op het
lat. ferire, slaan, en f erio, een verouderd scholastiek woord, dat zekere soort van sluitreden
aanduidde).
Ferka, f. arab. afdeeling, sectie, vereeniging
van verscheiden d o e a r s (z. aid.) onder
een sjeik.
Ferlét, n. werktuig van de papiermakers en
boekdrukkers in den vorm eener 1 , om er het
papier mede op te hangen en af te nemen.
Ferlin, z. f e 1 i n.
term, adj. (fr. ferme en als adv. f ermement;
van 't lat. firmus, a, um) vast, onbeweeglijk,
sterk, standvastig, mannelijk, f e r m; - f erma,
ook fermata, of fermate, f. it. Muz. aanhouder,
rustpunt of stilstand van het gezang of spel
op een toon; - fermeté, f. fr. fermeteit, vastheid,
standvastigheid, degelijkheid, kracht; - con
f ermézza, it. Muz. met kracht en stoutheid.
Fermage, z. ond. f e r m e.
Fermail, n. (spr. f ermálj), fr. (v. fermer,
sluiten v. 't lat. firmare, vastmaken, bevestigen) in de wapenkunde : gesp ; - gefermailleerd,
adj. (fr. f ermaillé) met gespen voorzien, gegespt.
Ferman, minder goed firman, m. perz.
(f erman, bevel) schriftelijk bevel van den turkschen sultan, vorstelijke verlofbrief (patent);
pas, aanstelling enz.; ook in 0.-Indië schrif-
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stier in de zuidelijke landen met een gloeiend
ijzer wordt opgedrukt.
Ferrador, m. port. smid.
Ferrádsje, m. turk. pels met wijde mouwen.
Ferrage, f. fr. (spr. f errá-z?') loon der munt
ook dat der lakenplombeer--stempinjdr;
ders; het boeien der misdadigers; beslaan der
paarden.
Ferraille, f. fr. (spr. -rál j ; van Ier = lat.
ferrum, ijzer) oud ijzer, oud roest; - ferrailleeren, (fr. f errailler) eig. met den degen kletteren;
hevig vechten; - ferailleur, m. vechtersbaas,
voorvechter.
Ferrandine of ferandine, f. fr. soort van
halfzijden stof, waarvan de inslag uit wol, katoen,
enz. bestaat (naar den uitvinder F e r r a n d i n
genoemd).
Ferreiro, port. (spr. ei =ë) z. v. a. f e r r a d o r.
Ferrement, n. fr. (spr. f errema i) ijzerwerk,
breektuig.
Ferrocyankalium, n. ook kalium-ijzereyanuur of geel cyanijzerkalium, n. Chem. bloedloogzout of ijzerblauwzuur kali, gewonnen uit
dierlijken afval, potasch en ijzer; - ferridcyankalium, ook kaliumjjzercyanide of rood cyanijzerkalium, n. uit het vorige door chloorgas
bereid; - ferromagnétisch, adj. sterk magnetisch, tegenover paramagnetisch, d. i. zwak
magnetisch; - ferrosulphaát, n. zwavelzuurijzer, ijzervitriool, in de phot. als ontwikkelaar
in gebruik.
Ferronnióre, f. fr. metalen voorhoofdband,
dames-hoofdsieraad van paarlen, edelgesteenten, goud enz. (eig. ij z e r k o o p s t e r; zoo
geheeten naar de schoone schilderij van Leonardo de Vinci, la belle f erronniére; men zegt
ook dat deze naam gebruikt werd voor eene
maitressse van Frans I, de vrouw van zekeren
Ferron).
Ferrotypie, f. lat.-gr. (v. ferrum, ijzer en
typtein, slaan, drukken) photographie op ijzer.
ferrugineus, adj. nw.lat. (van f errugo, ijzerroest, v. ferrum, ijzer) ijzerhoudend, ijzerachtig; roestkleurig; - ferruginósa, n. pl. ijzerhoudende geneesmiddelen, die een samentrekkende en bloedvormende werking hebben ; ferruginositeit, f. ijzerhoudendheid; roestkleurigheid.
ferrum, n. lat. ijzer; - ferrum cándum, lat.
gloeiend ijzer, waarmee de arts door branden
geneest; - f errumen, n. soldeersel; - ferrumineeren, samensmeden, aaneenwellen; - ferruminátie (spr. t= ts), f. (f erruminatio) samenwellen
van het ijzer; verbinding van twee stukken
metaal zonder een derde als soldeersel te
gebruiken.
Ferry(boat), eng. f. (veer)boot.
fertiel, adj. lat. (f erlilis, e, v. f erre, dragen)
vruchtbaar, vruchtgevend; - fertiliteit, f. (Iertilitas) vruchtbaarheid, weligheid; - fertiliseeren (spr. s=z), barb.lat. vruchtbaar maken;
bezwangeren.
Ferto, n. lat. (eig. imperatief van f erre : f erto,
f eroce.
laat zij wegnemen) dat gedeelte van het verFerráde, f. fr. brandteeken, merk, dat den mogen van een Kath. priester, dat hij in zijn

telijke vergunning aan vreemde kooplieden om
handel te drijven, handelspas.
fermate, it. Muz. houdt op, sluit, staat
stil.
Ferme, f. fr. (van 't lat. firma, dewijl zij
aanvankelijk met muren als bevestigd waren)
boerderij, pachthoeve, meierij, landgoed; pacht,
verpachting; - ferme modèle, model-boerderij ; fermier, m. (spr. f ermjé) pachter; - f ermier
genéral (spr. -zjenerál), opperpachter, benaming
van hen, die weleer de inkomsten (f ermes) van
den koning van Frankrijk in pacht hadden; fermage, f. (spr. ferma-z?') pachtgeld, pacht.
Ferment, n. lat. (f erméntum, voor f ert iménturn, van f ervère, opbruisen, gisten) gistmiddel,
giststof, gistdeeg, zuurdeeg, gist, stikstofhoudend middel, dat door zijne ontleding ook
andere organische verbindingen tot ontleding
brengt; - f erménlum morbi, n. de ziektestof; - t. ventriculi, maagsap; - fermenteeren,
(lat. f ermenlare) in gisting brengen; gisten, in
gisting geraken; - fermentábel, adj. nw.lat.
voor gisting vatbaar; - fermentatie (spr. tie=
tsie), f. gisting, 't gisten; oneig. groote gemoedsbeweging, volkswoeling, oproer, - fermentatief,
adj. gisting verwekkend, bevorderend.
Ferme-porte, m. (spr. f erm'port') fr. (v. fermer,
sluiten en porte, deur) deursluiter, ijzeren stang
die de deur toeduwt; - fermez in porte (spr.
f ermé-) sluit de deur! (opschrift op deuren,
die niet opengelaten mogen worden).
Fermete, fermeteit, z. ond. f e r m ; - fermier, z. ond. ferme.
Fermezza, f. it. vastheid, kracht.
Fermoir, n. fr. (spr. -moár, van fermer, sluiten) boekenhaak of -slot, z. v. a. c 1 a u s u u r;
sluithaak in plaats van eene gesp, ook soort
van beitel.
Fernambíuk, n. (naar de landstreek en stad
Fernambuco of Pernambuco in Brazilië)
b r u i n-h o u t, voortreffelijke, zware, zeer
harde houtsoort uit Brazilië, van roodachtig
gele kleur; zij wordt geraspt inz. tot verfstof en
rooden inkt gebruikt; ook b r a z i l- en b r az i l i e h o u t geheeten.
f eroce, it. (spr. f erootsje; van 't lat. ferox) Muz.
wild, onstuimig; - ferociteit, f. lat. (f erocitas)
wildheid, woestheid, grimmigheid; onmenschelijkheid, wreedheid; - con ferocita, it. met stoutmoedigheid, onstuimigheid, woestheid.
Ferólia, f. Bot. groote boom van Guyana, die
het feroë-, gesatineerd- of atlash o u t oplevert, dat eene schoone roode, met
geel gevlamde kleur heeft, atlasboom.
Ferondísme, n. g e r o k o m i e z. a.
Feronïa, f. rom. Myth. oud-italiaansche,
oorspr. sabijnsche godheid, van duistere beteekenis; men houdt haar voor de godin der
boomvruchten, boomkweekerijen en lustwaranden; v. a. de godin der vrijgelaten slaven;
Astron. een in 1861 door Peters ontdekte
asteroide.
ferox, lat. Bot. wreed, sterk gewapend; vgl.
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uitersten wil aan de kerk moet vermaken.
Ferula, f. lat. priemkruid; in 't algemeen
dun takje, roetje; tuchtroede, plak van de
oude schoolmeesters; Chir. spalk of scheen bij
't zetten van gebroken pijpbeenderen.
fervént, adj. lat. (f érvens, v. f ervere, bruisen,
gloeien) ijverig, vurig, blakend; hitsig, heet; –
fervesceeren, (lat. f ervescére) verhitten, ontgloeien, toornig worden, blaken; – f ervet opus,
lat. het werk gaat ijverig voort; – férvor, m.
lat. of ferveur, f. fr. ijver, inz. bij zaken van
godsvrucht, bij het gebed enz., innige vrome
aandrift; hitte, gloed; – fervidor, z. t h e r m id o r; – f ervido, f ervida, f ervidaménte, it. Muz.
bezield, vurig; – con f ervore, it. met vuur, innigheid, ziel.
Fes, z. fez.
Fescenninen, m. pl. of feseennjjnsche gedichten, n. pl. lat. (fescennini, scil. versus, naar
eene oude stad F e s c e n n i a in Etrurië)
soort van oud-rom. schimp- of spotverzen, vol
plompe aardigheden en onzedelijke uitdrukkingen, die bij wijze van samenspraak door
twee personen werden opgezegd; oneig. wulpsche bruiloftsgedichten.
Fesiod, n. skand. beurs, geldbuidel.
Fesse-mathieu, m. fr. (spr. f èsmatjéu) leener
op pand, woekeraar.
f esta enz., z. ond. f estum.
festief, adj. lat. (f estivus, a, um, v. f estum)
feestelijk; – f estivo of con f estivitd, it. Muz.
feestelijk, met plechtigheid; – festival, n. fr.
muziekfeest; – festiviteit, f. lat. (f estivitas)
feestelijkheid, plechtigheid, vreugdefeest; – festiviteiten, f. pl. feestelijkheden.
Festin, fr. (spr. fester; van 't lat. f estum)
festijn, n. feest, gastmaal, eeremaal, vreugde
smulpartij ; – festíno, m. it. ital. ge--disch,
maskerd bat, avondvermomming; ook z. v. a.
soirée.
festineeren, lat. (f estináre) haasten, spoeden;
iets verhaasten, bespoedigen; – f estina lente 1
lat. haast u langzaam!; spoed u met bedachtzaamheid 1; – festinátie (spr. tie = tsie), f. (lat.
f estinatio) ijlvaardigheid, spoed, gezwindheid.
Festino, z. ond. f e s tin.
Festioloog, z. ond. f e s t u m.
f estivo, festiviteit, z. ond. f e s t i e f.
f estivole, f estivolmente, it. opgeruimd, vroolijk.
Festoform, n. preparaat van formaldehyde,
een ontsmettend en bederfwerend middel.
Feston, m. fr. (spr. f èstón; it. f estone, v. 't lat.
f estum, feest, dus oorspr, feestelijke tooi) f e st o e n, loof- of lofwerk van bloemen, opgehangen slingersnoer van loof, vruchten en
bloemen, enz. ; bloemtwijgen; borduursel; –
festoneeren (fr. f estonner), met bloem- en loofwerk versieren, behangen, omzoomen; kleine op
bloemslingers gelijkende bogen borduren.
festosetto, f estosetta, f estosamente, it. feestelijk,
vroolijk, levendig.
f estum, n. lat. feest; pl. f esta; – f esta chori, koorfeesten, enkel kerkelijke (niet tegelijk burgerlijke) feesten in de Kath. kerk; – post f estum,
na het feest, d. i. te laat, mosterd na den maal-
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lijd; – festiloog, m. lat.-gr. lijst der heiligenfeesten.
Festuca, f. Bot. zwenkgras.
Fête, f. fr. (van 't lat. f estum) feest, feestdag,
vierdag, verjaardag, naamdag, gastmaal, enz.;
z. fe s t i n; – fête-Dieu, d. i. eig. Godsfeest;
Sacramentsdag; – f è t e e r e n (fr. f êter), vieren,
feestdag houden; i e m a n d féteeren, hem hooglijk eeren, wel ontvangen, feestelijk onthalen,
vleien.
Fetfah, beter fetwa (z. ald.).
Fëth, perz. verovering.
Fetialis of fetiaal, m. pl. fetiàles, priesters in
het oude Rome, die een college van 20 personen
uitmaakten en wier voornaamste taak was, den
oorlog te verklaren, over den vrede te onderhandelen, geschillen met of tusschen de bondgenooten te beslissen enz. ; veldpriesters, herauten
van vrede en oorlog.
Fetisch, m. fr. (f étiche; van 't port. f eitico,
tooverij, betoovering, van 't lat. f acticius, door
kunst voortgebracht, kunstig) laagste soort van
goden, doordien een of ander voorwerp, een
steen, een stuk hout enz. als god beschouwd en
vereerd, maar ook spoedig weder verworpen en
met een ander verwisseld wordt, inz. bij de Negers in Afrika; ook een toovermiddel; –
fetischisme of fetleisme, n. fetischdienst, vereering van zoodanige voorwerpen.
Fetron, n. mengsel van vaseline en stearine
een zeer goede zalf.
-zuranild,
Fettor, m. port. (uit factor, factoor), handelsopziener, zaakwaarnemer, ook: districtshoofd op
Portug. Timor.
Fetus, z. f ce t u s.
Fetwa, m. arab. (v. fata, leeren, onderwijzen) rechterlijke uitspraak of schriftelijk bescheid van den turk. mufti over eene betwiste
zaak; ook bekrachtiging van een vonnis door
den grootvizier, zonder welke geene misdaad
met den dood kan gestraft worden; – fetwaemini, m. (van 't arab. emin, opziener) geheimraad of helper van den mufti.
feu, m. fr. vuur; – feu d'arti f ice, kunstvuur
vuurwerk; – feu f ichant, z. onder f i c h e e r e n;
– feu sacré, heilig vuur, geestdrift; – feu f ollet(spr.
– lè) dwaallichtje; – feu volage (spr. wolá-zj), Med.
roosachtige uitslag in het gelaat der kinderen.
Feudum, n. mid. lat. (ook f eodum, af van ` t
bongobard. f iu, oudhoogd. f ehu, angels. f eoh,
got. f aihu, oorspr. goed, bezitting, vermogen,
vee ; vervolgens : geld, cijns, met ingeschoven d,
of van 't zelfde woord en 't oudduitsch ód, d. i.
goed, eigendom; vandaar /eh-ód, eig. cijnsgoed,
in tegenstelling met alod, z. a 11 o d i u m) leen,
leengoed; pl. feuda, inz. verzameling der longobardische leenrechten; – f eudum aedi f icii, leen,
waarvan het voorwerp een gebouw is; – t. antiquum, oud stamleen; – t. apertuur, onbezet of
opengevallen leen; – t. aulicum, hofleen; – t. castaldiae of guastaldiae, ambachtsleen; – /. cas trénse, burgleen; – I. censuale, cijnsleen; – f.
collaterale, leen van zijverwantschap; – t. commune, gemeenschappelijk leen; – t. culindre,
keukenleen; – f. datum, gegeven leen; – t. de
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camera, leen of jaarlijksch inkomen uit de kamer; – t. de cavéa, leen uit den kelder; – t. devolu.tum, vervallen en ingetrokken leen; – t. domesticum, stamleen; – /. ecclesiasticum, geestelijk of
kerkelijk leen; – t. extra cortem, buiten het gebied
van den landheer gelegen leen; – t. femininum,
vrouwenleen; ook: spilleleen of sluierleen; – I.
f rancum, vrijleen, eereleen; – t. gentile, stamleen;
– t. habitations, leen, welks voorwerp een wo
– t. hereditarium, erfleen; – t. igno--nigsrecht;
bile of plebélum, onadellijk, burgerlijk of boerenleen; – t. intra cortem, binnen het gebied van den
landheer gelegen leen; – t. masculinum, mannelijk of mansleen; – t. mixtum, gemengd leen,
waarin bij gebreke van mannelijke erfgenamen
ook vrouwen tot de erfopvolging werden toegelaten; – t. nobile, adellijk of ridderleen, riddergoed; – t. novum, nieuw leen; – t. oblálum, leen,
door overdracht van het oppereigendom ontstaan; – t. o f iicii, ambachtsleen; – t. oppignorátum, verpand leen; – t. plebéjum, z. t. ignobile; –
t. rusticum, boerenleen; – t. seculáre, vorsten- of
vaanleen; – t. urbànum, burgerleen; – t. venaticum, leenrecht op eene jacht; – t. velus, z. t. antisquum; – t. vivum, levend leen, d. i. zulk een,
waarop de bruiker leven of zich ophouden moet;
– f eudi acquisitio, f. verwerving van een leen; –
t. alienatio, f. vervreemding van een leen; – t.
amissio, f. verlies van een leen; – t. privatio, f.
ontzetting van een leen; – feudaal, adj. (mid. lat.
f eudális) een leen aangaande, het leenstelsel of
het leenrecht betreffende, leenroerig; – curia
f eudális, leengerecht, leenhof; – f eudàlis succes
leenopvolging; – feudale debitum, leen--sio,f.
schuld, leenplicht; – feudale judicium, n. leengerecht; – f eudalia, pl. leenzaken; – feudaal recht, leenrecht; in het algemeen elk recht,
waarvan de oorsprong kan worden teruggebracht tot middeleeuwsche toestanden en verhoudingen; – feudaalsysteem, n. leenstelsel; –
feudalen, pl. aanhangers van het leenrecht en
der middeleeuwen in het algemeen, inz. in zoover
de handhaving en verzekering der voorrechten
van den adel betreft; – feudaliseeren (spr. s=z),
naar het feudalisme inrichten; – feudalíst of
feudist, m. leeraar of kenner van het leenrecht; –
feudalisme, n. leenstelsel en de verkleefdheid
daaraan, het voorstaan daarvan; – feudalístisch, adj. het leenstelsel betreffende of in de
verkleefdheid daaraan gegrond; met voorliefde
gehecht aan de middeleeuwen; – feudaliteit, f.
de plicht van den leenheer en den leenman; –
feudáster, n. onecht leen, leenachtige rechtsverhouding; – f eudatarius, m. leenman, beleende,
vazal.
Feuille, f. fr. (spr. f uilj' ; v. 't lat. f olium, pl.
f olia) blad; – feuille de route, f. (spr. –d'roet')
Mil. marschbrief, marsch- aanwijzing, pas; –
f euillle de placage (spr. plakaazj') fourneerblad; –
f euille-morte, adj . bruingeel, donkergeel, als ver
loof; – feuillage, f. (beter n.) (spr. f uila--welkt
zj') loof, loofwerk, inz. gesneden of geschilderd
loof; – feuillaison, f. fr. (spr. f uiljezón) bladschieting; tijd waarop de bladeren te voorschijn komen; – feuillanten, pl. (fr. f euillants, naar Feuil-
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lans, in Languedoc, hun uitganspunt) eene voormalige fr. monniken-orde van den strengen regel
van St. Bernard; ook eene club van gematigde
mannen tijdens de fr. revolutie, die hare vergadering in het klooster dier monniken had; vandaar
feuillantisme, n. barb. lat. gematigde gezindheid
en handelwijze van die staatspartij ; – feuillantine, f. non van eene orde, die onder den regel van
den H. Bernard staat; vgl. f e u i 11 a n t e n;
ook z.v.a. feuilletage, n. (spr. –ta-zj') of feuilleté,
soort van gebak, uit bladdeeg; boterkoekjes; –
feuilleteeren (fr. f euilleler), bladeren, doorbladeren, naslaan; – feuilletón, n. klein blad,
blaadje, vliegend blad; ook van het politiek
gedeelte afgescheiden gedeelte van een grooter
dagblad, hetwelk wetenschappelijke mededeelingen, critiek der letterkundige werken, der
tooneelstukken, enz. of wel romantische verhalen, novellen en dgl. bevat; – feuilletonist,
m. schrijver van een feuilleton : – feuillétte,
f. fr. wijnvat, bourgogner vat, houdende in
den kleinhandel 134,110 liter, in den groothandel (nog thans gebruikelijk) 136,974 liter.
Fexen, m. pl. naam der c r e t i n s (z. ald.)
in het Salzburgsche.
Fez of fes, f. turk. donkerrood wollen mutsje
met blauwen kwast, sedert 1826 als algemeene
militaire dracht in Turkije ingevoerd (naar de
stad Fez in Marokko, waar die mutsen oorspr.
gemaakt werden en nog worden).
fezik(k)en, mal. (bisik) fluisteren; stilletjes
praten.
fi, fr. foei 1 fij ! – ti done (spr. –do ), wel
foei!
f iaccamente, it, flauw, zwak, verwijfd.
Fiacre of fiaker, f. fr. huurkoetsier; huurkoets,
aapje; tweespan, dat op pleinen en straten van
groote steden gereed staat (genoemd naar
den schotschen heilige F i a c r e (Fiacrius),
daar de Franschman S a u v a g e, die in 1650
te Parijs het privilege ter invoering van openbare
rijtuigen kreeg, in een huis woonde, waar de
heilige Fiacre uithing).
Fiale, f. gr. (vgl. p h i o o 1) Arch. spits torentje op een pilaar (in den gotischen stijl).
Fialfráss, fialfress, m. finl. (eig. rots- of bergbewoner) veelvraat, bergbeer (Ursus gulo).
Fiaminga, m. ital. Vlaming, Nederlander.
Fiásco, m. it. (pl. f iaschi, spr. f iaski, mid. lat.
fiasco) flesch; vochtmaat in Florence = 1 /20
b a r i t e wijn of 2,279 liter; ook = x/, 6 b a r i t e
olie of 2,089 liter; – fiasco maken (oorsprong
der uitdrukking onbekend), geheel en al mishagen, uitgefloten worden (van een tooneelstuk,
tooneelspeler); oneig. geheel mislukken (van ondernemingen enz.).
fiat, lat. (van f iéri, worden, geschieden) het
geschiede ! toegestaan 1 bewilligd, verleend ! ; –
fiat applicatio, men make de toepassing; – fiat
insinuatio, het worde ingeleverd; – fiat Justitia
et peréat mundus, de gerechtigheid worde uitgeoefend, al zou de wereld daarbij vergaan ! ; –
fiat lux! er zij licht l ; – fiat voluntas tua, uw wil
geschiede; – fiat lege artis of fiat secí ndum ar tem, ook afgekort: /. 1. a. of t. s. a. Med. naar het
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voorschrift der kunst te bereiden; – fiat mixtura,
afgekort F. M., de menging geschiede ! het worde
gemengd; – fiatteeren, zijn fiat, zijn toestemming geven (in Oost-Indië in gebruik).
Fiata, f. it. (fr. fois) maal, b. v. una fiata, een
due hale, tweemaal enz.
-mal;
Fibel, f. hoogd. (èf als bijvorm van bibel, bij
lat. bíbla voor biblia; vgl. b ij b e l; Of-bel,v.'t
waarschijnlijker v. 't lat. fibula, hechtnaald,
kram, waarmede men het boek sloot; dus eig.
boek dat gesloten kon worden) een AB-boek.
f i7 ra, f. lat. vezel, inz. spiervezel, draad, houtnerf, fiber; – fibrillae, pl. lat. Bot. wortelvezels; –
fibrillen, f. pl. nw. lat. Anat. zeer kleine vezeltjes;
– fibreus, adj. vezelig; – fibrine, f. Chem. dierlijke vezelstof (van twee soorten : vleeschfibrine
en bloedfibrine); – fibroine, f. Chem. hoofdbestanddeel der zijde, der zoogenaamde herfst
algemeen van de spinsels der-draeniht
dieren; – fibrolith, m. lat. gr. vezelsteen, een
witachtig grauwe steen uit kiezelzuur en klei
fibroom, n. bindweefselgezwel; –-arde;–
f ibrosus, a, um, lat. Bot. vezelig.
Fibula, f. lat. gesp, haak, ook kuitbeen; – fibulatie,f., z. infibulatie.
Ficélle, f. fr. (als kwame 't van een lat. f ilicella,
v. f ilum, draad) bindgaren; – ficelleeren (fr. f icelier), met bindgaren samenbinden, omwinden,
omwikkelen, b. v. vuurballen en brandkogels,
ook de kurken van flesschen met mousseerenden
wijn; – ficellist, m. naam eener partij in Genève.
ficheeren (spr. f i- sj–), fr. (ficher, provenc.
ficar, it. f iccare, als ware 't lat. figicare, van
f igére, hechten, bevestigen) Mil. boren, inboren,
inheien, inslaan, indrijven; – . feu f ichant (spr.
– f i-sjá), inborend vuur, strijkvuur, waarbij de
kogel de voorzijde van het naaste bastion treft; –
fiche, f. Mil. paal ter af s teking der legerplaats;
speelteeken, speelmerk, beentje, v i s c h j e,
pennetje, waarmede men zijne winst in het triktrakspel aanteekent, aanteekenpapiertje, dat op
een bepaalde plaats tusschen andere van die
papiertjes gestoken wordt; ook fichet, m. (spr.
f i-sjè); – fiche de consolation (spr. –sjón), kleine
vergoeding of schadeloosstelling.
Fichu, n. fr. (spr. f i-sju; v. lat. fixus, v. f igére,
hechten, bevestigen, aan-, omhangen; vgl. ook
fichu, als adj. : nietig, slecht, erbarmelijk) drie
-hoekigvruwnalsdj.
Fictie (spr. t = s), f. lat. (f ictio ; vgl. f i n g e er e n) verdichting, vinding; verdichtsel; onwaarheid, leugen;'t voorgeven, voorwendsel; Jur.
aanneming van het niet gebeurde als ware het
gebeurd, ondersteling van een geval (f ictio juris);
– fictief, adj. fr. (licht)
f) verzonnen, uitgedacht,
verdicht, ingebeeld, enkel in de verbeelding bestaande.
fictiel, adj. lat. (f ictilis, e, v. fingére, vormen,
eene gedaante geven) van aarde of leem, leemen, aarden; – fictiliën, n. pl. lat. (f ictilia) aardewerk, plateelwerk, pottenbakkerswagen; –
fictile, n. potje, inz. bij apothekers, vandaar op
recepten: detur cum fictili, afgekort d. c. fie het
worde in een potje gegeven 1
ficus, f. lat. vijgeboom, vijg en de geheele
.
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daartoe behoorende plantenfamilie; ook Med.
vijgwrat, zeker vleeschachtig uitwas van ver
hoedanigheid, meestal venerisch van-schilend
aard (ficus venerëa); – ficus indica, f. banaanboom; – ficus religiósa, f. heilige vijgeboom der
Indiërs, pagodenboom.
Fidálgo, m., pl. fidalgos, port. of h i d a I g o,
pl. h i d a l g o s, sp. (vermoedelijk samengetrokken uit f if o of hijo (lat. filius) de algo (= aligpo),
d. i. zoon van iemand) edelman, adellijke in Portugal en Spanje; – fidalguia, port. of h i d a lg u i a, f. sp. adel.
Fiddle, eng. viool; – fiddler, m. violist, vioolspeler; – fiddle-stick, strijkstok; – fiddle-string,
vioolsnaar.
fide, sed cui, viriel lat. sprw.: vertrouw, maar
zie toe wiep ge vertrouwt! vertrouw, maar
schouw!
fidenziaansche poezie, f. verzen in 't italiaansch
vermengd met latijn; iets anders dan m a c aronisch latijn, z. a.
fides, f. lat. trouw, geloof; ook verpersoonlijkt
de godin der trouw, die als zoodanig te Rome
veel tempels had; Astron. een in 1855 doorLuther
ontdekte asteroide; – fides carbonaria, kolen
i. een geloof zonder onder--brandesglof,.
zoek, blind geloof, liever: naief geloof; – f. documënti, geloofwaardigheid eener oorkonde; – f.
graeca en f. punica, d. i. eig. grieksche, panische
(karthaaagsche) trouw; trouweloosheid, kwade
trouw; –I. implicita, onvoorwaardelijk, blind geloof; – t. juridica, geloofwaardigheid in rechten;
– t. mala, arglistigheid; – /. pastorális, geloof
geestelijken; – sub fide pastorali,-wardighe
op de ambtelijke verzekering van een geestelijke;
f. publics, openbare geloofwaardigheid; – sub
fide remissions, in vertrouwen op terugzending;
– t. sacerdótalis, geloofwaardigheid der priesters,
betuiging of verzekering op priesterwoord; – t.
sponsalitia, trouw, verplichting der verloofden; –
boná f ide h a n d e 1 e n, ter goeder trouw, eerlijk,
oprecht, zonder erg handelen; – bonne f idéi
ecotor, kooper te goeder trouw, die den verkooper voor den rechtmatiger eigenaar houdt; –
bonae f idèi posséssio, – possessor, z. ond. p o s s ed e e r e n; – maid fide, ter kwader trouw, trouweloos, arglistig, met boos oogmerk; – malae
f idei possessio, – posssessor, z. ond. p o s e d e er e n; – in fidem, ter bevestiging, ter waarborging, b. v. iets attesteeren (vandaar misschien
fidemeeren beter dan videmeeren,
z. ald., voor: als echt waarborgen, van het gebruikelijke onderschrift „in fidem copiae," tot
staving der echtheid van het afschrift); – /idem
declaráre, het geloof uitleggen, een geloofstelling
opperen; – f idem hebben, /idem geven, vertrouwen hebben, te goeder trouw geven; – fideicommis, n. lat. (f ideïcommíssum, oorspr. iets dat aan
de goede trouw toevertrouwd wordt.) erfmaking,
waarbij den erfgenaam de verplichting wordt opgelegd om het erfgoed of een deel daarvan, na
verloop van zekeren tijd of bij het plaatsgrijpen
van zekere omstandigheden, weder aan eenen
derde af te staan, goed in vruchtgebruik, onvervreemdbaar stam- of familie-erfgoed; – f idéia

–

Zie ook Ph.
— 487 —

FIDES.

commissum universále, algemeene of algeheele
erfmaking van bovengenoemden aard, in zooverre zij het gansche vermogen van den testaLeur betreft; f. particulàre, gedeeltelijke erfmaking van dien aard, in zooverre zij slechts een
gedeelte betreft; /. perpetuum, altijddurend of
bestendig erfgoed, dat altijd bij de familie moet
blijven; f. familiae of familie -fideicommis, familievermaking, een fideicommis, dat voor altijd
of voor langen tijd in de familie moet blijven; –
f ideïeommissaris of f ideicommissair, m. hij, wien
zulk eene erfmaking ten deel valt en die daarvan
het vruchtgebruik heeft; f idei-commillens, insteller of vermaker van zulk een erfgoed; –
fidejubeeren (lat. f idejubére), waarborgen, borgtocht stellen, goedspreken; f idejussio, f. borgtocht; f idejussio succedanéa of surrogáta, achterborgtocht, borgtocht voor een borgtocht; –
f idef ussor, m. borg, borgtochtsteller; – fideel,
adj. (lat. f idélis, e) trouw, trouwhartig, getrouw;
ook voor vroolijk, opgeruimd, goedgehumeurd;
joviaal; – fidèles, m. pl. geloovigen, naam der
Christenen in 't algemeen; – fidelissïmus, m.
allergetrouwste, titel der koningen van Portugal; – fideliteit, f. (f idelitas) trouw, trouwhartigheid, getrouwheid; ook voor vroolijke luim, goed
humeur; f idelitas f eudális, leenmanstrouw; –
fido, m. it. vertrouwen; z. v. a. c r e d i e t; –
fido geven of fideeren, Kmt. vertrouwen schenken, crediet geven; – fiducie, f. (lat. f iducia) vertrouwen, verzekerdheid, koenheid, stouthartigheid; in de middeleeuwen gewoon pand ; con Iiducia, it. (spr.–doetsja)Muz.metvertrouwen,vastheid; f iducialiter, adv. later lat. met vertrouwen, uit goed vertrouwen; – fiduciarius, m. lat.
tijdelijke erfgoedhouder, die het toevertrouwde
goed weder heeft uit te leveren, bezitter van een
fideicommis (z. ald.); – fidücit, n. barb. lat. vertrouwen, berusting; in de taal der duitsche studenten het antwoord op de toegebrachte drinkgroet of gezondheid (s c h m o 11 i s); – fiduciteit, f. nw. lat. vertrouwen.
Fidibus, m. gevouwen strookje papier om de
tabakspijp aan te steken. De oorsprong dezer
zonderlinge benaming wil men zoeken in fide(libus f atri)bus, lat. d. i. voor vroolijke broeders:
de aanvangswoorden der op eene papierstrook
geschreven uitnoodiging tot eene geheime tabakspartij, welke strook later werd gebruikt om
de pijp aan te steken; men heeft haar ook afgeleid van fit de bois, fr., d. i. houtvezel, spaantje.
Fido, fiduciarius enz., z. ond. fides.
f idus Achilles, de trouwe Achates (bij Virgilius
de trouwste makker van Aeneas en vandaar
gebr. voor boezemvriend; ook: iemand die een
ander als zijn schaduw volgt.
Fief, m. fr. (spr. fje f ontstaande uit het oudfr.
fieu, provenc. feu; vgl. f e u d u m) leen, leengoed; – fieffánt, m. leenheer, beleener; – fieffataire, m. (spr. ter) leenman; – fieffeeren, beleenen; – fieffé, adj. beleend; met scheldwoorden
verbonden: aarts .... b. v. f ripon /ie//é, aartsschelm.
Field, n. eng. veld b. v. gold-field (spr. goold),
goudveld; in de sporttaal: aan een wedren deel–

–
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nemende paarden; deelnemende spelers bij een
wedstrijd.
fier, adj. fr. (spr. fjèr; v. lat. f erus, wild)
f i e r, stout, moedig, fier, koen, trotsch; ijdel,
opgeblazen, vermetel; f iermanénte, hero of con
fierézza, it. Muz. heftig, wild; – fierté, f. fierheid,
trots, trotsche ijdelheid, overmoed, vermetelheid
Fiera, f. it. (provene. f eira, fr. foire, van 't lat.
feria, pl. feriae, feestdagen, feesttijd, daar de
jaarmarkten gehouden werden op feestdagen,
als wanneer het ter stad gaande landvolk liefst
zijne inkoopen placht te maken) jaarmarkt, mis;
– fieránt, m. misbezoeker, koopman, die de
jaarmarkt of mis bezoekt, miskramer.
Fierding, n. deensch, vierendeel, een ijslandsch gewicht = 10 deensche ponden; –
fierdingkar, m. (van herding en kar, vat) korenmaat, in Denemarken = lf4 schepel = 1 /32 ton
of 4,348 liter; ook deensche akkermaat = 1/3 , ton
lands (tonde land) = 1,728 are.
fiero, f iera, f ieraménte, it. z. onder f i e r.
Fierté, z. ond. f i e r.
Fierton, f. fr. (spr. f jerloh) proefgewicht, eene
ronde metaalplaat, die tot model of monster
voor de munten dient; – fiertonneur, m. munttoeziener.
Fiesta, f. sp. feest, feestelijkheid.
Fiets, f. velocipède, rijwiel; barg. 2 rijksdaalders, ook hand, been; – fietsen, rijden op een
fiets, barg. den bijslaap uitoefenen, coleeren.
f ero) dwarspijp, veldpijp,
Fifre, m. fr. (it. piffero)
kleine dwarsfluit.
Figále, f. klein oostindisch vaartuig, met één
mast, dat zoo wel zeilen als riemen voert.
Figaro, m. naam van den geslepen barbier
in Beaumarchais' blijspel le Barbier de Seville, en
de daarna bewerkte opera's van Mozart en
anderen; vandaar in 't algemeen: een sluw onderhandelaar en koppelaar in liefdeszaken; wandaar a la, figaro, in het biljartspel=d la pyramide.
figeeren, lat. (figére, vastmaken, hechten; vgl.
f i x e e r e n) een vloeibaar lichaam door uitdamping, afkoeling of door eenig bijvoegsel verdikken of vast maken, doen stremmen, stollen; –
figentia (spr. t =ts), n. pl. stremmende middelen.
Fight, n. eng. (spr. fait) gevecht, strijd; prizefight (spr. praiz), wedstrijd om prijzen; fair
fight, z. fair.
Figmént, z. ond. f i n g e e r e n.
Figuur, f. lat. (figüra, van f ingére, vormen,
eene gedaante geven) gedaante, gestalte; afbeelding, afteekening, beeld, model, patroon; in het
kaartspel: heer, vrouw en boer, prentje; in het
dansen : verschillende lijnen, die men al dansende
beschrijft, de toeren; Geom. uitgebreidheid, zoo
als zij door de onderlinge ligging van hare grenzen bepaald is; Gram. en Log. woordenbeeld,
redebeeld, redeversiering, zinnebeeldige of verbloemde zegswijze tot verfraaiing der rede; Pict.
en Sculp. voorstelling van een persoon of beeld;
Muz. rij van snel op elkander volgende, met elkander verbonden, den hoofdtoon als sieraad omschrijvende tonen; – f i g u u r m a k e n, zich
(goed of slecht) voordoen; uitblinken, in 't oog
vallen, zich onderscheiden, opzien baren, eene
–

–

–
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rol spelen, een grooten staat voeren; wel of
kwalijk bij elkander passen of komen; - figuraal,
adj. Muz. met figuren voorzien: figurale muziek of gefigureerde muziek, zang enz., in tegenst.
met de eenvoudige koraal-muziek, die geene
figuren heeft; - figurábel, adj. nw. lat. vormvatbaar, onder eene gedaante te brengen; figurabiliteit, f. Phys. eigenschap der lichamen
om eene zekere gedaante aan te nemen, vorm
figurant, m. figuránte, f. hij of zij-vatbrheid;
op het tooneel, in het ballet enz., die slechts
f i g u u r maakt, eene stomme rol vervult, eene
plaats bekleedt, bijspelers, bijdansers; ook: onbeduidend handelaar of industrieel; - figuratie
(spr. t=ts), f. lat. vorm- of gedaantegeving,
vorm; verbeelding; gebruik van beelden in de
rede, vermenging van stemmende en niet-stemmende accoorden; verlevendiging eener rede of
van een muziekstuk door figuren; - figuratief,
adj. nw. lat. wat de figuur van iets voorstelt, het
zinnebeeld van iets is; - figurato, it. gefigureerd
b. v. Muz. canto figurato, z. onder c a n t o; figureeren (lat. f iguráre), afbeelden, aanschouwelijk, zinnelijk of door een zinnebeeld voorstelen,
fig u urm aken(z.boven);voorfigurant
(z. boven) dienen; - g e f i g u r e e r d, adj. gebloemd, b. v. van stoffen met ingeweven figuren; Muz. versierd, z.v. a. f i g u r a a 1; - gefigureerde of figuurlijke getallen, in de hoogere Arith.
zulke getallen, die gevormd worden door de leden van alle arithmetische reeksen van hoogere
orden, welker eerste lid de eenheid is, b. v. de
triangulair getallen,polygonaal
g e t a 11 e n enz. (z. aid.); - figurínen, f. pl.
bijfiguren, bijbeeldjes, inz. bij landschappen in
't verschiet; - figurisme, n. Theol. meening van
hen, die de gebeurtenissen, in het 0. T. geboekt,
als beelden of f i g u r e n van die des N. T. beschouwen, z. V. a. t y p o 1 o g i e; - figurist, m.
aanhanger van die leer; beeldhouwer, schilder of
maker van allerlei figuren; danser, die figureert
of sierlijke dansen maakt, ook: jong student aan
een R. K. Seminarie; - figuron, m. sp. eerste held
op het tooneel; - figuurlijk, adj. en adv. een
beeld voorstellende, zinnebeeldig, verbloemd,
oneigenlijk, in de gedaante van een beeld; figuurljjke getallen, z. gefigureerde g e t a 11 e n; - figuurlijk kenvermogen, Phil. ver
om door woorden of andere teekens zich-mogen
een begrip van eene zaak te vormen (cognitio
symbolica).

Fihl of fit, m. arab. afrikaansche olifant.
fikfakken (van de verouderde woorden fikken
en f akken, die beide aanraken beteekenen) op
en neer drentelen, lanterfanten, beuzelen; fikfakker, m. beuzelaar; - fikfakkerij, f. beu
-zelarij.
Fikh, f. arab. plichtenleer, die ieder Mohammedaan moet kennen.
Filadière, f. fr., platboomd vaartuig op de
Garonne.
Filagrám, n. barb. lat. (v. 't lat. filum, draad,
en 't gr. gramma, schriftteeken, teekening) koperen draadletters of figuren, op den papiervorm aangebracht en waarvan de afdruk op liet
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vel papier zichtbaar is, teekenletters ; afdruk
daarvan, watermerk.
Filament, n. nw. lat. (f ilaméntum, van 't lat.
f ilum, draad) vezel, vezeltje aan planten en dieren; in bloemen: helmdraad, die het helmknopje
tot ondersteuning dient; - f ilamentosus, a, um,
lat. Bot. dradig; vezelachtig; - filargnbmon, m.
nw. lat. gr. daadzonnewijzer, bij welken het meridiaanvlak, dat door eene kleine opening in eene
metaalplaat gaat, door een afhangenden draad
wordt aangewezen; - filatorlum, n. pi. filatoriën
(vgl. f i l e e r e n), garen- of zijdewinder, werktuig tot het afwinden en tweernen der zijde; ook:
zijdetweernerij ; - filándres, f. pl. fr. (spr. f ilándr')
herfstdraden, lange, witte draden, die op schoone
herfstdagen door de lucht zweven; - filária, f.
draadworm, die als parasiet bij mensch en dier
ziekten veroorzaakt; - filariásis, ziekte door de
filaria veroorzaakt; - filatrice, f. fr. soort van
half-zijden stof; - file, fr. rij, reeks; - en file, à
file, achter elkaar op een rij ; - filet, n. fr. (spr.
file) netwerk, allerlei gemaasde stof, open kant;
de trens, een zeker paardenbit; een als vermicelli
langwerpig gesneden gebak; ook lendestuk, nierstuk, b. v. filet de boeu f , lenden ruggestuk; pl.
filéten, Typ. gefigureerde metalen lijnen tot
scheiding van hoofdstukken, kolommen enz.;
bij boekbinders: vergulde, gefigureerde of gebloemde lijnen en lijsten op den band van een
boek; ook daartoe dienende stempels, streep- of
draadstempels, filet of fileetijzer.
Fildsjan, m. arab. klein kopje voor koffie,
sorbet enz.
fileeren, fr. (filer, van fit = lat. f ilum, draad>
spinnen; Muz. een toon zoo lang zingend aanhouden, als de stem toelaat; in het kaartspel: bedriegen, eene kaart ondersteken, wegmoffelen
ook de kaarten langzaam een voor een open leggen; - gefileerd, adj. gesponnen, netvormig, tra
filature, f. fr. spinkunst; spinnerij; --lievormg;
filanda, f. ital. zijdespinnerij ; - filure, f. gesponnen draad, spinsel.
filia, f. lat. dochter; - filia legitima, wettige,.
d. i. echte dochter; - f.naturalis, natuurlijke, d. i.
onechte dochter; - filiaal, n. nw. lat. (filiale, van't mid. lat. f iliális, kinderlijk, in verhouding van
zoon of dochter tot vader en moeder staande).
dochter-inrichting, bij- of ondergeschikte inrichting, inz. z. v. a. filiaal-kerk, dochterkerk, bijkerk, in tegenst. van de moeder- of hoofdkerk,
bij welke zij is ingelijfd; - filiaal -bank, f. bijbank,.
succursale; - filiaal- bureau, n. (spr. buró)
bijkantoor; -filiaal-handel, m. bijhandelshuis,dat.
een koopman op eene andere plaats voert enz. ; -filiaal- magazijn, n. bijwinkel of mazagijn eener
firma in eene andere plaats; - filialist, m. gemeentelid eener dochterkerk; ook geestelijke„
die daarin den dienst doet; - f' iáster, m. stiefzoon; - filiatie (spr. t=s), f. kinderlijke afhankelijkheid, verplichting; Jur. wettige afs tamming; de gehoorzaamheid der kloostergeestelijken aan hunne overheid.
Fílibert, oudd. mansn. (v. oudd. fili, vee,
zeer; vgl. b e r t h a) de zeer glanzende, de zeer
beroemde.
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Filibey, m. schotsch schort der bergschotten
van tartan.
filicaulisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. filum, draad)
met draadvormigen stengel.
Filices, f. pl. (van den sing. filix) varenkruiden; - filiciférisch, adj. nw.lat. met indrukken
van varenkruid ; - filicieten, pl. nw.lat. versteende varenkruiden.
filicórnisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. filum, draad)
met draadvormige voelsprieten; - filiférisch,
filigérisch, adj. nw.lat. met vezels bezet; - filif ormis, lat. Bot. draadvormig; - filifólisch, adj.
(lat. f ili f olies) met vezelige bladeren; - filiform, adj. (lat. f ili f ormis, v. filum, draad; fr.
f ili f orme) draadvormig.
Filière, f. fr. (spr. -lf èr') trekijzer bij het trekken van draad en waskaarsen; registerschaaf
voor orgels; getal partijen, waaruit een koffielevering mag bestaan; aanzeggingsformulier
voor den termijn van levering.
Filigraan, filigrein, n. (fr. f iligrane, v. 't lat.
filum, draad, en granum, korrel) fijn, tralievormig draadwerk, inz.van goud- en zilverdraad; ook
dat van den papiervorm voor het watermerk ; filigraanglas, n. voorwerp van glas, waarin gekleurde draden; - filigraniseeren (spr. s=z),
filigraanwerk maken.
filipédisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. filum, draad)
met lange dunne voeten; - filipéndula, f. nw.lat.
(fr. f ilipendule, van 't lat. filum, draad, en pendülus, a, um, hangend) Bot. roode steenbreke,
eene plant met voedzamen wortel, die vroeger
ook in de geneeskunde tegen witten vloed werd
gebruikt (Spiraea f ilipendula, L).
Filippo of Felíppo, m. it. onder de sp. koningen
Philips III, IV en V geslagen milaneesche munten, ook eene oude mantuaansche zilveren munt
= 7 1 /2 lire correnti of 22 1 /2 lire van Mantua, in
waarde f 2,75 af 2,85. ; - filippie, f. barg. tien gld.
filiróstrisch, adj. nw.lat. (van 't lat. filum,
draad) met langen dunnen snavel ; - filitársisch,
adj. met lange dunne voetwortels; - filitélisch,
adj. wijde netten spinnende.
f ilius, m. lat. zoon; - /. legitimus, wettige, d. i.
echte zoon; - /. naturdlis, natuurlijke, d. i. onechte zoon.
fille, f. fr. (spr. f ielj ; = lat. filia) meisje, dochter; - fille de boutique (spr. boetiek), winkeljuf
fr. (spr. f ielj' de zjoa') meis -frouw;iledj,.
openbaar, veil meisje; - fille-jevanplizr,
d'honneur (spr. - donneur), eeredame, hofdame;
- fillage, f. (spr. f iljáazf) meisjesstaat, maagdelijke staat.
Film, f. eng. plaatje van gelatine, celluloide
of collodium bij het photographeeren, ter ver
glasplaten, die op reis minder ge--vangi
makkelijk zijn; trilplaatje, vlies.
Filoche, f. fr. (spr. f ilosj', v. til. draad) soort
van weefsel; vandaar f iloché, gefilocheerd, geweven; - Filoselle, f. fr. (spr. s=z) of filozél,
grove zijde of floret.
Filomele, z. p h i l o m e l e.
Filou, m. fr. (spr. filoe; misschien met f élon
verwant; z. ond. f é 1 o n i e; mid.lat. f ilo, fillo,
deugniet) listige bedrieger, beurzensnijder, gauw-
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dief, spitsboef, fielt, schurk; - filouterie, f.
spitsboeverij, fielterij, afzetterij, gauwdievenstreken; - filouteeren (fr. filouter), listig stelen
of bedriegen, kapen; ook foppen, beethebben.
Filozel, z. f i l o s e l l e z. onder f i l o c h e.
Fils (spr. ti en ties) m. fr., zoon; - f ils de France,
z. enfantsdeFrance,onderenfant;f ils ainé de l'Eglise, oudste zoon der kerk, titel
der fr. koningen.
Fils de la Vierge, filets de St. Martin (van fr.
til, draad), pl. herfstdraden.
Filtrum, n. mid.lat. (f íltrum, f elfrum, ital. f eltro, fr. f eutre en f iltre; V. ohd. f ilz, 't angels. en
eng. felt = v i 1 t) ieder voorwerp (papier, doek,
spons, steen enz.) geschikt ter doorzijging, doorzijger, zijgdoek, zijgpapier, zijgtrechter, zijgvat,
kleinsdoek, fijne garen of haren zeef, doorslag
(wel te onderscheiden van p h i 1 t r u m z. ald.).
- filtreeren (ital. f iltrare, f eltrare, fr. f iltrer,) doorzijgen, door den zijger laten loopen, kleinzen; filtraat, n. doorgezegen vloeistof; - filtràtie (spr.
tie=tsie) of filtreering, f. doorzijging; - filtreer
werktuig ter zuivering, inz. van het-machine,f.
drinkwater; - filtreersteen, m. zijgsteen, grove
zandsteen tot filtreering van het daarop gegoten
water; - filtreer of filterbougie, f. buis van onverglaasd aardewerk, waardoor onopgeloste vaste stoffen uit water verwijderd worden, systeem
Chamberland— Pasteur.
filure, z. ond. f i l e e r e n.
Fimbrla, f. lat. (alleen pl. f imbriae, verwant
met f ibra) het vezelige, franje; - f imbriatus, a,
um, lat. Bot. van franje voorzien.
fimicólisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. f imus, mest
en colére, kweeken) op mest groeiend, in mest
levend.
fin, f. fr. 1). (spr. -fen =lat. finis) het einde;
- a la fin, aan 't einde, ten slotte; - 2). als adj.
fin, fine, fijn, slim; - le fin mot (spr. mo), de ware
beteekenis, het eigenlijke doel; fines herbes (spr.
f ienezérb'), fijne groenten of kruiden; - fine lame
et belle f ourchette, (spr. tien laam' é bel' f oersjèt'),
iemand die goed vechten en goed eten kan; f in de siècle, fr. d. i. einde der eeuw (19e), uitdrukking die + 1900 werd gebruikt om aan te
duiden, dat iets zeer fijn en chic in zijn soort was;
ook wel: overdreven.
finaal, lat. (f inàlis, e, v. finis, einde) wat zich
aan het eind bevindt, wat om te eindigen, te
sluiten dient, eindelijk, ten slotte; als adverb.
ook finaliter; b.v. finale besluiten
eindbesluiten; ook: het doel betreffende of uitdrukkende, vandaar finale conjunetIën, f. pl.
Gram. doelaanduidende voegwoorden, b.v. o pd a t enz. ; - finaal of finale, n. einde, slot,
laatste; Muz. finale, slotstuk, eindstuk van een
muziekstuk, van eene opera of een ballet, slotzang; sluittoon, slotnoot; - finaliseeren (spr. s=
z), barb. lat. eindigen, een einde maken, afsluiten; - finaliteit, f. het op-'t-einde zijn; doelsbepaling, doelbegrip.
finamente, it. Muz. teergevoelig, fijngevoelig.
Financiën, f. pl. (mid.lat. f inancia, fr. finance,
it. f inanza, geld, inkomen van mid.lat. tinare,
oudfr. finer, belastingen betalen, it. tinare, quit-
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teerera, kwijten, afmaken; v. lat. f ínis, einde)
staatsinkomsten, openbare geldmiddelen, staats
staatsvermogen, schatkist; ook-huisodng,
toestand van het vermogen van een privaatpersoon, geldvoorraad, gereed geld, klinkende munt
financiën zoeken, allerlei middelen te
werk stellen om aan geld te komen; - minister
van financiën, m. bestuurder van 's rijks schatkist, rijksrentmeester; - ministerie van financién, n. gezamenlijke ambtenaren, die onder den
minister 's lands geldmiddelen beheeren; het
ambt van rijksschatmeester, zijn b u r e a u; fínanciëel, adj. de staatsinkomsten, de geldzaken betreffende; - financier, m. fr. ambtenaar
bij de staatshuishouding, bestuurder van geldmiddelen, rentmeester, bankier; verstandig geldbeheerder, overleggend huishouder; iron. geldschieter, geldbezorger; - financiéeren, de staats
vermeerderen, den publieken schat-inkomste
vergrooten; ook het geldwinnen verstaan, woekeren.
Finasserie, f. fijne slimheid, sluwe intrigue; finasseur, m. sluwerd, fijn intrigant.
Fináster, m. fr. (f indtre) soort von slechte zijde,
waarmede de a r d a s s i n e soms vervalscht
wordt.
fine, it. (= lat. finis) Muz. einde; - fr. z. fin
(2°). ; -ter of ten fine van advies, ten einde bericht
en raad uit te brengen.
fineeren, Chem. scheiden, b.v. het goud van
het zilver; - fineerzaag, figuurzaag.
Finésse, f. fr. (van fin, fijn) fijnheid, teederheid, teerheid, dunheid; list, loosheid, sluwheid,
geslepenheid, doortraptheid; - Finétte, vrouwen
fijne, listige, geslepene, sluw meisje.
-nam:
Fingan, m. arab. kopje (voor koffie enz.).
fingeeren, lat. (f ingére) verdichten, verzinnen,
voorgeven; - gefingeerd, adj. verdicht, verzonnen; enkel gedacht en niet wezenlijk voorhanen; b.v. gefingeerde munten, zulke
munten naar welke wel gerekend wordt, maar
die niet wezenlijk voorhanden zijn, g e f i ageerde rekening, z.v.a. conto finto; fingíbel, adj. (later lat. f ingibilis, e) ingebeeld,
schijnbaar, bedenkbaar; - figmént, n. iets verdichts, verdichting, z. f i c t i e.
Fingerglass, n. eng. vingerkommetje, kleine
glazen schotel om de vingers in te wasschee.
f ini, adj. fr. (van fin, spr. f én, einde) geeindigd,
uit, af, klaar.
finis, m. lat. einde, besluit; doel, einddoel,
doelwit; - finis primarius, hoofddoel; - f. secundarius, bijdoel; - finis coronat opus, lat. spr.: het
icat media, het
einde kroont het werk; - f. sanctificat
doel heiligt de middelen; - f initum, adj. geëindigd, gesloten; - finíto, it. Kmt. sluiting der
rekening; - finissage, f. fr. (spr. f inisaázj') of
finisseering, f. voleindiging, voltooiing van een
werk, afwerking inz. van een samengesteld uur
hij die een in teekening aan-werk;finsu,m.
werk uitvoert, inz. modelleur, nateeke--wezig
naar; - finitief, adj. tot een evenwichtstoestand
voerend, gezegd van processen, krachten die
samen tot de kracht nul voeren.
finish, eng.(spr. f innisj' ; van lat. f inis)eindigen;
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't laatste deelvan eenwedren; als transitief: klaar
maken, in orde brengen, appreteeren, monteeren.
finíssimo, it. afgekort p7., zeer of hoogst fijn,
extra fijn.
Finnen, m. pl. (d. i. moerasbewoners, v. het
duitsch f enn, moerasland, oudhoogd. f enni,
f enna; got. f ani, slijk) een der vier hoofdtakken
van den altaischen of toeranischen volksstam,
die den grondslag der bevolking van noordelijk
Scandinavië en Rusland, van de Oostzee tot aan
de oostzijde van 't Oeralgebergte, vormt, en van
welken ook de Hongaren afstammen.
Finochétto, m. it. z.v.a. b r i g h e 11 a (z. ald.).
Finseninrichting, f. hospitaal, inrichting, waar
lupuslijders worden behandeld volgens de methode van Dr. Finsen met lichtstralen.
Fint, f. (van 't it. f inca, fr. f einte, v. lat. f ingére,
verdichten, valsch voorgeven) veinzerij, streek,
list, sluwheid, verschalking; inz. schermlist,
misleidende beweging bij het schermen; ook:
fijne berst in spiegelglas.
Fiocchezza, f. it. (spr. fiokedza) heeschheid,
flauwheid.
Fiocchi, pl. it. (spr. f iókki, van den sing.
f iocco = vlok) kwasten aan een kardinaalshoed;
met goud en zilver omvlochten zijden kwasten
aan den kop der koetspaarden.
fióco, it. Muz. (v. lat. flaccus, slap, mat, flauw)
zacht, zwak, heesch.
Fiona, f. eelt. naam bij Ossian z. v. a. bekoorlijk meisje.
Fiool, f. z. phioo1.
Fier de Francia, n. it. (spr. f ranlsja) eig. bloem
van Frankrijk, soort van gebrocheerd atlas.
Fiord, z. fjord.
fioreggiante (spr. fioredzjiante), fiorito, it. Muz.
versierd.
Fioríno of floríno, m. it. (vgl. f 1 o r i n) si
rekenmunt, een gulden; ook eene-cilanshe
voormalige toskaansche rekenmunt = 65 á 67
cents.
Fiorituur, f. it. (f iorilura, v. f fore, bloem) Muz.
versiering van 't gezang.
Fire (spr. f ai'r), n. eng. vuur; - fire-annihilator,
m. eng. nw.lat. vuurvernietiger, blusscher door
gasontwikkeling; - firebrand, m. (spr. f ai'rbrend)
vuurbrand, bijnaam van lord Palmerston; fire-cater, m. (spr. íeter) „vuurvreter" hartstochtelijk, overijld handelend mensch; in den
noordamerik. burgeroorlog: heethoofdige aanvoerder der zuidelijken; - fire-proof, (spr.
f airproe f) vuurvast; - fire-test, eng. „vuurproef"
de bepaling van regeeringswege van de ontbrandingstemperatuur van petroleum.
Firénki, m. pl. turk. (f irenk, f renk) d. i. Franken, bij de Turken de gewone naam der Europeanen; - firenki-beg, vorst der Franken, d. i. de
paus; - firenkistan, n. Frankenland.
Firk, m. deensche en zw. kopermunt, in Denemarken tot 1813 geldig = 1/2 skilling, = f 1,15
ned. courant.
Firkin (spr. fur-), n. eng. engelsche biermaat,
vroeger voor a 1 e = 8, voor bier (b e e r) = 9
biergallons van 4 62 liter; nu = 1/2 kilderkin =
40,892 liter.
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firm, lat. (v. f irmus), z. f e r m; – firma, f. it.
titel of benaming van een handelshuis, naam,
waaronder handel gedreven wordt, handels
een huis van koop--nam;hdtekigv
handel; f i r m a g e v e n, een koopmansbediende volmacht geven om in naam van den
principaal te handelen en te onderteekenen; firmeeren it. (f irmare), met den handelsnaam onderteekenen; – firmamént, n. lat. (f irmaméntum)
hemelveste, schijnbaar hemelgewelf, sterrenhemel; uitspansel; – firmamentaal, nw.lat. aan den
hemel, aan het uitspansel, hemelsch, het hemel
betreffende ; – firmant, m. iemand die-gewlf
voor de firma onderteekent (firmeert); ook: lid
van eene firma, handelsgenoot; – firmiteit, f.
(lat. firmitas) vastheid, sterkte, duurzaamheid;
volharding, standvastigheid; – f irmiter, lat. (adv.
v. f irmus) vast, standvastig, stijf en strak.
Firman, beter f e r m a n (z. aid.).
firmeeren, z. ond. f i r m.
Firmiaan, Firmiane, Firmiliaan, Firmiliane,
Firmin, Firmine, eigennamen (van lat. f irmus)
de sterke, de krachtige.
Firn, f. korrelige sneeuw, voordat ze in
gletscherijs overgaat; eigenl. voorjaarssneeuw,
fr. nevé.
Fisch., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor G. Fischer von Waldheim
(gest. 1853).
Fiscus, m. lat. (fiscus, eig. korf, geldmandje)
staatsvermogen, openbare schat, 's lands inkomsten, rentkamer, staatskas, vorstelijke schatkamer; ook straf- of boetekas; – fiscaal, adj. wat
den fiscus betreft; – fiscaal, m. nw.lat. (f iscalis)
openbaar aanklager, ambtenaar van het openbaar ministerie, ambtenaar, die voor de naleving
der wetten, inz. voor de rechten van den f i sc u s waakt en bij schending daarvan als eischer
in rechten optreedt; ook 's lands schatbewaarder; – fiscalaat, n. ambt van fiscaal; – fiscálisch
adj. (lat. fiscális, e), wat de staatskas (fiscus) of
den openbaren eischer (fiscaal) betreft; –
fiscale goederen, zulke, die strijdig met de wet
ingevoerd worden; – fiscaliseeren (spr. s=z),
bestraffend onderzoeken, ook bestraffen; – fis caliteit, f. streven om de staatsinkomsten te vermeerderen.
fiselleeren, z. f i c e 11 e e r e n; – fisethout,
z. fustikhout.
Fish, eng., visch; – fish-market, vischmarkt;
= fishmonger, vischkooper.
Fisk, m. deensch (eig. visch) ijslandsche koperen munt, van eene nominale waarde van 7
centen, in werkelijkheid slechts 3 1/2 cent.
Fislot, n. voormalige schotsche biermaat =
ongeveer 52,4 liter.
Fisolen, z. p h a s e o 1 e; – fisoleeren, pl. it.
(van f isole, duikeend, duiker) kleine snelvarende
schuiten of booten te Venetië.
fissiel, adj. lat. (f issilis, e, van f indre, splijten)
splijtbaar; – fissidaktf lisch, adj. lat.-gr., met gespleten, gescheiden teenen; – fissiflórisch, adj.
nw.lat. met gespleten bloemkrans; – fissifólisch,
adj. met gespleten bladeren; – fissilábrisch, adj.
met gespleten lip; – fissiliteit, f. lat. splijtbaar-
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beid; – fissinérvisch, adj. nwJM., met gespleten
bladribben; - fissipáriseh, adj. door splijting
barende; - fissipéden, pl. (lat. fcssipédes), dieren
met gespleten klauwen of hoeven; - fissipénnisch, adj. nw.lat., met overlangs gespleten
vleugels; - fissiróstrisch, adj. met gespleten snavel; - fissus, a, um, lat. Bot. gespleten, door insnijdingen in spitse slippen verdeeld; - fissuur,
f. lat. (fissüra) reet, spleet, inz. beenderspleet,
of spleetbreuk van een been.
Fistan, f. turksche vrouwenrok.
Fistel, f. (v. 't lat. fistula) buis, pijp; de fistula bij de oud-christel. gemeente en nog in de
Paus-mis in gebruik, waardoor het H. Bloed genuttigd werd, was van goud; nauwe, lange en
diepe etterwonde, pijpzweer; vochtafleider,
etterpijp, etterdracht in den arm enz., om
scherpe vochten af te leiden; – fistula ani, lat.
endeldarmfistel; – fistula denldlis, tandfistel; –
fistula lacrymàlis, traanfistel; Muz. gedwongen
hooge stem, z. f a l s e t; vandaar fistuleeren,
nw.lat., d. i. gedwongen hoog zingen; – fistuleus,
adj. buis- of pijpvormig, pijpzweerachtig; –
f istulosus, a, um, lat. Bot. hol; buisvormig; pij pig, pijpvormig, lang en van binnen hol.
Fit, 1 ) eng. in de sporttaal: bijv.nw. krachtig
genoeg om mede te rennen (van paarden); –
fittings, pl. uitrusting; – fitting, lampafsluiting,
lamphouder; – fitter, m. eng. (van fit, pasklaar
maken, aanpassen) werkman op een gasfabriek
enz., inz. hij die den aanleg de pijpen in elkaar
past en legt.
Fit, 2 ) eng. aanval, kuur, iets dat bij vlagen
en plotseling komt, z. b o u t a d e.
fit, lat. (hij) wordt b.v. fit f abricándo f áber, (eig.
al smedende wordt men smid) al doende leert
men, oefening maakt den meester; – non fit
poëta, nascitur, men wordt geen dichter (door
oefening enz.), maar wordt als zoodanig geboren.
Fitildsji, m. turk. lontenmaker.
Fitre, arab. gift aan de armen op het beiramfeest.
Fitter, zie ond. f i t 1 )
Fitz, m. eng. (oorspr. normandisch, van 't
fr. fils, lat. filius), zoon, inz. onechte zoon,
in samenstellingen, b.v. F i t z-C 1 a r e n c e,
Fitz-Roy, Fitz-William, enz.
Five o'clock tea, (spr. faiv o klok tie), f. vijf
uur-, middagthee, die aan bezoekers aangeboden wordt.
Fiveshooter, m. eng. (spr. f aivsjoeter) vijfschoter, revolver met 5 loopen.
fixe, fr. (spr. ticks ; v. 't lat. fixus, a, um, van
figére, hechten, bevestigen) vast, bestendig,
vuurbestendig of bestand tegen het vuur, blijvend, onbeweeglijk; zeker, gewis, bepaald; vandaar prix fixe, m. (spr. pri ticks') een bepaalde,
vastgestelde, g e f i x e e r d e prijs; – idee fixef. vaststaand, overheerschend denkbeeld, voor
gemoed en den wil beheerscht,-steling,dh
dolende inbeelding van een zielekranke; – air
fixe, m. (spr. èr ticks') vaste lucht, koolzuur of
koolzuurgas ; – fixa sedes, lat. vaste zetel, blijvende woonplaats f ixa vincta, aard- en nagelvast; – fixeeren, nw.lat. vastmaken, bevestigen,
-
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vasthouden, bepalen, vaststellen; Phot. 't verwijderen van voor het licht gevoelige zilververbindingen door fixeerzout (hypo) uit de gewasschen plaat met negatiefbeeld; zich metterwoon nederzetten; een vast, onwrikbaar besluit nemen; vestigen, b. v. den blik op iets;
iemand fixeeren, hem stijf en strak
aanzien, met de oogen als ware het doorboren;
ook zooveel als f i g e e r e n (z. al&.); - fixàtie
en fixeering, f. vestiging, vastzetting, bepaling,
bestendiging; aanwijzing van een vast inkomen;
- fixatief, n. middel om een teekening, schildering vast te leggen, zoodat ze niet kan vlekken;
- fixatoir, n. fr. (spr. -(oar) middel om stijf te
maken, baardwas, soort pomade ; - fixiteit, f.
bepaaldheid, het vaststaan, onveranderlijkheid,
onbeweeglijkheid; vuurbestendigheid ; - fixum,
n. iets bepaalds, vaststaande, inz. voor f ixum
salarium, vaste bezoldiging, zeker, bepaald salaris of inkomen.
Fjäll, fjeld, n., pl. f jelds, deensch (= v e 1 d,
hoogd. leid, eng. field) hoogvlakten, woeste
bergvlakten in Zweden en Noorwegen.
Fjerdingar, n. inhoudsmaat in Zweden = 1/a
tunna (ton) = 18,32 liter.
Fjord, m. deensch, diepe, smalle inham aan de
kust met steile wanden in Noorwegen enz., ongeveer loodrecht staande op de richting van het
gebergte.
Flabbe, f. voorm. nederlandsche zilvermunt =
16 cents.
Flabéllum, n. lat. (verklw. van flabrum, het
blazen, waaien der winden, van flare, blazen,
waaien) waaier zooals die bij pauselijke optochten
in gebruik is; - flabelleeren (later lat. fllabelláre), waaieren, met den waaier wuiven; - flabellátie (spr. t = ts), f. nw.lat. het luchten, wuiven met den waaier; Chir. verversching van de
lucht onder een gebroken lid; - flabellatus, a, um
of f fabelli f ormis, lat. Bot. waaiervormig; — flabellicórnisch, adj. met waaiervormig uitgespreide bladeren; - flabellipédisch, adj. met waaiervormig geplaatste voeten.
flaccesseeren, lat. (flaccessére, v. f laccus, flets,
slap) slap of verslenst worden; - flacceseéntie
(spr. t = ts), f. nw.lat. slapheid; - f laccescentia
pulmónum, Med. slapheid of verlamming der
longen; - flaccide, adj. (lat. f laeeidus, a, um) slap,
verwelkt, verflenst; - flacciditeit, f. nw.lat. (fr.
f laccidite) slapheid, verflenstheid; - flaccus, m.
lat. naam: slapoor, hangoor, b.v. Horatius.
Flacon, n. fr. (spr. f lakón; van 't mid.lat.
fiasco, it. fiasco) fieschje, inz. reukfleschje; ook
soort wijnflesch.
Flag, f. eng. vlag.
Flagéllum, n. lat. (verkiw. van f lagrum, zweep)
geeselroede, roede; Bot. uitlooper; - flagelleeren
(lat. f lagelláre), geeselen; - f lagelli f erus, lat. Bot.
wortellot-vormend; - flagelláten, m. pl. protozoën, eencellige slijmdiertjes, voorzien van trilharen als bewegingsorganen; - flagellátor, m.
of flagellánt, m. geeselaar, geeselmonnik of
geeselbroeder, broederschap van monniken, ingesteld in 1260 door den kluizenaar R a i n e r
te Perigua, die zich voor verplicht hielden, hun

FLAMBOYANT.

' lichaam op zekere tijden openlijk door geeselslagen te kastijden. Later vervolgd wordende, namen zij in Frankrijk den naam van B e g u a rd e n, in Duitschland dien van K r u i s b r o ed e r s aan; - flagellàtie (spr. 1=ts), f. geeseling.
Flageolét, f. fr. (spr. f lazjolét; van 't oudfr.
flageol, provenc. flaujol, als ware 't lat. flautiolus,
verklw. van't it. f lauto, fluit; vgl. f 1 a u t o)
kleine fluit met helderen, schellen toon, fijn- of
hoogfluit; vogelfluitje; ook register aan orgels;
kleine groenachtige witte boonen; - flageoletíst,
m. flageolet- of hoogfluitblazer; - flageolet- of
fluittonen, pl. op snaarinstrumenten door zachte
aanraking met strijkstok te voorschijn geroepen en 2 octaaf hooger dan hun plaats.
flagiteeren, lat. (f lagitare) hevig eischen,
dringend manen; - flagitàtie (spr. tie = tsie), f.
(flagitatio) dringende vordering, scherpe aanmaning; - flagitàtor, m. scherpe maner.
f lagitium, n. pl. flagitia, lat. Jur. schanddaad,
schelmstuk; - flagitieus (spr. t=ts), adj. (lat.
f lagitiósus) schandelijk, schelmachtig.
flagorneeren, fr. laag en aanhoudend vleien,
flikflooien, oorblazen, oogdienen; - flagornerie, f.
oorblazerij, flikflooierij, oogendienerij ; - flagorneur, m. lage vleier, oogendienaar, overgedienstige en valsche aanbrenger.
flagreeren, lat. (f lagráre) branden, gloeien, in
vlam staan; - flagránt, adj. lat. (f lágrans) als
brandend, in vlammen staande, hevig; duidelijk
in het oog vallend, openbaar, pas gebeurd; crimen /laprans, lat. misdaad, waarbij men den
dader betrapt (zoodat geen loochenen mogelijk
is;) - in f lagránti (stil. delicto), lat. en flagrant
delit, fr. (spr. an f lagrai deli) op heeterdaad (b.
v. betrapt), toen de misdaad zooeven begaan
werd; - flagrántie (spr. t = ts), f. hitte, vuur,
gloed, heftigheid.
Flair (spr. f lèr) m. fr., scherpe reuk (der jacht
goede neus; - flaireur, m. fr.-honde);ig.
(v. f lairer, ruiken, v. lat. f ragrare, geuren, rieken) speurhond, inz. als scheldnaam voor politieagenten; - flaireur de cuisine, /. de table, tafelschuimer, klaplooper.
flamand (spr. f laman) adj. fr., vlaamsch, wat
tot Vlaanderen behoort, aan Vlaanderen eigen
is; nederlandsch.
Flambárd, m. (spr. f lanbár) slappe hoed van
vilt met breeden rand.
Flambart (spr. f lanbdr) m. fr., visscherssloep
op de fransche kusten; Mar. S t.-E 1 m s v u u r.
Flambouw, m. (fr. flambeau, spr. f lanbo; van
I lamber, vlammen, flikkeren, v. 't lat. f lammula,
kleine vlam) fakkel, toorts, wasfakkel; groote
waskaars; ook hooge luchter of blaker; - flambeeren, vlammen; over de vlam houden of laten
heengaan, o. a. ter steriliseering van instrumenten, zengen, roosten, bedruipen; oneig. g e 1 a mb e e r d zijn, weg, verloren, geruineerd, een bedorven man zijn.
flamboyant (spr. f lapboajan) adj. fr., op vlammen gelijkend; - style flamboyant, gotische stijl
der 15de en 16de eeuw in Frankrijk, met vlam
aan zuilen, vensterbogen-achtigeornmk
enz.
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Flamen, m. lat., pl. flamines, oudrom. offerpriester van eene bijzondere godheid, aanvankelijk slechts 3 in getal, n.l. /larven Dialis, Mariàlis en Quirinális, priester van Jupiter, Mars
en Romulus; later tot 15 vermeerderd; – flaminica, 1. vrouw van een f 1 a m e n als priesteres eener vrouwelijke godheid, b.v. f laminica
Dialis, priesteres van Juno.
Flamingánt, m. voorstander van de vlaamsche
taal in België, tegenover de F r a n s k i lons, z. a.
Flaming are (spr. fleeming aak), eng. Elektr.
vlammende boog, een open booglamp, waarvan de kolen enkele metaalsoorten bevatten,
voor straatverlichting zeer geschikt.
Flamingo of fr. flamánt (spr. /lama; van 't
lat. f lamma, wegens zijne roode kleur) groote
watervogel met eetbaar vleesch, aan de kusten
der warme landen; hij behoort tot de familie der
breedsnavelige steltloopers en wordt gemakkelijk aan zijn in het midden geknakten bek herkend; eertijds droeg hij den naam van p h cen o k o p t e r u s en komt nog onder dien van
korkórre en becharoe voor.
Flammétte, f. fr. (eig. vlammetje, van /lamme,
de vlam) Chir. laatvlijm.
f lamméus, a, um, lat. Bot. vuurrood.
f lammulus, a, um, lat. Bot. gevlamd.
Flanconade, z. ond. f 1 a n k.
Flandrin, m. fr. lange slungel, eigenl. iemand
uit Vlaanderen.
flaneeren, nw.lat. (f laver) ledig rondslenteren,
op zijn gemak rondkijkend langs de straat slenteren; zich met nietigheden ophouden; – flanerie, f. het flaneeren; – flaneur, m. rondslenteraar,
gaper, lanterfanter.
Flanél, n. (soms f.) (fr. flanelle, it. flanella, eng.
flannel, mid.lat. f lancha; van 't oudfr. flame,
beddetijk) lichte, weinig gevolde stof van strijkwol; – flanelle de santé, gezondheidsflanel (om
op het bloote lijf te dragen) – flanelle de Galles
(spr. –gal'), blauwachtig flanel; – flanelle de
Saxe (spr. –saks'), wit flanel; – flanellétte, n.
katoenflanel, nagemaakt flanel; ongeveer 1/4
kostende van echt flanel.
Flank, f. (fr. en provenc. flanc, m. it. /manco,
weeke zijde van den buik, lende, waarsch. met
ingeschoven n, van 't lat. flaccus, slap, week)
zijde; Mil. zijvlakte, strijklinie van een vestingwerk; uiterste einde van den legervleugel; –
flankeeren (fr. f lanquer), van ter zijde bestrijken
of dekken, met zijwerken voorzien; ook toesmijten, op het hoofd werpen (b.v. een vocht
door het venster); – flanqueur, m. (spr. flank–)
vleugelman, lichtgewapend ruiter ter herken
verontrusting van den vijand, voorloo--nigof
per, t i r a i 11 e u r; – flanconáde, f. in 't schermen: zijstoot, zijhouw.
flat, adj. eng. vlak, plat (vgl. f 1 a t t e e r e ii);
– flat-iron (spr. f let airon), eng. amer. plat-ijzeren
(gebouw); naam van het slankste gebouw in
New York; – flat-race, (spr. f let rees) wedren op
de vlakke baan.
Flath-innis, n. celtische Myth. 't paradijs der
oude Galliërs.
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flatteeren, fr. (flatter, oorspr. strijken, d. i.
glad of vlak maken, van 't oudn. f latr, angels.
flat, vlak, glad, effen) vleien, liefkoozen, naar
den mond praten; goed staan (van kleeding); –
flatter in corde (spr. f latté' lakord') fr . Muz. de snaar
streelen, zacht spelen; – flatterie, f. vleierij,
liefkoozing, iets vleiends; – flatteur, m. vleier;
– flatteuse, f. (spr. –euz') vleister.
Flatus, m. pl. flatlis, lat. (van flare, blazen)
Med. winden; – flatulént, adj. nw.lat. aan
winden onderhevig; nietig, onbeduidend, ijdel;
– flatuléntie (spr. tie=tsie), f. winderigheid,
opzetting door winden.
flauto, m. it. (v. 't lat. flatus, het blazen, v.
flare, blazen) fluit; fluitregister bij het orgel; –
flauto dolce (spr. –doltsje), z. flute douce; flauto
italico, fluitbas, een orgelregister; – flauto
piccolo, it. kleinste dwarsfluit, klein octaaf fluitje; – flauto travérso of fr. flute traversière,
dwarsfluit, duitsche fluit; – f lautándo, ital.
Muz. fluitend, als fluitende ; – flautíno, m.
flageoletstem der viool.
flavesceeren, lat. (f lavescere, van flavus, a,
um, goudgeel) geel, goudgeel of blond worden; –
flavescént, adj . (f lavéscens) in 't gele overgaande,
geelachtig; – flavicaudisch, adj. nw.lat. geelstaartig; – flavicóllisch, adj. geelhalzig; – flavicómisch, adj. lat. blondharig; – flavicórnisch,
adj. met gele voelsprieten; – flavifemórisch,
adj. met gele dijen; – flavigástrisch, adj. geelbuikig; – flavigulair, adj. met gele keel; –
flavilábrisch, adj. met gele lippen; – flavipédisch, adj. geelvoetig; – flavipénnisch, flaviptérisch, adj. met gele vleugels; – flaviróstrisch, adj. met gelen snavel; – flavisquámisch,
adj. met gele schubben; – flavivéntrisch, adj.
geelbuikig.
Flavét, n. (v. f lave, lat. flavus, geel) dunne,
gladde fr. wollen stof.
Flavlus, m. Flavia, f. ook Flaviaan, Flaviane,
eigennamen (v. lat. flavus, geel) de blonde.
f lebile, it. (lat. f lebilis, e, van f lere, weenen)
Muz. klaaglijk, jammerend, weenend, smeekend.
Flèche, f. fr. (spr. f lèsj' ; v. 't mid. hoogd.
vliz, boog, strijdboog, flitsboog, van 't
oud-hoogd. f lizan, strijden, kampen) eig. pijl;
Mil. soort van klein pijlvormig buitenwerk,
pijlschans, bestaande uit 2 onder een hoek
van 60 à 90° op elkander uitloopende borst
ook langwerpig eiland, dat als land--wering;
tong aan de kust is gehecht, in 't ned. schoorwal, dui. nehrung, ital. lido geheeten.
flecteeren, lat. (f lectére) buigen; inz. Gram.
een woord buigen, het al zijne veranderingen
doen ondergaan, bij het werkwoord heet dit
vervoegen (conjugeeren), bij de naamwoorden
verbuigen (declineeren); – f lectámus genua,
laat ons de knieën buigen; – flectére si nequéo
Superos, Acheronta movébo, „als ik den hemel
(de oppergoden) niet vermurwen kan, zal ik de
hel (den Acheron) in beweging brengen" een
sprw. naar Virgilius ; – fléxie of flexuur, f. lat.
(f lexio, f lexura) buiging, kromming; woord
verbuiging, en vervoeging; – flexibel,-buign,
adj. lat. f lexibilis) buigzaam, buigbaar, lenig,
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gedwee, handelbaar; Gram. voor verbuiging
vatbaar; – flexibiliteit, f. buigzaamheid, gedweeheid, lenigheid; – flexicaulisch, adj. nw.lat.
met gebogen stengel; – flexifólisch, adj. met
golfwijze bladeren; – . flexipédisch, adj. met
gebogen voeten; – f lexilis, e, lat. Bot. buigzaam;
– flexor, m. Anat. buigspier; – f lexuosus, u, um,
lat. Bot. heen en weer gebogen.
Flegma, z. p h l e g m a.
Flem., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. Fleming (gest. 1857).
Flentes, pl. lat. (v. f lère, weersen) weerenden, de lste der 4 klassen van boetelingen in
de oude kerk; vandaar afgeleid het lste boetstation voor de kerkdeur, waar de boetelingen
de voorbijgangers om voorbede aanspraken.
flenzen, het spek van de walvisschen, robben
enz. in kleine stukken (f 1 e n s s t u k k e n) snijden.
f lessíbile, it. buigzaam, lenig (vgl. f l e x ibel). Flett of flecht-daller, m. deensche zilver
ongeveer = 1 gl. 50 ct. ; – flettmark, f.-munt,
insgelijks deensche zilvermunt, ongeveer = 60 ct.
fletrisseeren, fr. (flétrir, oudfr. f laistrir, eig.
verwelkt maken, v. flaistre, verwelkt, kleurloos) verwelken; brandmerken, beschimpen, onteeren; – g e f l e t r i s s e e r d, adj: gebrandmerkt, onteerd; – flétris, pl. fr. (spr. –tri) scheld
legitimisten (z. ald.); – flé--namder
trissure, f. verwelking; beschimping, hoon,
smaad; brandmerk.
Fleur., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Fleuriau de Bellevue (gest. 1852).
Fleur, f. fr. (lat. flos, gehit. lions) bloem,
bloesem; bloei, bloeitijd, tijd, waarin zekere
dingen hare grootste schoonheid, kracht, enz.
bezitten; in de fleur van het leven,
in het beste gedeelte, de volle kracht van het leven; – a fleur de, fr. op het niveau van b. v. à
fleur d'eau, gelijk met het water, in den waterspiegel, tusschen wind en water; – fleur de lis
(spr. –li), lelie, de wapenbloem van het huis
Bourbon; vandaar fleurdelisé (spr. s ==s), met
leliën bedekt (in de wapenkunde); – fleurét'
f. fr. (spr. f leurè; genoemd naar het bloemvorru ig knopje aan het einde) schermdegen, rapier;
ook vlokzijde, filozel, gew. f 1 o r e t z ij d e; –
fleurétten, pl. fr. (f leurelies; eig. bloempjes,
van fleur, bloem) vleierijen, zoete woordjes,
minnepraat; dikwijls herhaalde lievelingsgedachte van een componist; – fleurig, adj.
bloeiend, gezond, vroolijk van voorkomen; –
fleurist, m. ook florist, m. bloemenvriend, bloemkenner, bloemkweeker, bloemist; bloemschilder; – fleuron, n. (spr. f leurón) bloemwerk,
bloemsieraad, bloementooi, lofwerk, van bloemen.
flexibel, flexilis, flexie, flexuosus, flexuur,
z. ond. flecteeren.
Flibustiers, m. pl. vereeniging van eng. en
fr. zeeroovers en vrijbuiters, die zich op het
einde der 16de eeuw op het eiland St.-Cristoffel
vestigden en den Spanjaarden in de westindische wateren veel te doen gaven (naar het

FLORENCE.

fr. flibot, spr. f libote, eng. f lyboat, nederl. v 1 i e-

b o o t, d. i. snelboot, klein jacht, omdat zij
bij hunne zeerooverijen in zulke bootee voeren;
v. a. zou het woord ontstaan zijn uit het eng.
freebooter, vrijbuiter) ook b o u c a n i e r, z. aid.
Flicker, f. zw. meisje.
Flikkerskotoom, n. schitteringen, sterretjes,
gevolgd door donkere kronkelfiguren, vóor de
oogen bij lijders aan schele hoofdpijn.
Flint, m. eng. vuursteen, spaatij zers teen ;
– flintglas, vroeger alleen in Engeland ver
glassoort (van kiezelzuur, potasch-vardige
en loodoxyde), loodhoudend kristalglas, dat
tot vergrootglazen wordt gebruikt, en in behoorlijke verbinding met c r o w n g 1 a s volkomen kleurlooze beelden geeft; vgl. a c h r o m atisch en Dollond.
Flip, m. een eng. matrozendrank uit bier,
brandewijn en suiker; ook samentr. van den
manse. Phi t i p p u s (z. ald.); barg. lade,
kast, waggon.
flirteeren, eng. (flirt) zich uit speelschheid
verliefd aanstellen, coquetteeren; – flirtatie,
f. of flirtation, speelsche verliefdheid, coquetterie.
Floating-railway, (spr. f looting reelwee) eng.
drijvende spoorweg; pootveer voor spoortreinen.
Flobert . geweer of -buks, achterlaadgeweer
naar den uitvinder Flaubert (spr. floobèr) genoemd, kamerbuks.
f loccosus, a, um, lat. Bot. vlokkig.
Floers, n. (van fr. velours, fluweel) lichte,
dun geweven stof van zijde, netelgaren of fijne
wol, zwart gaas, krip.
Flokata, f. rok zonder armen der Albaneezen enz.
Flor, f. sp. bloem.
Flora, floreal, enz., z. ond. flos.
Floreen (nw.lat. f lorènus, van flos, bloem),
florjjn, m. (fr. florin) gulden, bloem- of leliegulden, eerre in de 11de eeuw door de stad
F l o r e n c e geslagen goudmunt, welker naam
men afleidt van de lelie (het wapen der stad),
waarmede zij gestempeld was. Uit dezen floreen
ontstond de g o u d g u l d e n der middeleeuwen en de g u l d e n der latere tijden, dien
men nog tegenwoordig vaak met /1. aanduidt;
– floreenplichtig, adj. verplicht om in de grond
(thans dijklasten) bij te dragen (afkomstig-lasten
van den frieschen goudgulden, waarmede in
Friesland het eerst zekere grondbelasting betaald werd) ; – floreenstelsel, n. op de voormalige
grondbelasting berustend stelsel van heffing
der gelden, noodig tot het onderhoud van
dijken (in Friesland).
Florence (spr. f loráns'), f. fr. florentjjnsch
taf, n. dun licht /taf, sterk taf tot voering; –
florentijnsch lak, n. voortreffelijke verf, door
een franciskaner monnik te F l o r e n c e uitgevonden, toen hij bij een mengsel van cochenille en sal tartari toevallig een zuur goot; –
florentjjnsche school, f. beroemde schilders en
beeldhouwers van F l o r e n c e (lat. Florentia) sedert de 13de eeuw, toen zich de eerste
kunstenaars uit Griekenland in die stad nederzetten; – florentijnsch werk, n. soort van
.
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mozaïekwerk van edelgesteenten en marmer- spreekwijze; — flosculeeren, bloemrijk schrijstukken; z. verder ond. flos; — florentina, f. f ven of spreken; — flosculeus, adj. vol redeberoemd handschrift der pandekten uit Amalfi, bloempjes; — flosculi, pl. Bot. bloempjes.
vervolgens te Rome; — florentine, (spr. —ranFlotte, f. fr. (it. flotta) vloot, inz. van oorlogstien') florentijnsch atlas, vormsatijn.
schepen; — flotteur, m. luchtledige kast om
Floretzjjde, floret, florist, z. ond. f l e u r schepen te lichten; — flotteeren, (fr. holler)
en flos.
drijven, dobberen; onzeker zijn, weifelen; —
Florjjn, z. f l o r e e n.
dette flottante, f. fr. (spr. dèt' f loltánt') vlotflos, m. lat. (pl. f lóres) bloem, bloesem, enz.; tende schuld; — flottille, f. fr. (spr. f lottíélj';
— flos africànus, m. fluweelbloem, eene oor verklw. van holle, vloot, inz. van gewapende
bloem; — flos cueuli,-spronkelijafch schepen) f 1 o t i e 1 j e, smaldeel, klein eskader.
koekoeksbloem; — Flores, f. pl. bloemen, bloeflow (spr. floe), fr. Pict. flauw, week, zacht
sems; oneig. verscheiden stoffen in fijn ver- mat; — faire f lou, in onduidelijke, matte omtrekdeelden, onsamenhangenden toestand (als su- ken teekenen of schilderen.
blimaten); — f lores antimonii, spiesglansbloeFlouche (spr. floes?'), f. fr. of floese, fluse,
men; — Ii. cupri, koperbloemen; — /1. plumbi, arab. (eig. f oeloês, pl. van fels, kleine munt)
loodbloemen; — Ii. stanni, tinbloemen, wit tin- kleine rekenmunt te Bassora en Marokko =
oxyde; — /1. sulphuris, zwavelbloemen; — /1. zinci, ongeveer 1 /z cent.
zinkbloemen, witte, lichte vlokken van zinkFlower (spr. f lou'r), f. eng. bloem.
o de, z. v. a. nihilum album ; — f lores spansi, Fluaten, z. flu o r.
verstrooide, saamgebrachte bloemen, bloemlefluctueeren, lat. (f luctuáre) dobberen, weizing; — in /lore en in f loribus, in bloei, in wel felen, aarzelen, onzeker, besluiteloos zijn; —
lat. bloemgodin; ook al de in-stand;—Flor,f. fluctuatie (spr. tie=tsie), f. (f luctuatio) het
een land of oord inheemsche planten; boek, lijst golven, kabbelen, van ingesloten vloeistoffen en
daarvan, b. v. zweedsche Flora, be- vochten, vochtgolving; 't weifelen bij het nemen
schrijving der in Zweden groeiende planten; van -een besluit, wankelmoedigheid, besluiteAstron. in 1847 door Hind ontdekte asteroïde; — loosheid, onbestendigheid; — fluctueus, adj.
f loralis, Bot. bloemig; — floreál, m. onder de golfvormig, , kabbelend, golvend, woelig, in
eerste fransche republiek de bloeimaand, de hevige beweging.
8ste maand van het republikeinsche jaar, van
Fli gel of flügelpianoforte, f. hgd. vleugel20 April tot 19 Mei; — floréas, lat. moogt gij piano.
bloeien, moge het u welgaan; — f loreat, lat. hij
fluide, fr. (lat. /luidos, a, um, van f luére,
(zij, het) bloeie, ged.ije — Florentínus, of Flo- vloeien) vloeibaar, vlietend; oneig. ongedwonrentijn, en Florentine, nw.lat. mans- en vrou- gen; — fluid meat, n. eng. (spr. f loeïd mist)
wenn.: de bloeiende; — floreeren, lat. (f lorére) vloeibaar vleesch, uit mager vleesch door Darby
bloeien, in welstand zijn; gedijen, voorwaarts vervaardigd praeparaat; — con fluidezza, Muz.
gaan, in voorspoedige omstandigheden komen, met vloeibaarheid, zachtheid, ineensmelting, binzich verheffen; — florescéntie (spr. t=ts), f.nw. ding; — fluido, fluida, f luidamente, it. vloeiend,
lat. bloei, wijze van bloeien, bloesemverbinding, ineensmeltend, gebonden; —fluidum, n. (pl. f luila)
onderlinge stand der bloesems of bloemen; — vloeibaar lichaam, iets vloeibaars, vloeistof; ook
florét, n. (mid.lat. f lorëlum) bovenste, grovere de vroeger veronderstelde stroom van onweegspinsel van den zijworm; ook afval van goede bare stoffen, b. v. van het magnetisme; de
zijde; f. ook: schermdegen, z. f 1 e u r e t; — kracht, invloed van occulte werkingen; —
floretzijde, ook fleuret, vlok of floszijde, ruwe fluide imperial (spr. f luied' imperiaal) keizerszijde, f i 1 o z e l; — floretzjjdelint, lint van water, haarkleursel; — fluidificatie, f. (sp. t=ts)
vlokzijde; — florets, pl. glimmende, van teeke- nw.lat. vloeibaarmaking; — fluiditeit, f. nw.lat.
ningen voorziene eng. stoffen; — floretta's, pl. vloeibaarheid; gemakkelijkheid in overgangen,
fransch lijnwaad; engelsche d r o g e t s (z. ongedwongenheid eener rede; — /lumen dicéndi,
aid.); — florette, f. oude fr. zilveren munt; — n. lat. redevloed, gemakkelijke, vloeiende voorf loribundus, lat. Bot. bloeirijk, bloemrijk; — dracht; — fluminél, n. vervalscht saffloers.
Florián en Floriàne, mans- en vrouwenn.: de
Fluit, f. (spr. flute) 1) fluitschip, eene bijzonbloeiende; — f loridus, a, um, adj. lat. Bot. dere soort van driemast-vrachtschepen van bijbloemig, bloemrijk, bloeiend; — floriditeit, f. zonder maaksel, voerende doorgaans 300 lasten
nw.lat. bloeiende toestand; — honer,
f er, florifé- (in deze beteekenis, alsmede in die van smal
risch, adj. bloemdragend; — florilegium, n. j en lang drinkglas, komt het woord van v 1 i ebloemlezing, verzameling van schoone stukken t e n, v 1 o e d); — 2) (lat. / fistula) bekend blaas
uit schrijvers; vgl. a n t h o 1 o g i e; — lionfluitist, m. fluitspeler; — flute à-instrume;—
maan, m. hartstochtelijk bloemenliefhebber; — bee, eene fluit met 9 gaten, waarvan het blaas
florimanie, f. lat.gr. overdreven zucht of liefgedaante van een vogelbek heeft,-eind
hebberij voor bloemen; — Floris, mansn., ver snavelfluit; — flute d'amour (spr. —damóer) liefdei n u s; — florissant,-kortingvaF1e fluit; — flute douce (spr. —does') of it. f lauto dolce,
adj. fr. (spr. f tori-sán) bloeiend; — florist, z. kleine fluit; vgl. flauto; f bite traversière, z.
f 1 e u r i s t, ond. fleur; — f losculae (verklw. f lauto traverso.
van flos) Log. bloempjes, redebloempjes, redef lumen, dicendi, fluminel, zie f 1 u I'd e.
tooi, op sierlijkheid jacht makende schrijf- of
Flunkey (spr. ey=ie), m. eng. bediende,
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dienstbare geest; – flunkeyism, n. bediendengeest.
Fluor, m. lat. (van f luére, vloeien) eig. het
vloeien; Chem. tot de zoutvormende basen
gerekend niet-metallisch element, in 1810
door Ampère ontdekt, dat in verbinding met
waterstof het fluorwaterstofzuur of
vloeispaatzuur, met calcium het f 1 u o r c a 1c i u m of vloeispaat vormt; – fluoresceine, f.
zeer sterk kleurende groene vloeistof; – fluorescentie, f. (spr. t = ts) gekleurde ontbinding
van het licht in sommige doorzichtige lichamen,
b. v. vloeispaat; het verspreiden van lichtstralen, die een stof uit zich zelf voortbrengt,
zoolang het beschenen wordt door de lichtbron,
zie phosphoresceeren; – fluoresceeren, die eigenschap vertoonen; – fluoriden en
fluoruren, pl. fluorverbindingen, inz. fluormetalen, de eerste met o x y d e n, de laatste
met o x y d u 1 e n overeenkomende; – fluorwaterstof, n. vloeispaatzuur in gebruik bij het
etsen op glas;– fluaten, pl. vloeispaatzure zouten.
Fluse, z. flouche; – flute, z. fluit.
Pluviaal, adj. lat. (f luviàlis, e, van f luvius,
rivier, stroom) de rivieren of stroomen betreffende, daartoe behoorende; in rivieren of in
water groeiend (van planten) : – fluviale, liever
p l u v i a l e, z. ald. ;– fluviometer, m. stroommeter, werktuig om de stroomsnelheid van
rivieren te bepalen; – flexie, f. (lat. f luxio, v.
fluére, vlieten) vloeiing, strooming, vloed, het
vlieten; Med. zinking; buikloop; Math. z. v. a.
differentiaal (Newton noemde fluxiën, wat Leibnittz door differentialen
aanduidde); – f luxio alvi of ventris, de doorloop,
buikloop; – fluxus, m. lat. vloed, het vloeien; –
fluxus aurium, vloeiing uit de ooren, z. o t o rh ce a; – /luaus caelidcus, m. melkpersloop,
witte loop, chijlvloed; – /1. hcemorrhoïdàlis,
aambeienvloed; – /1. lochiorum of lochialis,
zuivering der kraamvrouwen; – ft. menstruus,
maandstonden; – fluxionnair, m. nw.lat. (fr.
I luxionnaire) die aan vloeiingen onderhevig is.
Fly, f. eng. (spr. f lai; pl. flies) vlieg; ook wel
voortijlende wagen; – flyboat, f. eng. (spr. f laiboot) snelle boot, klein jacht, v 1 i e b o o t; –
flyer, eng. m. (spr. f laier) soort spinmachine;
ook vliegmachine, vliegtuig; – flying, adj.
vliegend, b. v. flying Dutchman (spr. dülsj-men),
vliegende Hollander; – flyfishing, n. (spr. f laif iesjing) 't visschen of hengelen met een vlieg
(of ander insect) aan den angel.
Fo, m. goddelijk vereerde stichter van den
volksgodsdienst in China en Japan, z. v. a.
de indische B o e d d h a; z. Fohi. – foisme, n.
geloof aan Fo, de fo-dienst.
focoso, z. f u o c o s o.
Focus, m. lat. (eig. haard) hoofdbrandpunt
bij brandglazen en brandspiegels ; in den schouwburg: verzamelzaal van het publiek in de pauze
meest met den fr. naam f o y e r genoemd; –
focaal, adj. (fr. focal) wat het brandpunt betreft; – focale distántie (spr. tie = tsie), f. brandpuntafstand, afstand van het brandpunt van
het brandglas.
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Fodder, n. eng. loodgewicht van ± 20 centenaar, elk van 50,8 kilo.
feecundeeren, lat. (f cecundáre of f ecundáre,
van f ecícndus) vruchtbaar maken; – faecundátie
(spr. t = ts), f. vruchtbaarmaking, bevruchting;
– femunditeit, f. vruchtbaarheid.
Poederaal, adj. nw.lat. (van 't lat. f cedus,
verbond) het verbond betreffende; vgl. f e d er a l; – faederale methode of lcederale theologie,
f. bij de nederlandsch-gereformeerden de behandeling der theologie volgens de twee verbonden (der werken en der genade), die God met
den mensch zou gesloten hebben; – feederalísme,
n. (fr. f édéralisme) verbondstelsel, systeem der
vrije verbinding van bijeenbehoorende en verwante staten en volksstammen, het tegengestelde van c e n t r a l i s m e; zucht tot
verbonden sluiten; – fcederalíst, m. aanhanger
van dat stelsel; vgl. f e d e r a 1 i s t; – faederaliseeren (spr. s=z), (fr. f édéraliser, later lat.
f cederàre) verbinden, in een verbond vereenigen;
eene bondsgrondwet aannemen; – feedereeren
(later lat. f cederàre) verbinden; – faederàtie
(spr. t = ts), f. nw.lat. verbinding, bondgenootschap van verscheiden staten, inz. tot onderlinge bescherming; – faederatief, adj. verbondsmatig, tot het verbond behoorende, verbonden;
een fcederatieve staat, bondstaat, gelijk weleer
de zeven Vereenigde Nederlandsche Provinciën,
en heden de Vereenigde Staten van N.Amerika;
– foederatiefsysteem, n. verbondsstelsel, statenbond; – gefoedereerden, m. pl. (fr. f édérés) verbondenen, tot een bondstaat vereenigen (ver
-schilendvagofren).
Foedraal, n. (hoogd. f utterál, van f u t t e r,
voering, mid.lat. f odrus, f odorus) scheede, koker,
overtreksel, doos.
Foelie, f. (v. 't lat. folinm, blad) 1) ieder dun
blaadje van metaal, gekleurd papier enz., dat
onder doorzichtige stoffen, b. v. edelsteenen,
spiegelglas enz. gelegd, haren glans verhoogt,
daar het de lichtstralen terugkaatst; zij wordt
in alle kleuren, inz. uit tin en bismuth, vervaardigd; oneig. al het onechte, waaraan iets een
hoogere glans ontleent; 2) muskaatbloem, eene
bekende specerij, het netvormig vlies over den
eersten bast van de muskaatnoot; – foeliën,
verfoeliën, met foelie, bladtin beleggen, bekleeden, onderleggen; met foelie, muskaatbloem
bestrooien.
Fóémba, f. in Afrika: slaapzak van dubbele
matten van palmbladeren.
Foendoek, arab. -turk. z. f o n d a c o.
Faeniculum, n. lat. (ook f eniculum; eig.
verklw. v. f eenum, hooi) venkel, een bekende
bloemschermdragende plant.
f wnum graecum, n. lat. eig. grieksch hooi,
f e n e g r i e k, eene plantensoort.
Fo rnig, m. een gewicht op IJsland = 10
deensche ponden of ongeveer 5 kilo.
Fóéta, f. turk. schort.
Foetus, m. lat. (f cetus of fetus, oorspr. het
particip. van 't oud-lat. f èo, ik bevrucht, dus
eig. bevrucht) lichaamsvrucht. z. v. a. e mb r y o (z. ald.); – foetaal, adj. nw.lat. tot de
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lichaamsvrucht behoorende; - faetàtie (spr.
tie = tsie), f. vruchtvorming.
Foezel, f. stof die aan ongezuiverden spiritus
een eigenaardigen, hoogst onaangenamen smaak
en reuk geeft; bij uitbreiding ook: slechte
jenever of brandewijn; - foezelolie, f. collectieve naam voor een groep van alkoholen en
dgl. stoffen, die bij gisting van geestrijke stoffen
ontstaan, inz. uit . de aardappelen; het hoofd
hol.
-bestandlimyko
Foezoel, m. turk. iemand die glad en geslepen is, die overal wat weet te verdienen.
Foggy (spr. y =i) m. eng., domkop.
Foglietto, m. it. (spr. f o-1jétto; verklw. van
f oglio, blad papier) Muz. eerste vioolpartij,
waarin de soli der andere partijen aangeduid
zijn; - foglietta, f. (verklw. van f oglia, boomblad) vochtmaat te Rome en te Bologna van
0,33 tot 0,51 liter.
Fohehio, m. eig. boek der schoone bloemen;
bijbel der Japaneezen.
Fohi, m. chineesche heros, die van 3468 tot
-2952 vóór Chr. geleefd zou hebben, en die voor
den uitvinder der wetenschappen en kunsten
en voor den eersten wetgever wordt gehouden.
Föhn of fóhnwind, m. (ohd. fónno, v. lat.
f avónius) droge, zwoele zuidenwind in som
-mige
dalen der Zwitsersche Alpen.
Föhrde (spr. f eurde), f. nederd., zeebocht; fjordachtige inham aan de 0. kust v. Jutland.
/ of (spr. ba), f. fr. geloof, trouw, woord; de bonne bi, te goeder trouw, oprecht, b. v.
iets de bonne bi doen (gem. op de Bon
n e f o o i d o e n), iets in goed vertrouwen, op
goed geluk af doen; ma bi! waarachtig 1 vooraar } par ma f oi, op mijn eer!
Foiblage, Foiblesse, z. f a i b 1-.
Foisme, n. z. v. a. b o e d d h a ï s m e in
China.
Fok, f. op groote schepen: onderste razeil
aan den fokkemast of voormast; op kleine
vaartuigen het driehoekig zeil, dat tusschen
den fokkemast en den boegspriet wordt geheschen; sprw. d e f o k o p z e t t e n, den bril
op (den neus) zetten (waarbij men dan schertsender wijze den neus als den boeg van 't aangezicht beschouwt).
Fokara, m. turk. arab. (v. arab. / skara, denken) in Boven-Egypte: een geleerde, -d. i.
iemand, die den Koran lezen en tooverschrift
schrijven kan.
Foks, n. barg. goud; - fokse, van goud,
gouden.
Fókul, m. zweedsch, gletscher in het Scandinavisch gebergte.
f oláire, adj. fr. moedwillig, lichtzinnig, dartel, korstwijlig, vroolijk; - folátreeren, dartelen,
boeten; - folátrerie, f. korstwijl, grappen, dartelheid.
Foldage, n. eng. (spr. f ooldedzj') hordenrecht,
recht om schapen te parken.
Foliant, foliatie, enz. z. ond. f o 1 ï u m.
Folichon, m. fr. (spr. sjón) snaakje, speelsche
guit.
Folie, f. fr. (v. jot, f ou, dwaas; v. eelt. oor-
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sprong) dwaasheid, zotheid, zinneloosheid; -

f olie raisonnaníe (spr. rèzonánt'), waanzin

waarin methode heerscht, waarin men uit valsche
veronderstellingen logische gevolgtrekkingen
maakt; - folie d'Espagne (spr. -despán j'), d. i.
eig. spaansche dwaasheid; een nu eens sneller,
dan langzamer dans in 3/4 maat, ; ook de muziek
van dien dans.
Folium, n. lat. blad, b. v. in koopmansrekenboeken; pl. folia; - folium Carlesii, Arith. eig.
blad van Cartesius, eene door dien wijsgeer
gevonden kromme lijn; - folia athaéae, pl. lat.
heemstbladeren (in borstkruiden gebruikt); folia hyoscyámi, bilzenkruidbladeren; - foliánt,
m. een boek in folio, d. i. in het formaat, waarbij
het vel papier slechts eens wordt gevouwen
en vier bladzijden heeft; - een gek in folio, iron.
zeer groote gek;. - folio meo, of afgekort f. m., op
mijn blad, d. i. op het blad mijner uitgave; to. r°., d. i. folio recto, op de rechter- of voorbladzijde; - 1°. v°., d. i. folio verso, op de keerzijde; f oliócéus, a, um, lat. Bot. bladachtig, op een
blad gelijkend, bladvormig; - foliàtie, (spr.
t=ts), f. nw.lat. bladontwikkeling, het uitloopen der boomen in de lente; - foliatus, a, um, lat.
Bot. met bladeren voorzien, gebladerd; - foliatuur, f. lat. vorm of gedaante der bladeren; foliëeren, 1) de bladen van een boek met cijfers
teekenen (onderscheiden van p a g i n e e r e n);
2) spiegelglas enz. met f o e l i e (z. aid.) beleggen; foeliën, verfoeliën; - foliëus, adj. lat.
(f oliósus) bladrijk, vol bladeren; - folieólisch,
adj. nw.lat. op bladeren levende of groeiende; foliférisch, adj. bladeren dragende; - foliférofloriférisch, adj. tegelijk bladeren en bloemen
voortbrengende; - foliflorisch, adj. met op de
bladeren staande bloemen: - folipárisch, adj.
bladeren voortbrengende; - f oliólae, kleine
bladeren, blaadjes ; - folioleus, adj. rijk aan
blaadjes; - folioférisch, adj. blaadjes dragend; foliopédisch, adj. met bladvormige vliezen aan
de voeten; - foliosus, a, um, lat. Bot. bladerrijk, rijk aan bladeren, gebladerd.
Folkething, m. deensch. Volkskamer, rijks
huis der volksvertegenwoordigers (onze-dag,
Tweede Kamer).
Folklore (spr. f ookloor), eng. n. volkskunde,
de kennis van het geloof, de gebruiken en zeden
van een volk; - folklorist, m. iemand die van
folklore studie maakt.
Folie, f. fr. (van tol, lou) gekken, dwaze
vrouw; - la folie du logfis (spr. lozjie), de ver
i e; - follet-beldingskracht,p
(spr. lè) of esprit follet, plaaggeest, kabouter;
z. ook f o u.
llis, mid.gr. f ollis en
Foili, m. (mid.lat. follis,
f ólla) verouderde turksche munt, ongeveer
= 3 gl. 60 ct.
Foilia, f. it. en sp. dwaasheid (vgl. f o 1 i e);
Muz. vroolijk spaansch muziekstuk met variaties.
blus, m. lat. beurs, buidel, zak, tasch; – in
f olle, door elkander, bij den roes, eig. in den
zak, d. i. onbezien, b. v. iets koopera; - folliculaire, m. fr. (van 't lat. f olliculus, zakje, bol32
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letje, windbal, dus eig. windmaker, opsnijder)
slecht, zwartgallig dagbladschrijver of journalist; papierbekladder; - follieulus, m. lat.
(van follis, zak, beurs) vlies, waarin het zaad
der bloemen is besloten, vruchthulsel; zaad
ook galblaas; - follieulitis, f. Med. gal--hulse;
blaasontsteking.
Fóllower, m. eng. volger, opvolger, navolger.
Fomént, n. lat. (f oméntum, van f ovére, ver
warme omslag, stoving, tot uitwendig-warmen)
gebruik dienend vloeibaar artsenijmiddel, dat
door middel van daarin gedompelde en uitgeperst linnen en flanellen lappen of van eene
spons geappliceerd wordt; - f omento, sp. ver
ondersteuning; - ministérrio del f oménto,-warming,
ministerie van binnenlandsche zaken, vgl. delegados del f omento onder d e 1 e g e e r e n; - fomenteeren, warmen, stoven, door warme omslagen versterken; oneig. aanstoken (twist,
opstand), in gisting brengen; - fomentátie (spr.
tie=lsie), f. stoving, verwarming door warme
omslagen; gisting.
f oncé, fr. (spr. f onsé), donker, b.v. rouge f oncé
(spr. roet j'-), donkerrood.
Foncét, m. fr. (sp. f onsè) grootste soort der
fransche rivierschepen; ook de binnenplaat van
een slot.
Fonctionnaire, m. fr. (spr. f onsjonnèr' van
fonction = f u n c t i e, z. ald.) ambtenaar,
beambte; - fonctionomie, f. leer van de dierlijke
verrichtingen; z. verder f u n c t i e.
Fond, m. fr. (spr. /o; V. 't lat. fundus) grond,
bodem, grondslag; ook achtergrond van een
tooneel; achterzitplaatsen in een rijtuig; - a
fond, grondig, door en door (b.v. iets kennen); au fond (spr. o-) in den grond, wel ingezien; f and d'or, goudgrond, een soort b r o c a a t (z.
ald.); - fondatie, fondeeren, z. ond. f u n d u s.
Fonda, f. sp. (v. 't lat. funda, geldbeurs, mid.
lat. verzamelplaats der kooplieden, waar hun
gemeenschappelijke geldschat berustte, beurs)
hotel of logement van den eersten rang.
Fondáco, m. it. (arab. f ondak, /ontlok, gr. pandokeion, herberg) koophuis, magazijn, gemeen
bergplaats van waren van vreemde-schapelijk
kooplieden.
f ondaménto, m. it. ( =lat. f ondamenlum, vgl.
f u n d a m e n t) Muz. grondbas, grondstem.
Fondant, n. fr. (spr. f oiidán; v. f ondre, smelten) in den mond smeltend suikergoed, gevuld
suikergoed.
Fonderie, f. fr. (spr. fond-; v. fondre, smelten,
= lat. f undére) gieterij, metaalsmelterij, smelthut; - fondeur, m. gieter, smelter.
Fondjiwàra, m. eerste minister van den
mikado (in Japan).
Fonds, n. fr., pl. fondsen, min of meer aan
som gelds tot eenig gebruik bestemd,-zienljk
gelden, geldvoorraad, geldvermogen, het ter
beschikking staande kapitaal; het kapitaal of
hoofdgoed, warenvoorraad; gezamenlijke werken, waarvan een uitgever van boeken het
kopij-recht of recht van uitgave heeft; oneig.
grondigheid, grondige kennis, voorraad van wetenschap; - publieke fondsen of enkel fondsen,
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staatsschuldbrieven, waarde der actiën daar
kapitalen enz., z. ook f u n d.-van,egoti
Fonduk, m. turk. (v. 't perz.-arab. f oerdoek,
hazelnoot) turk. goudmunt, ongeveer = 6 gld.
30 cent.
Fontanamast, fontanel, zie ond. f o n t e i n.
Fontange (spr. f ontánz?'), f. fr. lintstrik op den
hoofdtooi der dames, eene soort van hoog kapsel
(genoemd naar de jonge hertogin de F o n t a ng e s, die bij haar optreden aan het fransche
hof in 1679 het eerst dien hoofdtooi droeg).
Fontein, f. (fr. fontaine, v. 't lat. fontana, scil.
aqua, bronwater, later lat., provenc., it. en sp.
ook fontana, als substantief voor f ons, bron)
bron, springbron, wel; - fontanél, f. nw. lat.
mid. lat. f ontenella, it. f ontanella, verklw. van
fontana) eig. kleine bron, fonteintje; Med. kleine
kunstzweer, die men verwekt en onderhoudt
om eene ziekte te voorkomen of schadelijke vochten af te leiden; ook de 4 met vezelachtig weefsel
bedekte openingen in den schedel bij pasgeboren
kinderen, bij wie de beenderen zich nog niet
vereenigd hebben (fonticuli); - fontanamast,,
m. verplaatsbare, inschuifbare mast (op de
manier van een verrekijker), die voor krijgsdoeleinden of in 't reddingswezen gebruikt
wordt.
Fontinaliën, pl. lat. (f ontinalia, v. fons, genht.
f ontis, bron) bronfeest, ter eere van de bronnimf in het oude Rome, dat den 13den October
gevierd werd: - Fontinàlls, brongod.
fooi (op de bonne), z. ond. foi.
fool caps (spr. foel keps), pl. eng. eig. zotskappen, een soort van engelsch schrijfpapier,
oorspr. met een narrenkop als watermerk.
Foot (spr. foet), eng. pl. feet (spr. liet), engel
voet = 1 // yard = 12 inches (duim) = 0,305-sche
meter; -football, eng. n. voetbalspel, een in de
open lucht gespeeld spel met een bal, die wordt
vooruit geschopt; - footman, m. (spr. f oetmen)
loopknecht.
Fop, m. eng. (vgl. het nederl. f o p p e n) gek,
zot, kwast.
forain, adj. fr. vreemd, vgl. f o r e i g n.
Foramen, n. lat. (v. f oráre, boren) opening,
gat; pl. foramina; - foramineus, adj. (later lat.
f oraminósus, a, um), doorboord, met openingen
of gaatjes voorzien; - foraminifeeren, pl. Bot.
gaatjesdragers, kleine zeediertjes met kalk- of
kiezelschaal om zich heen, waarin gaatjes.
Forban (spr. f orbán), m. fr. zeeroover, die
zoowel vriend als vijand aantast, kaper, vrijbuiter; ook soort van kleine visschersboot.
Forbearance (spr. f orbérens), f. eng. verdraag
streven om zorgvuldig alles te-zamheid,t
vermijden wat iemand krenken kan.
Forcat (spr. f orsá), m. fr. galeislaaf, -boef.
Force, m. fr. (spr. fors' ; van fort = lat..
fortis, z. ald.) sterkte, kracht, macht, geweld;
dwang; gevangenis te Parijs; - a toute force,
(spr. a toet' -), met alle kracht, met geweld, volstrekt; - par force, met geweld; z. verder
parforce; - force majeure, fr. (spr. zjeur) of vis
major, lat. eig. grootere of hoogere macht; hinderpalen die men niet overkomen kan, oms tan -
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digheden, die men niet in zijn macht heeft; maison de force, tuchthuis; - foreeeren (fr. forcer,
dwingen), drijven, noodzaken, geweld aandoen,
overweldigen, overmannen, met geweld nemen;
openbreken, openloopen, met geweld openen,
den toegang banen; bestormen, door storm
veroveren; een geforceerde marsch,
verlengde en versnelde tocht, verdubbelde tred;
- forceeren, in 't kaartspel: zijne partij eene kleur
aanspelen, die hij niet heeft, en hem zoo noodzaken met troef te bannen; noodzaken om solo
te spelen; - codille -forcé (spr. kodielj'-), gedwongen c o d i 11 e, als men genoodzaakt is op
codille te spelen; zonder 't welk de omber
winnen zou; - spadille -foreé (spr. spadjélj-),
spel, waarbij men genoodzaakt is te doen spelen
zoo dikwijls men s p a d i 11 e heeft; - forcé par
tout (spr. -toe), z. v. a. c a s c o (z. ald.); - mat
fore, in 't schaakspel: gedwongen mat, wanneer
de koning, niet schaak staande, echter niet van
plaats veranderen kan zonder zich schaak te
zetten, pat.
Forceps, m. en f. lat. verloskundige tang; foreipaál, adj. met behulp van den fórceps
b.v. forcipale verlossing.
Foreest, n. (mid.lat. foresta, hoogd. forst, fr.
f orêt) bosch, woud (oorspr. omheinde beplante
plaats, park).
foregone, adj. eng. (spr. f órgun) voorafgegaan, gereed, uitgemaakt; foregone conclusion
(spr. konklóésjen), sedert lang uitgemaakte zaak.
foreign, adj. eng. (spr. f Orrin) vreemd, bui
i s 2); - foreigner, m.-tenladsch;v.for
vreemdeling; - foreign-office,n. eng. (spr.
f Orrin o ff is) in Engeland het ministerie van bui
-tenladsch
zaken.
Forél, f. visch van' de familie der zalmen, die
zich enkel in diepe, heldere en koele bergstroomen, ook wel in zee ophoudt (Salmo f ario); de
z a l m f o r e l (Salmo trulla) leeft in de Noordzee en wordt tot hoogstens 15 kilo zwaar; forelporselein, n. (fr. porcelaine íruitée) chineesch
en japansch porselein met zeer fijnmazig craquelée, waarvan de barstjes roodachtig zijn.
forénsis, e, 1) lat. (van forum, z. ald.) gerechtelijk; vandaar medicina forensis, z. ond. m e d ic u s; f orénsis, 2) m. pl. forenses, mid.lat. (van
't lat. fors, buiten, uitwendig) Jur. buitenlander,
vreemdeling, inz. die in het land grondeigendommen heeft; - forensen, kooplieden die zich
in een vreemden staat ophouden, vooral: iemand die buiten de gemeente woont, waar hij
zijn zaak of beroep uitoefent.
Forestagium, n. mid.lat. (v. 't mid.lat. f oresta,
fr. f orêl, bosch, van 't lat. fors, daar buiten,
het buiten de omtuining liggende bosch) boschgebruik, recht, dat de houtvester van een heer
verplicht was jaarlijks als leenschatting op te
brengen.
Forestiere, forastiere, m. it. vreemdeling,
buitenlander.
forfait, n. fr. (spr. for/é; midlat. f ore f actum,
van f oris f acére, als zeide men: daar buiten, d. i.
buiten het recht, tegen den plicht handelen)
misdrijf, euveldaad, misdaad, om wraak roe-
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pend of hemeltergend vergrijp(erger dan crimen) ;
-. d forfait, koop of verkoop van waren in eens,
bij den hoop, bij den roes; bij aanbesteding,
aanneming; tegen een bepaald loon (niet stuks
betaald worden; - forfanterie, f.-gewijs)b.v
fr. (spr. f or f ant'rie ; v. 't it. for/ante, praler, eig.
het particip. v. 't oud-it. for/are, misdoen,
zich vergrijpen, fr. en provenc. f or f afire, mid.lat.
fors f acére) zwetserij, opsnijderij, windbrekerij,
snoeverij, snorkerij.
fors positi, pl. de buiten zittenden, in de
oude kerk de in den ban gedane lieden.
Forlána, f. it. vroolijke boerendans in Venetië
(in 6/8 maat).
Forlo, m. egypt. munt = nog geen 1/2 cent.
forma, f. lat. v o r m, gedaante, gestalte,
schikking der deelen van een lichaam, waardoor
het zich van andere meer of min onderscheidt;
wijze of manier van handelen, spreken, zich gedragen volgens zekere vastgestelde gebruiken;
voorbeeld, leest, z. m o d e 1; - pro forma, lat.
en pour la forme, fr. (spr. poer-) voor den schijn,
welstaanshalve; - in optima forma, lat. in den
besten, den vereischten vorm; - in forma consuéta, in gewonen of gebruikelijken vorm; - in
forma patente, in aankondigende wijze, door
openbare aanplakking; - in forma pauperis, als
armenzaak, volgens armenrecht; - in forma probánte, Jur. in bewijzenden vorm; - sub utráque
forma, onder de beide gestalten van brood en
wijn (bij het H. , Avondmaal); - formaal (lat.
f ormalis, e) of formeel (fr. f ormel), adj. de gedaante of uiterlijke gesteldheid van iets betreffende het, tegengest. van m a t e r i e e l;.
als adverb. formaliter, vormelijk, volgens den
vorm, in tegenst. van materialiter, zakelijk, volgens den inhoud; - f o r m e e 1, adj. en als
adverb. formellement (spr. f ormell'mdi ), vormelijk, in behoorlijken vorm; uitdrukkelijk, duidelijk; formaat, n. vorm, grootte, of lengte en
breedte van een boek, afhangende niet zoo zeer
van de grootte van het papiervel, als van de
wijze, waarop het gevouwen is : eenmaal gevouwen met 4 bladzijden heet f o l i o-f o rm a a t; 2 malen met 8 blz. quarto-f o rm a a t (4°); 3 malen met 16 blz. o e t á v of o r m a a t (8°); wordt % van het vel, dat
24 blz. heeft, afgesneden, en dit 5 maal gevouwen, dan heet het d u o d e c i m o-f o rm a a t (12)°; heeft een vel 32 blz., zoo verkrijgt
men na vouwing sedecimo -formaat
(16-); met 36 blz. o c t o-d e c i m o (18-);
kleinere formaten noemt men in 't algemeen
miniatuur-formaten. Aldezeformaten
worden nog in groot en klein, soms ook in middel
verdeeld, zoo heeft men bv. g r o o t- en
klein-octavo-formaat, en nog een
middelformaat, dat pos t-octavo-f o r m a a t
genoemd wordt; - formaatboek, n. boek dat
de teekeningen en behandelingswijzen van
alle voorkomende formaten bevat; - formàle,
n. nw. lat. vorm, gedaante van iets; in tegenst.
van het m a t e r i ë e l e, dat de stof en den
inhoud van iets aanduidt; - formalién of doorgaans formaliteiten, pl. vormelijkheden, ge-
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woonten, gebruiken, alles wat de beleefdheid
vordert, de regels en vormen van rechtspleging
enz.; – formaliseeren (spr. s=z), de uiterlijke
vormen en regels nauwkeurig in acht nemen;
complimenten, plichtplegingen maken; – zich
formaliseeren (fr. se formaliser), zijne bevreemding of misnoegen over iets uiten, iets kwalijk
nemen, aanmerkingen over iets maken, zich beleedigd achten; – formalisme, n. 't macht nemen
der uiterlijke vormen (b.v. eener wetenschap),
zonder tot inhoud en geest door te dringen; ook
Philos. metaphysisch stelsel, waarbij het bestaan der stof geloochend en haar enkel de vorm
wordt toegekend; – formalist, m. wie zich uit
aan den vorm, het uiterlijke houdt; ook-sluitend
complimentenmaker, plichtpleger, g e f o r m a1 i s e e r d mensch; – format, n. fr. (spr. forma)
f o r m a a t (z. ald.); – formatus, a, um, adj.
lat. gevormd; in den besten vorm gesteld;
– litterae f ormátae, z. V. a. epístolae canonicae, bisschoppelijke brieven tot onderhouding der betrekkingen met vreemde gemeenten; – formanos m. formarla, f. in kloosters : monnik of de
non, die wegens hun strengen wandel den anderen tot voorbeeld en tot opzieners over hen
gesteld worden; – formeeren, lat. (f ormáre; fr.
former) vormen, gedaante, gestalte geven, maken, vervaardigen, voortbrengen, verrichten,
ontwerpen; Mil. zich in rij en gelid plaatsen,
zich verzamelen; – El. door lading en ontlading
bruikbaar maken van elektroden gezegd, b.v.
van de P 1 a n t é-p l a a t z. a. ;– zich formeeren, zich zelven opleiden, bekwamen, beschaven;
– formatie (spr. t = is ; lat. f ormatio, f o r m e er i n g) f. vorming, gedaantegeving, schepping;
de formatie van een leger, regeling
inrichting van een leger. Geol.: reeks van
lagen, die • naar de opeenvolging der daarin
voorkomende versteeningen als de leden van
een in ' hetzelfde tijdvak gevormd geheel beschouwd worden; – formatiseeren (spr. s=z), tot
eenen bepaalden vorm en bepaalde grootte
brengen b.v. steenen met den hamer; – formier,
m. fr. (spr. f ormjé) leestmaker, leestverkooper;
– formule, f. (lat. formula) voor bijzondere gevallen voorgeschreven of door het gebruik ingevoerde woorden, wendingen en spreekwijzen,
zegswijze, woordverbinding, voorschrift, uit
letteruitdrukking,-druking;Math.lem
de door berekening gevonden algemeene regel,
het rekenvoorschrift, de vaste regel; – formula
juraménti, eedsformulier; – formula concordiae,
f. concordiënboek, een der luthersche geloofsboeken, op last van Augustus van Saksen in
1579 samengesteld; – formula magistralis of
extemporanea, door den arts voorgeschreven
recept, dat onderscheiden, onder elkander te
mengen artsenijmiddelen bevat, in onderscheiding van /. officinalis of dispensatorialis, recept,
dat door de pha,rma copoea wordt voor
lat. vorme--geschrvn;–fomulai,dj.w
lijk, voorschrif tmatig; – formuleeren, in een
formule of bepaalden vorm van uitdrukking
opstellen, vormelijk uitdrukken of redigeeren;
– formulier, n. (nw.lat. f ormulare, fr. f ormulaire,
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it. formulario) door het gebruik ingevoerde regel,
het woordelijke voorschrift voor eene handeling,
rede of geschrift, b.v. eene huurcedel, een testament, voorbeeld van gebeden, brieven, ver
-zoekschriftn.;–mulebok,nvrzaling van formulieren voor geestelijke en wereldlijke verrichtingen; – formulist, m. vriend van
formulen; stijve aanhanger der vormen of formaliteiten.
Formaline, f. solutio formaldehydi, d. i. een
oplossing van formaldehyde in water. Zie f o rm o 1.
Fórmand, m. deensch. „voorman", aanvoerder, inz. eener boot.
formeeren, z. ond. f o r m a.
Formersche verzwakker, m. Phot. mengsel
van roodbloedloogzout en natriumhyposulphiet
om een te dicht negatief tot een goed cliché te
maken.
Formica, f. lat. mier; – formicazuur of formylzuur, n. Chem. mierenzuur (acidum f ormicicum)
een in de mieren voorkomend organisch zuur; –
formyl, n. vermoedelijk radicaal daarvan; = formylehloride, n. z. chloroform; –formicatie (spr. t=ts), f. lat. (f ormicatlo) Med. 't mierenkruipen, een gevoel der huid als liepen er mieren
over, het gekriebel, jeuken in de huid; – formicieten, m. pl. nw.lat. versteeningen van mieren.
formidabel, adj. lat. (f ormidabilis, e, v. f ormidare, vreezen) vreeselijk, verschrikkelijk, geducht, ijzingwekkend.
Formól, n. ontsmettend middel, ook in gebruik in de photographie en tot verharden van
anatomische preparaten. Het heet ook f o rmaline z.a.
Formositeit, f. lat. (f ormositas, v. f ormósus,
schoon) schoonheid, welgevormdheid.
Formule, formulier enz., z. ond. f o r m a.
Formyl, z. ond. f o r m i c a.
Fornax, lat. roostoven bij de Romeinen; –
fornacaliën, pl. feest ter eer van het korenroosten; ook Phys.: ovengassen.
Forneerhout, z. onder f o u r n e e r e n.
Forneiro (spr. ei = é), m. port. z. amerikaan
vogel, die zijn nest uit leem maakt of bakt-sche
als steen (pedra) in den vorm van een ronden
bakoven (forno), ook: p e d r e i r o.
Fornicánt, m. later lat. (van f ornicáre, hoereeren, V. fornix, eig. gewelf; woonplaats der
publieke vrouwen) hoereerder, iemand die eene
vrouw buiten huwelijk bezwangert; – fornicarla,
fornieatrix, f. hoer; – fornicarlus, m., z. v. a.
f o r n i e a n t; – fornicàtie (spr. 1=ts), f. hoererij ; – f ornicatus, a, um, lat. Bot. gewelfd.
forsan et haec olim meninisse juvabit, lat. misschien zal het eens een genoegen zijn, ook aan
deze dingen te denken (citaat uit Virgilius
Aeneide I, 203).
Forséti (d. i. voorzitter), m. noorsche Myth.
Balders zoon, de God der gerechtigheid, die de
pleiters verzoende, op Helgoland vooral werd
hij vereerd, ook op Ameland misschien.
Forsk., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor P. Forskal (gest. 1763).
Forst., bij natuurwetenschappelijke benamin-
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gen afkorting voor J. R. Forster (gest. 1798).
Fort, n. fr. (spr. f ór, v. fort, = lat. fortis, sterk,
vast, enz.) kleine vesting, schans, bijvesting; ook
forterésse, f.
forte, forte-piano enz., z. ond. fortis.
fortificeeren, lat. (f orti f icàre) of fortifieeren,
fr. (fortifier) sterken, kracht geven, versterken;
Mil. verschansen, bevestigen, versterken, vesten; – fortificatie (spr. tie=tsie), f. vestingwerk,
vestingbouw, bevestiging of versterking eener
plaats; de krijgsbouwkunst, verschansingskunst.
Fortin, m. 1) vóor 1871 korenmaat in Constantinopel = 4 kilo of killows (d. i. maat, tobbe)
144 liter; 2) fr. (spr. fortèn), kleine schans,
sterreschans, hulpschans.
fortis, e, adj. lat. sterk, dapper; – fortes f ortuna (adjuvat), lat. sprw.: de fortuin helpt de
moedigen; met. moed begonnen is half gewonnen; – forte, it. Muz. sterk; – fortement, fr. (spr.
f ort'mán) sterk, nadrukkelijk; – forte piano, it.
eerst sterk, dan zacht; – forte-piano of pianoforte, f. eig. 't sterk-zachte of zacht-sterke slagspeeltuig, hamerklavier naar aanleiding van het
oude klavier uitgevonden omstreeks 1711 door
Cristo Fori ; – fortissimo (spr. forties–), zeer sterk,
allersterkst, zoo sterk mogelijk; – f ortiter in re,
suamter in modo, flink in de zaak, maar zacht in
de wijze van uitvoering; – f ortiter, lat. adverb.
sterk, dapper, moedig; – fortitudo, f. lat. dapperheid.
Fortuin, z. F o r t u n a.
f ortuito, lat. (v. fors, toeval), toevallig, onverwacht; – casus f orluitus, m. toeval.
Fortuna, lat. (v. fors, toeval) de F o r t u i n,
de godin des geluks (gr. Tyche), dochter van
Oceanus, het verpersoonlijkte Fatum; – f ortuna
cui favel, sponsa petita manei, lat. sprw. die het
geluk heeft, voert de bruid mede, d. i. zonder
geluk vaart niemand wel; ook fortune, fr. (spr.
f ortt n) gelukkig voorval, geluk, al wat iemand
goeds of kwaads kan overkomen, lot, lotgeval,
ontmoeting, wedervaren; vermogen, bezitting,
omstandigheden, staat; – fortuintje, n. gelukkig
voorval, toevallig voordeel, buitenkansje; –
bruta f ortuna, lat. blind. (eig. onverstandig, dom)
geluk; – ad meliórem f ortunam, tot beter lot, in
beter omstandigheden (geraken); – a la fortune,
fr. op goed geluk; – a la fortune du pot (spr. –po),
woordel.: op goed geluk van den pot, d. i. zoo
als de kok schaft, de keuken oplevert, op den
daagschen pot (b.v. uitnoodigen:) – de fortune,
bij toeval; – homme de fortune, iemand die klein
is begonnen, maar fortuin gemaakt heeft; –
soldat (spr. da) de fortune, een man van geringen
stand maar die in den oorlog tot hoogen rang
is opgeklommen; – bonne fortune, goed geluk,
gunstbewijs der fortuin; inz. geluk dat een heer
bij de dames heeft; – hommes a bonnes fortunes,
iemand die zeer gewild is bij de dames; – fortuneteller, m. eng. (spr. fortsj'n–) waarzegger; –
Fortunàtus en Fortunàta, mans- en vrouwenn.:
de gelukkige, met goederen ruim bedeelde.
Fort-vêtu, m. fr. (spr. f orwètu), iemand, die
boven zijn stand gekleed is, een burgertje in
?t heerenpak.
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Forum, n. lat. markt, marktplein, verzamelplaats, ook rechtbank, gerecht, rechterstoel,
vierschaar (omdat bij de Romeinen de rechts
marktplaats beslecht werden); –-zakenopd
in foro, voor of in het gerecht; – forum apprehensiónis, gerechtsplaats waar een misdadiger gegrepen werd; – forum boarium, rundermarkt (te
Pompeji); – forum cambiále, wisselrecht, rechtbank voor wisselzaken; – /. compètens, bevoegde
rechtbank; – f. contráctus, rechtbank van de
plaats, waar een verdrag of contract is aangegaan; – t. delicti commíssi, rechterlijke macht
der plaats, waar eene misdaad is begaan; – f.
domicilie, rechtbank der verblijf- of woonplaats;
– f. extérnum, buitenlandsch gerechtshof; – f.
incompétens, onbevoegde rechtbank; – t. intérnum, inlandsch gerechtshof; – f. origins, rechtbank der geboorteplaats; – t. privílegiatum, bevoorrecht gerechtshof, waaronder iemand wegens zijn ambt of zijn persoon staat; – t. rei sitae,
gerechtshof van de plaats, waar de goederen, inz.
de betwiste goederen liggen; – t. suprèmum, opperst gerechtshof.
forward, adv. eng. voorwaarts; – subst. forwards pl. voorhoedespelers bij het voetbalspel.
Forza, f. it. kracht, sterkte; – con t., met
kracht.
forzando, it. (van forzare, versterken) Muz. ver
– f orzato ook rin f orzato it. versterkt.-sterknd;
Fosco, f. drank, bereid uit chocolade, die koud
gedronken wordt.
Fossa, f. lat. (eig. gracht, v. f odére, graven;
fr. fosse) Med. groef- of gootvormige indieping,
kuiltje; – fossa axillàris, okselholte; – t. lacrymalis, traanholte; – t. poplitéa, knieholte; –
fossiel, adj. lat. (fossilis) uit den grond gedolven,
uitgegraven, inz. als voorwereldlijke overblijfsels,vers teend (fossiele p l a n t e n, b e e nd e r e n enz.); – fossiel, n. pl. fossilién, delfstoffen, uit de aarde gegraven anorganische
lichamen, m i n e r a l e n; in engeren zin:
versteende organische overblijfselen uit de voor
-werld,vstnig;–fol,m.wat
z. v. a. m i n e r a 1 o o g; – fóssor, m. graver,
schansgraver, z. m i n e u r; – fossula, f. lat.
kleine fossa.
Fossorier, n. fr. (spr. f ossorié) tot in 1851
vlaktemaat in Waadtland = 4,5 are.
Foster, n. engelsch gewicht voor lood van 28
eng. centenaars = 1422 1 /2 kilo; vgl. f o d d e r.
Fot, m. zweedsche voet = 0,2969 meter.
Fou, m. fr. (spr. foe) gek, dwaas, nar, mal
mensch; ook raadsheer of looper in 't schaakspel.
Foueauldstroom, m. El. elektrische wervelstroom, die zich naar alle richtingen bewegen
kan; naar den ontdekker genoemd.
Foudre, f. fr. (spr. f oedr' ; van het lat. f ulgur)
bliksem; bliksemstraal, donderslag; – foudroyeeren (spr. f oedroaf–), Mil. geweldig beschieten;
nederdonderen, vuur spuwen, razen en tieren,
schelden en razen; – foudroyante (spr. f oe
een zeker zwaar knallend vuur--droajánt'),f.
werk, springraket, donderstar.
Fouet (spr. foe-è), m. fr. roede, zweep; – fouets (spr. foe-è), pl. fr. engelsche rijzweep.
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fouetté, adj. gezweept; z. onder c r 8 m e.
Fougade, of ook wel fougasse, f. fr. (spr. foevan fougue, hitte, woede, it. f oga voor f uogc
V. 't lat. focus, vuurhaard, mid.lat. vuur) Mi
Bene kleine mijn, floddermijn; - fougueux (spi
f oegeu), adj. opbruisend, driftig, wild, oploopenc
fouilleeren, (spr. f oeljeeren fr. fouiller, om
woelen, opgraven), aan den lijve onderzoeker
om te zien of iemand smokkelwaren of wapen
bij zich heeft; - fouilleur, m. fr. Mil, schans
graver.
Foul, adj. eng. bedorven, vuil, slecht, on
bruikbaar; - foul air (spr. eer), bedorven lucht
Foulard, m. fr. (spr. f oelar; van fouler, vollen
indische bont gedrukte zijden stof voor shawls
zakdoeken enz. ; zijden hals- of zakdoek.
Foule, f. fr. (spr. foel'; it. folla) menigte men
schen, volkshoop, gedrang, samenloop; groots
hoop; gros der menschen; - en foule (spr. ai
bel'), in menigte, hoopsgewijs, met stroomen
Foundation, f. eng. (spr. f oundeesj'n) z
fundatie.
Fountain-pen, f. eng. vulpenhouder.
Fourage of fourrage, f. fr. (spr. f oerti -zj' ; van
't oudhoogd. fuatar, voeder) vee- en inz. paardenvoeder, legervoeder; - fourage- magazijn, n,
voedervoorraadshuis; - fourageur, m. (spr,
f oerazjeur), voederhaler, die op het verkrijgen
of in- beslag-nemen van voeder uitgaat; - fourageeren (spr. f oerazj-; fr. fourrager) voeder of ook
levensmiddelen opsporen en halen, leeftocht
zoeken; - fourageering, het voederhalen, uit
-ganopfure.
Fourbe, m. fr. (spr. f oerb' ; it. furbo, van 't fr.
fourbir, it. forbire, schoonmaken, poetsen, v. 't
vroegere hoogd. f urben, poetsen, dus eig. geslepen man; vgl. f ripon) bedrieger, schelm,
schurk; - fourberie, f. bedriegerij, arglistigheid,
schelmerij, schurkenstreek.
Fourchette, f. fr. (spr. f oersjèt; verklw. v.
fourche, V. lat. f urca, gaffel, tweetandige vork)
vork (om te eten) ; - dé jeuner d la fourchette, z.
onder d é j e u n e r; z. ook f i n 2); Muz.
f ourchette tonique, stemvork.
Fourgon, m. fr. (spr. f oergón; v. het lat. furca,
vork, it. forcone) ovenijzer, vorkvormig rakelijzer der bakkers; zeker rijtuig met een gaffeldissel; overdekte wagen voor bagage, pakwagen;
- fourgonneeren (fr. f ourgonner) eig. met het
ovenijzer poken, omwoelen.
Fourier of foerier, m. fr. (f ourríer; it. furiere,
mid.lat. f odrarius, van f odrum, voeder; vgl.
f o u r a g e) eig. wie voor het onderhoud der
troepen enz. zorgt, onderofficier, belast met het
houden der monsterrol eener compagnie, inlegering der soldaten enz., veld- of krijgsschrijver; ook naam van een bekenden socialist
(gest. 1837), vandaar fourierisme, n. 't naar hem
genoemde socialistische stelsel; vgl. p h a 1 a ns t è r e ; - fourierist, m. aanhanger van Fourier.
four in hand, eng. (spr. f 8r in hènd') met de
vier (rijden), met een vierspan.
ourmilleeren (spr. f oermi lf--), fr. f ourmiller
(van f ourmi, mier) wemelen, krioelen (als
mieren);
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- fourmillement, n. (spr. f oermi- lfmán) z. v. a.
f ormicatie.
Fourneau (spr. f oernó), m. fr. Mil. in den grond
gegraven en met kruit gevuld gat, om een
vestingwerk te doen springen, mijnkamer.
fourneeren (spr. ou = oe; fr. f ournir, it. fornire,
van 't oudd. /rumjan, bezorgen enz.) met iets
verzorgen, voorzien, bijstaan; ondersteunen;
iets leveren, bijdragen, aanschaffen, verschaffen,
bezorgen; het ontbrekende aanvullen, volmaken, zijne bijdrage betalen, b. v. voor
eerre klasse der loterij, of e e n 1 o t f o u rn e e r e n; bij schrijnwerkers (fr. p~, eng.
veneering) : met fijne houtbladen beleggen, inleggen ; - fourneerwerk, n. inlegwerk; - fourneer, forneer, fornierhout, furrier (fr. plaque,
feuille de placage), hout daartoe, inleghout,
fijne houtbladen; - forneermachine, f. (fr. machine 4 plaquer, eng. veneering-machine) toestel
om voorwerpen van gebogen en ronden vorm te
forneeren; - fournisseur, ook fourniteur, m.
verschaffer, leveraar, leverancier; - fournisseur
de la cour (spr. koer), hofleverancier; - fourni$sement, n. inlage, toelage, het bijvoegen van
het nog ontbrekende, aanzuivering; - fourniture, f. levering; noodige voorraad, behoefte;
geld voor de garde-robe aan balletdansers; ook:
houtbelegging, bekleeding met forneerhout.
Fourpenee, m. eng. (spr. f Oorpens) geldstuk
van 4 p e n c e (z. ald.).
Fourrage enz., z. fourage.
Fourrure, f. fr. (van fourrer, voeren, met
voering voorzien, sp. forrar, it. f oderare, van
't it. f odero, voeder tot voedsel, en voering, binnenbekleedsel; vgl. f o u r a g e) pelterij, pels
pels, pelsrok, pelsmantel; heimelijk inge--werk,
.aschte, ondergeschoven plaatsen in een ge>chrift; ook binnenbekleeding van een schip;
iermelijn in de wapenkunde.
Fourth party (spr. foors pártí), f. eng. eig.
Tierde partij : fractie der conservatieven in het
ung. parlement onder lord Randolph Churchill
in onderscheiding van de drie bestaande par;ijen: liberalen, conservatieven en Ieren) uit
-nutedorviganBecsfld
iaat tegen Gladstone : de heethoofden der conervatieve partij.
Fovéa, f. lat. groef, b.v. Med. in een been; ovea nectari f era, Bot. honiggroefje.
foveeren, lat. (f ovère) koesteren, warm houten; begunstigen; oppassen, verplegen, opvoeLen.
Fowl (spr. faul), eng. gevogelte.
Fox, m. eng. vos; - foxhound, m. jachthond
00r vossen; - foxhunting, f. vossenjacht; oxterrier, m. soort dashond, ook: (in Indië) een
;hinees, die zijn haarvlecht heeft afgeknipt.
Foyer, m. fr. (spr. f oajé; provenc. f oquier, v.
b lat. f ocarius, den haard betreffende, van focus,
gaard) haard, haardstede; brandpunt, middelunit, zetel eener kwaal; in schouwburgen en
,gl.: koffie- of verwarmingskamer, verzamel zal tusschen en na de vertooning.
Fr., bij natuurwetenschappelijke benamingen
Ik. voor J. L. Frisch (gest. 1743).
..

,
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Fra, it. afkorting van Irate, broeder, orde
voor den naam der geringere monni--broed,
ken gebruikelijk, b. v. Ira Bartolomeo; - fra
Diavolo, broeder Duivel, naam van een in 1806
te Napels opgehangen beruchten roover en
voormaligen kloosterbroeder; vandaar oneig.
rooverhoofdman.
Fracas, m. fr. (spr. -ká; it. f racásso, v. f ra
breken, vernielen) gekraak, geraas,-casáre,
gedruisch, getier, opschudding, verwarde, luide
twist; - fracasseeren, verpletten, verbrijzeten.
Fráetie (spr. t= s), f. lat. (fractio, van f rangére,
breken) Arith. breuk, gebroken getal; ook doorsnede; Phys. breking der lichtstralen; ook
onderafdeeling eener politieke partij; in parlementen: georganiseerd aantal van gelijkgezinden, onderdeel van een grootere partij ; fraetioneél, met kleine veranderingen; - fractieólllseh, adj. nw.lat. met eene kerf of insnede
in het halsstuk; - fractieórnisch, adj. met
schijnbaar gebroken voelsprieten; - fractipédisch, adj. met schijnbaar gebroken voeten; tractus, a, um, lat. gebroken; - crimen f ractae
pacis publicae, z. onder c r i m e n; - fractuur,
f. (lat. f raclura) Med. breuk, beenbreuk; Typ.
naam der duitsche, hoekige of gebroken druketters; - fractureeren, nw.lat. breken, inz. in
vele stukken breken (van beenderen) ; - fragiel,
adj. lat. (f ragilis, e) breekbaar, bros; vergankelijk, broos, zwak, gebrekkelijk; - fragilitelt, f. (lat. f ragilitas) breekbaarheid, brosheid;
oneig. gebrekkelijkheid, veranderlijkheid, broos
bouwvalligheid; - fragment, n. lat. (f rag--heid,
mentum) afzonderlijk stuk van een geheel, brok,
stuk, inz. gedeeltelijke overblijfsels van oude
schriften; - fragmenteeren, verdeelen, in stukken breken; - fragmentárisch, adj. nw. lat.
afgebroken, bij gedeelten of stukken, stuksgewijs; - fragmentist, m. schrijver of uitgever
van fragmenten.
fragiférisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. fraga,
aardbeziën) aardbeziedragend; - fragifórm, adj.
aardbezieachtig.
fragránt, lat. (f rágrans, van f ragrare, welriekend zijn) welriekend, geurig, liefelijk van
reuk; - fragrántie (spr. t = ts), f. (lat. f ragrantia)
welriekendheid, geurigheid; - f ragrantissima,
lat. Bot. zeer sterk riekend.
Frai of fraile, z. f r a y.
Fraicheur, f. fr. (spr. f resj-; van frais, fraiche,
frisch) aangename koelte; levendigheid, frischheid van kleur.
frailly, thy name is woman 1 eng. (spr. f reelti,
thy neem is wèémen) zwakheid, uw naam is
vrouw! (citaat uit Shakespeare's Hamlet).
Frais, pl. fr. (spr. f ré; v. 't mid.lat. f redum,
f redus, fridus, prijs, som, geldstraf, oorspr. wegens vredebreuk, van 't oudhoogd. f ridu, vrede)
onkosten, kosten, uitgaven, uitschotten; - a
peu de frais, met geringe kosten, met weinig
moeite.
Fralse, f. fr. 1) darmschei) van een kalf; 2)
hierop in vorm gelijkende gepijpte kanten
halskraag, door koning Hendrik II ingevoerd;
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stormpaal, paalwerk; als adj. bessensaprood;

- fralsétte, f. halskraagje.
Frak, m. (fr. frac, en dit van 't eng. frock;
fr. f roc, provenc. floe, monnikskap; mid.lat.
frocus, froccus, flocus, floccus, v. 't lat. floccus.
vlok, alzoo oorspr. vlokkige stof en een kleed
daaruit) korte, lichte, dichtsluitende mansrok,
die van voren enkel de borst bedekt en van
achteren twee lange panden heeft.
Frälse (spr. f rel-), f. zw. vrijdom van belasting; - frulsemann, m. bezitter van een
belastingvrij adellijk goed; - frálseranta, f.
(spr. á= è) cijns, welken de boeren aan hun
f r L1 s e m a n n geven; - frälseutlagor, pl.
belastingen, welke de edellieden aan de Kroon,
de Kerk enz. moeten opbrengen.
Framboesia, pl. barb. lat. (van framboise,
braambezie, oudd. brámberi, hgd. brombeere)
Med. uitwassen, wratten of pokken op de huid
in de gedaante van moerbeziën of frambozen,
indische pokken, pokken van de Goudkust,
frambozenuitslag, y a w s (z. aid.), huidziekte
der heete landen.
Frame (spr. f reeen), f. eng. vorm, gestalte;
rib, spant van een schip, inz. bij machinebouw:
raam, geraamte, gestel, stellage; onderdeel van
een rijwiel.
Framéa, f. lat. (uit het oudd.) korte, op eene
werpspies gelijkende stootdegen der oude Duit
middeleeuwen: stokdegen, dolk.-scher;ind
Franc of frank, m. pl. francs of franken,
fransche munt, eenheid van het fransche muntstelsel, dat door de zoogenaamde latijnsche
muntconventie in het jaar 1865 door alle zuid
staten (Portugal en Turkije uit--europsch
gezonderd), alsmede in België aangenomen werd.
Een franc (= sp. p e s é t a van 100 centimos,
it. l i r a van 100 centisimi, gr. d r a c h m e
van 100 lepta, twits. franke of franc
van 100 rappen of centimes, roem, 1 é u (leeuw)
van 100 bani of para) = 100 centimes (spr. santiem) = 47 a 48 centen nederl. courant; - 5
centimes = 1 sou der oude munt, 10
centimes.of 2 sous soms d é c i m e (spr. desiem)
genoemd; - franc d'argent (spr. darzf á1i), oudfr.
zilvermunt, die onder Hendrik III het eerst
werd geslagen.
f rancais, f rancaise (spr. franse, f ransèz'), fr.
fransch; als subst.: Franschman, fransche
vrouw of fransch meisje; - d la francaise, op
zijn fransch; - franeaise (f ransèz'), f. fr. een
vroolijke dans in 6/8 maat; ook c o n t r e-d a n s.
Franc-archers, pl. fr. (spr. -arsjé; vgl. a rC h e r) in 1448 opgerichte fr. vrijschutterscompagnieën met boog, pijl, rusting en degen.
Francatu, n. fr. groote, bruinroode platte appel.
Francatuur, z. ond. f r a n c o.
Franceschino (spr. -tsjeskino), m. it. voormalige florentijnsche zilvermunt, de helft van
een francescone, geldende 3 1/2 l i r e of 2
f i o r i 7n i of 5 p a o 1 i, ter innerlijke waarde
van 1 gld. 35 ct. (zoo geheeten omdat zij 't eerst
onder Frans (it. Francesco) III geslagen werd).
franeese (spr. - tsjeez' ), adj. it. fransch; z.
furia.
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franehement, fr. (spr. f ransj'man; adverb. Frank, m. algemeene benaming der Europeavan franc = f r a n k; vgl. franco) vrij, vrij- nen in de Levant; ook muntstuk, z. f r a n e;
moedig, openbartig, ronduit, zonder omwegen; als adject. en adverb.: vrij, ongedwongen, on- franchise (spr. fransjíéz'), f. fr. vrijheid, vrij- bevangen; - frank (vrank) en vrij, zonder eenig
moedigheid, openhartigheid, rondborstigheid; bedwang, dubbel vrij; - Franken, m. pl. (waareng. (spr. frénisjes) vrijdom, voorrecht; inz. schijnlijk de vrijen, onafhankelijken of: de
kiesbevoegdheid, kiesrecht, b. v. lodgers' (spr. dapperen) bond van duitsche volksstammen,
lodzfiers) franchise, kiesrecht van huurders van welke het eerst in de 3de eeuw na Christus
kamers; - educational franchise, kiesrecht van aan den Neder-Rijn optreedt; - frankeeren,
zoogenaamde capaciteiten; vgl. edu- z. ond. franco.
c a t i o n a l; - post-franchise, vrijdom van
Franklin, f. soort van open haard; - franpostgeld ; a c t i e v e -, d. i. vrijstelling voor klinisátie, f. zekere elektrische behandeling
brieven, die de daarop rechthebbende afzendt; van zieken door elektrische stralen.
p a s s i e v e -, voor brieven, die hij ontvangt.
Frans, z. Franciscus.
Franehipáne, frangipánej (spr. f ransjipáán',
Fransijn, z. f r a n c i n.
f raiizj'), f. fr. schoone sappige herfstpeer met
Franskiljon, m. (spr. -kieljo) Franschgezinde
dikke schil.
(d. i. aan de fr. taal en cultuur gehechte) Belg
Franciáde (spr. f ransi ' ' '), f. fr. tijdruimte (door de vlaamsche partij aldus genoemd), zie
van 4 schrikkeljaren in de eerste fr. republiek. f 1 a m i n g a n t.
Francin (spr. fransen), m. fr. f r a n c ij n, frappeeren, fr. (trapper, eig. slaan) bevreemfransijn, volkomen zuiver, helder, vlekkeloos den, treffen, verrassen, ontstellen, indruk maperkament.
ken; ook: (wijn enz.) in ijs zetten, sterk afkoeFranciscus, Francisca, mans- en vrouwenra.: len; - frappant, adj. treffend, verrassend; eene
de vrije; - Frans, afkorting van F r a n c i s- f r a p p a n t e gelijkenis, een sprekend gee u s; - Fransje, verklw. v. Frans, ook voor lijkend portret.
Francisca; - Franciscanen, m. pl. MinderbroeFrascati, schoone streek met villa's bij 't
ders of Minorieten, monniken van de orde oude Tusculum in Italië; naam van zekere
van den heiligen Franciscus van Assisi (gesticht feestelijkheid.
in 1210), wier oorspronkelijke bestemming
Frasco, m. (eig. flesch = mid.lat. fiasco, it.
bedelen en prediken was; zij splitsten zich later fiasco, fr. flacon, z. ald.) vochtmaat in Rio de
in verscheiden takken, als B a r r e v o e t e r s, Janeiro, iets meer dan 2 liters.
0 b s e r v a n t e n, C o r d e 1 i e r s, C a p uFrasqueras (spr. qu=k), pl. sp. flesschenkelc ij n e n, C o 11 e t t e n enz.
ders (om flesschen op reis mede te nemen).
franciseeren, (spr. s=z), fr. (franciser), een Frater, m. lat. broeder, inz. orde- of kloosterfranschen vorm geven (b. v. aan een woord); broeder, pl. f natres; - frater consanguineus, halve
tot Franichman maken, verfranschen; de Fran- broeder, broeder van vaderszijde; frater uterznus,
schen naàpen; - franeisatie (spr. -za-tsie), f. halve broeder, broeder van moederszijde; verfransching; franschverklaring (b. v. van een fratres matruéles, pl. zonen van twee zusters,
vaartuig).
zusterszonen; - fr. minores, z. v. a. m i n o r i eFrane-mason (spr. /ra mason), m. fr. vrij- t e n; - t.patruëles, broederszonen, zonen
metselaar; - franc-maconnerie, f. vrijmetselarij. van twee broeders; - fratres calendarii, z. v. a.
franco, it. (fr. franc, v. het duitsch-lat. k a 1 a n d s b r o e d e r s, z. ond. k a 1 a n d;
Francus, frankisch, Frank; vgl. Franken) - fraternél, adj. fr. broederlijk; - fraterniseeren
vrij, postvrij, vrij van kosten, zonder onkosten, (spr. s=z), (fr. fraterniser) broederlijk of vervrijgemaakt; - frankeeren, it. (f rancáre) vrij- trouwelijk met elkander leven, zich verbroemaken, de port of het postgeld vooruitbetalen, deren; - fraternisàtie (spr. -za-tsie), frater vrachtvrij maken; - francatuur, f. barb. lat. niseering, f. verbroedering; - fraterniteit, lat.
vrijmaken, vrijmaking, vooruitbetaling van het (f raternitas) of fraternité, fr. f. broederschap,
port of de vracht voor brieven, pakketten enz. verbroedering, broederlijke liefde en vriendfrancogálliseh, adj. nw.lat. m e r o v i n- schap; broederlijke omgang en verkeer; g i s e h, tot de eerste dynastie der frankische f raternUas, f. of f ratriagium, n. mid.lat. erfdeel
koningen behoorende, daarvan afkomstig.
van nageboren broeders; - fratricelli, m. pl.
Francomanie, f. lat.-gr. z. v. a. g a 11 o m a- (spr. -tsjèlli) dwepers der 14de eeuw, die uit de
franciscaner-orde ontstonden; - fratricide, m.
n i e (z. aid.).
Franctireurs, pl. fr. vrijschutters, vrijwillige lat. (f ratricida) broeder- of zustermoorder; met geweer gewapende ongeregelde troepen in fratrieidlum, n. broeder- of zustermoord.
den fransch-duitschen oorlog van 1870-71.
/raus, f. lat. geheim bedrog, arglistigheid,
Frangula, f. lat. Bot. vuil- of sporkenboom. loosheid, doortraptheid, ontrouw; - f raus optica,
Franje, f. (fr. f range, mid. lat. frangia, oudfr. o p t i s c h bedrog, z. ald., - in f raudem Breen eng. fringe, waarsch. van 't lat. f imbria, ditórum, tot bedrog en schade der schuldeischers;
zoom van een kleed, punten der haarlokken, - in fraudum legis, tot schade der wet; - pia
enz.) weefsel, waarvan draden afhangen, die /raus, vroom, welgemeend bedrog; - fraudeeren
tot sieraad voor kleederen, meubels enz. (lat. f raudàre), bedriegen, misleiden, verkor-.
dienen; hangend, vezelig boordsel; - frangeeren, ten, sluikhandel drijven, smokkelen; - fraudàtie°
(spr. t=ts), f. (fraudatio) benadeeling,, bedrie(spr. g=rj) fr. met franjes bezetten.
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gerij, oplichterij; - fraudàtor, m. bedrieger,
oplichter; - fraudulént of frauduleus (f rauduléntus en f raudulósus, a, um) adj. bedrieglijk; frauduléntie (spr. t = ts), f. (f raudulentia) bedrieglijkheid.
Fravardegán, pl. bij de Parzen: de laatste
10 dagen van het jaar als eigenlijke feesttijd,
waarin de geesten (f r a v a s h i s of f r oh a r s) tot het bezoeken van het huis uitgenoodigd worden.
Fraxinus, f. lat. esch; - fraxinéus, a, um,
lat. Bot. op een esch gelijkend; - fraxinine,
f. nw.lat. Chem. in den bast van den esch ontdekte kristallijne, zeer bittere stof.
Fray (spr. Ira-i; van 't lat. frater, prov. f raire)
of fráIle, m. sp. ordebroeder, monnik, onderscheiden van frey of freile, m. orderidder,
medelid eener geestelijke ridderorde.
Frazáde, f. sp. (spr. z=s) eig. wollen beddeof paardedeken; mansmantel der lagere volks
-klaseniMxco.
Fredaine, f. fr. (spr. -dèn' , vgl. oudfr. frados,
f radous, prov. fraidel, fraiditz, ellendig, schandelijk, goddeloos) moedwillige, dolle streek,
jeugdige dwaasheid.
Freddezza, f. it. Muz. koelheid, onverschilligheid; - con f., met koelheid.
freddo, f redda, f reddamente, it. koel, koud,
onverschillig, b. v. f r e d d o m a r m o r, t egenover c a l d o m a r m o r.
Fredegonde of Fridegonde, oudd. vrouwenn.:
de vreedzame, vredelievende.
Frederik of Fredrik en Frederika (hoogd.
Friedrich en Friederike, oudhoogd. Fridurih,
got. Frithareiks), mans- en vr.-naam: vredevorst,
vredevorstin, de vrederijke, vredelievende.
Fredon (spr. f red&h), m. fr. rolling, sleping
of trilling in de stem, triller; - fredonneeren,
fr. (f redonner) Muz. 't trillen of slepen in het zingen; - fredonnement, n. (spr. -man) 't trillen;
gegons van bijen en vliegen; dof gedruisch van
een volkshoop.
Fredum, n. (vgl. f r a i s) in de middeleeuwen: het in de afstandssom (c o m p o s i
i e) mede begrepen bedrag ( 1/3), dat aan den-t
fiscus des konings moest betaald worden.
Freedman (spr. f riédmen), m. eng. vrijgelaten
slaaf (in Amerika).
Freeholder, m. eng. (spr. f riehoolder, v. free,
vrij en hold, houden) kiesgerechtigde landeigenaar; - freesoilers, pl. (van soil = lat.
solum, bodem) vrijgrondmannen; in NoordAmerika de partij, welke kostelooze verdeeling
der staatslanderijen onder werkelijke grondbebouwers verlangt, ten einde den woeker met
den bodem tegen te gaan; - free-trade, f. (spr.
frie-treed') vrijhandel; - freetrader, m. (spr.
-treeder) vrijhandelaar, voorstander van den
vrijen handel (het tegengest. van p r o t e ct i o n i s t); freewheel (spr. f riewiel), n. vrij
inrichting aan rijwielen, waardoor de-wiel,
tandradverbinding tusschen trappers en wielen
tijdelijk verbroken kan worden, zoodat de
berijder zonder te trappen een tijdlang toch
voortbeweegt.

FRERONISME..

Frees, f. z. fraise.
Fregát, n. (fr. f régate, it. f regáta, sp. f ragáta,.
welk laatste waarsch. gevormd is van 't lat.
fabricata, iets getimmerds) licht, snelzeilend.
oorlogsschip met een of twee verdekken, in
rang op de linieschepen volgende; snelvliegende
zeevogel, met zeer breede en lange vleugels,_
gevorkte staart, zwarte vederen en rood ge-kromden bek, fregatvogel (Pelecánus aquinus.
L.); ook: oorlogsschip (Tachypetes aquilus); fregattón, n. (fr. fregaton) klein fregat.
Frela, of Freya, f. (oudhoogd. Frouwï d. i.
„heerscheres") f. noorsche Myth.: godin (eender W a n e n z. a.) der liefde en vruchtbaarheid; Astron. in 1862 door d'Arrest ontdekte
asteroïde; - Freir, Freyr of Freler, m. d. i.
„heer", haar broeder, een goedaardige god, die
over regen en zonneschijn en over de vrucht
aarde beschikte; het zwijn was--barheid
hem gewijd.
Freight (spr. f reet), eng. (fr. fret) vracht.
Freile, z. f r a y.
Freischutz (spr. -.sjuuts), m. hoogd. vrijschutter, volgens de s a g e een schutter, die
zich door een verbond met den duivel zoogenaamde vrijkogels verschaft, waarvan er zes
onfeilbaar op elken afstand treffen, de zevendeechter den duivel toebehoort, die dezen Bene.
naar zijn believen richting geeft; de door W eb e r gecomponeeerde opera van Kind, welke
deze sage behandelt, is wereldberoemd geworden.
frelateeren fr. (f relater), vervalschen, inz.
wijn.
Frenesie, f. fr. (spr. s=z; vgl. p h r e n e s i e)
hersenwoede, krankzinnigheid, dolheid, razernij; - frenetiek, adj. (fr. frénélique) krankzinnig, uitzinnig, dol, razend.
frequént, adj. lat. (f réquens) wat dikwijls
gebeurt, herhaaldelijk, menigvuldig, b. v. een
f r e q u e n t e pols, een snelle pols; volkrijk, levendig, druk bezocht; - frequenteeren
(lat. frequentáre), vlijtig bezoeken, dikwijls bijwonen; - frequentánt, m. Kmt. een regelmatig
jaarmarktbezoeker, een koopman, die geregeld
de duitsche missen bezoekt; - frequentàtie (spr.
tie= tsie), f. (lat. f requentatio) menigvuldig gebruik, verkeer, gedurige omgang; - f requentalo,.
it. Muz. met de gewone stem; - frequentativum,
n., pl. frequentative, nw.lat. (eig. verbum f requentativum) Gram. herhalinsgwoord, een werkwoord, dat een dikwijls herhaald doen uitdrukt,
b. v. k 1 a p p e r e n, d. i. telkens klappen; frequéntie (spr. t = ts), f. lat. (frequentia) menigvuldigheid, herhaalde wederkeering, gedurige herhaling; talrijke vergadering, menigte;
veelheid, toeloop, ophooping; El. getal perioden,.
dat een wisselstroom in één seconde heeft.
Frère, m. fr. broeder; - frère d'armes (spr.
-darm), wapenbroeder; - frère de lait (spr. -lè),.
zoogbroeder; - frères ignorantins, pl. (spr.
ienjoranten; v. ignorer, niet weten) broeders
der christelijke liefde.
Freronisme, n. bittere, ongenadige boek
naar F r e r o n, een fransch bel--beordling,

,
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letrist en scherp recensent, inz. van Voltaire, c o n t i n ü a e; - frictorium, n. lat. kamer,
die hem echter met het wapen der satyre uit waar men na het bad gewreven werd, wrijf
frictie- vuurtuig, strijkvuurtuig, lucifer.-kamer;
het veld sloeg, zoodat zijn naam later wel
Friday (spr. f ráidee), m. eng. Vrijdag; eens gebezigd werd om een onbeschaamden
good (spr. goed) friday, goede Vrijdag.
eriticus of recensent aan te duiden.
Fridolhi, oudd. mansn.: de vreedzame, befresco, fresca, frescamente, it. (gevormd uit het
duitsch f r i s c h, ons v e r s c h) Muz. vroo- schermende; - Fridericiàna, f. naam der hoogelijk, levendig, opgewekt; - fresco, n. of fresco. school te Halle; - Friedrich, m., z. Frederik;
schilderkunst, kunst om met waterverven op - Friedrich d'or, voormalig pruisisch vijfthalernatte kalk te schilderen, kalkschilderen; - al stuk met de beeltenis des konings, gouden Frefresco s c h i 1 d e r e n, op versche, natte kalk derik, zoo geheeten, omdat hij 't eerst in 1713
schilderen; - fresco-anecdote, f. versch of nieuw onder Frederik I geslagen werd.
Friedmar, m. oudd. naam : door vrede behistorietje.
Fresons, pl. fr., z. f r i s o n, onder f r i roemd, de vredevermeerderaar.
friendly society, eng.-amer., vriendenfonds,
seeren.
Fret, 1) m. fr. (spr. frè: van v r a c h t, eng. tot hulp van minvermogenden in Amerika,
freight, ontstaan) scheepsvracht, zeelading; sedert 1739. ; - friendly game, eng., in sporttaal:
vrachtgeld; huur van een schip; - freteeren vriendschappelijk spel.
Fries, f. (fr. frise, eng. coating) zekere wollen
(fr. f réter), een schip verhuren; uitrusten, bevrachten; - freteur, m. reeder, eigenaar van stof, dikker en langer van haar dan laken,
een schip, scheepspatroon; - fret, 2) n. (mid.lat. sterk gevold, maar minder genopt en geschof urectus, furo, van 't lat. fur, dief, v. a. van ren; Arch. middelgedeelte eener hoofdlijst,
v r e t e n) klein, slank, geelharig, viervoetig tusschen de kornis en architraaf; naam van
roofdier van 't geslacht der wezels, waarmede de onderscheiden aangebrachte sieraden in bouwkonijnen in hunne holen gevangen worden, en beeldhouwkunst, loofwerk aan geschut enz.;
fretwezel; - fret, 3) of forét, soort boor (van 't - friesch paard, Mil. spaansche ruiter, een
groot stuk hout, met lange ijzeren punten of
lat. f orare, boren).
fretilleeeren, fr. (f rétiller; spr. -tiet j ; als beslagen palen bezet.
Frigg, Frjja, f. (oudhoogd. Fria d. i. „echt't ware v. lat. frictillare, zich heen en weer
wrijven, v. fricare, wrijven) onrustig zijn, zich genoot") noorsche Myth.: de gemalin van den
edurig heen en weer bewegen; - fretillant godenkoning W o d a n of 0 d i n, dochter
spr. f retilján), onrustig, heen en weer loopend, van F i is r g y n, de beschermster of godin
der huwelijken, zij, aan wie het lot van alle
woelig.
f relta, f. it. (v. fret/are, vegen, met den bezem stervelingen bekend is, en naar wie onze V r ijkeren, van 't lat. f ricàre, wrijven) Muz. spoed, d a g zijnen naam draagt; - frigga, f. Astron.
haast; - con freita, Muz. met spoed, haastig. in 1862 door Peters ontdekte asteroide.
Friggitóre, m. it. (spr. f ridz ji-; van friggére
Fretum, n. lat. zeeëngte; - frelum Sicülum,
straat van Sicilië; - t. Gaditanum, straat van lat. frigére, braden) ital. pannekoeken- of oliekoekenbakker.
Gibraltar.
Freule, f. (hoogd. fräulein, dus eig. vrouwtje, f rigidus, adj. (v. f rigère, van koude verstijven)
wijfje) titel van adellijke ongehuwde vrouwen, koel, koud, laf, flauw, koudhartig, gevoelloos; frigidarium, n. afkoelingskamer in de baden
jonkvrouw.
der Ouden; - frigideeren (later lat. f rigidáre),
Frey, z. fray.
afkoelen, koud maken; - frigiditeit, f. nw.lat.
Freya en Freyr, z. ond. Freia.
friábel, adj. lat. (f riabilis, e, v. f ridre, fijn koudbloedigheid, koude natuur, harteloosheid,
licht fijn te wrijven, te verbrijzelen,-wrijven) koelzinnigheid; ook: mannelijk onvermogen.
Frimaire, m. fr. (spr. f rimér' ; v. fr. frimas, rijp,
bros; - friabiliteit, f. nw.lat. (fr. f riabilité) wrijfv. het ijslandsch hrím, deensch rim, eng. rime,
baarheid, brosheid.
Friand, m. fr. (spr. f rián; van Tire, in de nederl. r ij m) rijpmaand; 3de maand in den
pan bakken, braden, = lat. frigére) lekkerbek, voorm. fr. republikeinschen kalender, van 21
snoeper, smulpaap; vgl. g o u r m a n d; - November tot 20 December.
Prime, f. niet ernstig gemeend vertoog;
friandise, f. (spr. f siaiidïéz') lekkernij, snoeperij,
lekkerbeetje; snoepzucht, smulgraagheid; - fri- smoesjes.
fringeeren, fr. (fringuer, oorspr. van het
candeau (spr. -kandó), m. fr. gespekt en gesmoord stuk kalfsvleesch, met wittebrood, angels. v r i n g e n, nederl. w r i n g e n) sterk
kruiderijen enz. ; - fricandellen, pl. (fr. f rican- uitwringen, uitdraaien, inz. in ververijen, waar
delles) gebakken vleeschklontjes; - fricassee- zulks geschiedt door een werktuig, het f r i nren, fr. (fricasser) stukjes of reepjes vleesch geerijzer.
Fringilla, f. lat. vink, eene soort der zangopstoven, fruiten; oneig. iron. in de pan hakken, neersabelen; - fricassée, f. vleeschgerecht, vogels.
Fripier, m. fr. (spr. f ri-pjé; van friper, mid.lat.
klein gesneden vleesch met eene saus.
Frictie (spr. t=s), f. lat. (frictio, v. f ricare, frepare, afdragen, verfrommelen, bederven,
wrijven) wrijving, het wrijven; ook fig. als be- verdoen) oude kleerkooper, uitdrager; - frilemmering der beweging; - fricatief, f. schurings- pière, f. uitdraagster; - friperie, f. handel in
geluid, s p i r a n s de f. s. ch. v. z. Zie ook oude kleederen, voddenmarkt, voddenkraam; -
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Iribon, m. fr. (spr. f ripóh) schelm, guit, schurk,
spitsboef, schalk, deugniet, bedrieger; – friponyneeren, (fr. friponner), bedriegen, schelmstukken uitvoeren; – friponnerie, f. schelmerij,
-schurkerij, guiterij, boevenstuk, schelmstuk.
Frisage (spr. - zaaz j' ), f. fr. latwerk, traliewerk.
frisehen, frissehen (spr. f riesjen), hoogd. fris-schen, dat proces of die verrichting der ijzer.smelterijen, waardoor ruwijzer in smeedbaar of
taai ijzer wordt veranderd, oxydeeren, louteren,
.a f f i n e e r e n.
friseeren (spr. s=z), fr. (friser, verwant met
het duitsche fries; vgl. f r a i s e) krullen, het
haar krullen, opmaken, opkammen; Typ. het
dubbeleeren, d. i. dubbel afdrukken der letters,
hetzij door haren lossen stand in den vorm of
-door een gebrek der pers; Manuf. noppen, kleine
knopjes of krulletjes van de haren der stoffen
maken; in de danskunst: een pas eenigszins
boogvormig maken; in de kookkunst: appelen,
rapen enz. kunstig uitsnijden; – frisé, n. fr.
(spr. –ze') met goud of zilver besponnen gekruld spinsel, ook door de wevers tot brocheeren gebruikt; – friseur, m. haarkruller,
opmaker, kapper; – friseuse, f. haarkrulster,
-opmaakster; – frisuur, f. (fr. Insure) haar
haartooi, kapsel; ook kronkelig be--kruling,
'etsel of opnaaisel aan een vrouwenkleed;
noppen der lakens; enz., – frisolétlint, vlokzij delint; – frison, n. fr. (spr. f rizO) gekrulde wollen
stof, fries; – fresons, pl. fr. kleine lokjes, die
.aan de frisuur vastgemaakt worden.
Friskét, n. fr. (f risquette) Typ. (ook v e rs c h e t) raam, dat op het witte blad wordt
gelegd, opdat de inkt niet bezoedele wat wit
moet blijven.
Frisolétlint, z. ond. fris e e r e n.
frissonneeren, fr. (f rissonner; spr. frison–;
v. frisson, huivering, rilling, als 't ware v. lat.
f rigitio, V. f rigére, van koude verstijven) huiveren, rillen, trillen, beven; – frissonnement,
n. (spr. f ri-sonn'mán) lichte huivering of rilling.
Frisuur, z. ond. f r i s e e r e n.
Frit of fitte, n. fr. (it. f ritta, v. friggere,
bakken, koken, lat. frigére, f rictum, braden,
roosten) glasmassa, glasstof; onvolkomen gesmolten, half verglaasde lichamen, glasschuim;
– fritten, de glasmassa doen gloeien; – fritter,
El. cohaerer bij de vonkentelegraphie; – –
Iriture, f. fr. (van frire, in de pan bakken) in
Bene pan gebruinde boter, gesmolten boter,
vetlof olie; ook het gebakkene, gebradene;
b. . pannekoek = it. fritella, f.
Frith, m. eng. zeeboezem, golf.
Frits, verk. v. F r e d e r i k. (z. ald.)
frivóle, adj. fr. (lat. f rivólus, a um) ijdel, nietig,
gering; armzalig, zonder waarde, kleingeestig,
beuzelachtig, lichtzinnig, los, ongodsdienstig; –
f rivóla appellatio, Jur. lichtzinnig, ongegrond en
daarom vergeefsch beroep; – fr. exceptio, kennelijk nietige uitvlucht of tegenwerping; –
frivoliseeren (spr. s=z), lichtzinnig behandelen;
– frivoliteit, f. nw.lat. (fr. frivolité) nietigheid, onbeduidendheid beuzelarij, kleingeestigheid,
-

,
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lichtzinnigheid, ongodsdienstigheid; - frivolité,,
f. haakwerk (een dameshandwerk).
Fröbelschool, f. school voor kleine kinderen,
bewaarschool, kindertuin, genoemd naar den
paedagoog Fröbel; – fröbelen, handenarbeid
verrichten (matjesvlechten enz.) van kleine
kinderen.
Frodíne, oudd. (van f rod, fruot, v r o e d,
wijs, got. froths, v. f rothjan, denken) vrouwennaam : de verstandige, wijze.
Froel., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. A. v. Froelich (gestorven 1841).
Fróhar, m. z. fravardegan.
Froideur, f. fr. (spr. f road–; v. froid = lat.
frigidus, koud) koudheid, koelheid, onverschilligheid.
Fromage, m. fr. (spr. f romaazj' ; it. f ormaggio,
v. lat. forma, dus eig. iets dat in een vorm geperst is) kaas, b.v. f romage de Gruyère (spr.
gruvjèr'), zwitsersche kaas.
Fronde, f. fr. (spr. frond' ; eig. slinger, v. lat.
funda, met ingelaschte r) fr. oppositie-partij der
17de eeuw, die zich gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XIV tegen het hof en het
ministerie van den kardinaal Mazarin verzette
(dus geheeten, omdat men de oppositie met
kinderen, die met slingers spelen, had vergeleken) ; – frondeeren (spr. frond–; fr. f ronder),
eig. slingeren; openlijk en vrij tegen de regeering
spreken; berispen, hekelen, beschimpen, belachen; – frondeur, m. onvergenoegde, luid berisper der regeering.
frondesceeren, lat. (frondescére, van frons,
genit. f rondfis, loof) uitschieten, bladeren krijgen; – frondescéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. (frondescentia) het uitloopen der boomen, bladma
frondeus, adj. lat. (frondósus) sterk be--king;–
bladerd, bladrijk, loofrijk; – frondiférisch, adj.
nw.lat. loofdragend; – frondipárisch, adj. bladeren voortbrengend; – frondositeit (spr, s=z),

f. nw.lat. bladrijkheid, dicht loof der boomen.
Front, m. fr. (spr. f rón; van 't lat. frons, genit.

frontis) voorhoofd, voorzijde, voorgevel; Mil.
voorste gelid; front tegen den vijand
m a k e n, hem de spits bieden, hem van voren
aangrijpen;
ijpen; – front a front (spr. f ron ta f roi ),
recht tegenover elkander, man tegen man; –
de front, van voren ; naast elkander ; – en front
(spr. ah–), van voren, in het voorste gelid; –
frontboxes, eng., frontloges, fr. pl. loges of afgesloten zitplaatsen in den schouwburg tegenover het tooneel; – frontaal, adj. nw.lat. tot het
front, de voorzijde, het voorhoofd behoorende,
inz. in samenstellingen, b.v. frontaal-artèrie, f.
voorhoofdslagader; – frontaal-been, voorhoofdsbeen; – frontaal-marsch, m. beweging eener
legerafdeeling in volle linie; – frontale, lat. of
frontaal, fr. n. hoofdsieraad, b.v. der paarden;
hoofdpranger, voormalig foltertuig, bestaande
in een touw met knoopen, dat om het voorhoofd
werd aangetrokken; Chir. voorhoofdverband,
omslag met kruiden en dgl.; ook altaardoek; pl.
f r o n t a 1 i ë n, behangsels der hoogaltaren; –
frontaliteit, f. het in rechten stand naar den
toeschouwer gekeerd zijn, van een beeld, door

FRONT.

Zie ook Ph.
— 508 —

FUGA..

welks neus borstbeen en navel een plat vlak te
brengen is; b.v. bij de oudste Grieksche beelden
is dit 't geval, vandaar dat 't lichaam ook niet
gedraaid is o. a. de Apollo van Tenea. In later
tijd heerschte de wet der frontaliteit niet meer;
- frontaliers (spr. f ronta-1 jé), m. pl. grensbewoners van Frankrijk bij de Pyreneën; ook marskramers; - frontieren, f. pl. (fr. f rontières) grenzen van een land; - frontierstad, frontierplaats,
stad, plaats aan de grenzen; - frontispice, n.
(spr. f ronti-spíés; mid.lat. f rontispiciium, v. lat.
spicére, specére, zien) voorgevel, voornaamste
zijde van een gebouw; inz. boven de eerste ver
uitstekend gedeelte; ook titelblad of-diepng
titelplaat van een boek; - frontísten, m. pl.
waanwijze onderzoekers of uitvorschers; fronton, n. (spr. fronton) Arch. geveldak, driehoekig of halfcirkelvormig sieraad boven aan
gebouwen, vensters, deuren.
Prontignan, doorgaans. frontignae, - m. (spr.
f rokti-nják) een fr. muskaatwijn van F r o n t ig n a n, eene stad in het voormalige Languedoc.
. frotteeren, fr. (trotter; van duitschen oorsprong; vgl. het oudfriesch f rotha, wrijven)
wrijven, schuren, boenen, gladmaken, poetsen;
- frotteur, m. wrijver, boender, hij, die de vloeren boent, d. i. met was blinkend wrijft; frotteuse, f. (spr. s=z) wrijfster in het bad; frottement, n. (spr. -man) het wrijven; trottoir, m. (spr. -toár) wrijf-, schuur-, boenlap;
wrijfborstel; rolvat der speldenmakers.
Frou-frou (spr. /roe/roe), n. fr. geruisch van
vrouwenrokken; ook een soort gebak.
fructus, m. lat. (v. / rui, gebruiken, genieten)
vrucht, voordeel, nut; pl. f ructus; - fructus con-

nut aanbrengende) huishoudelijk, met weinig
tevreden, matig, spaarzaam; eenvoudig, karig,.
behoeftig, sober; - frugalitelt, f. (f rugalitas>
tevredenheid met weinig, de matigheid, een
levenswijze, onthouding; spaarzaam--voudige
heid, eenvoudigheid, karigheid, soberheid.
/ruges, pl. lat. (van den sing. frux, genit. f rugfis)
vruchten, inz. veldvruchten; - f ruges consuméree
nati, tot vruchten eten of genieten geboren menschen, weelderige lediggangers; - frugifer, lat. (v.
terne) vruchten dragend.
Fruhschoppen, dui. m. een glas bier in den
morgen.
Fruit (spr. trui), m. fr. vruchten, ooft; - fruits
de mer, versche eetbare mosselen, oesters en
andere schaaldieren; - fruit sec (spr. -sek), gedropen student, mislukt jongmensch, iemand die
het tot niets brengt in de wereld.
frustra, . lat. vergeefs, vruchteloos, om niet ;
- frustreeren (lat. f rustrári), verijdelen, teleurstellen, misleiden; - frustratie (spr. tie=tsie), f.
(f rustratio) verijdeling, teleurstelling, het verijdelen.
Frustum, n. lat. stuk, brok, deel van een geheel; eene bete; - fríustíilum, n. brokje.
f rutescens of f ruticosus, lat. Bot. struikachtig;
heesterachtig.
Frutex, m. lat. Bot. struik.
Früto, m. sp. (lat. fructus) vrucht, opbrengst
- tutti f rotti (spr. u =oe), allerlei vruchten; ook:
allerlei, gemengd gerecht; - f rotti di mare, zeevruchten, visch enz.
Fuchsia, f. soort van sierplanten met afhangende, meestal donkerroode bloesems (naar den
geleerden arts en plantkundige Leonhard von

nijverheidsvruchten; - /r. in, herbis, te veld
staande, nog niet afgemaaide vruchten, vruchten in of op den halm; - Ir. pendéntes, nog aan
de boomen hangende vruchten; - /r. percépti,
ingeoogste, gewonnen vruchten; - /r. percipiéndi
in te zamelen vruchten, d. i. zulke, die de rechte
eigenaar, wanneer hij tot het vruchtgebruik der
zaak ware gekomen, in nog hoogere mate zou
ingewonnen hebben; - /r. primi anni, vruchten
of inkomsten van het eerste jaar (van prebenden); - fruetidór, m. fr. (spr. f ru-kti-) vruchtmaand, de 12de maand in den kalender der
eerste fr. republiek, van 18 Aug. tot 16 Sept. ; fruetificeeren, later lat. (f ructi f icare), fructifiéeren, fr. vruchtdragen, vrucht opleveren; bevruchten, vruchtbaarmaken; - fructificàtie (spr.
tie = tsie), f. Bot. lat. (f ructi f icatio) tijdperk der
vruchtdraging, vruchtontwikkeling, bevruchting; - fructist, m. kruidkundige, die de gewassen naar hunne vruchten rangschikt; - fructuarius, m. Jur. vruchtgebruiker; - fructueus, adj.
(lat. f ructuósus, a, um) vruchtbaar, vrucht
-dragen,voli;fuctse(pr.=z),
f. nw.lat. de vruchtbaarheid, weligheid; Fruetuósus, m. Fructuósa, f. eigennamen: de
vruchtrijke.
frugaal, adj. lat. (f rugdlis, e, van frux, genit
frugis, vrucht, dus oorspronkelijk vrucht of

verkrijgt door a n i l i n e (z. ald.) te verhitten
met watervrij tinchloride.
Facile, n. it. geweer; vgl. f u s i 1.
Fucus, m. lat. (eig. roodkleurende verfplant,,
vandaar ook blanketsel, gr. phykos) wier, zeewier, zeegras, een plantengeslacht, waarvan
men soda bereidt; - fucieten, m. pl. nw.lat.
zeewier-versteeningen; - fucoloog, m. kenner
der zeegewassen; - fucologie, f. lat.-gr. leer van
de zeegewassen, beschrijving der zeewieren.
Fuddea, m. eng.-ind. (spr. f óddie) koperen
pasmunt te Bombay van 50 op een ropij.
Fueros, m. pl. sp. (spr. u =oe; sing. fuero,
rechtsverhouding, wet; v. lat. forum, markt
gerechtsplaats) voorrechten of vrijheden-plein,
(privilegiën) van zekere provinciën, inz. de oude
voorrechten der baskische provinciën in Spanje.
fuerte, adj. sp. sterk.
fuga, f. lat. (v. f ugere, vluchten) vlucht; f ugae suspéctus, lat. Jur. verdacht wegens vlucht
of uitwijking; - fuga vacui, afkeer van het ledige,
dien men vroeger aan de natuur toeschreef; f ugax, lat. Bot. vluchtig; vergankelijk; zeer
spoedig afvallende; - fugaciteit, f. nw.lat. (van
fugax, vluchtig) vluchtigheid, vergankelijkheid,
korte duur; - fugitief, adj. lat. (f ugitivus, a, um)
vluchtig, voortvluchtig, ontvloden, ontloopen;
oppervlakkig.

sí mti, pl. verteerde of verbruikte vruchten; - F u c h s, gestorven te Tubingen in 1565).
f r. incérti, onzekere vruchten; - /r. industrieles,
Fuchsine, f. prachtige roode verfstof, die men.
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Fuge of it. fuga (spr. f oega), f. (fr. fugue) Muz.
veelstemmig stuk, waarin een melodisch thema,
eene keurige welluidende gedachte heerscht, die
afwisselend door de eene stem na de -andere op
velerlei wijze herhaald wordt; - f ugato, it. (spr.
Joeg-) op de wijze der fuge gezet; - fugeeren, op
de wijze eener fuge zetten of componeeren; lughetta, f. kleine fuge.
f ugit irreparabile tempus, de onherstelbare tijd
vervliegt (citaat uit Virgilius Georgica III, 284).
f uimus Troës, lat. (v. /ui, ik ben geweest, perf.
van esse, zijn) sprw.: wij zijn Trojanen geweest,
d. i. wij zijn weg! 't is met ons rijk gedaan! f uit ! hij (zij, het) is er geweest, 't is weg, voorbij!
Fulcrum, n. pl. fulcra, Bot. steunsel; - fultratus, a, um, gesteund.
fulgént, lat. (f ulgens, v. f ulgère, blinken) blinkend, schitterend, glinsterend, oogverblindend;
-- fulgéntie (spr. f =ts), f. glans, schittering; fulgureeren (f ulgurári, van f ulgur, bliksèm)
bliksemen; - fulguràal, adj. den bliksem betreffende ; - fulguratie (spr. 1= ts), f. (f ulguratio)
't bliksemen, weerlichten; Chem: het blikkeren
van goud en zilver in den smeltkroes ; - fulgurator, m. lat. priester, die den bliksem waarneemt, bliksemkijker; - fulguriet, m. nw.lat.
dondersteen; bliksemsinter, door den bliksem
half gesmolten, buisvormige ophoopingen van
kwartskorrels, die op sommige plaatsen aan de
helling van heuvels loodrecht in het zand
staan; ook modern ontploffingsmiddel.
fuligineus, adj. lat. (f uliginósus, a, um, v.
f uligo, roet) roetig, roetachtig; - fuligineus, a,
u, lat. Bot. roestbruin; - fuliginositeit (spr.
s=z), nw.lat. roetigheid, roetachtigheid.
full (spr. bel), adj. eng. vol, volledig; - full
cream, volle melk; - full dress, n. volle of geheele
kleeding, volledig ambtsgewaad; - fullroadster,
eng. zware fiets om op den weg te gebruiken; full size billiard, n. (spr. f oel saize biljerd), eng.
biljard, met zes zakken en dat door een baulkline, d. i. balklijn, in twee speelterreinen verdeeld is; - fully, adv. (spr. f óéli) volledig, geheel.
fulmineeren, lat. (f ulminàre, V. f ulmen, bliksemstraal) donderen, onweeren, vreeselijk uitvaren, schelden, dreigen, razen, tieren, vloeken;
Chem. knallen, bersten, kraken, ontploffen; bruta f ulmina, forsche woorden zonder kracht;
- fulmicoton (spr. -kotón), n. fr. schietkatoen; fulminánt (f ulminans), hevig dreigend, donderend, vreeselijk razend, tierend; - f ulminans
aurum, f. argentum, knalgoud, knalzilver; fulmináten, n. pl. nw. lat. knalzure zouten; f ulminátie (spr. t = ts), f. lat. (f ulminatio) 't knallen en bliksemen van het slaggoud of knalpoeder; afkondiging van den pauselijken kerkban,
banbliksem; - fulminatíne, f. springmiddel (wol
met nitroglycerine).
Fulp, felp, n. (it. velluto, felpa, sp. felba, van
't lat. vellus, vlies, vacht) fluweel.
fulvibárbisch, adj. nw.lat. (van 't lat. f ulvus,
geelrood, goudgeel) met geelrooden baard; fulvicóllisch, adj. met geelrooden hals; - fulvicornisch, adj. met geelroode voelsprieten; fulvierurisch, adj. met geelroode schenkels; ,
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fulvipénnisch, adj. met geelroode vleugelen; fulvivéntrisch, adj. met geelrooden buik.
Fumarla, f. nw.lat. (f umaria o ffccinàlis, van
f umus, rook) gemeene aardrook, duivenkervel,
schurftkruid, eene geneeskrachtige plant; - fumaarzuur, n. aardrookzuur; - fumarlum, n. lat.
rookkamer; droogkamer; ook rookvat; - fumarolen, f. pl. it. gasbronnen met opstijgenden waterdamp; - fumata, f. it. rooksignaal voor de
keuze van een paus; - fumet, m. fr. (spr. fumè)
aangename geur van wijnen en vleeschspijzen,
vluchtig streelende kitteling op smaak of reukzenuwen, inz. van wildbraad; - fumifugisch,
adj. nw.lat. rookverdrijvend; - fumigeeren,
lat. (f umigàre) rooken, berooken; - fumigátie
(spr. l=ts), f. nw.lat. Med. berooking, rook- of
dampbad; Chem. 't doordringen van een metallisch lichaam met de dampen van het cementpoeder; - fumivóre, n. fr. toestel boven eene
lamp of vlam, waarin de damp verdwijnt, rookvang; - fumivórisch, adj.nw. lat. rookverterend.
Fumus, m. lat. rook, damp ; - fumeus, adj.
(lat. f umosus) vol rook, dampig; - fumeeren
(fr. turner) rooken; berooken; bemesten; fumeur, m. (tabaks)rooker; - fumist, m. rookverdrijver, deskundige in het aanleggen van
rookvangen en schoorsteenen; ook: schalk, grappenmaker; - fumoir (spr. f umoar), fr. m. rookkamer; - f umosus, a, um, lat. Bot. rookgrauw.
Fun, m. eng. pots, grap; guitenstreek; potsenmaker, guit.
Funambulist, m. nw.lat. (fr. f unambule, lat.
f unambulus, van f unis, touw en ambulàre, wandelen) koorddanser.
Función, f. sp. f u n c t i e, verrichting, inz.
die der stierenbevechters, stierengevecht.
Functie (spr. t=s), f. lat. (f unctio) verrichting,
werkzaamheid; iliz. ambtsverrichting, beroepsplicht, ambt, post; Math. een vorm, die aangeeft
op welke wijze een grootheid afhangt van een of
meer andere; - functioneel, adj. op de functie betrekking hebbende, de verrichting van een orgaan betreffende; - functioneeren, nw.lat. of fungeeren, (lat. fungi) den ambtsplicht uitoefenen,
zijn ambt waarnemen, verrichten, dienst doen.
Funda, z. f u n t a.
Fundus, m. lat. grond of bodem; grootste
wijdte van eene holte, b.v. van de maag; grondeigendom en de daaruit komende voordeelen; z.
ook fond en fonds; - ad f undum, tot den bodem;
- f undus dotàlis, een uitzet, bruidschat; - /. instríuctus, welingericht landgoed, volledige boerderij ; ook de kostenberaming voor aanslag, onderhoud en beheer van spoorwegen; - fund,
n. eng. in Engeland: grond, stamgeld, kapitaal,
fonds; ook: stichting, fundatie; funds, fr. fonds, pl. gelden of staatsinkomsten
tot dekking der staatsschuld; de staatsschuldbrieven, zie ook f o n d s e n; - fundamént, n.
lat. (f undaméntum) gelegde grond, grondslag,
grondveste ; pl. fundamenten, grondslagen,
aanvangsgronden, eerste beginselen, eerste
gronden, grondbeginselen, grondbegrippen; f undaméntum agéndi, Jur. grond van den eisch;
~ t. dividéndi, verdeelingsgrond; - f. probations,
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bewijsgrond; — fundamentaal of fundamenteel,
adj. tot den grond behoorende of dienstig, wezenlijk, oorspronkelijk; ook de grondbeginselen
of eerste gronden betreffende ; - fundamentale
artikelen, grondartikels, grondstellingen, hoofd
-punte;fdamlbgripen,odgrippen; - fundamentale wetten, grondwetten,
zulke wetten, die den grondslag der staatsinrichting uitmaken; - fundeeren (lat. f undáre),
gronden, stichten; - gelden fundeeren, gelden
beleggen; = gefundeerde schuld, op bepaalde inkomsten aangewezen staatsschuld (z. v. a. g econsolideerde schuld); - fundatie
(spr. t =1s), f. gronding, grondlegging, grond
stichting, eerste aanleg; ook: gesticht;-vesting,
beurs, fonds tot zeker doel aangewezen; fundàtor, m. grondlegger, stichter; - fundeering,
f. gezamenlijke fundamenten van een gebouw.
funèbre, adj. fr. (v. 't lat. f uneóris, van funus,
z. ald.) tot de uitvaart, begrafenis, lijkstaatsie
behoorende, treurig, somber, naar, akelig.
Funechoregraphie, f. lat.-gr. (v. 't lat. f unis,
touw, koord, en ehoregraphie, z.ald.)
beschrijving der koorddanserskunst, aanleiding
daartoe; - funechoregráphisch, adj. het koord
-danse
betreffende, daartoe behoorende.
funeeren, funeralién, funest, z. ond. f u n u s.
fungeeren, z. ond. f u n c t i e.
fungibel, adj. nw.lat. verbruikbaar, door ver
te verteren, uit te putten; - f ungibiles res,-bruik
f. pl. lat. verbruikbare dingen, b.v. levensmid delen, geld, dus dingen, die moeten worden ver
-bruikt
om te kunnen worden gebruikt.
Fungus, m. lat. zwam, aardzwam, kampernoelje, paddestoel, duivelsbrood; - fungus
articulórum, Med. sponsgezwel der gewrichten,
witte gewrichtszwelling; - fungus haematódes,
bloedsponsgezwel; - f. medulláris, mergsponsgezwel; - fungeus, adj. (lat. f ungósus) sponsachtig;
- f ungí f ormis, lat. Bot. schimmelachtig; - f ungósus, a, um, lat. Bot. zwammig; - fungositeit,
f. (spr. s=z) nw.lat. sponsachtig uitwas; fungine, f. zwamstof, eene eigenaardige planten
zwammen of paddenstoelen; - fungiet,-stofin
m. koraalspons, eene sponsvormige versteening.
f uniculatus, a, um, lat. Bot. met een navelstreng; vlecht- of strengvormig; - funiculaire,
fr. f. kabelspoorweg.
Funkentelegraph, m. dui. draadlooze telegraphie.
Funta, funda, f. russisch pond, verdeeld in 96
solotnik,het-/ 40 vaneen poed of pud
= 0,409 kilo.
Funus, n. pl.( funéra) lat. begrafenis; ook lijk;
- funereeren, (f uneráre) begraven, beaarden; funeraat, m. (f unerátus) begravene; - funerátie
(spr. t= ts), f. (f uneratio) beaarding, begrafenis;
- funeraliën, f. pl. nw.lat. toebereidselen ter begrafenis en de begrafeniskosten; lijkstaatsie;
lijk- of doodmaal; ook: lijkredenen of eene gedrukte verzameling daarvan; - funést, lat.
(f unéstus, a, um, en fr. funeste) doodelijk, verderfelijk, verderf- en onheilbrengend; treurig,

FUROLLES,

it. (spr. foko) Muz. met vuur, vurig, hartstochtelijk, zeer levendig.
f uóra, it. (van 't lat. foras, tons, daar buiten }€
buiten, daar buiten; - f uora di banca, it. Kmt.
eig. buiten de bank; in loopend geld, kasgeld:
Fur, m. lat. dief; - furaciteit, f. lat. (f uracitas,,
van f urax, diefachtig, van f urári, stelen) neiging
tot stelen, steelzucht, diefachtige aard.
Furacáno, m. sp. orkaan.
/urea, f. lat. vork, gaffel; - f urcae caudinae, pl.
caudijnsche vorken (fr. f ourches caudines), eenebergengte in Italië tusschen Caudium en Benevento, waar in 321 voor Chr. de romeinsche•
legioenen door de Sammieten ingesloten en tot,
een smadelijk verdrag genoodzaakt werden; vandaar eene plaats, waar iemands eer r
goede naam gevaar loopt; - f urcátus, a, um, lat.
Bot. gevorkt of gegaffeld; - furciférisch, adj.
nw.lat. vorkdragend; - furcilábrisch, adj. met,
gevorkte lippen; - furcipilisch, adj. met vorks-

wijze gespleten haren.

Fureur, z. ond. F u r i e.
Furfuràtie (spr. t = ts), f. nw.lat. (van f ur f ur,
zemelen) Med. zemelachtige haarworm, een
uitslag op het hoofd ; - f ur f uréus, a, um, f urf urosus, a, um, lat. Bot. zemelachtig.
Furie, f. lat. (f uria, v. f urére, razen, woeden>
woede, razernij, onstuimigheid; Myth. wraakgodin, plaag- of kwelgodin, naam der 3 vreeselijke halfgodinnen, die de boozen in de onderwereld tuchtigen, in het gr. E r i n n y e n en
Eumeníden genoemd, n.l. Tisiphóne
Megaera en Alékto, met afschuwelijke
gezichten en slangenharen; oneig. overmatig
toornig, boosaardig, wraakzuchtig wijf; - helle furie (f uric in f ernális), dolworm, een bij uitstek
gevaarlijke worm in noordelijk Bothnië, Lijf
een brandend boosaardig huidge--landez.,i
zwel veroorzaakt; - furia, f. it. Muz. onstuimigheid; - con f., met onstuimigheid, kracht en
overhaasting; - tuna francese, de „fransche
furie ", d. i. de onstuimigheid der fr. soldaten
bij den eersten aanval, inz. aanslag van Anjou
op Antwerpen in 1583; - furiéus, adj. (lat. f urio-,
sus, a, um, fr. furieux) woedend, razend, tierend,
onzinnig, dol, grimmig, heftig; - f urioso, it. Muz.
hevig, razend, wild, woedend; - furor, m. lat. of
fureur, fr. f. woede, razernij, bezetenheid; blakende zucht, hevige begeerte;- furor amatorius, minnewoede, liefderazernij ; - f. poeticus, dichterlijke
woede,wilde geestvervoering ;-f. uterinus, ontembare drift naar mannen, mansdolheid; - furore,
it. levendige, luide goedkeuring of toejuiching;
f u r o r e m a k'e n, luiden bijval inoogsten.
Furlong, n. eng. (van a furrow long, d. i. eene
vore lang; angels. furlang, v. fur, voor en lang,
lang,) lengtemaat = 40 eng. roeden = 220 yards
= 201,1662 meter.
Furnace, n. eng. (spr. -néés; van lat. furnus,
oven) bakoven, fornuis.
Furnologie, f. lat. gr. (v. lat. furnus, oven en
gr. logos, rede) leer van het ovenbouwen.
Furólles, f. pl. fr. ontvlamde koolwaterstofgassen, die zich soms op het land vertoonen,
ongelukkig, heilloos, rampzalig, noodlottig.
f uocóso of f ocóse (spr. f okózo), ook cón . f uoco, hip- of dwaallichtjes; ook wel St.- Elmusvuur,
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Furor, furore, z. ond. F u r i e.
f urtum, n. (pl. furta) lat. diefstal; — f urtum
allentátum, slechts beproefde, niet volbrachte
diefstal; — t. domesticum, huisdiefstal door huis
leden van het gezin; — /. mani f estum,-genotf
klaarblijkelijke, betrapte diefstal; — t. noctí rnum, nachtelijke diefstal; — t. non-exhibitum,
ontkende diefstal; — t. periculósum, gevaarlijke
of gewaagde diefstal; — /. primum, eerste diefstal; — t. quali f icátum, nader bepaalde, door de
wetten als bijzonder strafbaar aangeduide diefstal, die eene hoogere straf ten gevolge heeft
dan gewone diefstal, b.v. straatrooverij, diefstal
met braak; met wapens enz., — f. rei communis,
ontvreemding eener gemeenschappelijke zaak;
— I. reï erátum, herhaalde diefstal; — /. simplex,
eenvoudige, door niets bijzonders onderscheiden
diefstal; — furtief, adj. (lat. f urtivus, a, um) heimelijk, diefachtig, steelswij ze ; — f urtim, adj. ter
sluik, steelsgewijs.
Furunkel, m. lat. (f urunculus) Med. hardachtig, pijnlijk, blauwrood ontstekingsgezwel,
bloedvin, bloedzweer.
Fusa, f. it. Muz. achtste noot.
Fusain, (spr. f uzèn) fr. m. houtskool(teekening), zwartkrijt(teekening).
f uscus, a, um, lat. Bot. bruin, lederbruin; —
fuseicólliseh, adj. nw.lat. met bruinen hals; —
fuscieórnisch, adj. met bruine hoornen; — fuscine, f. bruine stof uit dierlijke olie; — fuscipédisch, adj. met bruine voeten; — fuscipénnisch,
adj. met bruine vleugelen; — fuscivéntrisch, adj.
met bruinen buik.
Fusée, f. fr. (spr. fuzé; eig. het om de klos
gewondene ; mid.lat. f usata, v. 't lat. /usus, spil
of klos, provenc. /us, fr. fuseau) kruitloop, lont
eener bom; vuurpijl, r a k é t (z. aid.); —
fusicórnisch, adj. nw.lat. met spilvormige hoornen; — fusifórm, adj. (f usi f ormis) spilvormig; —
fusipédisch, adj. met spilvormige voeten.
fusibel, adj. fr. (fusible; spr. s=z) smeltbaar;
— fusibiliteit, smeltbaarheid ; z. verder f u s i e.
Fusicládium, n. Bot. roestvlekkenzwam, op
appels enz.
fusicórnisch, fusiform, zie onder f u s é e.
Fusie (spr. s = z), f. lat. (f usio, v. fundére, gieten) smelting, het gieten, inz. van metaal, metaalgietsel; oneig. ineensmelting, vereeniging of
vermenging, b.v. van eigenlijk in hare meeringen verschillende partijen, die een gemeenschap
daad willen uitvoeren; — fusionist, m.-pelijk
voorstander eener fusie; — fusionistisch, adj. tot
ineensmelting strekkende, daarop doelende.
Fusil, m. fr. (spr. /uzi; = it. focile, f ucile,
oorspr. vuurstraal, vuurtuig; van fuoco, fr.
feu, vuur, van 't lat. focus, haard, haardstede,
mid.lat. vuur) snaphaan, roer, geweer; — /. à
deux coups, geweer met dubbelen loop; — fuselier, liever fusilier (spr. s=z), snaphaandrager,
geweervoerder, een licht voetsoldaat met een
geweer gewapend; — fusillette, f. (spr. /uzi -1jétt')
kleine vuurpijl; — fusilleeren (fr. f usiller), met
het geweer doodschieten, als krijgsstraf; — fushade, f. (spr. f uzi- ljaad') klein geweervuur,
snaphaanvuur; het doodschieten met het geweer.
,
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fusipédisch, z. ond. f u s é e.
Fust, n., fustage (spr. —tázje), f. (verwant met
v a t) Kmt. vaatwerk, alles waarin koopwaren
ingepakt en verzonden worden; ook platboomd
vaartuig ; — fusti, n. it. (eig. plur. van fusie, steel,
stengel bij rozijnen en derg. waar) Kmt. aftrek,
al hetgeen voor beschadiging of onzuiverwording der waren wordt gerekend ; — fusti-rekening, aftrek- of schadeberekening.
Fustanélla, f. (fr. f oustanelle, nw.gr. f ustani,
van 't oudfr. f ustaine, nw.fr. f utaine, it. f ustagno,
bombazijn, genoemd naar Fostat of Fossat, d. i.
Cairo, waar die stof eerst vervaardigd werd)
kort, helder wit onderkleed, een Albaneezer
hemd, een gedeelte van de nationale dracht der
mannen bij de Grieken.
Fustein, n. (fr. f utaine) zekere stof met linnen
schering en katoenen inslag.
Fust! enz., z. ond. f u s t.
Fustian, n. eng. (spr. f ustjen; fr. f utaine; vgl.
fustanelle) bombazijn, z. fustein.
Fástie,f. kind van'n blanke en van'n m u s t i e.
Fustiekhout, n. (eng. f ustic, sp. f ustete, f ustoque, fr. f ustet, mid.lat. f ustëtum, looiers- of verversboom op Jamaica enz., van 't lat. fustis,
stok, knuppel), ook fisethout, fustoc, geelhout,
geel braziliehout, van den verfmoerbezieboom
in Brazilië, Mexico en op de Antillen, dat men
tot verfstof en ingelegd werk gebruikt; ook hongaarsch geelhout, eene verfstof van eenen in Hongarije wild wassenden struik (Rhos cotinus); — fustine, f. kleurend bestanddeel van 't fustiekhout.
Fustigeeren, f. mid.lat. (f zestigare, van fustis,
knuppel) geeselen, afrossen; — fustigàtie (spr.
tie=tsie), f. geeseling.
Fustine, z. ond. fustiekhout.
Futaille, f. fr. (spr. f utálj', oudfr. f astaille,
van 't lat. fustis, stok, steel) groot vat; vat over
een ander vat heen, voervat.
Futaine, f. fr. (spr. f utèn') z. f u s t e i n.
futiel, adj. lat. (f utilis; e) nietswaardig, onbeduidend, armzalig, voddig, nietig; — futiliteit, f.
(lat. futilitas) nietswaardigheid, nietigheid,erbarmelijkheid, armzaligheid, nietsbeduidende zaak.
/uterus, a, um, lat. toekomstig; — futurum,
n. lat. Gram. toekomst of toekomende tijd; —
futurum exáctum, voltooid toekomendet ijd,
tweede of samengestelde toekomende tijd, vgl.
t e m p u s; — in futurum, of pro f uturo, voor de
toekomst, voor het vervolg; — ad f uturam memoriam, tot toekomstig aandenken of latere gedachtenis; — futur (spr. f utícur), m. fr. aanstaande, verloofde, bruidegom; — futura, lat. of future,
fr. f. de aanstaande verloofde, bruid; — futuribile, barb. lat. wat geschied zou zijn onder eene
voorwaarde, die niet vervuld wordt; — futuritie
(spr. tie= tsie), f. barb.lat. toekomstigheid, het
toekomend aanzijn, wording.
Fuyard, m. fr. (spr. f uï-jar; van f uir, lat.
f ugére, vluchten) vluchteling, vluchtend soldaat.
Fy, f. bij veeartsen: zekere huiduitslag.
Fycósis, f. Med. haarworm der oogleden.
Fyrk, fyrke, m. tot 1813 deensche kopermunt
van 6 penningen of 1 /2 shilling of 1,2 cent nederl.;
1 /S2 deensche r ij k s d a a 1 d e r.
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G.
G, (als romeinsch getal) = 400; - G = venc. en sp. gabélla, hetzij van 't zelfde arab.
400,000; - G = Gajus (oud-rom. voornaam, ook woord als het spaansche alcabála, hetzij van 't
ol, ga f ul, eng. gavel, mid.lat. gabalum,
Cajus) ; in de heraldiek = g o u d; Muz. de angels. gafol,
vijfde toon in de diatonische toonladder; - G. gabulum, gablum, v. 't angels. gifan, got. giban,
= gram; - G. (in opschriften) = Gallia, Gallië, geven)Jur. indirecte belasting,impost,opbrengst;
Frankrijk of Germania, Germanië, Duitschland; thans: tol en de plaats, waar die geheven wordt,
-- G. verkorting van genius, gees, genus, gratia, tolhuis; in Frankrijk zoutbelasting sedert Philips
,gratis, gloria, gummi (zie die woorden); - Ga. V in 1518 tot de Revolutie; ook zoutpakhuis,
chemisch teeken voor g a 11 i u m; - Ga. offs- zoutmagazijn; - gabella emigrations, op te
cieele afk. van den noordamerikaanschen staat brengen schatting van 't vermogen van iemand
Georgia; - Gal. = Galaten (brief van Paulus); - die buitenslands gaat, aftochtgeld; - g. herediGeb. = geboren; - Geb. of Gebr. = gebroeders; - tális of hereditaria, opbrengst van eene erfenis.
geh. = gehucht; - Gel. = geleerde; - Gem. =
Gabianolie, f. (fr. huile de Gabian) soort steengemeente; - Gen. = Genesis (le boek van Mo- olie, die van een rots in de nabijheid van Gabian
zes); - gen. of genic = genitivus, z. c a s u s; bij Beziers in Frankrijk afdruipt.
Gent. = gentleman (z. ald.); - Geogr. = geoGabier, m. fr. (spr. gabjé; v. qabie, mars van
graphie, aardrijkskunde; - get. =. geteekend; - den mast, it. gabbia, eig. kooi, van het lat.
gew. = gewoon; - gez. = gezusters; Gez. of cavèa) Mar. marswachter, man op den uitkijk; Gz. = Gezang; - G. G. = Gouverneur-Generaal; gabion, m. fr. Mil. schanskorf, mand, die men
- G. Gl. = goudgulden; - gl. = gulden; - G. met aarde vult om eene borstwering te maken; L. 0. of gew. lag. end. = gewoon lager onderwijs; gabionnáde, f. verschansing van schanskorven.
Gabriël, hebr. mansn.: man Gods of sterkte
- g. m. = geographische mijl, 1 1/3 uur gaans;
y g. m. of gl. m. of glor. mem. = gloriosae memo- i Gods; naar de latere joodsche Myth. een der 7
riae (z. ald.); - g. o. = goed ordinair; - gr. = aartsengelen; volgens de rabbijnen de doods.groot (z. ald.); - Gr. = granum, grein; - gran. = , engel voor de Israëlieten; naar den Talmud de
granula, korrels; - gr. m. = grosso mode, grof vorst van het vuur en den donder; - Gabriela,
,gesneden, gestooten enz.; - gil. = gultae, drop- Gabrielle, f. eigennaam; goddelijke vrouw.
pels; - gijl. = gijlieden; - gymn. = gymnasium;
gdcheeren (spr. gasj-), fr. (gáeher, van 't
- G. als muntteeken : op oudere pruisische mun- oudhoogd. wascan, wasschen) eig. kalk beslaan;
ten = Stettin; op oostenrijksche: Nagybanya; slecht schilderen, kladschilderen; beneden den
op zwitsersche: Genève; op fransche: Poitiers; prijs, de markt verkoopes; - gáeheur, m. kladder, kladschilder; prijsbederver.
in het duitsche rijk: Carlsruhe.
Gachupines (spr. gatsjoe-), pl. sp. z. v. a.
Gaas, n. (van 't fr. gaze; oorspr. van de stad
'G a z a in Syrië) licht, dun, opengewerkt c h a p e t o n e s, z. ald.
weefsel van garen, zijde enz. sluierdoek, floersGada, f. arab. hoogvlakte in de Sahara.
doek; - gazeeren, omsluieren, met gaas, floers
Gadacz (spr. -datsj), m. slay. waarzegger.
Gadàr, m. turk. soort korte sabel, die onder
enz. overtrekken, overgazen.
den buikriem van het paard vastgegespt wordt.
tabah, ma . z. ond. b r a s, 2e art.
Gabán, m. (vgl. ital. gábbano, soort van over- Gadoliniet, z. y t t e r i e t.
Gáds(c)ho, m. „blanke", bij de heidens of
kleed) regenmantel van vilt in Turkije; caban; gabanítza, f. kostbare pels van den sultan, des zigeuners de naam voor de niet-heidens.
Gàdus, m. nw.lat. vischsoort, omvattend:
zomers met hermelijn, des winters met zwarte
vossevellen gevoerd (zulk een pels mag niemand de dorsch, schelvisch, kabeljauw enz.
Gwa of gea, f. gr. (gala, ge) aarde; Myth.
buiten hem dragen).
godin der aarde, moeder en gemalin van Uranus,
Gabaral, f. gluten van mais.
Gabáre of gabárre, f. fr. (van 't mid. lat. in het Latijn T e 11 u s geheeten; - gwistiek, f.
gabbarus, soort van zeekreeft, vgl. c a r a v e. l- aardkunde, natuurleer der aarde.
Gaels, Gaelen, m. pl. (een andere vorm van
1 e) klein, breed en plat schip om de rivieren
op te varen; wachtschip tot het visiteeren der den volksnaam Kelten, Celten) overblijfselen
in- en uitgaande schepen en het ontvangen der van een weleer wijd verbreiden volksstam (de
rechten; lichter tot in- en uitladen van groote Kelten) in de westelijke deden van Europa, in
diepgaande schepen; modderschuit; klein slag- het fransche Klein-Bretagne, in Hoog-Schotland,
net der visschers; - gabarót, m. kleine lichter. Wales, het eiland Man en in Ierland; - gaeliseh,
Gabbátha, f. hebr. rechtplaats te Jeruzalem gaelsch, gadhelisch, n. de taal, welke door dien
volksstam gesproken wordt, een tongval van
(Joh. 19,13).
Gabbro of euphotide, n. uit labrador en het keltisch, onderverdeeld in e r s i s c h, de
diallaag gemengd kristallijn korrelig gesteente. taal der iersche boeren, en c a 1 e d o n i s c h,
gabélla, mid.lat. en it., of gabélle, fr. f. (pro- die der schotsche bergbewoners of Hoogschotten.
-1
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Gafelbitar, mooten haring in tomatensaus.
Gaga, f. mal. droge rijstakker, dien de inlander aan den zoom van een bosch aanlegt, enkel
door den bodem met den patjol wat te bewerken.
Gagaat, gagaath, m. of gagaathkool, (gr. en
lat. gagëtes. van G a g a s, eene rivier en stad
in Lycië, waar men hem inz. vond), zwarte
barnsteen, slakkig aardpek, pekkool, eene
soort van steenkolen, die tot sieraden wordt
verwerkt.
Gage, f. fr. (spr. gaazj; it. gaggio, van 't
mid.lat. gadium, vadium = lat. vadimonium,
borgtocht, pand, van 't got. nadi, oudhoogd.
welti, pand, handgeld, loon, w e d d e) onderpand of pand; inz. loon, dienstloon, bezoldiging; van soldaten: soldij, g a g e; - gage
d'amitié,vriendschapspand, geschenk der vriendschap; - gage d'amour (spr. -damóér), minnepand, geschenk der liefde; - gageeren, bezoldigen; ook wedden, ' eene weddenschap aangaan; - gageering, f. (spr. ga-j --) bezoldiging; gagement, n. soldij ; - gageíire, f. (spr. gazjí r')
weddingschap; - gagíst, m. (spr. gazjist) bezoldigde, in eens anders soldij staande, zonder eig.
zijn dienaar te zijn.
Gaglidrde, z. g a i 11 a n d e.
gagné, fr. (spr. ganjé; van gagner, winnen,
oudfr. gaigner, provenc. gazanhar voor gadanhar, it. guadagnare, v. 't oudd. weidanon, jagen,
bejagen, weiden) gewonnen; - gagnepetit, m.
(spr. gonje -petí) rondreizend scharenslijper; gagneur, m. winner.
Galiniet, z. auto m o l i t h.
gai (spr. ghè), fr adj. vroolijk; Muz. z. V. o.
a 11 e g r o (it. g a j o) ;- gaiement of galment (spr. ghèmán), adv. vroolijk; - gaieté of
gaité, f. vroolijkheid, lustigheid, uitgelatenheid;
- de gaieté de coeur (spr. keur), moedwillig.
Gale, f. serv. zijden zondagsche broek.
Gaillard, m. fr. (spr. galjár; provenc. galhart,
sp. gallardo, it. gagliardo; vgl. g a 1 a en 't
angels. galtol, geagle, dartel, moedwillig) 1) vroolijke broeder, rare snaak, slimme vogel; 2)
kasteel, schans of verhoogd gedeelte van het
scheepsdek; 3) kleine soort drukletter (8 punten)
tusschen garmond en brevier; - galllarde, fr. of gagliarde, it. f. (spr. galjárde)
boertig, vroolijk volkslied in de 16e eeuw; voorn.
vroolijke italiaansche dans, ook r o m a n s k e
geheeten, als zijnde oorspr. uit Rome; - gaillardíse, f. (spr. galjardiéz') vroolijkheid, moedwil, snakerij.
Gaitan, m. turk. soldatenjas met snoeren.
ga jo, it. adj. en ga f amente, it. adv. (provenc. en fr. gai, v. 't oudhoogd. gáhi, nw.
hoogd. jähe, rasch, krachtig, hevig) Muz. vroolijk, rustig, blijgeestig.
Gajoela, arab. dameszadel in Marokko.
Gajoeng, f. mal. badnapje.
Gala, f. sp. (van onzekeren oorsprong, waarschijnlijk V. 't arab. hetzij dschala, v. halj, halát,
(vrouwelijke) tooi of khila, eerekleed vandaar
ook g a l a n, g a l a n t enz.) hofstaatsie, hof
feestelijke opschik; --fest;aikldng,
en gala, fr. (spr. an gala) of in gala, in hof -,
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pronk- of staatsiekleed, in 't beste pak; - groot
gala houden, feest met zang, dans, prachtigen
maaltijd enz. vieren, banketteeren; ook in
samenst. gala-corso, gala-diner, ga1 a-o p e r a enz. vgl. het tweede lid.
Galago, m. langpootaap.
Galaktokratie (spr. tie=tsie), f. gr. (v. gala,
genit. gálaktos, melk, en a k r a t i e, z. ald.)
Med. zogvloed, eene ziekte der borsten, waarbij
de melk van zelf uitvloeit; - galaktiet, m. melksteen, melkjaspis, deifbare maansteen; - galaktisehesis, f. onderdrukking der zogafscheiding
- galaktodendron, m. Bot. melkboom, koeboom
in Z.Amerika (aldaar palo de vacs geheeten),
waarvan stam en takken een zeker melkachtig
en voedzaam vocht bevatten; - galaktographie,
f. beschrijving van het zog; - galaktologie, f.
leer van het zog; - galaktometastásis, f. zogverplaatsing; - galáktometer, m. melkweger, een
werktuig om het gehalte of de vervalsching der
melk naar graden te bepalen; vgl. g a 1 a k t o sk o o p; - galaktophaag, m. melketer, papeter; - galaktopnagie, f. melkvoeding; - galaktophóra of galaktophorische middelen, pl. melkaanbrengende of melkopwekkende middelen; -galaktophóriseh, adj. melkbrengend, melkdrijvend; - galaktoplometer, m. melkvetmeter,
roommeter, werktuig om het botergehalte der
melk te bepalen; - galaktoplanie, f. uitstorting
van het zog in het celweefsel of in eenige holte;
- galaktoplerbsis, f. overvloed van het zog; galaktopoièsis, f. zogbereiding, zogafscheiding; galaktoposie (spr. s = z), f. melkkuur, 't melkdrinken tot herstelling; - galaktopoot, m. melk
galaktopfra, f. of galaktopyrétos,-drinke;
m. zogkoorts; - galaktorrhoea, f. zogvloeiing; galaktoschésis, z. g a l a k t i s c h e s i s; galaktósis, f. overgang tot, verandering in
melk of zog; - galaktoskoop, m. melkweger,
waarmee na het melken het roomgehalte der
melk aangegeven wordt; - galaktostAsis, f.
melkophooping; - galaktotrophie, f. voeding
der melk; - galaktozemie, f. zogverlies; galakturie, f. melkwateren; - galaxie, f. melkweg aan den hemel; - galalith, m. Chem. melksteen, een surrogaat voor celluloïd.
Galam-boter, f. (naar het afrik. rijk G a 1 a m
in S e n e g a m b i ë) boterachtig smakelijk
plantenvet uit de vruchten van een afrik.
boom, ook bamboek- of bambarrab o t e r geheeten.
Galán, m. sp. (vgl. g a 1 a), fr. galánt, m. minnaar, vrijer, verliefde; - galánt, adj. fr. (it.
en sp. galante; vgl. g a 1 a) smaakvol gekleed,
getooid, net en sierlijk; aardig, hoffelijk, beleefd,
wellevend, gedienstig, voorkomend, inz. jegens
het vrouwelijk geslacht; verliefd, minneziek;
g a l a n t e s t ij 1, Muz. z. v. a. wereldlijke
stijl, in tegenst. met den geestelijken of kerkelijken; galante ziekte, z. v. a. ga1 a n t e r i e-z i e k t e (z. lager); - galanterie,
f. 1) opschik of sieraden, vandaar g a l a n t er i e-w- a r e n, voorwerpen, koopgoederen tot
tooi, opschik, genoegen; - 2) hoffelijkheid,
beleefdheid, kiesche vrouwenvereering, dienst33
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vaardigheid, voorkomendheid. . omtrent vrouwen; ook .geschenk uit beleefdheid; - 3) minne
liederlijkheid; vandaar g a--handel,borig;
lanterie-zonden, galanterie-ziekt e n of venerische ziekten; - galants, pl. fr. (spr.
-ián) lintstronken als sieraad; ook_ gewonden
en oversuikerde oranje- en citroenschilletjes; galant-homme, m . (spr. galaIitómm') man van
eer, braaf, edeldenkend man; ook fatsoenlijk,
fijn beschaafd man, man naar de wereld,
iemand van geregelde en beschaafde levenswijze; - Ré-galantuomo, it. koning - man vau
eer, edeldenkende, ridderlijke koning, bijnaam
van koning Victor Emanuel van Italië; - homme
galant, m. (spr. omm'gdla) jegens vrouwen
voorkomend man; -. galantin (spr.. galar {èha),
modepop, fat, saletjonker ; - galantiseeren (spr.
s=z), den verliefde, den ootmoedigen vrouwen
spelen; - galantine, f. tusschengerecht-dienar
van gespekt hoendervleesch : ook met hoendervleesch gefarceerde kalfskop; - galantisme, n.
barb.lat. schijnkunde, oppervlakkige wetenschap, die alleen berekend is op figuurmaken.
Galander, m. soort vogel.
Galanga, f., z. v. a. g a 1 g a n t, z. ald.
Galangan, f. mal. dijkje om een nat rijstveld.
Galant, galanterie, galantuomo enz., z. ond.
ga1an.
Galanthus, m. Bot. sneeuwklokje.
Galata, f. gr. Myth. eene Nereide, die den
herder A cis beminde, maar den cycloop
Polyphemus versmaadde; Astron. een in 1862
door Tempel ontdekte asteroïde.
Galatine, z. V. a. g e l a t i n e (z. ald.).
Galaxie, z. ond. galaktokratie.
Galbánum, n. (lat. galbanum, gr. chalbdne,
hebr. chelb'nárh, waarsch. v. chaláb, vet zijn,
of van chelbón, Aleppo, en dit v. chëleb, vettigheid, vruchtbaarheid) moederhars, eene harsachtige, genees- en heelkrachtige gom, die door
insnijding uit eene schermdragende plant in
Afrika en Perzië wordt verkregen.
Galbulus, m. lat. Bot. kegelbes.
Galeánkon, m. gr. (v. galeè, wezel, kat, en
ankón, de arm) Med. katten- of wezelarm,
zekere wanstaltigheid van den arm, uit eene
onregelmatigheid van het schoudergewricht
ontstaan; - galeanthropie, f. kattenzucht, de
waan van een mensch, dat hij in eene kat is
veranderd.
Galeas, z. ond. g a 1 e i.
galeátum exordium, n. of galeátus prologzi-s,
m. lat. z. prologus gal-.
galeatus, a, um, lat. Bot. helmvormig.
Galei, f. (it. en oudsp. galea, provenc. galea,
galé, galeya, fr. galére, spr. en it. galéra, hoogd.
galeere, mid. lat. galea, galeida; vgl. 't arab.
chalijah, bijenkorf en groot schip) roeischip met
laag boord en 2 masten, 20 a 22 vadem lang en
3 breed, reeds in de Oudheid bekend en de eenige
soort van oorlogschepen in de middeleeuwen; g a 1 e i is ook de naam van het houten plankje,
waarop de letterzetter de regels uit den zethaak
overbrengt; alsmede die van een langwerpig
destilleerfornuis, eene soort van reverbereer-
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oven; - galeislaven, roeiers der galeien, waartoe Turkije en de barbarijsche roofstaten meest
gevangen Christenen, de staten aan de Middellandsche zee, inz. Frankrijk en Italië, misdadigers gebruikten ; - galeistraf, f. eene der zwaarste
straffen in Frankrijk en andere zeestaten, die den
misdadigers vroeger den galeidienst oplegden,
maar hen thans, na afschaffing der galeien, tot
vestingbouw, havenarbeid enz. veroordeelen ; galeás, galjás, f. (it. galeazza, fr. galéasse, galéace) groote galei, driemastroeischip, grootste
soort van oorlogsvaartuig der republiek Venetië
tijdens haren hoogsten bloei; ook de naam van
kleine, in de Oostzee gebruikelijke vaartuigen;
- galeide, f. kleine galei; - galjoen, n. (sp. galeon,
m., it. galeone, fr. galion, mid.lat. galeo, galio)
eig. groote galei; spaansch zilverschip, groot
koopvaardij- en oorlogschip, inz. om het zilver
enz. uit Amerika te halen; ook het voorste gedeelte van het schip, waar matrozen en soldaten
hun verblijf hebben; - galionellen, pl. schip- of
schuitdiertjes, een soort infusoriën; - galjoeníst, m. die handel drijft door middel van galjoenen, in tegenst. met den f 1 o t t i s t; - galjoot, f. (sp. galeote fr. gallot, it. galeotto) roeier
op eene galei; ook (it. galeolia, fr. galiote) vaartuig met éenen mast, klein roeischip, halve
galei; ook vrachtschip van 50 tot 300 tonnen;
z.00k bombardeergaljoot ond.bom.
Galéna, f. galeniet, n. Chem. zwavellood, loodglans, glazuurerts.
Galenist, m. Med. aanhanger van G a 1 è n u s,
een beroemden oud-griekschen arts; ook werd
eene partij der nederl. Doopsgezinden, naar
haren leeraar Galenus de Haen, Ga1 e n i s t e n geheeten; - galènisehe aderlating,
eene tot flauw worden toe gedreven aderlating;
- galénisehe medicamenten, galenica (remedia),
n. pl. eenvoudige, of eenvoudig bereide geneesmiddelen; - galenisme, n. grondstellingen en
geneeswijze van den oud-griekschen arts,
Galenus (geb. 131 n. Chr.).
Gálenok, russ. (v. 't eng. gallon gevormd)
russische wijnmaat = 1 /8 w e d r o of emmer,
bevattende 1,536 liter.
Galeomachie, f. gr. (v. galeg, kat) kattenoorlog; - galeomyomaehie, f. katten- en muizen
een gr. komisch heldendicht van Theodo--krijg,
rus Prodrömus, een navolging van de b atrachomyomachie (z. ald.).
Galéra, f. sp. eigenlijk galei (z. ald.); ook
eene soort van met linnen bedekte, van voren
open reiswagen in Spanje.
Galerij, f. (mid. lat. galeria, it. galleria, fr.
galerie, overdekte gang, mid. lat. galeria, sierlijk
gebouw, ingesloten plaats, hof, oorspr. feest
vreugdefeest, van gale, pronk,-zal,oudfr.
praal; vgl. g a 1 a); overdekte gang in een
gebouw, tralie- of hekkengang; zuilengang;
gang, door welke verschillende vertrekken gemeenschap hebben, z. v. a. c o r r i d o r; in
Indië: v e r a n d a; - schilderijzaal• of -gang;
vorstelijke verzameling van schilderijen; oneig.
geschiedenis, verhaal enz., waarin veel portretten voorkomen, beeldengalerij ; Mil. lange,
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smalle gang naar de buitenwerken, mijngang;
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Galláta, it. het halen van al de . slagen in het
ook onderaardsche gang der mijnwerkers; Mar. t r i z e t s p e 1 door twee der drie spelers ; uitstek of open balton aan het achterschip; in gallatóne, m. partij, waarbij al de trekken c' oor
schouwburgen: plaats boven de 1 o g e s; de éen speler gemaakt worden.
toeschouwers aldaar; ook wel de wereld, de
Gallégo (spr. gai jégo), m. sp. Galliciër; vanmenschen voor zoo verre . zij de daden hunner daar: van Galicië afwaaiende noordwestenwind,
medemensehen beoordeelen; - galerie noble (spr. warme avondwind.
nobl'). rijen zitplaatsen of loges van den eersten
Gallen, f. pl. kleine gezwellen of blaren aan
rang; galerij van Rubens, schilderijen, waarop de uiterste leden der paarden; uitwassen aan
Rubens deeschiedenis van Maria van Medicis boomen en planten (inz. van den eikenboom),
heeft voorgesteld.
die hun ontstaan aan insecten verschuldigd zijn;
Galérne, f. fr. (provenc. galerna, sp. galerno, ongevulde plaatsen in gegoten metaal; - gallen,
V. celtischen oorsprong; vgl. het iersch gal, eene in ververijen: door een afkooksel van g a 1windvlaag) koude noordwestenwind in 't N. W. n o t e n halen, een galnotenbad geven.
van Frankrijk.
Gallerjj, z. galerij.
aaleropie, f. gr. .(van galéros, verlicht, en
Galliámbus, m. gr. (vgl. j a m b u s), pl.
óptein, zien) Med. ziekelijk helderzien, waarbij galliámben of galliambisehe verzen, liederen,
al de voorwerpen als in eene heldere en deels welke de G a 11 i, priesters van Cybele, bij
luisterrijke verlichting omdrijven, zoodat men hunne offers zongen in eene versmaat, die uit
bij zwak licht beter ziet dan _bij helder.
een anapestus en tribachys bestond (S-- ^---Oalét (spr. galè), m. fr. steenen van allerlei
. - ^: onbegrijpelijker).
gedaante en aard. strandkeien, kittelsteenen, die
Gallieinium, n. lat. (v. gallus, haan, en
door de zee worden aangespoeld; keistrand zelf; canëre, zingen) hanengeroep, morgenschemeook galeg„ pl. soort glasparels of glaskoralen. ring, dageraad.
Galétte, fr. of galétta, it. f. (proven. galeta,
Gallicola, f. nw.lat. galwesp (als wonende
sp. galleta) eig. broodkoek, ronde en platte koek, in de galnoten).
scheepsbrood, scheepsbeschuit; slechte vlok
gallicus, a, um, lat. Bot. gallisch; fransch.
-zijde,ongsp
zijdeafval.
Gallië, n. (lat. Gallia), Frankrijk; - Galliër,
Galgánty m. (in 't later gr. en lat. galánga, (lat. Gallus, pl. Galli; fr. Gaulois), eig. naam
v. 't arab. châlandsjdn, perz. choelands jan, chd- der oudste ^(celtische) bewoners van Frankrijk;
valindsján, v. 't arab. chalandsj, perz. choelandsj, voorts in 't algemeen Franschman, oude en
boom, waaruit vaatwerk gemaakt wordt) oost nieuwe Franken; - gallieaanseh, adj. fransch
haar aromatische wortel,-indscheplat (alleen van de kath. kerk van; Frankrijk gedie een voortreffelijk middel der spijsvertering is bruikelijk, anders: g a 11 i s c h) de g a 11 ivandaar galgantolle, een aetherische olie.
c a a n s c h e kerk, die zich van de moederGaligaan, f. soort gras op Sumatra.
kerk alleen door de grootere onafhankelijkheid
Gialimafrée, f. fr. gehakt vleesch met peper- van den pauselijken stoel onderscheidt (in
saus, soort van f r i c a s s é e; verwarde rede, tegenst.metde ultramontaansche);wartaal.
gallicus morbus, m. lat. Fransche ziekte, venusGalimatiae, fr. of gallimatthfas, m. (ontstaan kwaal, venerische ziekte, syphilis; - gallicum
uit een in 't latijn gevoerd pleidooi over eenen f return, n. (z. f r e t u m) nauw van Calais; haan, waarbij een der advokaten, inplaats van gallicus sinus, m. golf van Marseille; - galligallus Matthiae (de haan van Matthias), telkens eísme, n. fransch taaleigen, eigenaardige fr.
zeide galli Matthias (de Matthias van den haan woordenschikking of uitdrukking; gebrekkige
derhalve) woordverspreking, wirwar van woor- navolging van zulke zegswijzen in eene andere
den, onverstaanbaar, verward gesnap, onzin, taal; - galliefsten, pl. aanhangers der fransche
brabbeltaal, kramerlatijn.
litteratuur in Spanje, in tegenst. met de g o nGalirae, f. dui. zekere drank, geheeten naar g o r i s t e n; - gallieomanie of gallomanie,
den arts Galenus.
lat.-gr. zucht of overdreven liefde voor al wat
Galióndsji-aga, m. turk. opziener of bevel- fransch is; - gallomaan, m. overdrijvend behebber der matrozen.
wonderaar van al het fransche; - gallo-baGallonist of galjoenist, z. ond. g a 1 e i.
taafseh, adj. fransch-nederlandsch; - galGalipot, n. fr. door verhitten van terpentijn lophilus, m. franschen-vriend, vriend der franverkregen wit hars of pik der strandnaald- schen; - gallophoob, m. iemand die eene overboomen.
dreven vrees voor Frankrijks macht koestert; Galitzensteen, m. (fr. galliziníte) m. witte vitri- gallophobie, f. overdreven vrees voor Frankrijk.
ool of zinkvitriool, zwavelzuurzink.
Gallieten, z. ond. gallus zuur.
Galiváten, pl. oostindische vrachtschepen.
Gallimatthias, z. g a l i m a t i a s.
Galjetkolen, pl. (fr. gaillette, galiette) stukken
Gallinaeéën, pl. lat. (gallinacéae, van galli
steenkool van middelmatige grootte.
hoenderachtig, gallina, hoen,-nacéus,m
Galjoen, galjoot, enz. z. ond. g a l e i.
hen) hoenderachtige vogels.
Galla, z. gala; - gallaten, z. onder galGallionisme, n. onverschilligheid omtrent on1 u s z u u r.
derscheid in godsdienst (zoo geheeten naar den
Gallas, pl. (v. galla, aanvallen,) :een verspreid rom. proconsul G a 1 i i o, die den apostel Paunegervolk in Afrika.
lus tegen de Joden in bescherming nam, terwijl
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men uit Handelingen XVIII 12, voigg. ver
opmaakt, dat bij hem heidendom en-kerdlij
jodendom evenveel golden) z. v. a. i n d i f f er e n t i s m e; - gallionist, m. onverschillige
omtrent godsdienstgeloof, i n d i f f e r e n t i s t,
ook z. v. a. g a l j o e n i s t (z. ond. galei).
galliseeren (spr. s=a), (volgens de uitvinding van Dr. Ludwig Gall te Trier) geringe
soorten van druivenmost of wijn door toevoeging van suiker en water verbeteren - en het
zuurgehalte met 5 tot 7 pet. verminderen.
Gailisme, n. hersenschedelleer van Dr. F. J.
G a 11 (gest. 1828), volgens welke de verstandsaanleg en gemoedsneiging van den mensch uit
de gesteldheid van zijn schedel wordt opgemaakt.
Gallitypie, f. door Galli te Milaan uitgevonden
methode om voor het boekdrukken te graveeren op met krijt en stijfsel overtrokken
houten platen.
Gallitziniet, n. Min. geoxydeerd ijzerhoudend t i t a n i u m, op den Spessart ontdekt
door prins Gallitzin.
Gallium, n. Chem. element, in 1875 door
Boisbaudran ontdekt.
Gab, m. sp. haan; - coliseo de gallos, strijdperk
voor hanengevechten.
Gallomaan, gallomanie, zie onder G al i ë.
Gallon (spr. ghéllun), m. eng. (v. 't oudfr.
galon, jalon, midlat. galo, galona) engelsche
inhoudsmaat voor droge en natte waren =
4,54361 liter, 1 / barrel; zij is verdeeld in 4
quarters en 8 pints; een peck heeft
2, een b u s h e 1 8 gallons.
Gallophilus, gallophoob, z. onder G a 11 i ë.
Gallowayketel, n. (spr. ghellowé-) door Galloway te Manchester vervaardigde stoomketel
bij welken de vlampijp door konische pijpen
(Gallowaypijpen), die ze doorkruisen, versterkt
en het door vuur aangeraakte vlak vergroot is.
Gallus, m. lat. haan, ook Galliër; - gallus
gallindeéus, huishaan.
Galluszuur, n. nw. lat.-nederl. (v. 't lat. galla,
galappel) in de galappels vervat zuur; - gallaten, pl. gallaszure zouten; - gallieten, pl.
versteende galappels.
galmaces, pl. stoffen die op 1 o n d r e s
en demi-1 o n d r e s gelijken.
Galmei, m., z. k a 1 a m ij n.
Galnoten, f. pl. kleine knobbels, als uitwassen inz. op vele eikensoorten, ontstaan door
een insect (cynips quercus folii), en waarvan
men zich tot zwart en bruin verven, alsook tot
het maken van den gewonen schrijfinkt bedient.
Galoehe, f. fr. (spr. galósj' ; it. galoscia, sp.
galocha, mid.lat. galochia, v. 't lat. gallica, scil.
solea of crepida, gallisch schoeisel) oorspr.
houten schoenen, klompen; gew. overschoenen.
Galóètha, f. hebr. ballingschap; in de (babylonische) ballingschap levende joden.
Galon, n. fr. (it. galone, v. gala, z. aid.) lintvormig weefsel van goud of zilverboordsel,
tres ; gekleurde streep aan de buitenste broeknaad; -- galoneeren, fr. (galonnen, it. galonnare)
met boordsels beleggen, omzoomen.

°
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Galóp, m. (fr. galop, it. galoppo; waarsch.
oorspr. duitsch van 1 o o p e n, got. gahlaupan)
springloop, snelrit, snelste ren van een paard; -

galopeeren, (fr. galoper, it. galoppare, prov. galaupar) met sprongen loopen of rijden, rennen,

voortjagen; - galopáde, f. zeer snelle dans in 2/,
maat, springdans; - galopin, m. (spr. -peii) 1)
loop-, keuken-, postjongen, boodschapper te
paard; ook voorheen z. v. a. ordonnans-officier
bij eenen generaal; 2) pl. (galopins) beide laatste
paarden eener t r o i k a (z. ald.); 3) oude fr.
maat = 1 /2 s e tier (z. ald.).
Galoubet, m. fr. (spr. -oebè) kleine, schelklinkende fluit, 2 octaaf hooger dan de dwarsfluit.
Galvanisme, n. door professor Galvani in 1791
te Bologna ontdekte (door hem „dierlijke elektriciteit" genoemde) aanrakings-elektriciteit, die
door bloote aanraking van twee ongelijksoortige
zelfstandigheden (b. v. platen van zink en koper
of van metalen met zuren) opgewekt wordt; galvaniseh, adj. het galvanisme betreffende of
daardoor veroorzaakt; - galvanisch vernis, n. bij
ijzer tegen het roesten aangewend, bestaande
uit met gepulveriseerd zink aangemengd lijnolie vernis; - galvanische batterij of Volta'sche kolom, door prof. Volta het eerst vervaardigde, uit
lagen bestaande zuil, waarin -zich de verschillende metalen en vloeistoffen in regelmatige opvolging herhalen, waardoor men een sterken g a 1v a n i s c h e n stroom verkrijgt; - galvanisch licht, zeer intensief licht, dat door den
stroom eener krachtige Volta'sche kolom tegen
twee dicht bij elkander staande koolspitsen ontstaat; - galvaniseeren (spr. s=z), elektriciteit
aanwenden, d. i. den elektrischen stroom eener
galvanische batterij als geneesmiddel gebruiken;
ook door middel van een gloeienden draad dien
als bijt- of etsmiddel gebruiken; of ook tot het
door een boven het smeltpunt verhit zinkbad
met zink overtrekken van ijzer, dat eerst in eene
salmiakoplossing gedompeld en weder gedroogd
is; - galvanoehromie, f. verving door galvanisatie; - galvanoglyphie, I. door V. Ommeganck te
Brussel uitgevonden, het eerst in 1856 toegepaste methode, om door chemische middelen met
behulp van galvanisme op eene metalen plaat
teekeningen of kopergravures e n r e 1 i ë f te
vervaardigen; - galvanographie, I. door F. von
Kobell te München uitgevonden methode, om
eene op eene zilveren plaat opgedragen teekening
in de kopervitriooloplossing en onder de werking
van eenen galvanischen stroom te brengen, waardoor het koper zich op de zilveren plaat en het
schilderwerk nederslaat en langzamerhand een
koperen plaat vormt, waarin de teekening verdiept voorhanden en voor afdrukken geschikt is;
- galvanographisch, adj.. op die wijze ontstaan; galvanographiseeren, door galvanisme prenten en
afbeeldingen vervaardigen; - galvanokaustiek, I.
toepassing van den galvanischen stroom door
middel van een gloeienden draad als etsmiddel
voor geradeerde koperen platen; ook Med. met
een elektr. draad bralden; - galvanokanter, m.
werktuig om mee te branden enz.; -galvanomagnetísme,n. z. v. a. elektromagnetisme;
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- galvánometer, m. of galvanoskoop, m. werktuig
om de sterkte van den galvanischen stroom te
meten met het oog op de elektromagnetische en
thermische werking; ampère-meter; meestal
wordt onder den galvanoskoop verstaan 't werktuig om . de aanwezigheid en richting van een
stroom te bepalen ; - galvanometallurgie, f.
door Becquerel voorgeslagen handelwijze om
langs galvanischen weg metalen in het groot te
verkrijgen; - galvanoplastiek, f. door J a c o b i
te Petersburg in 1838 uitgevonden methode,
om langs galvanischen weg metalen afdrukken
of vormen van eenig voorwerp te verkrijgen,
door ontbinding van eene kopervitriooloplossing
door middel van een galvanischen stroom; ook
wel ter vergulding, verzilvering enz. ; - galvanopunetuur, f. aanwending van het galvanisme in
verbinding met de a c u p u n c t u u r (z. ald.);
- galvanostegie, f. aanwending van den galvanischen stroom tot het neerslaan der metalen op
een lichaam, waarop die neerslag blijft, gelijk
b. v. bij bet vergulden; - galvanotechniek, f. toepassing van den gale. stroom in de techniek; galvanotherapie, geneeskundige behandeling met
galvanisme.
Gam, perz. lengtemaat van 3 schreden.
Gamaches, z. c a m a c h e s.
Gamaliel, hebr. mansn.: Gods vergelder, fig.
beroemd man. Hand. 22, 3.
Gamánder, m. (mid. hoogd, gámandrê, fr. germandrée, it. calamandrea, spr. camedrio, van 't
latijn chamaedrys, gr. chamaidrys, d. i. eig.
aardeik) lipbloemig plantengeslacht (Teucrium),
waartoe het amberkruid, de badhengel, het waterlook,enz.behooren;ook is heteennaamvoor de
veronica, eereprijs, een leeuwenbekachtige bloem.
Gambáde, f. fr. (van 't it. gamba = fr. jambe,
been, oudsp. camba, van 't telt. cam, camb, gebogen, gekromd, gr. kampè, kromming, buiging)
luchtsprong, vreugdesprong, kindersprong, bok
kromme sprong; rasch besluit; uit-kesprong,
(fr. gambatier) kromme-vlucht;gambdern
sprongen maken; allerlei dolle streken uitvoeren;
- gambáron, m. iemand, die dikke, geheel ronde
beenen heeft; bijnaam van R o b e r t, hertog
van Normandië; - gambe, f. it. (viola di gamba)
knieviool, basviool, die men met de knieën vasthoudt, z. v. a. v i o 1 o n c e 1; ook zacht en
liefelijk orgelregister; - gambíst, m. gambespeier; - gambétte, f. op den kievit gelijkende (langbeenige) vogel van Europa en Afrika (Tringa
gambelta) ; - gambit, m. fr. (waarsch. van 't it.
darn it gambetio, d. i. iemand een beentje zetten,
arglistig met hem te werk gaan) misleidende zet
In het schaakspel door middel van een voor den
raadsheer staanden looper of pion, den g a mb i t 1 o o p e r.
Gambir, n. mal. op catechu gelijkend plantenextract, dat gebruikt wordt bij het leerlooien
en verven en in de betelpruim (van Nauclea of
Uncaria gambir).
gambling assurances, pl. eng. weddenschappen
op het menschelijk leven, ten onzent o. a. in 1598
verboden; - gambling act, eng. de speelwet van
1774.
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Gambrinus, m. een tot den tijd der sagen behoorende nederduitsche of vlaamsche koning,
aan wien de uitvinding van het bier wordt toegeschreven.
Gamehnia, gaminahoeja, ook gamahé, gamaheu, benamingen, onder welke eene soort van
speksteen (ook de onyx) voorkomt, die, met figuren besneden, bij de Indianen tot amulet diende
(de woorden c a m a i e u, c a m e e (z. aid.) zijn
van deze afgeleid).
Gamelan, f. mal. javaansch orkest, volledig
stel javaansche muziekinstrumenten; ook één
instrument, een soort xylophoon, heet aldus.
Gamelión, m. gr. (v. gamein trouwen) 7de
maand van het oude attische jaar, van 10 Jan.
tot 6 Febr., waarin de meeste huwelijken gesloten werden; men riep dan inz. Z e u s en
Juno onder den naam van Gam e l i u s en
G a m e 1 i a, als huwelijksstichters, aan.
Gamelle, f. fr. blikken etensketel van soldaten.
Gamin, m. fr. (spr. gamer) loopjongen, keukenjongen ; straatjongen.
Gamma, f. gr. naam der G (P, y); benaming
van het oude toonstelsel van Guido, omdat het
met G begon ; vandaar gamme, f. fr. Muz. toonschaal, toonladder, z. s c a 1 a; ook N. H. nachtvlinder met eene gouden grieksche G op elken
bovenvleugel; - gammodion, n. gr. stof met figuren, die 4 gamma's of een kruis vormen; ook het
gewaad van grieksche bisschoppen; - gammastralen, pl. z. v. a. Röntgen- of X-stralen, een
soort radiumstralen.
Gammarolíth, m. (gr. kámmaros, lat. cammarus, gammarus, mid. lat. gambarus, sp. gambaro,
it. gambero, kreeft) kreeftsteen; - gammarologie,
f. kreeftkunde, leer van de kreeften en in het algemeen van de schaaldieren.
Gamme, z. ond. g a m m a.
gamogástrisch, adj. gr. (van gámos, bruiloft,
huwelijk) N. H. met vele samenhangende eierstokken; - gamologie, f gr. verhandeling over
het huwelijk; - gamonomie, f. kennis der huwelijks- of bruiloftswetten; - gamopetáliseh, adj.
Bot. met samenhangende bloembladeren; - ga
veelvoudige stijltjes.
-mosepálih,adj.t
Gamolle, f. hut van de koks op een schip.
Ganache, f. fr. (spr. ganásj', it. ganascia; ver grooting van 't lat. gena, wang) onderste kakebeen van een paard; ook domkop; - ganachie,
f. en ganachisme, n. domheid, stompzinnigheid.
gandavensis, lat. Bot. Gentsch, van Gent afkomstig.
Gandin, m. fr. (spr. gander, v. boulevard de
Gand, den voornaamsten wandelweg der boulevards of van een personnage Paul Gandin, uit
Barrière's Parisiens de la decadence) fat, pronker,
modegek, dandy (later ook petit creve
en g o m m e u x geheeten).
Gandoera, f. soort dalmatica als dracht van
afrikaansche vrouwen.
Gandsoer, n. godsdienstboek der Boeddhisten
vgl. Boeddha enz.
ganeeren, z. gano.
Ganeónen, pl. lat. (ganeónes, van den sing.
ganëo) zwelgers, brassers, doorbrengers.
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Ganésa, m. ind. Myth. god der wijsheid, zoon
van C i v a en P a r v a t i; hij wordt voorgesteld als een kort dik man met een olifantshoofd
en vier handen.
Ganf, m. z. gannef.
Ganglion n. gr. pl. ganglien. Anat. peesknoop;
Chir. hard pijnloos gezwel van de grootte eener
hazelnoot; overbeen, kraakbeenig uitwas; gang1a lymphatica, watervaatklieren, watervaatknoopen; ganglia nervosa, peesknoopen; - gangliltis of ganglionitis, f. peesknoopontsteking.
Gangraena, f. gr. (gangraina) Med. koudvuur,
onvolkomen of gedeeltelijke versterving; - gangraenescéntie (spr. t= ts), f. nw. lat. overgang tot
koudvuur; - gangraeneeren, door koudvuur aangetast worden; - gangraeneus, adj. koudvuurachtig.
Ganivet, n. fr. (spr. ganiwè; proven. canivet,
verklw. van 't fr. cant f , pennemes, v. 't ijsl.
knz f r, angels. cnt f , nw. hoogd. knei f , knip; nederl. k n ij f) snijmesje der chirurgen.
Ganjawas, pl. kleine turksche vaartuigen.
Gánnef, m. (pl. gánnéf en of gánnèven) jo odsch
nederd. barg. (v. hebr. gánabh) dief; inz. als
scheldwoord; oneig. en euphemistisch: guit,
boze vos, slimmerd; - gánnëfen of gdnnéven,
stelen; oneig. op behendige wijze iets wegkapen.
gano, fr. (oorspr. misschien het sp. gano, ik
win, ganar, winnen, vgl. gagné) in 't omberspel:
laat den slag loopen; - ganeeren, den slag laten
loopen.
Gant, f. hoogd. (v. 't lat. quanti, hoe hoog, hoe
duur? fr. encant, encan, m., it. incanto, mid. lat.
incantum, voor incantatio, wegens het luid opbieden en afmijnen) openbare verkoop aan den
meestbiedende, verkooping bij opbod, veiling
inz. bij onvermogen van betaling van een schuldenaars (concours), z. v. a. a u c t i e ; - ganten,
openbaar bij opbod verkoopen, veilen.
Gantang, n. indisch gewicht en maat voor rijst
van zeer verschillende waarde b. v. in Makassar
= 5,66 kilo (bij de inlanders slechts 2 /a daarvan);
op Java een gewicht van 12 1 /2 oude ponden =
6,152 kilo ; de inhoud is ± 8,5 L. ; - ganta, op de
Philippijnen een inhoudsmaat van 3 a 4 liter.
Gantelet, m. fr. (spr. gat'lè; v. gant, handschoen, it. guanto, mid. lat. wantus, zw. en
deensch vante, nederl. w a n t) pantserhandschoen; ijzeren handschoen ; Chir. zwachtel, die
de gansche hand omwikkelt, pantserhandschoen;
- ganterie, f. handschoenwaren; handschoenwinkel; handschoenmakerij, handschoenfabrikatie; - ganteeren, van handschoenen voorzien;
geel geganteerde handen, met gele
handschoenen aan.
Ganymèdes of Ganymeed, m. gr. Myth. zoon
van Tros, koning van Troje, zeer schoon jongeling, door Zeus of Jupiter in de gedaante van
eenen adelaar ontvoerd en diens lieveling en
schenker; schandjongen.
Ganza, m. rekenmunt in Pegu van tin en koper, omtrent = 10 centen.
Ganzo, m. en ganza, f. it. minnaar, vrijer;
minnares, liefste.
Gaol '(spr. dzjeel) m. eng., gevangenis; —
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gaoler (spr. dz jèëler), kerkermeester, cipier.
Gapkoers, m. valsche koers.
Gára of Ghats, m. arab. wollen zak om de
lederen waterzakken in te plaatsen, ten einde
verdamping tegen te gaan.
Garáge, f. (spr. garaazl), het plaatsen, bewaren en herstellen van rijtuigen in een stal of loods;
de stal of loods zelve; a u t o g a r a g e, z. a.
Garamantiet, m. oude naam van den agaat.
Garancage, f. fr. (spr. garansaazj' ; van garance,
meekrap, mid. lat. garantia, sp. granza) het verven met meekrap; - garanceux, m.l of garancée,
f. andermaal bruikbare verfstof, die men uit de
reeds tot verven gebruikte krap heeft getrokken; - garancine, f. uit den meekrapwortel getrokken prwparaat, dat de verfstof in zuiveren
vorm bevat; - garanceeren, met meekrap verven, krappen.
Garant, m. fr. (spr. garrán; oorspr. guarani,
provenc. guaran, guiren, it. guarento, mid. lat.
varens, oudhoogd. wérênt, oudfriesch veerand,
warend, waarborg v. 't oudhoogd. wërên, waarborgen) borg, waarborg, goedspreker, die zich
verantwoordelijk stelt voor de daad van een
ander of van zich zelven; - garantie (spr. t = ts),
f. waarborg, borgstelling, borgtocht, verzekering,
goedspreking, vrijwaring; - garanteeren (fr. garantir), doorgaans garandeeren, borg blijven,
borgtocht stellen, waarborgen, voor iets instaan,
goedspreken.
Garas, garras (uit het duitsch groschen ontstaan), hongaarsch, voor g r o s c h e n, groot
(eene munt) = 6 cents; in Oost-Indië: sterke
katoenen stof.
Garavélen, pl. z. v. a. c a r a v e 11 e n (z. aid.).

Garbànzo, m. sp. sisser-erwt.
garbato, garbata, garbatamento, it. Muz. bevallig, aanminnig, gracieus, liefelijk; - con garbatezza, met bevalligheid, met gratie; - con
garbo, met sierlijkheid, elegance, bevalligheid.
Garbelage (spr. -laazj') f. fr., Knit. in Frank-

rijk: belasting op koopwaren,inz. op goederen,die
uit Marseille naar den Levant worden gezonden.
garbeleeren, gerbeleeren, zie g e r b u 1 e e r e n.
Garbo, m. it. en sp. (van 't oudhoogd. garawi,
garwi, sieraad, tooi, v. garawan, bereiden, tooien)
aanvalligheid, sierlijkheid; - con garbo, Muz. bevallig, sierlijk.
Garve, f. fr. (spr. gárs' ; mid. lat. garcia, oorspr.
meisje, dienstmeisje) liederlijke deern, hoer; ook
maat en gewicht, z. g a r s a; - garcon, m. (spr.
garsOn; mid. lat. garcia, jongen) vrijgezel, ongehuwd man, vrijer, knaap, jongen; ook oppasser,
bediende in een koffiehuis, logement enz., Jan; garcon de boutique (spr. -boetíék'), winkelbediende; - en garcon (spr. á1i -)1 e v e n, ongehuwd,
als vrijgezel leven; - garconnière, f. (spr. garson?ér') jong, lichtzinnig meisje, allemansvriendin; - gargonneeren, met schandjongens gemeenschap hebben.
Garey, z. ond. g a r n e z.
Garde, f. fr. (it. en sp. guardia), oorspr. uit het
oudhoogd. Marta, wacht) wachter; wacht, inz.
lijfwacht van een vorst; de beroemde lijfwacht
van Napoleon, onderscheiden in o u d e en
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j o n g e g a r d e, gevormd voor en na den slag
bij de Moskwa; in ruimer beteekenis: uitgelezen
manschap van allerlei wapens als afzonderlijke
legerafdeeling; - garde a cheval (spr. gard' a
sj'wal), ruiterwacht; - garde du corps (spr. -kor),
lijfwacht, gewoonlijk te paard; - garde avancée,
buitenste wacht, voorpost; - garde des sceaux de
France, grootzegelbewaarder van Frankrijk; corps de garde, z. c o r p s; - gardiaan, z. ond.
g u a r d i a; - gardist, m. lijfwachter, man van
de garde ; - gardeeren, fr. (garden) bewaken, beschutten, beschermen, dekken, hoeden, wachten,
bewaren, behouden; - prenez garde, wacht u,
wees op uwe hoede, wees voorzichtig; - gardez
(spr. garde; prov. guardar, v. oudd. wartén, acht
hebben) pas op 1 neem in acht, b. v. g. la reine,
de koningin 1 in 't schaakspel; - gardez-nous (spr.
-woe), wacht u! - garde-boutique, f. (spr. -boe
winkelwacht, d. i. verlegen waar; - garde--tiek')
champêtre, m. (spr. -sjanpètr') veldwachter,
toeziener op overtredingen van jacht en vis
koddebeier; - , garde-ehasse, m. (spr.-scherij,
sjáss') jachttoeziener, koddebeier; - garde-cote,
m. kustbewaarder, kustwachter; - garde-feu, m.
vuurscherm, ijzeren hek aan den haard; - gardeIon, in. (spr. -foe) leuning aan bruggen, grachten,
enz. ; - garde-magasin, m. (spr. -magazen) magazijnmeester; - garde- manche, m. (spr. -mánsj')
overmouw, morsmouw; - garde-manger, m.
(spr. -nia sje) spijskamer, etenskas, spinde; garde-meuble, f. (spr. meubl') kamer tot berging van huisraad, rommelkamer; - garde-nappe,
m. wat het tafellaken beveiligt, een schotelring,
stroobord, enz. ; - garde-robe, f. kleerkamer,
kleerkast; gezamenlijke kleederen; aan hoven:
kamer der bedienden en der gezamenlijke dienstoden; kleedkamer bij een tooneel; kamer om
hoeden, overjassen enz. bij partijen en dergel.
te bergen; - garde-robier, m. (spr. -robje), garderobiére, hij of zij, die het opzicht heeft over
den kleedervoorraad bij tooneelen enz. ; - gardevue (spr. -n?:), oogscherm, lichtscherm.
Garden, m. eng. tuin; - garden-party (spr.
gaaden paatie), f. eng. tuinfeest.
Gardoe, m. ind. wachter, nachtwacht.
gare fr. (spr. gaar' ; v. Barer, prov. Barar, behoeden, oppassen, van oudd. warón, in acht nemen) voor u (gezien!) ruim baan! berg u! buk!
enz. ; - gare, f. naam der stations op spoorwegen.
Gargalisme, n. gr. (v. gargalidzein, kittelen)
Med. het kittelen, inz. het tegennatuurlijke.
Gargantua, m. reus (een woord aan Rabelais'
werk ontleend).
gargariseeren (spr. s=z), gr. (gargaridzein)
gorgelen; - gargarísma, n. het gorgelwater; gargarisme, n. of gargarisatie (spr. - za-tsie), f.
Med. gorgeling, 't gorgelen.
Gargoerans of goergoerans, pl. zware oostindische en chineesche zijden stoffen (vgl. g i n giras).
Gargóte, f. fr. (spr. gargott' ; van 't oudfr. gargoter, koken, zieden, bruisen; anderen leiden 't af
van het duitsche garkoch, gaarkok) de gaar
ook een slechte herberg; --keun,htspij;
gargoteeren, (fr. gargoter) in eene gaarkeuken
-
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eten; - gargotage, fr. (spr. -taazj') onzindelijke
pot, slecht toebereide maaltijd; poespas; - gargotier, m. (spr. gargotjé) gaarkok, gaarkeukenhouder; ook: slechte, vuile kok; - gargotière, f.
onbekwame, onzindelijke keukenmeid.
Gargouille, f. fr. (spr. gargoelj ; van gargouiller,
plassen, morsen) waterspuwer, karikatuurkop,
die bij fonteinen het water uitwerpt; leeuwen- of
drakenkop als spuier aan dakgoten, vooral aan
de hoeken van torens; - gargoullade, f. (spr.
gargoeljaad') danspas met velerlei wendingen; gargouillette, f. (spr. -1jet') waterkruik, waterflesch met langen hals.
Gargousse, f. fr. (spr. gargoess') Mil. kardoes,
stukpatroon, omwikkelde lading kruit voor een
kanon.
Gari, n. rekenmunt in Deli = 4000 ropijen.
Garia, f. arab. slavin.
Garibaldi, m. soort van lagen hoed.
Gariglione, it. (spr. gl = lj ; fr. carillon) klok kenspel.
Garita (fr. guérite), f. sp. schilderhuis, wachthuis voor eene vesting.
Garm(r), m. noorsche myth., de helhond.
Garmónd of garamond, n. soort van drukletters (9 punten) tusschen d e s s e n d i a a n en
g a 1 j a r d, zoo geheeten naar den lettergieter
Claude G a r a m o n d, gest. te Parijs 1561.
Garnacha (spr. ch=tsj), f. sp. roode, zoete en
zware wijn uit Aragon en Catalonië.
garneeren, fr. (garnir, it. guarnire, van 't
angels. varnian, zorgdragen, hoeden, oudhgd.
warnon, w a r e n, hoeden, beschutten, waarschuwen) voorzien, uitrusten, omzoomen, omzetten,
beleggen; overtrekken, voeren, stoffeeren; optooien, met het vereischte toebehooren opschikken; Mar. den scheepsbodem met eene onder
voorzien; ook optakelen; - garni, adj. fr.-lag
bezet; van huisraad voorzien, geheel ingericht,
b. v. chambre garnie, gemeubeleerde kamer; h8tel garni, hotel waar men gemeubeleerde kamers huurt voor langeren tijd; - maison garnie,
huis waar men gemeubeleerde kamers verhuurt;
- garneering of garnituur, f. fr. (garniture) al wat
dient om iets volledig te maken en te versieren,
op te schikken, te stoffereen; toebehooren, omzetting; belegsel op vrouwenkleederen; g a r n i t u u r eener kamer : al hare meubelen, ideeden, gordijnen, enz.; garnituur van een
bed : matras, peluw, deken, gordijnen enz.;
beslag, b. v. van een rotting, een degen enz.;
ook volledig stel van onderscheiden bijeenbehoorende dingen, b. v. van kanten, porselein,
diamanten; een doos met messen, vorken enz.;
gelijkvormig bewerkte, met eenerlei steenen bezette p a r u r e; ook rij ingezette tanden; garnisair, m. fr. (spr. garnizèr) soldaat als dwang
bij achterstallige belastingschuldigen;-inlegr
- garnizoen, n. (fr. garnison) bezetting van
troepen, die in eene stad, inz. in eene vesting,
gelegerd is, ook de plaats zelf van het garnizoen,
inz. vestingen; standplaats van troepen; - garnizoensdienst, m. die dienst, welke geen zuiver militair doel heeft, maar meer met politie in verband]
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staat, zooals wacht- en patrouille-dienst; —
garnizoneeren, in bezetting leggen.
Garnez, m. russ. of garniee, poolsch, pl.
garey, of garnitzi, (poolsch garnet of garnet, pl.
garcy, d. i. eig. kookpot) poolsche en russ. inhoudsmaat = 1/4 t s j e t w e r t = 3,28 liter,
in Polen voorheen 2 liter.
Garomantie, f. gr. waarzeggen uit flesschen.
Garoubast, f. zie cortex mezerei.
Garrochon, m. sp. (spr. garrOtsjoon, verklw.
V. garrocha, soort van werpspies of lans met een
haakje, v. garra, klauw, proveng. been, knieboog, v. 't eelt. gar, been, schenkel, scheenbeen)
kleine lans, die bij stierengevechten gebruikt
wordt.
Garrote, sp. of garrot, fr. m. (vgl. het oudfr.
garret, nw. fr. jarret, knieboog, haze, it. garretlo,
provenc. garra, z. g a r r o c h o n) knevel, korte
knuppel; ook: strik, inz. als strafwerktuig tot
liet worgen van misdadigers; ook de doodstraf
door worging; — garrotteeren, fr. (garotter)
knevelen, sterk binden met een prop in den
mond; op straatroof met kneveling uitgaan; —
garrotteurs, m. pl., eng. garrotters, knevelaars,
roovers, die de menschen een prop in den mond
steken en knevelen.
Garruliteit, f. lat. (garrulitas, van garulus, a,
um, snapachtig) snapachtigheid, babbelzucht.
Garsa, f. gewichtseenheid in een gedeelte van
Br. Indië, te Madras = 4534,44 kilo; ook eene
inhoudsmaat voor droge waren, te Madras =
4916,97 liter, te Pondichery = 366,36 liter.
Gërt. of Gaert., bij natuurwetensch. benamingen afk. voor J. Gartner (gest. 1791).
Garter -orde, f. eng. orde van den kouseband
(van 't eng. woord garter, kouseband, fr. jarretière, v. jarret, knieboog, haze; vgl. g a r r o t e).
Garuda, m. gevleugelde, vogelkoppige demon
in het Ind. volksgeloof, vijand van de N agasz. a.
Garzette, f. fr. (sp. garceta, verklw. van garza.
reiger, v. bask. coarza) kleine witte reiger; z. v.
aigrette.
Gas, n. (fr. gaz, niet verwant met g i s t,
gisting; het eerst door van Helmont
(gest. 1644) gebezigd voor damp, luchtvormige
stoffen, waarbij hem het woord „chaos" voor
den geest stond) lucht, luchtsoort, luchtvormige
vloeistof, inz. de ook bij gewone temperatuur
luchtvormig blijvende stoffen (het tegengest. van
d a m p e n); — atmosphaeriseh gas,, n. gewone
lucht; — mephítiseh gas, (zie ook m e p h i t i s)
voor de inademing ongeschikte, verstikkende,
doodelijke lucht, stiklucht; — phlogístiseh of
gephlogistiseerd gas, bedorven, onzuivere lucht,
stikstoflucht, stiklucht; — gedephlogistiseerd gas,
van brandstof bevrijde lucht, zuivere lucht, levenslucht, zuurstoflucht; — gas acidi carbonici,
koolzuurgas, koolzuur als geneesmiddel voor de
•Traag; — gas azóticum, stikstofgas; — g. hepaticum,
zwavelwaterstofgas; — g. hydrogenium, waterstofgas; — gasanalyse, f. gasontleding, gasonderzoek;
— gasflambouw, m. groote luchter voor lichtgasvlammen; — gasgenerator, m. barb. lat. gasvormer, een van boven gesloten schachtoven, waar-
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in uit steenkolen of andere brandstoffen gas gevormd wordt; — gazeux, adj. (spr. —zeu) gasachtig, gashoudend, b. v. limonade g a z e us e; -- gazifieátie (spr. t =ts), f. barb. lat. lucht
luchtontwikkeling; — gázoehemie, f.-vorming,
chemische leer van de gassen; — gázofaeteur,
m. fr. fabriek voor draagbaar gas; — gázolitrum,
n. nw. lat. gr. (fr. gazolitre) gasmaat, een toestel
tot onderzoek der hoeveelheid van het in een
voorwerp vervatte gas; — gázometer, m. barb.
gr. luchtmeter ter onderzoek van den ruimte
gassoorten; gewoonlijk: groote ont--inhouder
vangbak of ijzeren kist voor het brandbare gas
in de gasfabriek; ook gasfabriek; — nog verstaat
men door gazometer of gasmeter bepaaldelijk
het toestel, door Grafton te Londen uitgevonden, waardoor het verbruik van gas wordt gecontroleerd of aangegeven; het gelijkt van buiten
veel op een uurwerk en wordt voor de uitstroomingspijp aangebracht (fr. compteur a gaz); —
gazomoteur of gazomotor, gasmotor, m. gaskrachtmachine, door gasvlammen in beweging
gebrachte machine; — gazolíne, f. gasaether; —
gazrefléetor, m. toestel, die 't gaslicht terugkaatst; — gazostateur, f. instrument bij het vullen
van flesschen met champagne; — gazopyrion, n.
luchtvuurtuig; werktuig om gas te ontwikkelen,
z. v. a. taehypyrion (z. ald.).
Gasco, de twee zwarte azen o. a. in het omberspel.
Gascon, m. fr., pl. Gaseons (sp. Gascones, it.
Guasconi) of Gasconjers, bewoners der provincie
Gascogne in Frankrijk, die voor grootsprekers
en praalhanzen doorgaan; vandaar in 't algemeen voor grootsprekers, pochers, windbuilen; —
gasconisme, n. Gram. verkeerde woordvoeging,
ook eigenaardige uitspraak der Gasconjers; —
gaseógniseh, gaseóniseh, adj. grootsprekend, pochend, snorkend; — gasconáde, f. grootspraak,
windbrekerij, kaskenade, enz. ; — gasconeeren,
snoeven, opsnijden; liegen; een gasconjischen
tongval hebben.
Gaselen, z. g h a s e l; — gasmeter enz., z.
ond. g a s.
Gaskin, z. caschino.
Gassa, rekenmunt te Gambron of BenderAbassi aan de perz. golf = 1/lo s c h a h i= 1/2
m a m o e d i = 1/200 k r a n s 3/j o cent.
Gassatie (spr. t=ts), f. hoogd. (gassation, van
gassa, straat) muziekstuk, inz. voor blaasinstrumenten, om bij nachtmuziek op straat uit te
voeren; — gassatim g a a n, iron. uitdrukking
der duitsche studenten voor langs straat loopen,
rondslenteren.
Gassendísme, n. wijsgeerig stelsel van G a ss é n d i in het begin der 16de eeuw.
Gastaldus, m. mid.lat. (it. gastaldo of castaldo)
in de middeleeuwen: beheerder van koninklijke
kroongoederen, rentmeester, huishofmeester; —
gasteralgie of gastralgie, f. gr. (van gastèr, buik,
maag, genit. gas/bos, gewoonlijk gastrós) Med.
maag- en buikpijn; — gasteránax of gastrânax,
m. verteringswerkzaamheid der maag; — gasteremphráxis, f. overvulling der maag, verstopping
der maagvaten; — gasteropóden, z. gast r o -
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p o d e n; - gastreetásie, f. maaguitzetting; gastrentérisch, adj . (v. gastër, maag en entéra,
ingewanden) maag en d armen betreffende ; gastrenteritis, f. maag- en darmontsteking; gastrepátisch, adj. maag en lever tegelijk betreffende; - gastrepatitis, f. maag- en leverontsteking; - gastricísme, n. maagkatarrh, maag
- gastritus liquor, het maagsap; --ontsekig;
gastriloog, m. buikspreker; - gastrilogie, f.
buiksprekerij ; - gastrimárg, m. veelvraat, slemper; - gastrimargie, f. vraatzucht; - gástriseh,
adj. wat het onderlijf betreft, tot de maag behoort,b.v.eene gastrische ziekte, eene
maag- of onderlijfsziekte, uit onzuiverheden in
de eerste wegen geboren, eene maagkwaal; gastritis, f. maagontsteking; - gastrobrósis, f.
doorvreting of doorboring van de maag; - gastrocèle, f. maagbreuk; - gastrocólisch, adj. tusschen de maag en den karteldarm liggende; gastroduodenaal, adj. wat tusschen de maag en
den twaalfvingerigen darm ligt, wat die beide
betreft; - gastrodynie, f. gr. maag- of buikpijn,
maagkramp; - gastro-enterostomie, f. 't maken
van een gemeenschapsweg tusschen maag en
darm; - gastrohysterotomie, f. keizersnede; gastroláter, m. buikdienaar; - gastrolatrie, f.
ook gastromance, f. buikdienst, overdreven zorg
voor den buik of de lichaamsverpleging, verlekkerdheid, zwelgerij ; - gastroliénaal, adj. de
maag en de milt betreffende; - gastrolíth, m.
maagsteen; - gastrolithiásis, f. maagpijn, door
steenen in dat ingewand veroorzaakt; maag steenziekte; - gastrologie, f. leer der maag; ook
z. a. v. gastronomie; - gastromalacie, f.
maagverweeking; - gastromantie (spr. tie=tsie),f.
'tbuikwaarzeggen, bij de oude Grieken eene soort
van waarzeggen uit de figuren van wijdbuikige,
met water gevulde en door lichten omgeven
glazen; - gastromyeus, m. alvleesch; - gastronoom, m. kunstkok, kok voor lekkerbekken;
lekkerbek, smulbroer; - gastronomie, f. verfijnde kookkunst, kennis van lekker eten en
drinken, lekkerbekkerij ; - gastropathie, f.
maaglijden; - gastrophilus, m. buikvriend, smulpaap, slemper, brasser; - gastropódes, p1. N. H.
buikvoeters,
buikkruipers,
op
o den buik kruipende
P
wormen en slijmdieren; - gastrorrhagie, f. maagbloeding, bloedbraking uit de maag; - gastrorhaphie, f. chirurgische operatie van den buiknaad;
- gastrósis, f. elke maagziekte; - gastroskopie,
f. onderzoeking van het onderlijf; - gastrosophie,
f. kunst of leer om de tafelvreugden met wijsheid
te genieten; - gastrosplenítis, f. maag- en miltontsteking; - gastrostenósis, f. maagvernauwing;
- gastrotomie, f. buikopening, buiksnede, opensnijden van het onderlijf; - gastroxyuris, f.
sterke verzuring in de maag; - gastrozóon, n. pl.
gastrozoa, gr. (v. zoon, dier) buikdier, slijmdier.
gastereeren, nederl. met bastaard-uitgang:
onthalen, een gastmaal geven; eene smulpartij
houden, goede sier maken.
Gasthausreform, n., in Duitschland het streven om koffiehuizen door vereenigingen, die
philanthropische bedoelingen en geen winst
nastreven, te doen exploiteeren.
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Gastonàdas, m. sp. in den handel voorkomende cassonade-suiker.
Gastri-, gastro -, zie onder g a s t e r a 1 g i e..
Gate, (spr. geel) eng. poort.
Gateau, m. fr. (spr. -to) koek.
Gate-metier, m. fr. (spr. -tje; van gáter, bederven, prov. guaster, oudd. wastjan, eng. waste,.
verwoesten, ea métier, z. ald.) handwerkersbederver, loonbederver, beunhaas, knoeier.
Gáthá, f. lied, hymne, verspreek in het Avesta.
Gati, f. ski. weg, zielsverhuizing, reincarnatie.
Gatlingkanon, m. door den Amerikaan Gatling
uitgevonden achterlaadrevolver in grooter proportiën, op een veldaffuit rustende met 4, 6 of 10
loopen, die om eene gemeenschappelijke as,
draaien en projectielen werpen van 215-230
gram; verwant met de m i t r a i 11 e u s e (z.
ald.).
gauche, fr. (spr. goosj' ; sp. gaucho, scheef; men
heeft het ook afgeleid v. het gr. gausós, schuin„
scheef) linksch, scheef; onhandig, verkeerd,.
ongeschikt; - a gauche, links, ter linkerhand; gaueherie, f. linksch, onhandig, onbeholpen gedrag, lompheid, ongeschiktheid.
Gauchos, pl. sp. (spr. gá-oe-tsjos; v. gaiicho„.
oneffen, scheef, z. gauche) afstammelingen der
Spanjaarden in de pampa's van Z.-Amerika, diezich uitsluitend met de veeteelt bezighouden;
veehoeders, meestal uit m e s t i e z e n bestaande.
Gaudanine, f. oplossing van paragummi in
benzine.
gaudeeren, lat. (gaudére) zich verheugen, ver
- gaudeámus, laat ons vroolijk zijn,--lustigen;
het aanvangswoord en daarom ook de benaming van een studentenlied : het gaudeámus gaudium, n. vreugde, verlustiging, pret; - Gandentius, m. en Gaudentia, f. eigennamen : der
vroolijke.
Gauer, Gaueren, liever Geberen, z. ald.
gaufreeren (spr. go/r-), fr. (gau f er, v. gay fre
wafel) met een warm ijzer of anderen vorm
figuren op eene stof drukken; stoffen wateren;
- gaufreermaehine, f. stofdrukmachine ; - ganfrage, f. (spr. go f ra-zj') 't stofdrukken.
gaulois, adj. fr. (spr. goloa) gallisch, oud
-fransch.
Gaultheria, f. plantengeslacht uit de familie.
der E r i c a c ae (z. ald.), uit eene van welke (de.
Gaultheria procumbens) door overhaling eene
etherische olie getrokken wordt (zoo geheeten
naar G a u 1 t h i e r, botanicus en geneesheer
te Quebeck.
Gausápum, n. lat. gr. (gausapos) dikke, ruige.
wollen stof en een daarvan vervaardigd kleed,.
dat de romeinsche vrouwen in den winter droegen.
Gauss, f. de eenheid van magnetisme sedert
1900 (congres te Parijs), genoemd naar den
natuurkundige Gauss; 1 dyne (z. a.) op 1 cM.
afstand, vgl. Maxwell en Weber.
Gave, m. 1) fr. (v. oudfr. iave = lat. aqua,.
water) bergstroom; 2) de lste, 2de en 3de soort
van russisch jachtleer.
Gavelkind (spr. -kaind), n. eng. (inz. in Ierland
gebruikelijk) erfrecht, volgens hetwelk het-
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grondbezit gelijkmatig onder de kinderen ver
daardoor verbrokkeld wordt.
-deln
Gavétte, f. fr. verguld zilverdraad tot het
gouddraadtrekken.
Gávial, m soort van krokodil in N. Australië,
Borneo en aan den Ganges.
Gavótte, f. fr. kleine vroolijke dans en de
daarbij behoorende muziek (oorspr. dans der
G a v o t s, bergbewoners van het kleine landschap G a p in het fr. departement der OpperAlpen).
Gaylussiet, n. naar den fr. chemicus GayLussac genoemd, bij Merida in Amerika voor
mineraal, uit koolzure natron, koolzure-komend
kalk en water bestaande.
Gazana, gasava' of c a s a v a, f. britschindische zilveren rekenmunt = 1 gl. 20 et. courant.
Gazda, m. in Bulgarije : vreemdeling, dien men
herbergt, gast.
Gaze, f. fr. g a a s (z. ald.).
Gazélle, f. (fr. gazelle, sp. gezela, it. gazzella,
V. arab. gazál, wilde geit) hertegeit, zeer slank,
vlug, de ree gelijkend dier van het geslacht der
a n t i l o p e n, bij de Oosterlingen een beeld
van vrouwelijke schoonheid.
Gazétte, f. fr. e o u r a n t, nieuwsblad (it.
gazetta, zoo genoemd naar Bene voormalige
venetiaansche kopermunt g a z e t a of gazzetta,
verklw. v. 't lat.-gr.-perz. gaza, schat, vermogen,
geldsom, ter waarde van 5 centen, als zijnde dit
de prijs van een voormalig ital. nieuwsblad); ook leemen omkleeding of foedraal, waarin het
porselein gebrand wordt; - gazetier, m. fr. (spr.
gazetje) gazetteer, eng. (spr. -tier) nieuwsbladschrijver, courantier; ook nieuwsventer.
Gazi, z. g h a z i.
Gazifieatie, gazochemie, gazofaeteur, gazometer, gazopyrion enz., z. ond. g a s.
Gazon, n. fr. (van het duitsch wasgin, oudd.
wasp, zode) zode, graszode, grasperk; - gazo(n)neeren (fr. gazonner), met zoden beleggen.
Gazophylaeium, n. gr. (van 't oorspr. perz.
gaza, f. koninklijke schat, en phylássezn, bewaken; vgl. g a z e t t e) schatkamer, z. v. a.
te r a r i u m; bewaarplaats van den kerkschat,
de o b 1 a t i ë n (z. ald.) in de kerken.
Gazpacho, m. spaansch volkseten (bestaande
uit brood, knoflook, azijn, olie en water).
Gazua, f. arab. (port. gazua, gazia, arab.
gaza of rgazà; vgl. r a z i a) slavenjacht in
de afrikaansche staten, inz. die, welke van
Egypte uit werd gedreven.
Ge, je, lengtemaat in liet chineesche rijk =
23 a 24 meters.
Gea, z. G a a.
Gearing (spr. giering), f. eng. versnelling door
tandradoverbrenging aan de wielen van een
rijwiel; uit de verhouding van het getal tanden
op de beide raderen op te maken.
gearmeerd, fr. adj. gewapend, beschermd; het
wordt gezegd van kabels.
Geaster, f. gr. (ge, aarde, aster ster) Bot. aard
een soort zwam, z. a. en b o v i s t.
-ster,
geavanceerd, fr. vooruitstrevend, vrijdenkend
en vrijdoende, modern.
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Gebáng, m. waaierpalm in 0.-Indië (Corypha
gebang).

Gebelie, pl. uitgelezen turksche troepen; ook
chineesche tabak.
Geber, m., pl. Geberen, G u e b é r e n (van
r, k /ir)
't perz. gabr, en dit van 't arab. ha fr,
ongeloovige (vgl. c a f a r d en g i a o u r); ook
in het algemeen: vuuraanbidders, aanhangers
van de oud-perzische leer van Zoroaster,
p a r s i of p a r z e n; ook priesters der vuur
magiërs; bij de Mohammedanen in-anbiders,
ruimer zin voor ongeloovigen, dwaalleerbelijders.
gecoiffeerd, fr. adj. eigenl. gekapt, mooi gemaakt; ergens mee in zijn schik zijn.
geconditioneerd, fr. adj. goed of slecht g.,
d. i. in goeden of slechten toestand verkeerend.
Gedal, m. turk. oorlog op den weg Gods, d. i.
tegen de ongeloovigen.
Gedang, m. oostindische inhoudsmaat, inz.
voor peper, ongeveer = 4 kilo.
Gedékli, m. pl. turk. eerewacht van den sultan
te paard.
gedenatureerd, zie denatureeren.
Gedidaula-moekatasi, m. turk. controleur der
belastingen in verschillende deelen van het
turksche rijk.
Gedrosia, pl. oud-perz. provincie, thans ongeveer Beloedschistan, in Z. -Azië, grootendeels
onvruchtbaar, uit zout- en zandvlakten bestaande.
Geertrui, Geertruida, zie G e r t r u i d a.
Geese, pl. v. g o o s e (z. ald.).
Gefion of Gefjon, f. noor. Myth. (eig. geefster,
a, geven) strenge, maagdelijke godin,
v. 't ijsl. ge /a,
de Diana der Scandinaviërs, welke alle vrouwen
opneemt, die als maagd sterven, en aan wie men
invloed op de vruchtbaarmaking en bebouwing
der aarde toeschrijft.
Gehénna, n. hebr. (gr. hinnóm) oorspr. het aan
den M o 1 o e h (z. ald.) tot kinderoffers gewijde
dal Hinnom bij Jeruzalem, het dal des geheims
(2 Kon. 23, 10); vervolgens in de christelijke
kerktaal (gr. geënna, lat. gehenna) hel, hellepoel,
verblijf der verdoemelingen.
Gein., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. B. Geinitz (1814-1900).
Leine, f. gr. (v. gë, aarde) zwartbruine grond
akkeraarde; - geistika, 'f gefstiek f,-stofder
aardkunde, natuurleer der aarde, beschrijving
van de vaste landmassa's der aardoppervlakte
in tegenst. met h y d r o g r a p h i e.
Geira, f. port voór 1868 landmaat in Portugal
= 58,568 are.
Geisha, f. jap. dansmeisje en zangeres in
theehuizen en bij feestmaaltijden, ten onrechte
in Europa dikwijls met publieke vrouwen gelijkgesteld,
Geisir of geiser, m. ijsl. (v. geyse, woeden)
heete springbron o. a. op IJsland; ook: ver
voor bad- en waschwater.
-warmingstoel
Geisslersehe buis, glazen buis met zeer verdunde lucht of een ander gas, waarin eigenaard.
lichtverschijns. optreden, als een elektrische
vonk overspringt.
Gekko, m. dierengeslacht uit de orde der hage-
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dissen in Arabië, Egypte, 0. -Indië en op de
Zuidzee-eilanden, in Ned.-Indië tokè geheeten;
het zijn onschuldige dieren, waarvan sommige
•soorten in de woningen leven en veel insekten
verdelgen.
gelamelleerd, uit dunne (ijzeren) schijfjes
(lamellen) opgebouwd; het wordt gezegd van
magneetkernen.
Gelander-basji, m. bevelhebber der lijfwacht
van den koning van Perzië.
Gelasinen, pl. gr. (gelasinoi, nw.lat. gelasini,
=denies, v. 't gr. gelán, lachen) lachtanden, de
voorste snijtanden, die bij 't lachen vooral
ichtbaar worden; - Gelaslus, mans- en vr.naam:
de vroolijke, lachende;- gelásme, n. 't lachen, inz.
'kramp- of stuipachtig lachen, ziekelijk, s a rd o n i s c h lachen; - geloskopie, f. onderzoek
ren beschouwing van het lachen, om daaruit het
karakter op te maken.
Gelatine, f. fr. (spr. zjelatién'; van geler, lat.
geláre, bevriezen) geleistof, gezuiverde lijm door
koking uit celweefsel, huiden, pezen enz. getrokken, dat bij verkoeling een lillende massa
of gelei wordt en bij het droogworden overgaat
tot eene harde, brosse, kleur-, reuk- en smaakloom zelfstandigheid; in de scheikunde wordt
gel de gestolde gelatine genoemd, sol de in
vloeistofzwevende gelatine; - gelatinous, adj.
(fr. gelatineux) geleiachtig; - gelatiniseeren (spr.
s = z), zich tot geleistof laten brengen, gelei
worden; - gelée, f. fr. (spr. zjelé; provenc. gelada,
it. gelato), gelei, slijmig verdikt, gestremd of
gestold sap van dierlijke of plantenstoffen.
Gelbum of gelfum, n. lat. pyriet, uit Hongarije, eene soort van markassiet of bismuth; ook
steen der wijzen.
Gelée, gelei, z. ond. gelatine.
gelidus, adj. lat. (v. gele, ijskoude) ijskoud,
ijzig, vriezend; - geliditeit, f. nw.lat. ijskoude,
strenge koude.
Geloskopie, f. z. ond. g e 1 a s i n e n.
Gelsomino, it. (spr. dzjels-) karakterrol in de
ital. pantomime en operabuffa, karikatuur van
een ital. dandy.
Gemara, z. ond. t a 1 m u d.
Gematrie of g a m e t r i e, f. kabbalistische,
mathematische verklaring van de woorden der
H. Schrift, waarbij de letters als getallen worden
aangenomen; - gemátrisch, adj. wat tot die zoogenaamde wetenschap behoort.
Gember, f. (mid. hoogd. gingeber, gr. dzingebéri, dzingibéris, lat. zingiber, zingibéri, arab.
en perz. zendschebil, uit het indisch sringawêra,
d. i. hoornvormig, van sringa, hoorn, en wêra,
gedaante) kruidige wortel van een oostind. gewas.
Geméllen, pl. lat. (gemélli) tweelingen; - ge
Bot. met paarswijze staande-meliársch,adj.
bloemen; - gemellipárisch, adj. tweelingen
barend.
Gemeffiones, pl. lat. metalen vaten ter handwassching der priesters in de Kath. kerk.
gemineeren, lat. (geminare) verdubbelen,
tweevoudig maken; - geminátie (spr. t = ts), f.
verdubbeling; - geminatus, a, um, lat. Bot.
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gepaard, twee aan twee geplaatst; - geminifióriseh, adj. z.v.a. gemelliflorisch.
Gemmen, f. pi. lat. (van gemma, eig. knop,
uitbotsel; in nw.lat. steenzout) edelgesteenten,
inz. gesneden steenen met diepe of verheven
figuren (vgl. c a m e e en i n t a g 1 i o), ringsteenen; - gemmasceeren, knoppen krijgen; -gemmátie (spr. t = ts), f. nw.lat. (van gemmáre,
uitbotten, knoppen krijgen) Bot. uitloopen der
knoppen, het knoppen der gewassen; tijd daarvan; Zool. een soort ongeslachtelijke voorplan
waarbij zich knoppen aan het moederdier-ting,
ontwikkelen. ; - gemmesceeren, tot een edelsteen
worden; - gemmiférisch, adj. edelsteenen bevattende; - gemmifieàtie (spr. t=ts), f. ontwikkeling der knoppen; - gemmiflórisch, adj. met in
knoppen besloten bloemen; - gemmiparie, f.
voortbrenging door knoppen.
gemnthlieh, adj., dui. gezellig, goedhartig, op
zijn gemak, kalmpjes.
Gendarme, m., pl. gendarmes, ook gens
d'armes, fr. (spr. zjandárm; v. gens, lieden en
armes, wapens) eig. wapenmannen; gewapende
macht ter handhaving van de openbare veiligheid, rijkspolitie; - gendarmerie, f., korps der
gendarmes; ook lichtgewapende infanterie in
Ned. Indië.
Gendee, f., mal. koelkom, van terracotta gemaakt en poreus.
Gender, f. mal., slaginstrument uit de g am e 1 a n, z. a., bestaande uit metaalstaven,
die op bamboekokers rusten.
Gendsche,, n. zekere tapijtsoort uit G. d. i.
Elisabetpol in Transkaukasië.
Gendre (spr. zjándr') m. fr., schoonzoon.
Gêne, f. fr. (spr. g=zj, uit het hebr. gehenna,
z. aid. ; oud fr. geéne, hel, voorts pijniging), eig.
pijn, marteling, foltering, kwelling; gemeenlijk: dwang, belemmering der maatschappelijke
welvoegelijkheid; - sans gêne (spr. san), zonder
dwang of belemmering, ongedwongen, ongegeneerd; - geneeren, (fr. géner) dwingen, bezwaren, lastig vallen, drukken, persen, spannen,
beperken of insluiten; - zich geneeren, zich
dwang aandoen, zich een klein ongemak opleggen, getroosten; - geneer je niet, doe of ge thuis
waart, ook iron. tot iemand, die zich te vrijpostig
gedraagt; - genant, adj. belemmerend, hinderlijk, lastig, bezwarend, moeielijk, de vrije of ongegedwongen beweging belemmerend of hinderend.
Genan, genant, m. en f. verouderd ned. (van
naam), naamgenoot(e); makker, gezel.
- Genealogie, f. gr. (van genea, geboorte, geslacht, nakomelingschap) leer, wetenschap der
geslachten, der geslachtsopvolging, geslachtkunde, geslachtrekenkunde, stamregister, afstamming, geslachtsafleiding, stamboom; genealoog, genealogist, m. geslachtkundige,
geslachtvorscher, geslachtbeschrijver, stamboommaker; - genealógisch, adj. geslachtrekenkundig, naar den stamboom; - genealogische
lijst, f. geslachtslijst; - geneanomie, f. leer van de
natuurwetten, die zich in het wezen der stamen geslachtgenooten openbaren, leer van het
overerven van eigenschappen van het lichaam
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en den geest; - ge.neáreh, m. hoofd van een
stam, de stamvader.
generaal, adj. lat. (generális, van genus, geslacht) het geslacht betreffende of bevattende
(in tegens t. van s p e c i a a 1), algemeen, algemeen geldig, hoofdzakelijk; wat alles bevat,
of zich over allen of een groot getal uitstrekt; in
samenstellingen : opper- of hoofd- enz. b. v. g eneraal-intendant, auditeur-gener a a 1 enz. ; - en général, fr. (sp. an zjenerá l) in
het algemeen, over 't geheel: zoo ook generalement (spr. zjeneraal'mán), of lat. generaliter en
generàlim; - generaal, m. fr. (général) in 't algemeen opperhoofd, bevelvoerder, b.v. hoofd
eener geestelijke orde ; inz. bevelvoerder over
het leger, veldheer, heervoerder; b.v. generaal
der infanterie, der cavalerie enz. ; - général en
chef, fr. (spr. sje f) opperbevelhebber; - generaalagent, m. hoofdgevolmachutigde van eene zaak,
hoofdagent; - generale bas, m. hoofd- of grond
grondstem van een muziekstuk met de reek--bas,
sen van al de accoorden, waaruit de harmonie
van het stuk bestaat; in't algemeen de harmonie
- general glut, (spr. dzjèneral glut) eng. het-ler;
overvoerd zijn van de markt; - generale kaart,
f. kaart van een geheel werelddeel, algemeene
kaart; - generale marsch, m. 't opbreken en optrekken van een geheel leger, b.v. tot een veldslag; - generale pachters, eertijds in Frankrijk
de leden eener vereeniging, die zekere rechten,
b. v. het zout- en tabaksmonopolie, voor eigen
rekening inden en den staat daarvoor een jaar
som betaalden; - generaal pardon, n.-lijksche
door den staat uitgesproken algemeene kwijt
straf wegens een zeker vergrijp; --scheldingva
generale staf, m. hoogere bevelvoerende officieren van een regiment; - generaal-vicaris, m.
plaatsvervanger van een bisschop; - generalaat,
n. nw.tat., veldheerswaardigheid, opperbevel
opperbevel; • waardigheid van een-hebrscap,
geestelijk ordehoofd; - generaliseeren (spr. s =z),
nw.lat. algemeen maken; - generalisatie (spr.
-zaatsie), f. algemeenmaking; - generalisator, m.
iemand die gener&iseert; - generalissimus, m.
nw.lat.(superlatief van generalis) opperbevelhebber van het leger, heervorst; - generalissime, f.
bij bloemisten: eene variëteit van de hyacint; géneralisten, m. pl. Christenen, die tot geen der
bestaande godsdienstpartijen willen gerekend
worden; - generaliteit, f. (later lat. generalitas)
1) algemeenheid, eigenschap des geslachte, in
tegenst. van s p e c i a 1 i t e i t; 2) gezamenlijke heervoerders, de raad der veldheeren; 3)
algemeene staten van een land; - generaliteitslanden, pl. weleer : landschappen. die niet aan een
bijzondere provincie, maar aan de geheele repupliek der Vereenigde Nederlanden onderhoorig
waren (b.v. Staats-Vlaanderen, de Meierij van
den Bosch, de Baronie Breda enz.).
Generalife, n. sp. (van arab. dschennat al arif,
tuin van den bouwmeester) moorsch zomerpaleis
te Granada in Spanje.
genereeren, lat. (generdre) telen, voortbrengen,
verwekken, maken; - generatie (spr. t=ts), f.
(generatie) teling, voortteling, voortbrenging,
,
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ontstaan; afstamming, de stam, geslacht, menschengeslacht, nakomelingschap; gelijktijdig
levende menschen, menschenleef tijd, de dooreen
genomen ouderdom, dien de menschen bereiken
en die op 30 tot 33 jaren geschat wordt; Theol.
wijze, waarop de Zoon van den Vader uitgaat;
- generatio aequivóca, f. of fr. generation spo-ntanée, eig. N.H. de voortplanting zonder bevruchting; voortbrenging uit zich zelf; - gene-

ratief, adj. nw.lat. telend, voortbrengend ; generator, m. lat. teler, voortbrenger, vader;

stoommaker, een oven, een ketel bij stoommachines; El.: de elektromachine, dynamo of
motor.
genereus (spr. g=zj), fr. (généreux, van 't lat.
generósus, a, um, oorspr. van goede, edele geboorte, v. g e n u s, z. ald.) edelmoedig, edeldenkend, grootmoedig, mild; - generositeit (spr.
s=z), of fr. générosité, f. edelmoedigheid, groot
milddadigheid, groothartigheid,-moedigh,
onbaatzuchtigheid; - generóso, it.(spr. dzjenerózo)
Muz. edel, deftig voor te dragen.
Generifieatie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat.
genus, z. ald.) vorming van nieuwe geslachtsbegrippen; terugvoering van soorten op geslachten.
generis communis enz., z. ond. g e n u s ; - genérisch, generiek, adj. nw.lat. tot het geslacht
behoorende, aan een geslacht eigen, b.v. het
generisch onderscheid, geslachtsonderscheid.
Genésis, f. gr. (v. genesthai, worden, ontstaan)
't ontstaan, de wording, voortbrenging; eerste
boek van Mozes: de scheppingsgeschiedenis; genesimantie (spr. t=ts), f. geboortewichelarij,
d. i. voorspelling der lotgevallen van een mensch
uit bijzondere omstandigheden bij zijne geboorte ; - genesiologie, f. voortbrengingsleer; - genésiseh, adj. de voortteling betreffende; - genétisch, adj. het ontstaan of den oorsprong en de
ontwikkeling van iets betreffende, opsporende
of verklarende, wording- of oorsprong verklarende; -- genétisehe methode, f. die manier,
welke den gang der vorming en ontwikkeling
van eene zaak aangeeft en inzicht verleent omtrent haar ontstaan; - genétische verklaring,
zulk eene, die niet enkel de kenmerken eener
zaak, maar ook haar ontstaan leert kennen.
Genet (spr. zie-) n. fr., kleine, wel geëvenredigde hengst, spaansch paardje, klepper; afgeleid
van het arab. Zeneta, een stam der Berbers.
Genethliákon of genethliáeum, n. gr. (v.
genéthlios, tot de geboorte behoorende, geboortedag, v. genethlé, geboorte) gedicht op den geboortedag, wiegezang; - genethliäeus of genethlioloog, m. waarzegger uit het geboorteuur; ~
genethliologie, f. voorspelling; waarzeggerij uit
het geboorteuur, 't planeetlezen, horoskoop trekken.
genetisch, z. ond. g e n e s i s.
Genetrix, z. ond. genitalia.
Genétte, 1) f. fr. (spr. zfenétt'; port. geneta,
gineta, sp. gineta, nw.lat. genetta, misschien van
gent, lat. genista, brem, een heestergewas in
welks nabijheid het dier zich gaarne ophoudt)
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of genëtkat, op den bunzing gelijkend dier, uit
het geslacht der stinkdieren in het Oosten ; genette, 2) f. fr: (spr. zjenett'; sp. ginela, zoogenaamd turksch paardengebit, met een ring
in plaats van kenketting; — a la genette r ij d e n,
met zeer korte stijgbeugels, op zijn spaansch
rijden.
Genèvre of genièvre, fr. (spr. g =zj ; it. ginepro,
uit het lat. junipérus) jeneverbes; brandewijn
uit jeneverbessen (eng. g i n bij verkorting); —
genevrétte, f. jeneverbessen, -wijn.
geniaal, z. ond. g e n i u s.
Geniáles, f. pl. (van 't lat. genialis,vermakelijk,
vioolijk) Myth. godheden, die de vermaken bestuurden, lustgodinnen.
Genialiteit, z. ond. g e n i u s.
Geniekstarre, f. dui. nekkramp, m e n i n g itis-cerebrospinalis z.a.
Geniculàtie, f. later lat. z. v. a. g e n u f 1 exie, z. ond. genuaal.
geniculum, n. pl. genicula, lat. (eig. knie) Bot.
geleding.
Genie, n. (spr. zjeníe, uit het fransch le genie,
van 't lat. genius, beschermgeest, geest; ingen2una, aangeboren begaafdheid; vgl. g e n i u s)
het eigenaardige of de natuur van eene zaak of
tienen persoon, de geest b.v. eener taal, gew.
d e g e n i u s d e r t a a 1, taalgeest; natuur
aanleg of vatbaarheid, natuurgave, ver -lijke
aangeboren geestvermo--standbekwmhi,
gens, natuurlijk verstand, schranderheid, vernuft, vindingrijk verstand, oorspronkelijkheid;
naar G o e t h e s bepaling: „de kracht des
menschen, welke door handelen en doen wetten
en regels geeft;" vindingrijke, scheppende geest,
hij, die iets oorspronkelijks en tevens voorbeeldigs levert, die denkt en handelt, gelijk nog
niemand voor hem gedacht en gehandeld heeft,
inz. op het gebied der schoone kunsten (niet
hetzelfde als t a 1 e n t); ook genie, f. ingenieurs
of krijgsbouwkunst, die de versterking, den aanval, de verdediging van plaatsen, van een kamp
enz. bevat (vgl. i n g e n i e u r); — genie-corps,
z. corps de genie.
Geniën, z. ond. g e n i u s.
Genièvre, z. g e n è v r e.
Genioglóssus, m. gr. (van geneion, baard, ook
kin, met zinspeling op het daaraan zich eerst vertoonend haar, als teeken van het beginnend
voorttelingsvermogen) Med. kaakbeens-tong
spier ; — geniohyoides of geniohyoldeus, m. kaak
kaak -tongbespir;—hafngëus,m.
-benstropi.
Geniographie, z. ond. g e n i u s.
Genísta, f. lat. Bot. struik met geel gespikkelde bloemen, priemkruid; brem, ook g i n s t
geheeten; — genista tinctoria, verfkruid, kleine
duitsche brem, dienende tot geelverven.
Genisten, m. pl. eene secte van Joden, die
voorgaven in rechte linie van Abraham af te
stammen..
Genitalia of genitaliën, pl. lat. (v. genére,
gignére, telen; genitum, geteeld) geslachtsdeelen,
schaamdeelen; Myth. godheden, die bij den
geboortestond over den mensch gesteld waren; —
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genitivus of genitief, m., z. onder c a s u s ; —
per geniftvum, door den teler (genitivus), d. i.

door huwelijk of echtverbintenis (iets verkrijgen, tot een ambt geraken, enz.); — genitocrumal, adj. nw.lat., tot de dijen en teeldeelen
behoorend; — genitoi renair, adj. tot de geslachtsdeelen en watervaten behoorende; — genitor,
m. lat. teler, vader ; — genitóres, pl. ouders,
telers; — genitrix, f. voortbrengster; moeder;
Myth. bijnaam van Venus; — genituur, f. (genitüra) teling, voortbrenging, bevruchtend zaad,
ook lotsvoorspelling uit den stand der sterren
bij den geboortestond, z. v. a. n a t i v i t e i t.
Genius, m. lat. (v. genére, gignére, telen)
oorspronkelijk ingeschapen aard, ingeboren
geest; inz. 1) bij de Ouden geest of daemon, die
den mensch gedurende zijn leven bijbleef, of
die eene stad, een staat, een kust enz. beschermde; beschermgeest, beschermengel, schuts
of beschermgeest; een genius in de schoonti
kunsten, een hooger wezen in de gestalte van
een gevleugeld kind, gewiekte geest; pl. geniën
(wel te onderscheiden van g e n i ë e n, z. genie),
l
ofgeníussen,
lat. genii, beschermgeesten, vleu_
ge geesten; 2) het eigen en kenmerkend ka
rakter, de geest eener zaak, b. v. de g e n i u s
d e s t ij d s (of genius seculi), de geest der
eeuw, de tijdgeest; de genius der t a a l
(vgl. g e n i e) ; — geniaal (lat. geniàlis, 1)
de teling betreffend, echtelijk, 2) mid. lat,
en nw.lat. zijn ingeboren geest (genius) volgende, vgl. g e n i e); 3) sterkgeestig, scheppend, vindingrijk, vernuftig; — genialiteit, f.oorspronkelijke, aangeboren geestkracht, scheppend vermogen, vernuft in het uitvinden enz.
(vgl. g e n i e); — geniographie, f. lat.-gr.,
geestenbeschrijving, leer van de beschermgeesten.
Gennah, n. arab. (spr. dzjenna; eig. met
palmen en boomen beplante tuin, v. janna,
bedekt zijn) paradijs der Mohamedanen.
Genoese, f. fr. (spr. zjenoaz' ; v. genois, ge
v. Gênes, het fr. woord voor Genua)-nuesch,
pastei; als rekenmunt z. v. a. g e n o v i n a,
z. ald.
genou, m. fr. (spr. zj'noe; = lat. genu) knie;
pl. genoux; — a genoux, op de knieën, geknield;
— genouillère, (spr. zj'noeljèr') f. fr. kniestuk
van een harnas; , kniescheen; ook knieriem
van sommige ambachtslieden; Mil. benedendeel
eener batterij tot aan de schietgaten, de kniehoogte.
Genovíne of nuova doppia, f. it., voormalige
rekenmunt te Genua, in de jaren 1753-58
van 100 1 i r e s = 42 gl. 11 ct., van 1792-95 van 96 lires = 37 gl. 73 1 /2 ct. innerlijke waarde; van beide had men halven
en kwarten.
Genre, z. ond. g e n u s.
Geus, f. 1) lat. geslacht, stam; b. v. Gens
Cornelia, Julia, enz., stam die denzelfden
geslachtsnaam voert, van denzelfden stamvader zijn afkomst rekent en in verscheiden
familiën gesplitst is; gens, pl. 2) fr. (spr.
zjan) lieden; — gens d'épé, krijgslieden, mili..
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tairen; - gens de lettres, letterkundigen; - gens t=is), f. nw.lat., kniebuiging; vereering door
de robe, advocaten, rechters, en gendarmes, z. voetval; - geni,clatus, a, um, lat. Bot. geknikt,.

gendarme.
Genseeli; f. gouden rekenmunt in Egypte.
Genserik,
oudd. naam: de woudrijke.
Génte, (spr. jente) f. sp. volk, lieden vgl.
gens. 2).
Genteel, (sp. dzentiél) adj. eng. edel, fatsoenlijk.
Gentiaan (spr. ti = tsi), f. lat. (gentiàna; naar
den illyrischen koning Gentius benoemd) een
blijvend geneeskrachtig tuingewas; - gentianine, f. nw.lat. alkaloide in den gentiaanwortel, gentiaanbitter.
gentil, adj. fr. (spr. zjantí of z?antiel; van
't lat. gentilis, tot eene familie (gens) behoorende; dus eig. van (goede) familie) aardig,
lief, netjes, mooi, beleefd, wellevend, hupsch,
bevallig; - gentillesse, f. (spr. zjanti-ljèss')
aardigheid, netheid, vriendelijkheid, wellevendheid, bevalligheid; - gentilhomme, m. (spr.
zjanti-ljomm it. gentil uomo) edelman, adellijk persoon; - gentils, pl. (spr. zjantiels) gezochte Elzasser wijnen.
gentilis, pl. lat., eig. aan vreemde volkeren
(genies) behoorende: vandaar bij christenschrijvers: heidensch (vgl. e t h n i se h); - gentillsme, n. heidendom; - gentilieiseh, adj. (lat.
gentilicius) wat aan de g e n t i 1 e n of medeleden van een geslacht behoort, b. v. g e n t i
naam; gentilicisch re--licshe
t r a c. t, n. recht van voorkoop, hetwelk aan
de familie van den vroegeren bezitter, wegens
de verwantschap, toekomt.
gentle hint (spr. dzjentl haunt), eng. zachte
wenk.
Gentleman, m. eng. (spr. dz?ént'lmen; van
gentle = fr. gentil) beschaafd man, man van
stand, van opvoeding; ieder, die in Engeland
tusschen den hoogera adel en de werkende volks
staat; ook: man van eer, rechtschapen-klase
man; - gentleman born and bred, heer van geboorte en opvoeding; in het meervoud géntlemen, als titel, waarmede men aanspreekt,
z. v. a. Mijne Heeren, Weledele Heeren! gentleman-cómmoners, studenten, op eng. universiteiten, die van eigen vermogen leven; gentleman-pénsioners, koninklijke trawanten; gentlemanlíke (spr. -laik) den man van eer,
van fatsoen gelijk, hem betamende, zijner
waardig; gentlemen-at-arms, pl. officieren der
koninklijke lijfwacht in Engeland; - gentlemen
0/ the king's bedchamber (spr. bedtjseember),
kamerheeren; - gentry, f. (spr. dzjéntri) in
Engeland de lagere of kleine adel, ter onder
i 1 i t y;-scheidngvaorfdenb
tot de gentry behooren k n i g h t s, e s q u ir e s, de jongere zonen der 1 o r d s, de oudste
zonen der baronets zoolang de vader leeft,
en die gentlemen, welke door stand en rijkdom
den adel op zijde streven; bijzondere voorrechten zijn met de gentry niet verbonden.
Gentoo's, z. Hindoes.
gemaal, adj. lat. (v. genu, knie) de knie
betreffende; - genufléxie of genieulàtie (spr.

m.

,

met een hoek, als gebroken; - gegenieuleerd,.
adj. knievormig gebogen; met gewrichten.
Genueze, genuine, z. v. a. g e ii o v i .n e.
genuien, adj. lat. (genuinus, a, um) aangeboren, natuurlijk; echt, onvervalscht, onvermengd, zuiver, rein; - genuiniteit, f. nw. lat.,
echtheid, onvervalschtheid.
Genus, n. lat. (pl. genera; oorspr. geboorte,,
van genre, gignére, baren) geslacht, van ruimer omvatting dan species (de soort), inz.
Gram. de geslachtsvorm der woorden, n.l. m nn e 1 ij k (masculinum) of v r o u w e 1 ij k (femininum), beide met het lidwoord de, of o n z ijd i g, geslachtloos (neutrum), met het lidwoord
h e t; - genéris masculini, f eminini, neutrius.
van het mannel., vrouwel., onzijdige geslacht; generis communis, gemeenslachtig, d. i. zoo wel
mannelijk als vrouwelijk (b. v. lat. civis, de
burger en de burgeres; en in 't nederl. e r f g enaam, boeteling, echtgenoot); generis epicceni, gelijk- of zelfslachtig, zoodat
beide natuurgeslachten door éen der beide
overeenkomstige taalgeslachten worden voor
i s); - genéris-gestld(b.varn,mu
omnis, van elk geslacht; - genus irritabile vat urn,
het prikkelbare ras der dichters (citaat uit
Horatius' brieven); - in genre, in 't algemeen,
over 't geheel; - genre, n. fr. (spr. zjanr') geslacht, soort; - taus les genres sont bons, hors le
genre ennuyeux (spr. toe M zjanr' soh boh or le
zjanr' annuïeu), elk genre is goed behalve het
vervelende ; - genre-tafereel, genre-schilderij,
schilderij, dat een tooneel, eene handeling enz.
uit het dagelijksch leven voorstelt, ter onder
historische voorstelling, die-scheidngva
haar voorwerp aan de geschiedenis ontleent.
Genyantralgie, f. gr. (v. genys, kaak, antron,
holte, en algos, pijn), Med. pijn in de holte der
bovenkaak.
Geobiologie, f. gr. (v. yea, samengeer. gë, de
aarde, en b i o 1 o g i e, z ald.) leer van het
leven der aarde; - geoblásten, pl. (v. blastós,
kiem, blástanein kiemen) Bot. aardkiemers,
planten, die de zaadbollen bij het kiemen onder
den grond laten, onderscheiden in r h i z ob 1 a s t e n, wortelhebbenden, en a r r h i z ob 1 a s t e n, wortelloozen; - geoeéntriseh, wat
op het middelpunt der aarde betrekking heeft;
uit het middelpunt der aarde beschouwd; ook:
den aardbodem en zijn bebouwing, dus den
landbouw tot uitgangs- en middelpunt hebbende, gezegd van de economie, die niet de
industrie tot uitgangspunt van haar beschouwingen maakt; - geoehosie (spr. s = z), (van
chónní,ai, overstorten) f. Med. aardbad, overstorting met. aarde; - geóeiseh, adj. op de aarde
levend, in de aarde wonend; - geoefkliseh, de
omwenteling der aarde voorstellende; - geoeyclick, f. geoc klon, n. of geoeyklische machine,
f. werktuig om aanschouwelijk te maken hoe
de afwisseling der jaargetijden, het lengen en
korten der dagen enz. veroorzaakt wordt,
doordat de as der aarde onder eenen hoek
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van 661 /20 op het vlak der ecliptica helt; -1 aardbouwkunde; - . geonomie, . f. kennis der
geodwsie, f. (v. daleva, deelen) kunst der land- aardsoorten en haar gebruik, aardbouwkunde;
of veldverdeeling, aardmeting, landmeting; - - geophágen, m. p1. aardeters; - geophagie, f.
geodw.4 m. landmeter; - geode, f. Min. adelaar- aard- of kleieten, , een gebruik o.a. in Ooststeen, arendsteen, klappersteen (a-etiel); - Indië, waar de „a m p o h" (een kleisoort) gegeodynamika, (vgl. d y n a m i k a) leer van geten wordt, evenals bij vele andere volken;
de werkende krachten der aarde; - geognosle geophysiea, f. leer van de physische verschijnen geognostika, f. kennis der aardlagen of aard- selen in 't binnenste der aarde, waartoe de
formaties, mijnbouwkunde, leer van de samen- eigen warmte van het aardlichaam, zijne
stelling, den bouw der vaste aardkorst; - geog- dichtheid, het aardmagnetisme en de tellurinóst, ..m. kenner dier leer; - geognóstisch, adj. sche verschijnselen der lucht behooren; - geodaartoe behoorende; aard- en mijnbouwkundig; plastiek, f. kennis van de verheffingen en dalin- geogonia of geogonie, f. leer van het ontstaan gen en de daardoor veroorzaakte gedaante der
en de vorming van den aardbol; - geogonist, m. aardoppervlakte; - geoponie, f. aardbearbeiding,
onderzoeker of kenner ' der aardwording, der land- of veldbouw; - geoponika, n. pl. verzameaardvorming; - geograaf, m. (van gráphein, ; ling van grieksche geschriften over den landschrijver)aardrijksbeschrijver, aardrijkskundige; bouw; - georáma, n. aardtafereel, een naar
- geographie, f. aardrijksbeschrijving, aardrijks- alle zijden overzicht gevend tafereel van de
of landenkunde; m a t h e m a t i s c h e, p h y- aarde (vgl. p a n o r a m a); - Georg, gr. geórs i s c h e en p o l i t i e k e g e o g r a p h i e, gos, van gë, aarde, en ergon, werk, arbeid) en
wiskundige, natuurkundige en staatkundige Georgine, f. in platduitsch J o r i s en J u raardrijksbeschrijving, of de beschrijving der r i a a n, mansn.: landbouwer, boer, akkerman,
aarde met betrekking tot de meetbare, de na- landeigenaar; landbouwster, boerin enz. ; tuurlijke en de staatkundige verhoudingen van George-daalders, S t.-J o r i s d a a 1 d e r s, alhare oppervlakte; - geográphiseh, adj. aard- gemeene benaming voor de daalders die St.rijksbeschrijvend, tot de aardrijkskunde beboo- Joris in strijd met den lintworm of draak voorrende ; de g e o g r a p h i s c h e breedte stellen en waaraan men vroeger de kracht van
eener plaats op aarde, de afstand der ,plaats amuletten toekende; - Georgd'or, m. gouden
van den evenaar naar het noorden of zuiden, Georg, een hannoversch vijfthalerstuk, ongevan daar n o order- en z u i d e r b r e e d t e; veer = 10 gl. courant; er zijn dubbele en halve
de g e o g r a p h i s c h e 1 e n g t e eener plaats van; - Georgenobel, onder Hendrik VIII gehaar afstand van een zekeren meridiaan of slagen eng. goudmunt met het beeld van
lengtecirkel, nulmeridiaan geheeten; - g e o- St.-Joris, geldende ongeveer 10,50 gulden; g r a p h i s c h e m ij 1, z. ond. m ij l; - geo- George-orde, f. orde van den kouseband, naar
hydrograaf, m. aard- en waterbeschrijver; - de ridderketen met het beeld van St.-Joris; geohydrographie, f. aard- en waterbeschrijving; Georgiumsidus, n. de planeet Uranus, door
- geoide, f. werkelijke vorm der aardopper- Herschel in 1781 ontdekt en door hem naar
vlakte, streng genomen geen sphaeroide; - George IV genoemd; - Georgia-Augusta, f. lat.
geologie, f. leer van den bouw der aarde, som- hoogeschool te Gottingen, naar haren stichter,
tijds verdeeld in g e o g n o s i e` en g e o g o- den keurvorst G e o r g A u g u st (of koning
n i e (z. ald.); inz. z. V. a. g e o g o n i e, leer Georg II); - georgíkca of georgika, n. pl. gr.
van de vorming der aarde; - geoloog, m. landelijke gedichten, de gezangen van V i r g i aardkenner, aardonderzoeker, inz. een kenner 1 i u s, ook van D e 1 i 11 e, over den landbouw,
van de aardvorming; - geológisch, adj. aardleer, velddichten; - georgine, f. Bot. schoone buiinz. de kennis der aardvorming betreffende tenlandsche ' eenjarige tuinbloem, oorspr. in
of daartoe behoorende; - geománt, m. aard- of Mexico inheemsch (in 't begin der vorige eeuw
zandwaarzegger; - geomantie (spr. I=ts), f. door den botanicus W i 1 d e n o w te Berlijn
aard- of zandwaarzeggerij, de punteerkunst, die dus genoemd ter eere van den natuurkenner
verborgen zaken door middel van punten in het G e o r g i te Petersburg, bij ons te lande
zand en dgl. zoekt uit te vorschen; - geomán- meer d a h 11 a (z. ald.) geheeten; - georgotisch, adj. tot die kunst behoorende; - geome- philos of georgophiel, vriend van den akkerehánika, f. mechanika der vaste lichamen; - bouw, liefhebber van het landleven; - geogéometer, m. aardmeter; landmeter; meet- skoop, m. aardbeschouwer; - geoskopie, f. aardkundige, meetkunstenaar; - geometrie, f. aard- beschouwing, inz. met betrekking tot de weermeting, meetkunde, leer der ruimte-uitgebreid- kunde; - geostatika, f. leer van het evenwicht
heil; - geométriseh, adj. tot de meetkunde der aarde, van het evenwicht der vaste lichamen;
behoorende, meetkunstig; eene g e o m e t r i- - geostereophastiek, f. reliëf-voorstelling van
s c h e schrede = 5 fr. voeten of 1,6242 deelen der aardoppervlakte; - geostrategie, f.
meter; - geomantographie, f. kunst om in landkrijgskunst; - geotektoniek, f. gr. leer van
velerlei kleuren gedrukte reliëfkaarten uit eene de structuurverhoudingen der aarde en van
geperste papiermassa te vervaardigen (door de storingen in den oorspronkelijken bouw
Bauerkeller uitgevonden); - geomorphologie, der aardkorst; - geothérmometer, m. aardf. leer van de aardkorstvorming; geomys, warmtemeter, een thermometer ter bepaling
m. (v. mis, muis) aardmuis, buidelmuis; - van demotemperatuur in groote diepten der
geonóóm, m. kenner der aardsoorten en der aarde; - geotomie, f. aarddeeling, verdeeling
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der aarde; — geotrople, f., geotropisme, n. eigen-schap van sommige plantendeelen om zich door
den groei te stellen in een bepaalden hoek ten
opzichte van_ de richting waarin de zwaarte
werkt; — geotropisch, adj. noemt men-kracht
de plantdeelen, die dit vermogen bezitten; —
geotropissehe krommingen, pl. de krommingen
die daarvan het gevolg zijn.
Geoff., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor E. Geoffroy St.-Hilaire (gest. 1844).
Gepard, m. (fr. guépard) jachtluipaard, een
roofdier van het kattengeslacht, dat tot de
jacht wordt afgericht, in Britsch Indië enz.
(Felis jubata).

geparenteerd, verwant (aan).
Gepieker n., 't nadenken, getob over.
Gephyrisme, n. gr. spotrede.
Ger., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor E. F. Germar (gest. 1853).
Gera, hebr. (gêrdh, d. i. eig. boon) kleinste
gewicht der Hebreeërs, ongeveer = 1/2o gram;
ook hebr. munt, die het I/20 van een s i k k e l
bedroeg, omtrent = 41/2 ct.
Geráda of geráde, f. midlat. (van 't duitsche
gerath, g e r a a d, r a a d) Jur. huisraad en
kastgoed, dat der vrouw volgens het duitsche
recht na den dood van den man ten deel valt.
Geranium, n. gr. (van gérános, kraanvogel:
kraan) talrijk plantengeslacht, welks zaad bij
sommige soorten op een kraanvogel- of ooievaarssnavel gelijkt; ook eene kraan, werktuig
tot ontlading van schepen; — geraniaeéeén, f.
pl. geraniumsoorten; — geranieten, m. pl.
op kraanoogen gelijkende versteeningen.
Gerant, m. fr. (spr. zjerán; vgl. g e r e e r e n)
Kmt. zaakvoerder, zaakwaarnemer, beheerder;
inz. verantwoordelijke uitgever of bestuurder
der redactie van een tijdschrift.
Gerard, Gerhard, oudd. mansn. (van ger, d. i.
s p e e r) speerstrijder, dappere, moedige; ook
Gerrit, Gerd, Geurt; vr. Gerarda,
4lerardine, Gerhardíne.
Gerbe, f. fr. (spr. zjèrb') eig. korenschoof;
de stralenbundel in den vorm eener schoof (bij
vuurwerken); ook: bloemlezing.
Gerboa, z. jerboa.
gerbuleeren (it. gerbulare, garbellare, ziften,
zeven, fr. garbeler, grabeler; sp. garbillar,
dui. gerbulieren of gdrbelieren, arab. gharbil,
ghirbdl, zeef) uit droge waren het onreine uit
uit de waar gezocht-zoekn;—gérblu,f.
vuil, afval; aftrek voor onreinheid der waar.
Gerda of Gerdur, f. noorsche Myth. een schoon
meisje van het reuzengeslacht; zij werd de gemalin van F r e i r en de godin der schoonheid.
gereeren, lat. (gerére) voeren, leiden, besturen; — zich gereeren, zich gedragen, houden, voor
iets uitgeven; — gérondif, m. fr. Gram. een participiale vorm van het werkw., gelijkluidend
met het tegenw. deelw., maar ontstaan uit 't
lat. gerundium z. a.
Gergo, n. it. (spr. dzjérgo = fr. j a r g o n)
dieventaal in Italië.
Geridon, z. gueridon.
Gerund, Gerlinde, f. oudd.vrouwennaam (oudd.
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Gérlint, v. lint, slang, basilisk; vgl. G e r a r d)
speerslang, door haar speer geduchte strijdster.
Germanen, m. pl. oude Duitschers (volgens
de naamgeving der oude Galliërs en Romeinen,
lat. Germdni, beteekende in de celtisehe taal
de n a b u r e n, namelijk der Galliërs); eén der
3 afd. van den indo-europeeschen stam ; —
germanicus, a um, lat. Bot. duitsch; — Germank (lat. Germania, f.) n. het oude Duitschland; — germaansche talen, talen van duitschen stam: de gotische, hoog- en laagduitsche,
nederlandsehe, angelsaksische en de noorsche
of scandinavische talen; — germaniseeren (spr.
s =z), duitsch maken, verduitsclien ; — germanisme, n. duitsch taaleigen, eene eigenaar
uitdrukking of in de woordvoeging-dighen
der duitsche taal; — germanist, m. kenner en
leeraar van het duitsche recht, ook der germaansche talen en geschiedenis; — germánia, f.
(spr. zjermánia) sp. dieventaal in Spanje; —
germanomaan, m. iemand die met de Duitschers en het Duitsch dweept; — germanomanie, f. voorliefde voor de Duitschers; —
germanophaag, m. Duitschervreter, Duitscherhater; — germaphoob, m. lat.gr. iemand die een
overdreven vrees heeft voor de Duitschers; —
germanophobie, f. overdreven vrees voor de
Duitschers; — german silver, n. eng. (spr. dzjérmen silwer) eig. duitsch zilver ; nieuw zilver,
z. v. a. argentaan.
Germáni, pl.lat. (germánus, a, um, lijfelijk,
echt) volle broeders en zusters; — germaniteit,
f. (lat. germanitas) verwantschap van broeders
en zusters.
Germanium, n. element in 1886 door Winkler

ontdekt.

germineeren, lat. (germinare, van germen,
kiem, spruit) kiemen, ontkiemen, botten, uitspruiten, uitschieten, uitloopen; — germinàtie
(spr. t = ts), f. (germinatio) kiemen, uitspruiter
enz.; kiemtijd; — germinatief, adj. nw.lat. kiemend, ontkiemend; — germinal, m. fr. (spr.
zjer—) kiem-, spruit- of bloeimaand, de 7de
maand of eerste lentemaand in den kalender
der eerste fr. republiek, van 21 Maart tot 19
April; — germiniparie, f. Bot. voortplanting
door spruiten.
Germsóéd, m. turk. zwaar damast; vgl. g e rmusets.
Germusets, pl. halfzijden stoffen met bont
patroon in de Levant.
Gerokomie en gerokomika, f. gr. (v. géras,
ouderdom, grijsheid, en komein, verplegen, ver
doelmatige leefregel voor oude-zorgen)Md.
lieden, kunst om den ouderdom te verplegen;
inz. verjonging van afgeleefde, oude grijsaards
door de onmiddellijke nabijheid van jeugdige
personen, ook f e r o n d í s m e; — gerónt, m.
(gr. gerón, pl. gerontes) oudste; raadsheer,
raadslid = s e n a t o r; — gerontísme, n. zwakheid van den geest in den ouderdom; ook de
politiek der grijsaards; — gerontokomium of gerokomium, n. verplegingshuis voor grijzen, oudemannen- of vrouwenhuis ; — gerontokratie (spr.
tie = tsie), f. regeering van een raad der oudsten;
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- gerontóxon of liever gerontotóxon, n. Med.
halvemaanvormige verduistering aan den ondersten rand van het hoornvlies, die bij oude
lieden vaak wordt waargenomen, lat. arculus
senilis, grijsaardsboog; - gerusie, f. (gr. gerusta)
raad der oudsten (z. v. a. s e n a a t); nieuw
staatsraad.
-grieksch:
Gerold, Gerald, m. oudd. mansnaam (oudd.
Gêrolt, Gêrwalt, fr. Giraud, Guirault vgl. G e r(h) a r d) speerhoudende of -dragende.
geroutineerd, fr. (v. routine) ervaring hebbende, kennis hebbende van iets, slim.
Gerrit, f. sp. (spr. cherra) ook jarra (fr. jarre,
kruik) voor 1856 vochtmaat op Minorca, iets
meer dan 12 liters.
Gerridon, z. g u é r i d o n.
Gerrit, z. Gerard.
Gersj, m. arab. pl. goeroes] of groesj turk
waarde = ongeveer 11 centen.-schepiatr,n
Gertruida, Geertrui, oudd. vr.naam (oudhoogd. Gêrdrut; vgl. G e r h a r d en d r u d)
speermaagd, speersterke, dappere; verk. Geertje,
Trui.
Gerundium, n. pl. gerundia lat. (van gerére)
Gram. verrichtingswoord, vorm van het werkwoord, die de beteekenis heeft van de verbogen onbepaalde wijs; - gerundivum, een deelwoord, dat beteekent: moetende ... worden.
Gerusie, z. ond. g e r o k o m i e.
Gerf on, m. gr. Myth. driehoofdige reus met
drie lichamen, die in Spanje regeerde en schoone
kudden bezat; door Hercules werd hij verslagen; van hem komt de zegswijze : „a 1 s i k
Geryon ware," d. i. als ik zes handen
bezat.
Gesandar-aga, m. grootschatmeester in Turkije.
Gescheld (spr. -sjeid), n. hoogd. korenmaat
in Oostenrijk, ook a c h t e l geheeten = 1/8
m e t z e of 7,6874 liter.
Géschem, m. hebr. regen; ook: gebed daarom..
gesetzlich geschiitzt (spr. gezetslieg gesf uutst),
dui. wettelijk gewaarborgd, door de wet beschermd.
gesta Romanorum, pl. lat. (v. gerére, ver
doen, gestus, a, um, verricht, gedaan,-richten,
en Romani, gen. Romanrum, de Romeinen) de
daden der Romeinen, de naam eener verzameling van vertellingen uit den tijd der Romein
keizers, welker wordingstijd echter in de-sche
de 12de of 13de eeuw valt.
Gestátie (spr. tie = tsie), f. (gestatio, van
gestàre, bij zich dragen, enz.) 't dragen, omdragen, of zich laten ronddragen; houding, het
gedrag; de tijd der dracht, der zwangerschap.
Gesten, pl. z. gestus. ond. gestie; gesticuleeren, lat. (gesticulari, v. gesticulus,
verklw. v. gestus, z. ald.) handbewegingen
of gebaren maken; - gesticulatie (spr. -tsie),
f. (gesticulatio) gebarenspraak, handbeweging,
hand- en gebarenspel; - gesticulator, m. gebarenmaker, redenaar, die veel gebaren maakt;
ook goochelaar.
Géstie, f. lat. (gestio, van gerére, dragen, doen,
verrichten, enz.) 't doen, verrichting, beroepsKRAMERS-ZONDERVAN.
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volvoering, bestuur; - gestio pro heréde, stil
aanvaarding eener erfenis; - gestor,-zwijgend
m. drager, bestuurder, verrichter; - gestar
f eudi, m. leenbeheerder; - g. negotiórum, zaak
zaakvoerder; - gestus, m., ook pl.-warnem,
gestus of genten, eig. wijze hoe men zich houdt
of gedraagt; lichaamshouding, -beweging of
gebaren van een redenaar, inz. handbeweging,
de uitdrukking der handen.
Gèsu, m. it. (spr. dzjézu) Jezus.
Getah-Tahoe, plantaardig was op Sumatra
(v. Ficus ceri f lua); - getah-pertjah, z. g u t t apercha.
Gettatore (spr. dzj-), m. it. z. m a 1 o c c h i o.
Gétto, z. ghetto.
Gum, n. lat. Bot. benedictenkruid, nagel
-kruid
(G. urbanum enz.).
Geumatiek of genstiek, f. gr. (van geuesthai,
proeven) leer van wat zich iaat proeven; -geusis, f. 't proeven; - geusiodysphorie, f. onaangename gewaarwording, door (slecht) smakende spijzen voortgebracht; - geustisch, adj.
wat het proeven of den smaak betreft; - geustonusi, m. pl. ziekten van de werktuigen van
den smaak.
Geus, m. geuzen (van het fr. gueux, bede
onder de landvoogdij-lars)jim,den156
der hertogin van Parma aan de verbonden
nederl. edelen bij wijze van verachting werd
gegeven, en die later een scheldnaam voor de
Gereformeerden van de zijde der R. Katholieken werd; - geus of geusje is ook de naam
eener kleine vlag, die van de boegsteng afwaait
(zoo genoemd naar de Watergeuzen, die namelijk aldaar hun standaard heschen met de
kleuren van den prins van Oranje en er alzoo
hunne verschijning mede aankondigden); geuzenpenning, m. in 1566 geslagen gouden en
zilveren penning, vertoonende aan de eene
zijde het borstbeeld van Philips II en aan de
keerzijde een bedelzak met de woorden: f idèles
au roi jusqu'd la besace, d. i. den koning getrouw tot aan den bedelzak.
Geustiek enz., z. ond. g e u m a t i e k.
Ghaat, f. skr. waterstoep aan den oever
van den Ganges of een andere heilige rivier,
waarop de stervenden gelegd worden teneinde
aldaar den . geest te geven.
Ghamar of s c h a m a r, m. arab. (char,
wijn, in het algemeen bedwelmende drank, v.
chamara, gisten) roode wijn in 't Oosten (vgl.
s a h b a).
Ghazéle, f., pl. ghasélen, arab. (eig. lof- of
minnedicht en in 't algemeen minnekout, van
ghazila, verliefde gesprekken houden) soort
van arabische lyrische gedichten van eigenaar
kunstigen vorm, meestal van erotischen-dig
inhoud, met moraal en satire doorweven en
bestaande uit tweeregelige strophen, die door
een gelijk rijm van den tweeden regel met
elkaar verbonden zijn.
Gházi, m. arab. (ghdzi) held, krijgsman, inz.
een, die de ongeloovigen bestrijdt; - ghazidsjah,
m. heilige oorlog of veldtocht tegen de ongeloovigen.
-
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Gherlah of gherri, m. britsch- indische lengtemaat, inz. in Bengalen = 1/16 g o s = 57,15 mM.
Ghetto, n. it. jodenwijk of jodenstraat te Rome
en in andere groote ital. en oostersche steden.
Ghiaur, z. g i a u r.
Ghibellijnen, z. o. G u e 1 f e n.
Ghilams, pl. chineesche zijden stoffen.
Ghiribfzzi, pl. it. (sing. ghirüizzo, in 't alge
gril, inval) wonderlijke invallen, willekeu--men
rige, verrassende sprongen in de muziek.
Ghun, turk. naam der boden noodmunten,
die soms in Turkije geslagen werden.
Giallo, it. (spr. dzjallo) geel; - giallo antico, oud
geel: eene geelachtige marmersoort, die enkel
aan gedenkteekens van oude bouwkunst wordt
gevonden; - giallosanto, gele plantenverf voor
miniatuurschilders; - giallorino, z. n a p e 1 s c h
g e e 1.
Giangírgulo, m. it. (spr. dzjangoergoelo, d. i.
eig. Jan Gorgel) karakterrol van een lompen,
vierkanten boer op het italiaansche tooneel.
Giant, m. eng. (spr. dzjai'nt) reus; - giantpowder, n. (spr. -poud'r) dynamiet.
Giardinária, f. it. (spr. dzjar-) loge der tuinier
bij de Carbonari.
-ster
Giaur of Ghiaur, m. turk. (z. V. a. g e b e r,
z. ald.) ongeloovige, ketter, scheldwoord voor
alle niet-Mohamedanen.
Gibbeh, f. overkleed voor man of vrouw in
Egypte.
gibbeus, adj. (lat. gibbósus, a, um, van gibba,
bult, bochel) bultig, gebult; - gibbifériseh, adj.
nw. lat. bultdragend; - gibbiflóriseh, adj. met
gebulte bloembladeren; - gibbipénniseh, adj.
met hobbelige vleugeldeksels; - gibbiróstriseh,
adj. met gebulten snavel; - gibbosus, a, um of
gibbus, a, um, adj. Bot. bultig of hokkig; gebult;
-- gibbositeit, f. het gebult- of vergroeid-zijn; de
bochel
Gibbon, golok of gibeo, m. langarm, een aap
met zeer lange armen, soort van orang-oetang
in 0. Indië.
Gibellijnen of Ghibellijnen, z. ond. G u e 1f e n.
Gibelótte, f. fr. (spr. zjeb-) f r i c a s s é e van
jonge hoenders, eig. van wildbraad (gibier).
Gibérn, f. (spr. zjibérn) fr. (gibérne) patroontasch.
Gibus, m. fr. (spr. zjibuus) cylinderhoed, die
plat gemaakt kan worden, klaphoed, reishoed.
Gidéon, hebr. mansn.: verbreker, verbrijzelaar, dappere strijder, z. Richt. 5. Vgl. de bijnamen: Makkabi en Martel, beide =
hamer.
Gieb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor C. G. A. Giebel (gest. 1881).
Gieshübler, n. mineraal water voor katarrhale
aandoeningen, uit Gieshiibl bij Karlsbad in
Bohemen.
Gig, f. eng. (in 't algemeen iets licht beweeg
vandaar drijftol, boot, viool enz.;-lijks,pend;
vgl. ook het fr. g i g u e, het duitsch g e i g e)
open dissel- of lamoenwagen met twee raderen;
lichte boot van plaatijzer voor de kanaalscheepvaart; slanke roeiboot.
Gigant, m. pl. Giganten, (gr. gigàs, pl. gigantes,
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d. i. uit de aarde geboren, van gelijke beteekenis
met gëgenës) gr. Myth. reuzen met drakenvoeten
van Gwa (of de aarde), uit het bloed van den ontmanden U r a Ti o s geboren, die aan Zeus het bezit van den troon betwistten en den Olympus bestormden, maar door Zeus en de andere goden
overwonnen werden (onderscheiden van de T it a n s, z. ald.); in 't algemeen reuzen, kolossale menschen.; - gigantëus, a, um, adj. nw. lat.
Bot. reusachtig; - gigantif lorus, a, urn, lat. Bot.
reusbloemig, zeer grootbloemig; - gigantisch
of gigantésk, adj. (it. gigantésco, fr. gigantésque)
reusachtig, sterk, groot als een reus, kolossaal;
- gigantographie, f. beschrijving of geschiedenis
der reuzen; - gigantomachie, f. reuzenstrijd in
de Myth. ; - gigantologie, f. leer van de reuzen;
gigantosteologie, f. leer van de reuzenbeenderen.
Gigerl, m. dui. modegek, fat.
Gigliato, m. it. (spr. dzjiljjáto; v. giglio, lelie)
eig. zeeehino gigiiato, florentijnsche rekenmunt,
dukaat of ongeveer f 5,60.
Gigot, m. fr. (spr. zjigo; v. gigue, z. ald.,
wegens de gelijkenis op een viool) bout (van een
schaap, enz.); ook de van boven zeer wijd wordende - mouwen aan vrouwenkleederen; pl.
gigots.
Gigue, f. fr. (spr. zjieg' ; provenc. en it. giga,
van 't mid. hoogd. gfga, nw. hoogd. geige,
viool) klein vroolijk muziekstuk ter begeleiding
van zekeren dans; die fransche dans zelf.
Gilbert, oudd. mansn. (hetzij van oudd. g e i 1,
geil, krachtig, welig of v. gelo, geel, en Beraht,
berht, schitterend, beroemd) de krachtig of geel
blinkende, roemvolle; ook naam eener maat
voor brandhout te Frankfort; ook naam van de
praktische eenheid van magnetomotorische
kracht (= Ampèretour of Ampèrewinding).
Gilde of gild, n. (nederduitsch gilde, eng.
guild; oorspr. bijeenbrenging, offer, offermaal,
de bij 't offermaal vergaderde genooten, verwant
met g e l d, g e l d e n) in 't algemeen: gezelschap, vroeger inz. zulk een, dat op gemeene
kosten at en dronk en tot gemeenschappelijke
oogmerken bijeenkwam (hulp, begrafenis enz.);
bevoorrechte vereeniging, broederschap, b. v.
van de gezamenlijke beoefenaars van een bedrijf
of ambacht (bestaande uit meesters, broeders of
gezellen, enz.).
Gilet, n. fr. (spr. zjilé; naar men wil van zekeren goochelaar, genaamd G i 11 e, d. i. lEgidius;
dan : hansworst in een wambuis gekleed) vest,
lijfje, buis zonder mouwen; mansborstrok; gilet hydrostatique (spr. zjilè idrostatíék'), zwembuis, scaphander.
Gill, n. eng. kwartpint, kwartiertje, eng. inhoudsmaat voor droge en natte waren = 0,142
liter (vgl. quart e r en tun).
Gillie, m. eng. (spr. dzjílli) schotsche knecht,
inz. jager of rijknecht.
Gillis, Billis, z. ond. AE g i d e.
Gilstein, m. Min. soort van tufsteen, eene,
variëteit van den talksteen in Zwitserland en
elders.
gilvieephdliseh, adj. lat. gr. (van 't lat. gilvus,
a, um, geelachtig, grauw, vaal, en gr. kephale,
-r
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hoofd) met geelachtig of grijs hoofd; - gilvicólliseh, adj. vaalhalzig; - gilvipédiseh, adj. nw. lat.
grijsvoetig.
Gimel, derde letter in het hebr. alphabet, met
de g overeenkomende, als getalteeken drie beteekenend.
Gimians, m. pl. groote kamertapijten uit
Klein-Azië.
Gin, m. eng. (spr. dzjin; afkorting van 't fr.
genèvre) jenever, korenbrandewijn.
Gin, ook kin, yin of ketti, chineesch gewicht,
pond van ongeveer 600 gram.
Glue, m. fr., liever dsjin, arab. m. (vgl. het
lat. genius) daemon bij de Arabieren.
Ginèta, f. sp. (spr. chi-) stierengevechten en
ridderspelen.
Ginète, m. sp. lichte ruiter.
Gingals, pl. eng. wal-musketten der Hindoes
n 0. Indië, met lontsloten voorzien.
Gingang, n. javaansch (ginggang, gestreept)
of eng. gingham (spr. gingem; fr. guingan (spr.
genga ), oostindische stof van katoen, soms met
schors gemengd; inz. het fijn eng. namaaksel
daarvan; - ginghaméts, pl. gestreepte en gebloemde katoenen weefsels.
Gingerbeer, n. eng. (spr. dzíndzjerbier; v. ginger, gember, fr. gingembre, sp. gengibre, .lat. zingiber, zingiberi, gr. zingiberis) gemberbier, een
verfrisschende mousseerende drank, bestaande
uit eene met toevoegjng van gemberwortel in
gisting gebrachte suikeroplossing.
n. nw. lt. (kwalijk
kgevormd
g
Gingibraehlum
,
( J
uit het lat. gingiva, tandvleesch) scheurbuik aan
de armen; - gingipedium, scheurbuik aan de
voeten.
Gingiras, pl. oostindische zijden stoffen.
Gingfva, f. lat. mondslijmvlies, tandvleesch; gingivitis, tandvleeschontsteking.
Ginglymus, m. gr. (gínglymos) Anat. scharniergewricht, waarbij de beenderen zoodanig ver
zijn, dat buiging en uitstrekking mogelijk-enigd
is ; - ginglymódiseh of ginglymoidálisch, adj. wederzijds inpassend of ingevoegd, ingewricht.
Gin(k)go, chin. m. zilverabricoos, soort japansche boom (Salisburia).
Ginnistan, n. (spr. dsjin-; vgl. g i n e) pert.
Myth. woestijn der geesten of daemons.
Ginnus, m. (lat. ginnus en hinnus, gr. hinnos
en hynnos) bastaard van muildier en merrie.
Ginseng, m. (spr. dzjinséng) krachtwortel
(Panai), een wortel van kruidigen smaak en
zenuwprikkelende kracht, die door de Chineezen
hoog geschat wordt.
Ginst, f. (it. ginestra, v. 't lat. genista), z.
g e n i s t a.
Ginnungapap, noorsche Myth. de c h a o s,
gapende diepte, die er, volgens de E d d a, bestond, eer nog aarde en hemel was voortgebracht.

gzocménte, giocondóso, giocondévole, con
giocondezza, it. (spr. dzjo-; v. lat. jucundus) Muz.
aangenaam, bevallig, liefelijk, innemend; -

giocoso, giocosamente, giojóso, giolosétto, Muz.
(spr. dzjo- en s=z) schertsend, los weg.
Gior., bij natuurwetenschappelijke benamingen, afk. voor Giorna (gest. 1809).
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Giorgino (spr. dz jordz jino), oude zilveren rekenmunt in Genua en Modena.
Giornata, f. it. (spr. dzjornáta; v. giorno, dag)
dagwerk, voormalige ital. vlaktemaat van 100
tavo1en = 38,01 are.
Giovine Itália, f. it. (spr. dzjóurine-) het jonge
Italië (naam eener politieke partij van den
vooruitgang); ook een jong mensch.
Gips, n. gr. (gypsos, lat. gypsum) waterhoudende, zwavelzure kalk, een mineraal, dat inz.
tot stukadoorwerk, afgietsels van standbeelden,
vazen enz., tot vervaardiging van kunstmarmer
en pastelverf gebruikt wordt.
Gipsy, m. eng. (spr. dzjipsie) heiden, Bohemer,
lid van een omzwervenden stam (z. H e i d e n s
en Egyptiër.)
Gique, f. fr. (spr. zjiek') klein muziekstuk om
te dansen, in 6/8 of 12/8 maat.
Giraat, z. ond. giro.
Giraffe, f. (fr. Bira f e, it. gira f a, van 't arab.
zirá f ah, zorá f eh, egypt. sor-aphé, d. i. langhals)
kameelpardel in Afrika (Camelopardalis Bira f f a);
ook soort van dameskapsel, waarbij het achter
vlechten op het hoofd wordt-haringote
vastgestoken; ook rechtopstaande forte-piano,
klavierharp ; Astron. sterrenbeeld van den noordpool;- giraffe-fortepiano, f. rechtopstaande fortepiano.
Girálda, f. sp. (spr. chi-) weerhaan; een toren
in Sevilla.

Giránde, f. fr. (spr. zjiránd' ; van 't lat. gyrus,
kring, gyráre, it. girare, in een kring draaien)
springfontein met vele buizen of pijpen, uit welke waterstralen in de hoogte springen, die wegens de daarin besloten lucht een hevig gebruis
veroorzaken; ook een vuurwerk, dat eene menigte raketten op eens naar alle richtingen opwaarts werpt, eene vuurschoof, een vuurrad; girandole (spr. zjirandool'), it. girándola (spr.
dzji-), f. staande armblaker met verscheiden
armen; vuurrad, vuurkrans bij vuurwerken,
inz. het beroemde vuurwerk op den Engelenberg
te Rome, waarbij 1000 raketten op eens opstijgen; ook sieraad van diamanten.
Girant, z. ond. g i r o.
Girasole, it. (spr. dzjirasóle, van girare, zich
draaien, en sole, zon), girasol, fr. (spr. zjirasól) m.
zonnesteen, maansteen, eene verscheidenheid
van het edele veldspaat; ook it. paddenstoel.
Giravólta, f. ital. (spr. dzj -) kringloop, winding, kronkeling.
gíreeren, z. ond. g i r o.
Girib, lengtemaat in Perzië = 1,066 perz.
ellen.
Girl, f. eng. meisje; - young girl, jong meisje.
Giro, 1) m. it. (spr. dzjiro; van het lat. gyrus,
gr. gyros, kring) omloop, inz. geldomloop; omschrijven, e n d o s s e e r e n of schriftelijk overdragen van een wissel van den eenen bezitter op
den anderen; ook vergaderhuis der kooplieden
tot afsluiting van zaken, z. v. a. b e u r s ongeveer;
- girobank, f. aanwijzings- of overschrijvingsbank, deposito-bank, waarbij geldsommen door
enkel aan- en afschrijven van den een op den
ander worden overgedragen; - giro in binnen, ook
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blanco-giro, overdracht van een wissel door
bloote onderteekening, als op den wissel de som
niet genoemd is; - girogeld, n. giro- valuta (spr.
u =oe), f. gebruikelijke betaalkoers bij de bepaling van zekere wisselprijzen; - gireeren (spr.
dzji-; it. girare) een wissel of eene vordering op
een ander schriftelijk overdragen; - giránt, m.
(spr. dzjiránt) aanwijzer, overdrager, overschrijver van een wissel; - giraat, m. (spr. dzji-)
degene, op wien een wissel wordt overgedragen,
wisselovernemer; giro, 2) m. it.(spr. dzjíro) sterke,
zoete, roodachtige wijn van 't eiland Sardinië.
Gironde, f. fr. (spr. zjirónd') gematigde republikeinsche partij tijdens de eerste fransche revolutie (zoo geheeten, wijl de hoofden, alsook de meeste leden daarvan uit het departement der G ir o n d e afkomstig waren); - girondísten, girondjjnen, pl. (fr. girondins) aanhangers dier
partij.
Girouette, f. fr. (spr. zjiroe-ett; voor girotelle,
vgl. het it. girotta, vaan, van 't lat. gyrare, it.
girare, draaien) windwijzer, weerhaan; Mar.
vleugel, topstaander; oneig. veranderlijk, onbestendig, wispelturig mensch.
Gisela, f. oudd. vrouwennaam (v. gisal; gijzelaar) gijzelaarster.
Gitaar, z. guitarre.
Gitano, m. (spr. chitáno ; eig. Egyptenaar, van
't lat. ,Egyptidnus; vandaar ook het eng. gipsy
in gelijke beteekenis) omzwervend Heiden, Bohemer ; - gitana, Heidin (z. H e i d e n s) ; ook:
heidinnendans, zigeunerdans.
Githith, hebr. een woord, dat in het opschrift
van vele psalmen voorkomt; waarschijnlijk een
speeltuig ter begeleiding van die gezangen
(Psalm 8, I, enz.).
giubilóso, it. (spr. dzjoebilózo) Muz. jubelend,
vroolijk.
Giulio, m. it. (spr. dzjoelio) Juliër, voormalige
zilvermunt te Rome en te Florence =1/lo s c u d o.
Giunta, f. it. (spr. dzjoenta) verbond; in het
oude Venetië : raadsheeren aan den staatsraad
toegevoegd, j u n t a.
giusto, adj. it. (spr. dzjoesto, van 't lat. Justus,
a, um) juist, gepast, overeenstemmend; - giusto
tempo, juiste tijdmaat.
Givodan, z. V. a. O d i n of W o d a n (z. ald.).
Giwang, f. mal. oorbel.
Glabelle, f. nw. lat. (glabella, v. glabellus,
verklw. van glaber, glad, kaal) ruimte tusschen
de beide wenkbrauwen; - glabrifólisch, adj. met
gladde bladeren ; - glabriteit, f. gladheid, kaalheid.
glaber, -bra, -bruin, lat. Bot. kaal, onbehaard;
zonder haren of soortgelijke organen; - glaberrimus, zeer kaal; - glabratus, a, um, van haren
ontdaan, geschoren; - glabrescens, kaalwordend,
wat met den tijd de haarbekleeding verliest.
Glaee, f. fr. (spr. glass' ; van 't lat. glades, ijs)
kunstmatig bereid, eetbaar ijs; roomijs; ook:
gegoten suiker op gebak; spiegelglas, een
spiegel; - glace d'argent (spr. --darzjan) zware wit
zijden stof met ingewerkte zilverbloemen; glacerie, f. (spr. glaas'rie) kunst om spiegelglas
te maken; spiegelgieterij ; - glacière, f. ijskel-
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der; ijsgroeve; - glaceeren, doen bevriezen of
verstijven; tot eene gelei laten verkoken; oversuikeren; ook zekere voorwerpen, als linten,
handschoenen enz. blinkend maken; hen glanzen, een spiegelenden glans geven; - glacéhandschoenen enz., geglansde handschoenen
enz. ; - glacé, n. met goud of zilver besponnen
zijde; - glacialine, f. bewaarmiddel voor melk,
vleesch enz.
Glacialist, m. fr. (v. glacier, spr. glaasje, gletscher) gletscherkenner.
Glacis, n. fr. (spr. glasi; van 't mid. lat. glatia,
vlakte, eig. vlakmaking, effening, van het duitsche glatt, g 1. a d) veldborstwering, verweerhelling, zachte en effen helling of glooiing, die van
de kruin van den bedekten weg begint en in het
veld uitloopt; bij de suikerfabricatie: trechter vormige verwijding van den ketelrand, waarom
de overgekookte suiker terug loopt.
Glagon, m. fr. (spr. glasos; vgl. g 1 a c e) ijsschol; Arch. sieraad aan de randen der waterkommen, fonteinen enz., in den vorm van ijsschollen, ijskegels enz.
Gladakker, m. (v. jay. galadag, gladag, bij
Europeanen gladak, transportdienst, vervoer
slecht oud paard, knol, ook onbeheerd-midel)
loopende hond, kamponghond; ook geslepen, gewikst persoon.
Gladheien, n. noorsche Myth., „vreugdeheem",
waarin Walhalla lag.
Gladiàtor, m. lat. (v. gladlus, zwaard) zwaardvechter, kampvechter bij de openlijke schouwspelen der oude Romeinen; de s t e r v e n d e
g 1 a d i a t o r, een meesterstuk van oude
beeldhouwkunst; - gladiatórisch, adj. op zwaard
gladi jus et potéstas, n. Jur.-vechtrswijz;
zwaardrecht of het hooge lijfstraffelijke recht;
- gladli poena, doodstraf door zwaard of bijl.
Glagah, f. mal. riet (bosch).
glagolftische taal (v. 't slay. glagol, woord,
glagOlati, spreken) oude, heilige slavische taal;
- glagolitische letters, glagolisch alphabet, oud slavisch alphabet.
glaireus, adj. fr. (glaireux, spr. glèreu) slijmig.
glandula, lat., pl. glandulae; eig. verklw. v.
glans, eikel) klier, klieren, vochtafscheidende
organen in het menschelijk en dierlijk lichaam;
zoo doen de nieren dienst bij de urineafscheiding en de lympheklieren (z.a.)geven
lymphe of bloedwei (serum); - glandulae conglomerátae, pl. korrelige klieren; - gl. lacrymáles,
traanklieren; - gl. mammariae, borst (of boe
- gl. mesenterii, darmscheilklieren; --zem)klirn;
gl. nectari f Brae, Bot. honigkliertjes; - gl. paratides, oorklieren; - gl. pituitariae, slijmklieren; glandüla thyreoidéa, schildklier; - gland. thyr.
preparaat, medicijn, bereid uit schildklieren (van
schapen) tegen Basedowsche ziekte, myxoedeem, z. a. ; - glandula thymus, zwezerik, ook
als geneesmiddel in gebruik; - glandílae Lupuli,
hopkleeren, vanwaar lupuline als geneesmiddel;
- glanduleus, adj. (lat. glandulósus, a, urn)
klierachtig, klierig; - glandulositeit . ( spr. s=z),
f. nw. lat. klierachtigheid; - glandifórm, adj.
eikelvormig.
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Glans, f. lat. de eikel; vgl. g 1 a n d u 1 a.
Glauberiet, n. (naar den geneesheer en schei

genoemd), een-kundigeG1abr,st.68
mineraal uit zwavelzuur natron (z. aid.) en gips
bestaande, ook b r o n n i a r t i e t geheeten; —
glauberzout, n. (sal mirabile Glaubèri) zwavel-

zure soda, veelvuldig als purgeermiddel aan gewend; het wordt door vele bronnen in Lotharingen geleverd.
Glaucèdo, f. nw. lat., z. v. a. g 1 a u k o m a.
glaucus, a, um, lat. zeegroen; blauwgroen;
grauwgroen; — glaucescens, lat. zeegroenachtig; —
glaueus, m. gr. (G 1 a u k o s; eig. de blauw
glanzende) Myth. zeegod, wien men de-achtig
gave der prophetie toekende.
Glaukóma, n. gr. (v. glaukos, grijsblauw) Med.
groene staar, die haar zetel in het glasachtig lichaam der oogen heeft; bedrog, goochelwerk,
oogmisleiding; — glaukomateus, nw. lat. of glaukomátisch, adj. met de groene staar behept; glaukophf llisch, adj. met grijsgroene bladeren; —
glaukopódisch, adj. met grijsgroene voeten; —
glaukoptérisch, adj. met grijsgroene vleugels; —
glaukósis, f. gr. vorming of ontstaan van de
groene staar, de verduistering van het glasachtig
lichaam.
Glavà, f. slay. hoofd; — glavar, m. familiehoofd; — glavnitza, f. hoofdgeld, hoofdelijke be-
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zoet) m. zoetigheids- of mostmeter, werktuig tot
toetsing der wijnen, inz. met betrekking tot hun
suikergehalte, uitgevonden door C h e v a l i e r
te Parijs, in 1840.
Gliadine, f. (van het gr. glia, lijm) Chem. bestanddeel van de kleefstof, plantenlijm.
Glimmer, kaliveidspaat, bestanddeel van lei,
basalt, gneis, of graniet; volksnaam: kattenzilver of kattengoud. Zie mica.
Glioom, n. zenuwgezwel in de hersenen of het
ruggemerg.
Glires, pl. lat. (van glis, bergrat) knaagdieren.
Glissáde, f. fr. (spr. glies—; van glisser, glijden)
glijden, uitglijden; sleep- of glijpas in het dansen;
uitglijden van de degenkling bij het schermen; —
glissánt, adj. glibberig; bedenkelijk, netelig, misselijk; — glissándo, glissicáto, it. (spr. glies—)
Muz. glijdend, zacht, gesleept of slepend.
Glit, n. (fr. glette, hoogd. gldtte), loodoxyde of
masticot, in kleine loovertjes gekristalliseerd,
1 i t h a r g y r i u m.
Globe, f. (lat. globus) kogel, bol, inz. kunstmatige aardbol (globus terrestris), of hemelbol
(globus cceléstis); — globus hystericus, Med. plaatselijke krampachtige pijn bij de hysterie,
het zoogen. opstijgen der baarmoeder; — globus
imperialis, rijksappel; — globe de compression, m.
fr. (spr. gloob' de konpressjón) Mil. soort van sterk
geladen mijnen, door B e 1 i d o r in 1725 uitgevonden; globaal, adj. en adv. over 't geheel
genomen, bij wijze van overslag of raming; —
globleeps, adj. nw. lat. met kogelronden kop; —
globieórniseh, adj. met kogeltjes aan de voelsprieten; — globiférisch, adj. met bolronde verhevenheden; — globiflóriseh, adj. met bolronde
bloesems; — globigerine, f. klein bolvormig lichaam in het diepzeeslijk aangetroffen; — globipórisch, adj. met ronde zweetgaatjes; — globeus,
lat. (globósus, a, um) en globuleus, nw. lat. adj.

lasting.
Glaymore, n. eng. (spr. gleemoor) breed
schotsch zwaard.
Glazuren (van g 1 a s, met lat. uitgang) met
glazuur overdekken, glanzend maken; — glazuur,
f. verglazing, overglazing, verglaassel, glazige
stof, waarmede aarden vaatwerk wordt overtogen; Pict. overdekking met lichte, blinkende
kleuren; glad en blinkend bekleedsel der tanden.
gleba, f. lat. aardkluit; een stuk, brok, klomp;
— glebae adscriptus, z. adscriptus, ond. a d s c r ib e e r e n; — glebeus, adj. (lat. glebósus, a, um) kogelvormig, bolvormig, uit kogeltjes, bolletjes
vol kluiten, klonterig.
bestaande; — globosieten, m. pl. nw. lat., ronde,
Glechóma, n. Bot. hondsdraf, aardveil, onder- als gedraaide schelpversteeningen; — globositeit
have, kruip door den tuin.
(spr. s = z), f. lat. (globositas) kogelvorm; — gloGlee, n. eng. (spr. glie) soort oud eng. liederen. bulus, m. lat. kogeltje, bolletje;— globuli martiáles
Gleis, n. (fr. glaise = pottebakkersklei) ver - of f erruginosi, pl. Med. 'ijzerkogeltjes, uit wijnglaasd steenwerk; — gleiswerk, n. verglaasd aar - steen en ijzer bereid; — g. sanguinís, bloedboldewerk.
letjes; — globulaire taktiek, f. nw. lat.-gr. vuur Gleisenaar, m. (hgd. Gleiszner) huichelaar, krijgskunst; — globularia, f. nw. lat. Bot. kogelveinzer.
bloem; — globularis, nw. lat. Bot. kogeldragend;
Glen, n. gael. kloof, dal, gewoonlijk zonder — globulieten, m. pl. N. H. kevers met bol- of
plantengroei (het tegengest. van s t r a t h, knotsvormige voelsprieten; — globuline, f. nw.
breed, bebouwd dal).
lat. eiwitstof (proteine) volgens Berzelius het
Gléne, f. gr. oogappel; Med. ondiepe gewrichts- hoofdbestanddeel der bloedbolletjes.
vlakte, vlakke indieping; -- glenitis, f. lensont- Globe-oil, n. eng. (spr. glo-boil) amerikaansch
steking in 't oog; — glenoidisch, adj. vlak uitge- smeer uit petroleumbezinksel.
bold.
Globetrotter, m. reiziger, die „de geheele weglengarry cap, f. eng. (spr. kei) muts van het reld" afreist; eigenl. iemand, die een reis om de
schotsche nationale kostuum.
wereld doet.
Gletsjer, m. (hoogd. gletscher van 't fr. glacier Globoine, f. z. v. a. nitro-glycerine
en dit van lat. glacies, ijs) ijsmassa, op de sneeuw (z. aid.).
uit firnsneeuw ontstaan, in de dalen der-grens
Gloeikous(je), n. kousje van katoen of chinahooggebergten voortschuivende en bij afsmelting gras, gedompeld in een oplossing van thorium en
de oorsprong van rivieren vormende.
ceriumnitraat, dat, in brandend gas tot asch
Glénkometer, gr. (van gleukos, most,. onge- geworden, gaat gloeien en schitterend licht geeft
giste zoete wijn) of glfkometer (van glykys, (uitvinder von Welsbach); - gloeilamp, f. gla-
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zen ballon, waarin draden van metaal of zeldzame aarden door een elektrischen stroom dan
wel alkohol- of spiritusdampen gloeiend gemaakt
worden; — gasgloeilicht, n. het gaslicht door
gloeikousjes geleid.
Gloire, f. fr. (spr. glàar') roem vgl. g 1 o r i a.
Glomus, n. lat. (gehit. gloméris ; verwant met
globus, z. g 1 o b e) kluwen; Chir. wondstopsel,
wiek van pluksel; — glomeratus, a, um, lat. kogel-,
bal- of kluwenvormig; — glomeriden, pl. nw. lat.
N. H. kogeldieren; — glomeriflórisch, adj. met
samengehoopte bloemen; — glomerikárpiseh, adj.
met samengehoopte vruchten; — glómerulus, m.
nw. lat. Bot. bolletje of kluwen.
Glonoine, nitroglycerine, z. a.
Gloria, lat. of glórie, f. roem, eer, heerlijkheid,
hoogheid, glans ; straalkrans om het hoofdvan een
heilige; schilderij van den open hemel met zijne
bewoners, een hemelstuk; bij vuurwerken:
groote staande zon; het gloria, een lofzang, naar
den lofzang der engelen bij Jezus' geboorte,
Luc. II, 14: gloria in excélsis Dee, eere zij God
in de hoogte! gloria matris, eig. eere der moeder,
eene zeer schoone zeeschelp; — gloria mundi, eig
roem der wereld en gloria rubrórum, eig. roem
der rooden, Bot. twee schoone tulpensoorten; —
q

gloria patri, luie et spiritui sancto in secula
seculorum, eere zij God den Vader, den Zoon en
den heil. Geest in alle eeuwigheid; — in magórem
Dei gloriam, tot grooter roem van God;— sic transit gloria mundi, zoo vergaat de heerlijkheid der
wereld; — gloria, f. fr. kleine kop sterke koffie
met (over suiker afgebranden) cognac; — glorieeren (lat. gloriaari), zichzelf roemen, pralen ; —
glorifieátie (spr. l=ts), f. Theol. verheffing van
het schepsel tot de eeuwige heerlijkheid, ver
lat. glori fócáre),-herlijkng;—of (later
verheerlijken; — glorióle, f. fr. (lat. glorióla)
armhartige roem, ijdele, nietige praal; — gloriéus,
adj. (lat. gloriosus, a, um), roemrijk, prijs- of
roemwaardig; heerlijk, verheerlijkt, schitterend;
ook grootsprekend, pochend, grootsch; — gloriósae memorise, afgek. gl. m. of glor. mem.,
roemrijker gedachtenis; — gloriósa, f. Bot.
prachtlelie, pronkgewas.
Glossaret, m. eng. wollen, halfzijden stof uit
Norwich (spr. norritsj) in Engeland.
Glosse, f. (van het gr. glossa of glottis, tong,
spraak) Gram. oorspr. een duister, verklaring
behoevend woord; gew. uitlegging, verklaring,
opheldering, woordverklaring, aanmerking (beter glosséma) ; r a n d g 1 o s s e, randverklaring, kantteekening, aanmerking; dit laatste
vaak in ongunstiger zin: glossen maken op =
spotten met; — glosse, Poët. naam van eene
poëtische kunstgreep, die eene gedachte, in een
zoogen. thema aangegeven, zoodanig in even zoo
veel strophen, gew. d e c i m e n (z. aid.) ontwikkelt, als het thema verzen bevat, zoo dat op
het einde van elke strophe een vers van het
thema staat; — glossarium, n. lat. woordenboek
ter verklaring inz. van verouderde, onbekend
geworden woorden; — glossarium etymologicum,
afleidend woordenboek, waarin de afstamming
der woorden wordt aangegeven, eene taalbron;
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— glozen, gleuzen, glozeeren, verklaren, uitleggen,
letten op iets (verouderd) ; — glosseeren, nw. lat.
g l o s s e n, aanmerkingen, inz. berispende aan
maken; uitleggen, ophelderen; —-merking
glossàtor, m. uitlegger, woordverklaarder, kant
middeleeuwen: de ver -teknar;iz.d
corpus juris civilis te Bologna;-klardesvnht
— gloeságra, n. gr. Med. jichtige tongpijn; —
glossalgie, f. tongpijn; — glossánthrax, m. pestkool aan de tong, kwaadaardige tongblaren; —
glossepiglóttisch, adj. tong en strotklep betreffende ; — glossitis, f. tongontsteking, tongbrand;
— glossoeèle, f. tongbreuk, krampachtig uitsteken der tong; — glossodésmus, m. tongriem; —
glossograaf, m. kantteekenaar, glossenschrijver;
— glossographie, f. tongbeschrijving; ook schrijven van kantteekeningen; — glossolalie, z.
g 1 o t t o 1 a 1 i e; — glossologie, f. tongleer; leer
van de talen, taalleer z. g 1 o t t o 1 o g i e; —
glossoloog, m. taalkundige; — glossolysis, f. tongverlamming met verslapping; — glossomanie, f.
Z. g 1 o( t o m a n i e; — glossomantie (spr. 1= is)
f. tongwaarzeggerij, de kunst om uit den staat
der tong tot eene reeds aanwezige of zich pas
ontwikkelende ziekte te besluiten; — glossóneus,
m. tonggezwel; — glossonomie, f. leer der taalwetten (g r a m m a t i c a); — glossopalatinisch,
adj. tong en verhemelte betreffende; — glossopétren, pl. tongsteenen, slangetongen, versteende haaietanden; — glossopharjngisch, adj. tong
en keel betreffend; — glossoplegie, f. tongverlamming zonder verslapping; — glossoptásis, f.
uitzakking der tong; — glossorrhagie, f. bloed
uit de tongvaten; — glossoscirrhus, m.-vloeing
knoestgezwel van de tong, tongkanker; — glossoskopie, f. 't bezien, onderzoek der tong; — glossospasme, n. tongkramp; — glossostaphylinisch,
adj. tong en huig betreffende; — glossotomie, f.
tonguitsnijding.
Glossina palpális, f. soort afrikaansche vlieg,
die de slaapziekteparasiet overbrengt.
glossy fingers, eng. glanzende vingers, een
eigenaardig verschijnsel bij lieden die aan
zenuwpijnen lijden.
Glottis, f. gr. stemspleet, luchtpijpspleet; —
glottisoedeem, n. zwelling van de inwendige
deelen van den strot (larynx.); — glottolalie, f. of
glossolalie, f. (vgl. g 1 o s s e) 't spreken in vreemde talen; in den Bijbel (handel. der Apostelen)
het spreken in tangen of in vreemde talen der
Apostelen door een wonder op den Pinksterdag;
— glottologie, f. taalleer, wetenschap, geschiede
talen; — glottomanie, f. overdreven zucht-nisder
om vreemde talen te spreken.
Glouton, m. fr. (spr. gloetdi ; van 't lat. gluto,
gerit. glutónis, verslinder; glutire, verslinden)
veelvraat, slokop; — gloutonnerie, f. gulzigheid,
vraatzucht.
Glovertoren, m. de toren met vuur- of zuur
-vastepnrzwlufabiek.
gluant, acs j . fr. (spr. gluaii) kleverig.
Gluelne, glucose, z. ond. g 1 y c e r i a.
Glucinum, n. zie b e r y 11 i u m.
Glick ant, dui. veel geluk ! gelukkige reis!
vooral bij de mijnwerkers in gebruik.
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Gluekísme, n. Muz. voorliefde tot de muziek
van Gluck (gest. 1787); - gluekist, m. aanhanger
voorstander van Glücks muziek (in tegenst. van
die van Piccini, de zoogenaamde p i c c i n i sten).
gl'fma, glumélla, f. lat. Bot. kaf der grassoorten; - gluma colycina, kelkkafje; - gl. corollina,
kroonkafje; - gl. corollina univalvis, eenkleppig
kroonkafje; - glumacéus, a, um, Bot. kafachtig,
kafbladachtig; - glumella of glumellula, f. lat.
honigschubje.
Glutwën, pl. gr. (van glutos, vat), Anat.
vaatspieren.
Gluten, n. lat. Chem. lijmstof, plantenlijm, een
stikstofhoudend, vliezig, week, zeer veêrkrachtig,
kleverig bestanddeel, inz. in het zetmeel der
graangewassen en peulvruchten voorkomende;
ook het kleverige vocht van dierlijke lichamen; - glutineus, adj. (glutinósus, a, um) kleverig en lijmig; - glutinantla (spr. lia= tsia), pl,
(van glulinans, lijmend, glutináre, lijmen) Chir.
lijm-, bind- of kleefmiddelen; - glutinátie (spr. tie
= Isie), f. (glutinatio), f. samenlijming, 't aaneenkleven; - glutinatief, adj. lijmend, verbindend,
samenheelend; - glutine, f. Chem. beenderlijm,
o s s e i n e;- glutinosus, a, um, lat. Bot. kleverig,
lijmig.
Glyceria, gr. (van glykeros, glykys, zoet) vr.
naam: de zoete, aangename; - glycerine, f.
oliezoet, eene zoetachtig smakende stof, die
uit de verzeeping der vetten ontstaat, welke
op verscheiden wijze wordt gebruikt, b.v. om
het bevriezen van water te voorkomen, voedingsmiddelen versch te houden, de huid lenig te
naaken (g 1 y c e r i n e-z e e p) enz. ;- glycerynenitraat, n. nitroglycerine z. a. ; glyeaemie, f. aanwezigheid van suiker in het
bloed; - glycine of glutine, f. Bot. amerikaansche
plant met peulvruchten; ook Min. z o e ta a r d e of glycine-aarde, een metaal-oxyde,
in 1798 door V a u que 1 i n het eerst in den
beryl en smaragd ontdekt; het glycine of oxyphenylglycine is in de photographie als ontwikkelaar in gebruik; - glycium of b e r y 11 i u m,
n. metallische basis der glycineaarde; - glycion
of glykion, n. zoethout; - glycol, f. een soort
alkohol, die kleurloos is, dik en koetachtig van
smaak; - glyeoeolle, f. lijmzoet, lijmsuiker, een
zoetsmakend ontledingsproduct van lijm, door
verhitting daarvan met vloeibare potasch gevormd; amido-azijnzuur; het komt ook in de
gal voor; - glycogeen, n. suikervormend; glyeosurie, f. 't wateren van suikerhoudende
urine ; - glycose of glucose, f. druivensuiker,
zetmeelsuiker; - glycyloxyde, n. chemische
basis van alle vetten en oliën; - glycyphagie, f.
zoeteten, veelvuldig genot van zoetigheden; glycyphaag, m. zoeteter, snoeper, zoetekauw; glycypikron, n. bitterzoet; - glyeyrrhiza, f. zoethout, zoetwortel; - glyeyrrhizzne, n. zoethoutsuiker, het eigen suikerachtig beginsel uit den
zoethoutwortel; - glykometer, m., z. g 1 e u k om e t e r; - gl f kyskoop, m. werktuig tot onderzoek van het suikergehalte eener stof.
glykónische verzen, oud gr. lyrische verssoort
,
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(naar men zegt aldus genoemd naar haren vinder,
den overigens onbekenden dichter G 1 y k o n)
bestaande uit een trocheus of spondeus, een
daktylus en een amphimacer of daktylus
Glyphe, Glyph, m. gr. (glyphis, f. v. glyphein,
inkerven, insnijden) Arch. insnede, kerf, groefstreep, als sieraad aangebracht; - glyphánon,
n. graveerijzer, beitel; - glyphiek of glyptiek, f.
snij-, kerf- of graveerkunst, de steensnijkunst;
beeldhouwkunst, beeldsnijderij ; teeken, indruk
op de rol van een phonograaf;- glyphisch, adj. ge
sneden, gegraveerd;- glyphogène, f. fr. een te Parijs door den scheikundige D e 1 e s c h a m p s
uitgevonden etsmiddel voor de staalgravure; glyphographie, f. kunst om verheven typen of
platen langs galvanischen weg te vervaardigen,
om deze als houtsneden te drukken, een deel der
galvanoplastiek; nieuw uitgevonden
manier om koperplaten voor de teekening en
den galvanischen druk voor te bereiden; glyphoskóop, f. soort photographietoestel;
glypten, pl. figuren in metaal of steen gegriffeld
of gebeiteld; gesneden steenen; - glyptognosie
(spr. s=z), f. kennis der gesneden steenen; - glyptographie, f. beschrijving van gesneden steenen; -,
glyptospermàten, pl. Bot. veelvoudig gekerfde
zaadkernen; - glyptotheek, f. verzameling van
gesneden steenen, ook in 't algemeen van beeldhouwwerk, zooals de groote verzameling van
beeldhouwwerken te Munchen.
Gnaphálium leopontopódium, n. Bot. e d e 1weiss z.a.
Gnathalgie, f. gr. (v. gnathos, kinnebak, wang)
wangpijn; - gnathorrhagie, f. sterke bloeding
uit de uitwendige oppervlakte der wangen; gnathospásme, n. kinnebakskramp.
Guathon, m. gr. een p a r a s i e t.
Gneis, n. gelaagd gesteente, bestaande uit een
kristallijn mengsel van veldspaat, glimmer en
kwarts, van leiachtige structuur.
Gnidia, f. gr. bijnaam van Venus, naar de
stad G n i d u s in Karië, waar zij een tempel
had.
Gnocco, pl. gnoechi (spr. -ki) meelklont;
soort meelspijs.
Gnoe, gnoedier, z. g n u.
Gnomen, pl. (fr. gnome, it. en sp. gnomo) 1)
aard- of berggeesten, in de aarde wonende en
schatten bewakende elementair -gees
t e n (z. ald.), waarsch. van gelijken oorsprong
met het volgende woord, dus eig. kundige geesten; 2) gr. (van ge, inzicht, kennis, oordeel,
spreuk) gedenk- of leerspreuken; - gnomleus,
m. vervaardiger van gedenkspreuken, leer
spreukd.ichter; - gnomisch, adj. in spreuken
vervat, spreukvormig; - gnomische dichters,
spreukdichters; - gnomologie, f. spreukenboek,
verzameling van gedenkspreuken.
Gnomon, m. gr. (eig. in 't algemeen kenner,
aanwijzer, v. gnonai, infin. aoristi van gignoskein, kennen, erkennen) richtsnoer, hoekmeter,
winkelhaak, zonnewijzer, astronomische wijzer;
vgl. f i 1 a r g n o m n n; Arith. getal, dat, gevoegd bij een quadraatgetal, opnieuw een
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quadraatgetal geeft; Geom. figuur, die van een
parallelogram overblijft, wanneer een kleiner
parallelogram, welks diagonaal geheel in de
diagonaal van het groote ligt, daaruit wordt genomen ; tand, waaraan men den ouderdom der
paarden kent; — gnomonlka, f. zonnewijzerskunst.
Gnosis, f. gr. (v. gnvnai; vgl. g n o m o n)
kennis; inz. hooger inzicht, diepere, geheime
kennis der Chr.g
odsdienstieer,
's -p
eculat ideaal
(
tief) weten op godsdienstig gebied, de godsdienstphilosophie der eerste eeuwen na Chr. ; — gnoseologie, f. kennisleer, z. v. a. m e t a p h y s i e k;
— gnosimáchen, m. pl. christelijke secte in de
7de eeuw, die alle leerstelsels verwierp; — gnostieken, m. pl. geheimkenners, zoogen. godswijzen, door gewaande goddelijke openbaringen
hoog verlichte christenwijsgeeren in de eerste
Chr. kerk; — gnosticisme, n. leer der gnostieken;
oplossing der positieve leer in speculatie; —
gnostiseh, adj. geheimkundig; — gnostologie, f.
alweterij.
Gnu (ho ttentotsch gnoe of njoe, holl. gnu, fr.
gnou of niou, eng. gnu of gnoo), gnoe of gnoedier,
soort van antilopen in Afrika, het w i l d e
b e e s t der Zuid-Afrikanen (Catoblepas, inz.
C. gnu).

go, eng. gaan; ga, gaat, enz.; — go ahead! (spr.
—ehèd') ga voort, altijd door!
Goal, f. (spr. goof) eng. doel, doelwit, in de

sporttaal; — goalkeeper, m. eng. doelverdediger;
— goalkick, eng. doelschop, uittrap.
Gobang, m. mal. halve-stuiverstuk; duit.
Gobelet, m. fr. (spr. gob'lè; mid.lat. gobellus,
gobelletus, beker, provenc: cubel, tuba, kuip,
klein vat, copa, beker, v. 't lat. cupa, cuppa,
kuip, vat) beker, dobbelbeker der goochelaars;
drinkbeker, kop; — joueur (spr. zjoe-) de gobeleís,
goochelaar; — gobelétte, f. fr. Mar. klein vaartuig
met masten en vierhoekig zeil.
Gobelins, m. pl. fr. (spr. gob'leh) fransche behangseltapijten met ingewerkte figuren uit de
in 1667 door Colbert voor den staat aangekochte tapijtfabriek te Parijs, welke nog eene
van de merkwaardigheden dier hoofdstad is.
De naam komt van de familie van Jean Gobelin,
een wolverver in het midden der 15de eeuw, die
den grond tot de fabriek legde; — gobeline, f.
zekere kleurstof voor muren.
Gobemouches, m. fr. (spr. gob'moesj' ; van
gober, ophappen, verslinden, een woord van eelt.
oorsprong) eig. vliegenvanger; vandaar eene
soort van vogels, hagedissen en planten, die
zeer bedreven in het vliegenvangen zijn; oneig.
lichtgeloovige, nieuwsgierige; jabroer.
Gobernacion, f. sp. regeering; regeeringsgebouw.
gochem of goochem, hebr. wijs, verstandig,
slim, sluw.
Cod-dam, eng. (eig. God damn, spr. góddem)
God verdoeme . (mij) ! ook scheldnaam der
Engelschen: de goddams.
Godet, m. fr. (spr. godè; v. arab. kadah, beker;
volgens anderen van 't lat. gultus, nauwhalzig
vat, waaruit de vloeisof bij druppels valt, van
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galla, de druppel) trechteropening, door welke
't gesmolten metaal in den vorm vloeit.
Godfried, Godevaart, Govert, manse. (oudd.
Gota f rit, got. Gutha f riths) die vrede met God
heeft, de met God verbondene.
Godiveau, n. fr. (spr. godiwóó) pasteitjes van
gehakt vleesch, worstpasteitjes.
Godmiché, n. fr. (spr. --misje') door wellustige
vrouwen gebruikt instrument van gummi.
Godron, n. fr. (spr. godrón) ronde, bolle plooi
of vouw; langwerpig eivormig sieraad aan zilveren vaatwerk enz., aan lijsten van gebouwen,
eierlijst; — godronneeren (fr. godronner), bol
plooien of vouwen enz.
Gods, pl. eng. (van God, God) goden, (schertsende benaming voor de toeschouwers op de
hoogste plaatsen (den engelenbak) in de eng.
schouwburgen, omdat zij in hoogere sferen zich
bevinden).
God save (spr. seev) the king of queen (spr.
kwien), God behoede den koning of de koningin,
de aanvang en naam van een bekend eng.
volkslied.
toeboek, mal. bamboezen wachthuisje in
rijstvelden.
Goedang, f. mal. magazijn, provisiekamer.
Goëet, m. gr. (goes, pl. goétes) toovenaar, bezweerder; — goétie (spr. t=ts), f. vermeende
tooverij door aanroeping van booze geesten,
geestenbezwering; — goëtisch, adj. betooverend,
bedrieglijk, tooverachtig.
Goël, m. hebr. (goël, het deelwoord van gc 1,
terugvorderen, lossen) bloedwreker bij de Joden,
de naaste bloedverwant van een vermoorde, die
weleer het recht had den moordenaar op te
zoeken om hem te dooden; fig. de Verlosser,
Messias. Ruth 4; Levil. 25, 25.
Goela, f. hong. kudde, die des zomers nacht
en dag in de open lucht blijft; vandaar: g o elasch, goelasvleesch, z. golasch.
Goëlaek, goelak of koelak, n. pepergewicht op
Sumatra = 1 1/2 (oud) pond; in Palembang van
1 1/5 kati = 770 gram; op Java rijstgewicht van
7 1/4 kati = 4,460 kilo.
Goelasch, z. golasch.
Goëlette, f. fr. Mar. vaartuig met 2 masten
van 50 tot 100 tonnen, schoener.
Goelistan, z. g u 1 i s t a n.
Doem, z. goum.
Goeling, n. mal. rolkussen om tusschen de
knieën te leggen.
Goelistan, z. g u 1 i s t a n.
Goena, z. guna.
Goena-goena, n. mal. liefdewekkend middel,
toovermiddel.
Goeni, z. gonje.
Goenoeng, m. mal. berg; — goenoenger, m.
inlander uit de bergen, ook paard uit de
bergen.
Goer, z. gur; — Goeracs, z. guracs.
Goergoerans, z. gargoerans, gurgurans.
Goerita, mal. saronggordel, band.
Goeroesch, m. turk. of goeroesj, z. g e r s j.
Goesli, russ. liggende harp.
,
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Goesti, mal. vorstelijke titel.
Goesting, f. (fr. godt (spr. goe) + ing) lust,
zin, ook voorliefde, alleen in Zuid-Ned.
Goétie enz., z. ond. g o ë e t.
Goffo, m. it. (als adject.: onhandig, plomp;
f e, beiersch go f/, domkop) domkop, lumfr. goe,
mei, karakterrol der ital. i n t e r m e z z i.
Gog en Magog, hebr. gevaarlijke, verwoesten
vijand. (Naar den profeet Ezechiël is G o g-de
de vorst van het volk M a g o g, die uit het
noorden in Israël viel en de nederlaag leed. Bij
Mozes is M a g o g een zoon van Japhet).
Gogaille, 1. fr. (spr. iogálj; van se goguer,
lustig, vroolijk zijn) vroolijke maaltijd, luid
partij.
-ruchtige
Goguettes, pl. fr. potsen, grappen, vroolijk
gezang; naam van parijsche zangvereenigingen.
Góhles, n. hebr. ballingschap.
Goinfre, m. (spr. goëzn f r) vraat, smuller,
brasser; — goinfrade, f. fr. smulpartij, slemperij.
Gootre exophthalmique, (spr. gwaatre) krop gezwel met uithangende oogen, naam van de
Basedowsche ziekte.
Gojim, pl. hebr. (sing goï, d. i. eig. volk, inz.
buitenlandsch, vijandig volk) niet-Joden, hei
Christenen, Genesis 14,1; Jozua 12, 23.-den
— schabbes-goi of sjabbes-goï, Christenen, die
voor -de Joden de op Zaterdag verboden diensten
verrichten.
Gola, f. it. Muz. keelstem.
Golasch of goelaseh, m. hongaarsch vleeschgerecht, uit schape- en rundvleesch met p ap r i k a (z. aid.) gekruid, vgl. g o e 1 a.
Gold, n. eng. en hgd. (spr. goold) goud; —
goldfield, n. eng. goudveld.
Golem, m. hebr. (v. galam, samenvouwen)
eig. 't ontwikkelde, foetus; naar de joodsche traditie: aarden voorwerp, dat door vurig gebed
van een rabbi levend gemaakt moet worden.
Golèta, 1. sp. z. v. a. goe1ette.
Golf, m. (fr. gol f e, provenc. en it. gol f o; waar
gr. kólpos, eig. boezem, schoot-schijnlkvaet
vervolgens zeeboezem) zeeboezem, aanzienlijk
gedeelte der zee, dat landwaarts inloopt.
Golgas, m. turksch, flanel, lichte wollen stof.
Gólgotha, n. chald. (gr. golgothá, hebr. gulgol tá,
v. gulgóleth, schedel) schedelplaats, gerechtsplaats bij Jeruzalem.
Goliath, m. reusachtige aanvoerder der Philistijnen, dien David met zijn slinger doodde;
daarom in 't algemeen een reus, reusachtig
mensch.
Golkónda, n. sta 1 en rijk in Voor- Indië, vroeger beroemd als vindplaats van diamanten; fig.
b.v.alle rijkdommen van Golkonda.
Golok, z. gibbon.
Golok, m. mal. kort zwaard, hakmes.
Golubez, m. russ. russische volksdans, bij muziek van lier en horen gedanst, of op de melodie
van een volkslied.
Gom, enz., z. g u m m i.
Gomaristen, m. pl. secte der hervormde kerk,
de bestrijders van de leer van A r m i n i u s
(z. A r m i n i a n e n), zoo genoemd naar F.
G o m a r u s, die in het begin der 17de eeuw
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hoogleeraar te Leiden was; ook C o n t r ar e m o n s t r a n t e n.
Gombette, f. oudbourgondisch wetboek van
502.
Gomer, m. schoof (Leviticus 23, 10), die als
offergave werd afgestaan, ook hebr. korenmaat
1 / 10 van de efa, een kop (Exod. 16, 17).
Gomgom, n. muziekinstrument der Hotten
-toen.
Gommeux, m. fr. (spr. —meu) toongevend
modeheertje, elegant fat; dikwijls in slechten
zin modegek (de gommeux is in teruggaande
volgorde de opvolger van den petit crevé, den
gandin, den fashionable, den lion, den dandy,
den freluquet, den merveilleux, den incroyable,
den muscadin, den petit-maitre).
Gomórrha, n. hebr. eene stad in Palestina,
welke wegenshaar zonden, tegelijk met Sodom,
door zwavel en pek verbrand werd; vandaar fig.
eene zondige stad.
Gomphiäsis, 1. of gomphiásme, n. gr. (v.
gomphos, tand, blok, wig) 't voelbaar- of stompworden der tanden door zuren; kiespijn; —
gomphósis, f. onbeweeglijke vereeniging der
beenderen door inplanting, inz. der tanden in
de tandkassen; ook z. v. a. g o m p h i a s i s.
Gomphrène, f. fr. (misvormd van 't lat.
gromphcena, duizendschoon) ook a m a r a nt h i n e, f. fr. kogelamarant, een zeer schoon
zomergewas uit 0.-Indië.
Gonágra, n. gr. (van gony, knie) kniejicht; —
gonalgie of gonatalgie, f. kniepijn; — gonarthritis, f. kniegewrichtontsteking.
Gonakrasie, f. gr. (van goné, zaad) zaadvloed.
Gonda of goenda, f. kleine rekenmunt in Bengalen . = 1/16OO compagnieropij = 0,7 cent.
Gond(e), f. (fr. gond), kram, haak van een deur.
Gondel, f. (van 't it. gondola, verkl. van gónda;
vgl. later lat. gandeia, soort schepen, gr. kóndy,
drinkvat, zooals fr. gondole) plat overdekt
vaartuig in de grachten van Venetië, pleiziervaartuig; ook fransche boot in de Middelland
barg. dame; — gondelier, fr. (spr.-scheZ;
goad' lje), gondoliere, it. m. gondelschipper, gondelvoerder; — gondoliéra, f. schipperslied der
gondelvoerders te Venetië, van statig klagenden
of heroïschen aard.
Gonedi, m. munt in Tripolis - = 1 cent.
Gonfalón, fr. of gonfalóne, it. m. (oudfr. en
ano, krijgsprov. gon f anon, van 't oudd. gundfano,
vaan, v. gund, krijg, strijd en f ano, doek, vaan)
kleine vaan aan de lans; ook kerkbanier; —
gonfalonier, fr. (spr. gonf alonjé) g o n f a 1 on i è r e, it. m. vaan- of banierdrager, baander heer; opperhoofd der ital. republiek San-Marino;
ook eertijds: politie -beambte in de provinciën
van den Kerkelijken Staat.
Gong of gonggong, f. maleisch muziekinstrument, bestaande uit een klankbekken, aan een
staand rek opgehangen en waarop met een houten klepel wordt geslagen.
Gongorisme, n. gezochte duistere en gezwollen stijl, ook estilo culto, beschaafde of sierlijke
stijl genoemd, in den trant van den spaanschen
dichter G o n g o r a (1561-162?); — gouge-
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risten, m. pl. leerlingen en aanhangers van Gongora, die zijnen schrijf trant navolgden.
Góngros, m. gr. eig. rond uitwas, dat zich op
den stam der boomgin vormt; Med. rond, kraak
uitwas; — gongréne, f. naam door Hippo--benig
hates aan het kropgezwel gegeven; ook krampgezwel der slagaderen.
Gong lus, m. gr. (v. gongylos, rond) Bot. rond
lichaampje in den bast van vrouwelijke planten
vervat, kiemkorrel; — gong jolen of gongylién, f.
pl. kleine ronde balletjes, pillen.
Góniometer, m. gr. (v. gónia, hoek) hoek
goniometrie, f. hoekmeetkunst, leer-metr;—
der hoekmeting.
Gonje, goeni, bengaalsche hennep of jute;
stof daaruit vervaardigd en vooral voor zakken
gebruikt; — gonjetapjjt, n. uit dergelijke vezelstof
vervaardigd tapijt.
Donne, f. fr. Mar. fust voor wijn, sterken
drank, gezouten visch; ook teervat.
Gonoséle, f. gr. (van gone, zaad) Med. zaadbreuk, zaaduitstorting in het celweefsel van
't perineum ; — gonopaea, pl. zaadverwekkende
middelen; — gonorrhoea of gonorrhée, f. (eigenl.
zaadvloed) druiper (niet te verwarren met
b 1 e n n o r r h ce a); — gonosan, n. middel tegen
gonorrhée (druiper); — gonosemie, f. veelvuldig
zaadverlies.
Gonyágra, n. gr. (v. gory, knie) z. v. a. g onagra; — gonyalgie, f. z. v. a. gonalgie;
— gonyankon, m. Med. ziekelijke kromming der
knie; — gonybneus, m. kniegezwel.
good, adj. eng. (spr. goed') goed; ook subst.
het goed, de waar, b.v. f a n c y-g o o d s, gaianterieën, luxe-artikelen; — goodwill, eng.
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kolk) keel, gorgel; hals en borst, boezem; Arch.
holrond loofwerk, hollijst; nauwe bergpas; ingang of keel van een bastion of buitenwerk; —
gorge de pigeon (spr. —piz j ár's) duivenhalskleur,
weerschijn in zekere zijden stoffen; — gorgeret,
m. (spr. gorzjerè) wegwijzer, gootvormig heelmeesterswerktuig, bij het steensnijden in gebruik; ook: keelbandje, kanten fichu.
Gorghegghio, it. Muz. studie of oefening voor
den zanger tot vorming zijner stem (fr. vota-

lise).
^ Górgo of gorgóne, f. gr. Myth. spookachtig
vrouwelijk schrikbeeld of monster; pl. gorgónen, drie zusters : S t h e n o, E u r y á 1 a
en M e d u s a, dochters van Phorkys en Keto,
met slangenharen, ontzaglijke tanden en metalen klauwen, wier aanblik versteende ; vgl.
Medusa; ookeenbijnaamvan Minerva,.
omdat zij het hoofd van Medusa op haar schild
had; — gorgbniseh, adj. eig. vreeselijk, schrikwekkend, ijselijk; steenafzettend, versteenend,
met eene steenkorst overtrekkend, overkorstend,
gelijk dit b.v. de bron te Karlsbad doet.
Gorilla, m. grootste afrikaansche aap, die
den mensch het naast staat, leeft in de oerwouden van west. aequator. Afrika.
Goris, kleine bengaalsche rekenmunt, ongeveer een halve cent.
Gorita, mal. f. sluitlaken, verbandlaken.
Goróeh, m. russ. erwt.
Gorodnitsehg, m. russ. (v. gorod, stad) politiehoofd, stadsschout in russ. hoofdplaatsen; —
gorodowöi, stedelijke politie-agent, politie
-soldat.
Gorsji, m. pl. perzische lichte ruiters, die be-

waarde eereer zaak, ongeacht den aanwezigen stendig in het veld legeren; — gorsjibasji, hun
voorraad roerend en onroerend goed.
aanvoerder.
Goolette, f. eng. (spr. goelet') boot voor de
Gos, goez of gaz, m. (hind. kós) indische lengte
kabeljauwvangst in Noord- Amerika.
eng. yard = 0,914 meter; ook in-mat=1

Goose, f. eng. (spr. goez') pl. geese (spr. giez')
gans.
Goph, volgens de Rabbijnen het verblijf der
zielen tot op het tijdstip van hare omkleeding
met lichamen.
Gordiaansehe knoop (lat. nodus gordius), m.
kunstig ineengestrengelde knoop aan den wagen
koning G o r d i u s,-diselvanphrygc
dien niemand vermocht te ontknoopen, maar die
door Alexander den Grooten met het zwaard
werd doorgehouwen; vandaar in 't algemeen
een zeer ingewikkeld vraagstuk, eene hoogst
moeilijk te ontwarren, te beslissen zaak, eene
omstandigheid, waarin goede raad duur is, een
allerneteligst geval; den g o r d i a a n s c h e n
knoop doorhakkan, door een beslis
stap, een stoute daad enz. eene zwarig--send
heid uit den weg ruimen; — gordién, pl. nw.lat.
draadwormen, b.v. de z e n u w w o r m, f arenteit of het guineesche draakje
in Oost- en west-Indië enz., dat soms 1 meter
lang is, gaarne onder de huid der menschen
kruipt en pijnlijke builen enz. veroorzaakt.
Gorge, 1. fr. (spr. gorzj' ; proveng. en it. gorga,
strot, gorgel, it. gorgo, provenc, gore, fr. gort,
gord, goor, draaikolk, van 't lat. gorges, draai-

Perzië en Arabië en in verschillende grootten.
Gosen, gosi, m. pl. russische hof-factoren of
kooplieden, die enkel voor het hof handelen.
Gospodar, m. boer, klein landeigenaar in
Polen.
Gospodin, m. russ. Heer.
Gossudarj, m. russ. (ontstaan uit gospoddrj,
vgl. h o s p o d a r) de keizer, koning; bij het
aanspreken: Uwe Majesteit; — gossudarj imperator, Z. M. de keizer; — gossudárynja, f. keizerin,
koningin; (bij het aanspreken) Uwe Majesteit;
sudárynja imperatriza, H. M. de keizerin.
Gossypium, n. lat. watten, vooral voor chirurgisch gebruik; — g. depuratum, gezuiverde
watten; -- g. ramentosum, houtwolwatten.
Gostinny-dwor, m. russ. (van gost?, vreemde
gast; vandaar het adj. gostinny, van den-ling,
vreemden koopman, en dwor, hof) oorspr.
koophuis der vreemde handelaars ; nu in het
algemeen: koophal, koophuis, beurs.
Gothenburger stelsel, n. systeem om den
kleinhandel in sterken drank in handen te geven van een vereeniging (b o 1 a g z. a.), die
niet winstbedoeling, maar 't algemeen belang
moet beoogen, in de Zweedsche stad Gothenburg
't eerst wettelijk -toegepast (1865).
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gotisch, adj. den Goten (een oudd. volk) eigen,
b.v. de gotische taal; oneig. voor oud
uit de 11de tot de 15de eeuw, b.v.-duitsch,
gotische bouwkunst; ook in den
stijl of smaak dezer bouwkunst, met spitsbogen,
krulsieraden enz. ; vandaar g o t i s c h e 1 e tt e r s, versierd, meest met krullen overladen
monnikenschrift. De Italianen gebruiken gótico,
de Franschen gothique (spr. gotiek') in het algemeen voor ouderwetsch, oudmodisch.
Gottfried, m. z. G o d f r i e d.
Gottlieb, m. (oudhgd. Golleip) de van God
overgelatene of verschoonde.
Gouache, f. fr. (spr. goeásj' ; it. guazzo, van
guazzare, zwemmen, baden; van het duitsche
waschen, wasche, oudhgd. wascan, wasca) schilderen met dekverven, waarin een weinig gom
is opgelost, waarbij de lichte plaatsen door wit
of geel afgezet worden; ook d é t r e m p e; en gouache (spr. an goeasj') op dergelijke wijze
geschilderd.
Gouden bulle, z. b u 11 e.
Goudron, m. fr. (spr. goedroe) teer, dik vloeibaar overblijfsel bij de teerdestillatie; - goudronné, n. teerpapier.
Gouffre, m. fr. (spr. goefr') afgrond, kolk, poel,
draaikolk, maalstroom.
Gouin- methode, f. manier van zingen naar het
stelsel van G., cijfer- inplaats van notenschrift.
Goulams, m. pl. Mil. perz. corps uit slaven,
slavenzonen, renegaten enz. samengesteld; goulam-agasi, aanvoerder dier bende.
Goulardsch water (spr. Boel-), wond-verbandwater, loodwater (aqua plumbi), dat eene loodoplossing bevat (naar den wondheeler Thomas
G o u 1 a r d te Montpellier, omstreeks 1750 genoemd).
Goulasch of hong. goulacz, n. z. g o 1 a s c.
Goulu, m. fr. (spr. goelu; als van 't lat. gulutus
voor gulosus, van gula, strot, keel) vraat, gul
slokop; N. H. de v e e 1 v r a a t.
-zigard,
Goum, m. (spr. goem) oorlogscontingent der
met de Franschen verbonden stammen in Afrika.
Gourgandine, f. fr. (spr. goergandién') hoer,
straathoer.
Gourgouran, m. fr. (spr. goergoerai) z. v. a.
gurguran.
Gourmand, m. fr. (spr. goermán; vgl. het
proisinc. fr. gourmer, slurpen, gourmàcher, onzindelijk eten, gourme, uitvloeiing van slijmige
vochten door den neus bij paarden en kinderen,
oudn. gormr, slijk) gulzigaard, vraat, sterke eter,
smulbroer, lekkerbek; vgl. f r i a n d; - gourmandíse, f. fr. (spr. -díéz') vraatzucht, zwelgerij,
brasserij ; lekkerbekkerij, belustheid; ook lekker
goermè) wijnkenner,-betj;gourm,.(sp
wijnproever; - góurmette, f. kenketting aan het
.tanggebit der paarden.
Gout, m. fr. (spr. goe; van 't lat. gustus) smaak,
welgevallen; - a on gout, naar zijnen smaak; chacun (spr. sjakuin) a son gout, ieder heeft zijn
smaak; - dernier (spr. dery jé) go€t, laatste smaak;
- gouteeren, proeven, smaken; een kleinen maaltijd houden, eene vooravond-boterham gebruiken; smaak, behagen, welgevallen in iets vinden,
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iets mogen lijden, goedkeuren, billijken, beamen;
- gouter of gout, n. (spr. goeté) vooravondeten;
z. v. a. vesperbrood.
Goutte, f. fr. (spr. goett' ; van 't lat. gutta, droppel) 1) droppel, beetje, weinigje, proefje, slokje;
2) Med. jicht, oudd. Trop/en, zoo geheeten, omdat men de oorzaak dezer kwaal aan zekere uit
de hersens nedervallende droppels toeschreef; goutte-de -laic, fr. inrichting tot verschaffing van
voedsel aan zuigelingen; - goutte d'or, fr. (spr.
Boet' dor) eig. gouddruppel; witte bourgognewijn.
gouverneeren, fr. (spr. goe-; van 't lat. gubernare, eig. sturen, het roer houden) besturen,
leiden, gebieden, beheeren, beheerschen, regeeren; - gouverneur, m. (spr. goew -) stadhouder,
bestuurder eener provincie, vesting enz. ; plaats
ook landvoogd; huisopvoeder en leer--overst;
meester, kinderbestuurder; - gouvernánte, f.
landvoogdes; opvoedster, kindervoogdes; aan
hoven: opperhofmeesteres; - gouvernemént, n.
fr. (spr. goewern'mán; meestal als nederl. -geent)
stadhouderschap, gebied, werkkring van een
stadhouder; landvoogdij ; ook staatsbeheer, de
regeering en regeeringsvorm; - gouvernementaal, gouvernementeel, adj . van de regeering uitgaande, die betreffende; - govern, m. it. bericht,
aanwijzing, regel, richtsnoer, waarnaar b. v. een
commissionair zich te gedragen heeft; - per govérno, tot naricht, tot richtsnoer, tot bestuur in
de handelwijze; - per grato govérno, tot richt
naar believen; - governatore (spr. v=w)-snoer
ital. schout, burgemeester in ital. plaatsen; govierno, m. sp. z. v. a. gouvernement; governor, m. eng. regelaar, druk-regulateur, een
toestel in de hoofdbuizen der gasleidingen, om
den druk van het gas te regelen en het gelijk
branden der vlammen e bevorderen,-matig
uitgevonden door Sam. Clegg in Engeland.
Govie, f. (lat. gobio, gobius) grondel.
Gownsmen, pl. (eng.) studenten, tegenover
townsmen, burgers.
Gr., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Gravenhorst (gest. 1857).
Graad, m. (lat. gradus, pl. grades; schrede,
trap) grootte der kracht van eenig ding (intensieve kracht); een der evenmatig gelijke deelen,
waarin een geheel wordt verdeeld; Math. gedeelte van den omtrek van een cirkel, het 1/310
volgens de gewone, het 1/4Oo volgens de nieuwere
verdeeling; iedere graad (°) wordt volgens de
eerste verdeeling in 60, volgens de tweede in 100
minuten (') verdeeld, de minuut in 60 of 100
seconden ("), de seconde in 60 terzen (1/I) enz. ;
eenigszins anders is de afdeeling in graden bij
physische werktuigen; waardigheid van geleerden, eeregraad of eerrang op hoogescholen, b. v.
de doctorsgraad; de afstandsbetrekking
van gemeenschappelijke stamouders, graad der
bloedverwantschap, afstamming enz. ; graflus,
Gram. vergelijkingstrap (z. p o s i t i v u s,
comparativus en superlativus,
de stellende, vergrootende en overtreffende trap)
pro gradu disputeeren, tot verkrijging van een
academischen graad eene verhandeling (dissertatie) of betwistbare stellingen (theses) openlijk
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verdedigen; - gradus admonitions, pl. de berispingen en waarschuwingen, die de kerkelijke
straffen voorafgaan; – gradus ad Parnássum,
eig. schrede (of een trap, d. i. de eerste trap) naar
den P a r n a s (z. aid.), woordenboek met opgave der quantiteit van ieder woord, de gelijkbeteekende woorden, rijmwoorden, gepaste bijvoeg lijke woorden en poëtische uitdrukkingen, inz.
ten gebruike der leerlingen bij de oefeningen in
het maken van latijnsche verzen; – gr. cognatiónis, verwantschapsgraad ; – gr. pc>nitentidlis,
pl. verschillende trappen der kerkboete; – gr.
prohuïtus, verboden graad, eene verwantschap,
bij welke geene echtverbintenis mag plaats
hebben; – per gradus of gradàtim, adv. trapsgewijs, allengs, langzamerhand; – gradas, pl. sp.
hoogste plaats in den sp schouwburg, de galerij;
– gradatie (spr. t =s) fr. (lat. gradatio) trapsgewijze opklimming, voortgang; Log. opklimming,
trapsgewijze overgang van eene zwakkere tot
eene sterkere gedachte of uitdrukking; z. c 1 i m a x; Pict. onmerkbare kleurverandering, overgang, ineensmelting der kleuren; – gradatie, f.
barb. lat. indeeling in graden, graadverdeeling;
ook z.v.a.gradeering;– gradiënt m. trap,
klimming, lijn loodrecht getrokken op de isobaren; – barometrische gr., het verschil in luchtdruk van twee plaatsen, welke op een gradiënt liggen en 111 km. van elkaar ver
zijn; het bepaalt de kracht van den-wijder
wind; – geothermische gradiënt, de afstand
tusschen twee c t h o n i s o t h e r m e n (z. a.),
welke 1° C. in temperatuur verschillen; – gradins, pl. Ir. (spr. gradén), gradinen (it. gradináta,
I. pl. gradináte, v. gradino, trap) trapsgewijs oploopende zitbanken in schouwburgen, kermis
onderste trap van-tenz.;–gradio,mt
een altaarstuk; z. v. a. p r e d e 11 a; – gradeeren, nw. lat. louteren, verdeelen, tot een hoogeren graad van deugdelijkheid brengen, b. v. het
goud gradeeren, het eene hoogere kleur
geven; bij de zoutwerken: het zoutwater door
verdamping (g r a d e e r i n g) in zoutgehalte
verhoogen, waarbij men het eenige malen door
opeengestapeld rijshout in zekere pannen (g r a d e e r p a n n e n) laat druipen; zulk eene inrichting heet een gradeerwerk, grad e e r h u i s, een lekwerk of verdampingshuis;
- grade, it. Muz. trapsgewijze, als de noten van
de eene lijn naar de andere gaan en wel: di grado
ascendente (spr. sc =si), opklimmend en di grado
descete, afdalend; – graduale, n. nw. lat. bij
de R. Kath. kort tusschengezang (bestaande uit
de zoogenaamde graduaalpsalmen, d. i. psalm
120 150), dat bij de mis na het voorlezen van
den epistel gezongen wordt, terwijl de priester
zich op de trappen (gradus) van het altaar bevindt; ook een boek dat die psalmen bevat; –
graduaal-systéma, n. Jur. bepaling der erfopvolging volgens den afstand van den verwantschapsgraad, in tegenst. met het 1 i n e aal5 y s t e m a; – gradueel, adj. en adv. (fr. gradual)
trapsgewijze, bij opklimming, allengs; – gradueeren, nw. lat. naar trappen of graden afdeelen;
ook met eene academische waardigheid beklee-
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den, promoveeren; – gegradueerd, adj.
eenen graad of waardigheid bezittende, b. v. eer,
gegradueerd persoon, dieeeneacade
mische waardigheid heeft, als candidaat, mees-ter, doctor enz., een gepromoveerde; -graduatie (spr. t= ts) f. mid. lat. graadverdeeling,.
afdeeling in graden; Gram. plaatsing in de ver
i e;-gelijknstrap,z.vcomrat
bekleeding met eene waardigheid op hoogescholen, ook gradueering.
Graal, m. in 't mnl. n. (oudfr. graal, gréal,
grasal, provenc. grazal, van 't mid. lat. gradalis,,
gradate, lat. misschien gralialis), kostbare diepe
schaal of schotel, als tafelgereedschap, inz. de
h e i Y i g e g r a a 1, volgens de sage der middel
schaal, uit een lichtenden edelsteen-euwn
vervaardigd, waarvan Christus zich bij het,
Avondmaal bediend en waarin Jozef van Arimathea het bloed uit de zijde des Gekruisigden
opgevangen zou hebben; later als wonderdoend,
heiligdom door de ridderschap der templisten of
graalridders bewaard; het middelpunt van verscheiden epische dichtstukken uit de middeleeuwen.
Grabeau, n. fr. (spr. grabó; v. grabeler, ziften,.
lat. cribellare) afval, het gruizige van droge Waren, z. V. a. f u s t i; -- grabelage, f. (spr. láá2j')
't ziften, zuiveren eener waar.
Grabouge (spr. graboezj') of grabuge (spr.
–buuzj'), f. fr. (provenc. grabusa, van 't armor.eelt. krabisa, krassen, it. garbuglio) eig. getwist,.
gekibbel; een zeker kaartspel.
Gracehus, m. romeinsche familienaam, van
't Sempronisch geslacht, uit hetwelk de beide•
heftige volkstribunen en broeders, Tiberius enCajus Sempronius Gracchus, zijn voortgekomen;
vandaar : quis tulerit Gracchos de seditione querentes? wie zou de Gracchussen kunnen dulden, als zij
zich over oproer beklagen, d. i. wie is gerechtigd,.
zich over oproer te beklagen, dat hij zelf verwekt
heeft of dat hij steeds geneigd is te verwekken.
Grfee, f. fr. (spr. gras' ; v. het lat. gratia) ge- negenheid, gunst, genade, g r a t i e; liefelijkheid, bevalligheid, bekoorlijkheid, welvoeglijkheid, aardigheid, g r a t i e; – grace aDieu, God zij.
dank 1 God lof 1– de grace, met verlof, ei lieve ! – de
bonne grace, met bevalligheid en waardigheid, met
innemende manieren; gaarne, gewillig; – de mauvaise grutte (spr. d'mowèz–), ongaarne; – par grace,.
uit gunst, uit genade; – coup de grace (spr. koe
de gras'), genadeslag, eig. de slag dien de beul
den veroordeelde geeft om een spoedig einde aan
zijn lijden te maken; – jeu des graces (spr. zjeu–),.
m. naam van een spel, waarbij men elkander
door twee stokjes een of doorgaans twee hoepeltjes toewerpt om die op te vangen en terug te
werpen; – graeiëus, adj. (fr. gracieux) of gratiëus
(spr. t=ts), lat. (gratiosus, a, um) bevallig, liefelijk, beleefd, innemend, goedgunstig, genadig;
vgl. g r a t i e; – gratiositeit, z. ond. o r a t i e;graeióso, .m sp. grappenmaker, komiek op.
spaansche tooneelen.
graciel, adj. lat. (gracilis, e) slang, rank, tenger; – gracilitas, f. rankheid, tengerheid, spich-tigheid.
-
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Graelennes, pl. fr. (spr. gransjen') witgaren,

dubbel linnen.
graciëus, gracioso, z. ond. g r á c e.
Grad, slay. (russ. gorod) burg (vgl. Belgrad,
Witstad, Wittenburg, Stargrad of Stargard, oudstad, oudeburg enz.).
gradévole, it. Muz. aangenaam, bevallig; gradítaménte, op liefelijke manier.
Gradivus, m. lat. (v. grafli, stappen) bijnaam
van Mars; de stappende.
Gradonatschdinik, m. russ. (van het veroud.
grad, z. V. a. górod, stad en natschálnik, opperhoofd, bevelhebber) stadscommandant, gouverneur eener russ. stad.
Gradskoi sakon, russ. romeinsch (byzantijnsch) recht.
Gradus, graduale, gradueeren enz., z. ond.
g r a a d.
graecus, a, um, adj. lat. grieksch; - graeca
fides, grieksche trouw (spreekwoordelijk gebruikt voor woordbreuk, omdat onder de grieken, inz. de Thessaliërs en Lokriërs, ook de Lacedomoniërs, meineed zeer gewoon was); -graeco
more bz^ere, naar grieksch gebruik drinken, d. i.
eerst den goden en den vrienden een glas wijden;
- graeca, n. pl. lat. grieksche geschriften, boeken
of werken; - graeca sunt, non leguntur, 't is
grieksch en wordt niet gelezen; oneig. 't is moeilijk, wij moeten 't overslaan; - Graecia, f. lat.
Griekenland; - G. magna, Groot-Griekenland (bij
de romeinen de collectieve naam voor de gr.
koloniën in Beneden-Italië en Sicilië; - graecisme,
n. nw. lat., eigenaardigheid der gr. taal, ook
h e 1 1 e n i s m e; - grweiseeren (spr. s—z),
grieksche taaleigens inmengen, op griekschen
trant spreken, vergriekschen; - graeciteit, f.
(later lat. graecitas) bijzondere aard van de
grieksche taal en gr. zeden; - grweomanie, f.
lat.-gr., navolgings-, naapingszucht van het
grieksch ; - graecomaan, m. overdreven bewonderaar en navolger der Grieken.
Gra ën, f. pl. gr. (Grafai, eig. de ouden, pl. van
graia, voor geraia, oude, oude vrouw) Myth. bij
Hesiódus de beide dochters van Phorkys en
Keto, P e p h r e d o en E n y o, met schoone
wangen, maar grijze haren van haar geboorte af;
bij latere schrijvers zijn er drie : P e m p ë r e d o
of Pephrido, Ento en Jaeno; zij hadden met haar drieën slechts één oog en één tand,
kenden alleen den weg tot de G o r g o n e n en
bewaakten de wapens, waarmede Medusa alleen
gedood kon worden.
Grafsage, f. fr. (spr. graf ááz;) 't bedrukken
eener stof met figuren door middel van heete
platen.
, Graffito of graffiáto, n. it. (v. gra f f iare, kras
v. gra ffio, provenc. gra f i8, haak, klauw, van-sen,
't oudhoogd. krap /o,
o, krapho, nw. hoogd. krap /en,
en,
haak, kram; vgl. sgraf iloensehraf f e e r e n)
Pict. grijs in grijs, het grauwe waterverven op
muren, waarbij men een vooraf zwart gemaakten
muur met witte kalk bestrijkt en vervolgens
daarin eene teekening zoodanig inkrast, dat de
zwarte grond te voorschijn komt.
Graft, f. eng. amerik. omkooperij.
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Grahambrood, n. brood uit ongebuild tarweof roggemeel gebakken.
Grain, m. fr. (spr. gren) en eng. (spr. green)
koren; korrel; ook. z v. a. g r e i n (z. ald.);
- grain d'orge (spr. dorzj') gerstekorrel; ook als
naam van weefsels; - grains, pl. eieren van zijde
-wormen;gaid,z.rnum
Graines d'Avignon, pl. fr. (spr. gren dawienjón)
avignonsche bessen, gele bessen van verscheiden Rhamnus-soorten om geel te verven.
graisseeren (spr. grèss-), fr. graisser (van
graisse, vet, smeer; gras, vet, van 't lat. crassus)
met vet insmeren, smeren; - graissage, f. (spr.
gressáázj') insmeren, smeren.
Grallatbres, m. pl. lat. steltloopers, steltdan
-seropd
oud-rom. tooneelen.
Gram, n. fr. (gramme, van het gr. grárnma)
eenheid van het decimale of metrieke stelsel van
gewichten, het gewicht van 1 kubiek centimeter
gedestilleerd water in den toestand van zijn
grootste dichtheid en in eene luchtledige ruimte
gewogen, het ned. wichtje of 1/l „o van het
kilogram of ned. pond, of omtrent 1/4A , van het
oude of amsterdamsche pond; - decagram, of fr.
decagramme, (v. gr. deka, tien) gewicht van 10
grammes, 1 ned. lood of 1/loo pond; - hectogram
of fr. hectogramme, (v. gr. hekaton, honderd) gewicht van 100 grammes, 1 ned. ons of /lo pond; kilogram of fr. kilogramme, (v. gr. chílioi, duizend) gewicht van 1000 grammes, 1 ned. pond; myriagram of fr. myriagramme, (v. gr. myrioi,
tienduizend) gewicht van 10000 grammes, 10
ned. ponden (het heette aanvankelijk ook c e nt i b a r) ; - decigram of fr. decigramme, (v. lat.
decem, tien) tiende deel van het gramme, de
korrel of 1/10000 pond; - centigram of fr. centigramme, (v. lat. centum, honderd) honderdste
deel van het gramme, 'Ii00000 pond; - milligram
of fr. milligramme, (v. lat. mille, duizend) duizendste deel van het. gramme, 1/i000000 pond.
Gramcalorie, f. Phys. hoeveelheid warmte,
noodig om 1 gram water 1 ° Cels. te doen stijgen

in temperatuur; zie c a 1 o r i e.
Gramhe, f. lat. taai slijm der oogleden, oogboter.
Gramlna, n. pl. lat. (van den sing. grámen,
n. gras) of graminéën (lat. graminece, van gramineus, grazig), grassen, grasplanten, grassoorten;
- graminéus, a, um, lat. Bot. grasachtig; - gramineus, adj. (lat. graminósus, a, um), grazig,
grasrijk.
Grámma, n. gr. (pl. grámmata; v. gráphein,
schrijven, teekenen, enz.) schriftteeken, letter;
schrift, opschrift; ook gewicht van 2 attische
obolen (vgl. g r a m); - grammatika, f. lat. gr.
(grammatikë), grammaire, f. fr. (spr. gramèr')
spraakleer, spraakkunst, verzameling der regelen eener taal; - grammarschools, pl. eng. (spr.
gremmer skoels) inrichtingen ter voorbereiding
voor universitair onderwijs in Engeland (onze
gymnasia); - grammaticus, m. (gr. grammatikós)
spraakkunstenaar, taalleeraar, taalkundige; grammatici certant, lat. „de spraakkunstigen
twisten", d. i. de geleerden zijn het er niet over
eens; - grammatieáster, m., gebrekkig taal-
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kenner; schoolvos, letterzifter; - grammaticaal,
adj. (lat. grammaticalis, e), de spraakleer betreffende, daartoe behoorende, taalkundig; grammátiech, adj. (lat. grammaticus) volgens de
spraakkunst; g r a mm a t i s c h-j u i s t, taalkundig juist, goed gespeld, uitgesproken, enz. ; grammatisten, m. pl. bij de oude Grieken: leermeesters der grammatistika, d. i. kunst om juist
te spreken, te lezen en te schrijven; - grammatolatrie, f. letterdienst, overdreven vereering van
de letter met achterstelling van den geest of
zin; - grammatologie, f. grondregels en de aan
vervaardiging eener spraakleer; --wijzngter
grammatológiseh, adj. die betreffende; - grammophoon, f. instrument, uitgevonden door Emil
Berner, dat klanken, geheele muziekstukken en
gesprekken kan weergeven.
Gramme, m. fr. (spr. gram) eenheid van het
gewicht in Frankrijk, z. ond. g r a m.
Grammiet, m. gr. (van g r a m m a, z. ald.)
Min. lettersteen, roode jaspis of agaat, met witte
lettervormige strepen geteekend ; ook eene soort
van varenkruid.
Gramonie, f. fr. Kmt. aftrek of korting op de
zijdebalen in den Levant, boven de gebruikelijke
t a r r a.
Gran, m. rekenmunt in Br. Indië, te Gallipoli
ongeveer = = 1 1/2 cent.
Granaat, m. en n. mid. lat. (granátus, scil.
lapis, steen, van 't lat. granum, korrel, dewijl hij
doorgaans in den vorm van kleine korrels wordt
gevonden fr. grenat) Min. bloedsteen, gering edel
Bohemen, van verschillende-gestn,iz.
(meestal bloedroode) kleur en doorzichtigheid;
- granaatappel, (lat. granàtum, stil. malum,

d. i. eig. met vele pitten of kernen voorzienen
appel) Bot. vrucht van den g r a n a a t b o o m
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grandomonjé) groot - aalmoezenier; - grand-harré,
n. fr. Muz., 't aanslaan van alle zes de snaren der
gitaar met den wijsvinger der linkerhand; grand- casco, z. c a s c o ; - graad- cornet, m. (spr.
kornè) d. i. eig. groote horen : groot cornetregister van het orgel; - Grand Cross of the Bath, eng.
grootkruis van de Bath -orde (z. ald.); - granddue, m. (spr. granduk), groothertog, grootvorst;
- grande -duchesse (spr. grand'dusjès') groot
grootvorstin; - grand merci, grooten-hertogin,
dank, wel verplicht; - grand monde, f. groote,
voorname lieden, de groote wereld; - grande
mode, zeer gebruikelijk, gangbaar of in zwang; grand-seigneur, m. (spr. -sènjeur) groot, inz.
hoogmoedig heer; de groote heer, turksche
sultan; - en grande , tenue, in feestgewaad, in
staatsiekleedij ; - grand- teint, m. (spr. -ten)
echte of blijvende kleuren (op lakens enz.),
schoone, heldere kleuren, uit dure grondstoffen
bereid; - grand veneur, m. opperjagermeester;
- grande, m. sp., eig. in 't algemeen groote,
aanzienlijke; pl. grandes, de voornaamste
adel in Spanje, z. V. a. lords; - grandeur, f. fr.

grootheid, hoogheid, waardigheid, heerlijkheid;
titel der bisschoppen; - grandézza, f. it. (sp. grandéza) waardigheid van een grande : deftigheid,
hooghartigheid, trots, grootschheid; ook hoogmoedig, trotsch gedrag; - con grandézza, it. Muz.
met waardigheid, fierheid; - grandidentat'us, a,
um, lat. Bot. grootgetand; - grandiéus, fr. grandiose, adj. (it. grandiose) groot, grootsch, ver
kunsten:-hevn;gradiost,f.echn
grootsche manier, verhevenheid, breedheid van
uitvoering; - grandi f lórus, a, um, nw. lat. Bot.
grootbloemig, met groote bloemen; - grandi f olius, a, um, lat. Bot.

grootbladerig.

Grando, f. lat. hagel; Med. hagelkorrel in het

(Punta granatum), Hooglied, 4, 13; in de oud- oog.
Granetto, n. it. = 1/24 grano;-granow, m. poolsch
z. v. a. grein, 1/9216 pond (f unt) = 0,044 gram;
vandaar granikow = 2/11 granow = 6,008 gram.
granum, n. lat. korrel; pl. grana, korrels,
zaden, beziën; - granu,lum, n. korreltje, greintje;
- granum salis, korreltje zout, d. i. een weinig
verstand of oordeel; - cum grano salis, met nadenken en welbezonnen oordeel; - in granulis,
fanterie; - grenadier 4 cheval (spr. grenadjé a in kleine korrels ; - granalién, pl nw. lat. gekorsj'wal), stormruiter, grenadier te paard; - gra- relde massa van metaal, inz. het koekvormig
natíne, f. 1) uit de schillen der onrijpe vruch- gaargemaakte koper; - granarius, m. korenten van den granaatboom verkregen kristalli schrijver (een ambtsnaam) inz. kloostergeestebittere stof; ook z. v. a. m a n n i e t-serba lij ke, die toezicht en rekening over het graan
(z. ald.); 2) (fr. grenadine) eene vaste zijdesoort, houdt; - granger, eng. -amer. graantrein in N.
inz. voor zwarte kant; - granatiet, m. z. Amerika; - granuleeren of g r e i n e e r e n, kors t a u r o 1 i t h; - granatoëder, m. of granaat relen, korrelig maken, in korreltjes veranderen;
i d a l e do--doekaër,m.zvhob natuurlijk genezen van een wonde; - g e g r e i
i n e e r d, gekorreld, gekerfd-nerd,ga
dekaëder, zie onder dodekaëder.
Granatine, granatiet, z. onder granaat. (van teekeningen, waarin lijnen en punten korGrand, fr. (spr. gran; v. 't lat. grandis) groot, relachtig zijn afgezet); - granuleermachine, f.
gewichtig, voornaam ; - grand bigin vous f ass e werktuig ter vervaardiging van metaalkorrels ; (spr. gran bjèii voe /4e'), wel bekome het u l; - granulátie (spr. t=ts) of granuleering, f. korre grand, n. fr. of grando, n. it. kaartspel, waarbij ling, of verwerking (van het metaal) tot korrels;
zonder troefkaarten zooveel mogelijk trekken Med. ook granulie, f. vorming van vleeschkorgemaakt worden; - grandwviteit, f. (lat. grandce- reltjes in genezende wonden en bij de tubercuvitas) lange levensduur, levenslengte; inz. leeftijd lose; natuurlijke genezing; - granuleus, adj. nw.
boven 90 jaar; - grand-aumónier, m. fr. (spr. lat. (fr. granuleux) korrelig; - granulositeit, f.

heid o. a. bij de Romeinen (Phoenicische appel) het zinnebeeld der vruchtbaarheid; Mil.
brand- of springkogel, holle kogel; die met
kruit gevuld en geworpen wordt, zoo genoemd
naar de grootte en gedaante, die men hem vroeger gaf; fr. grenade, vandaar grenadier (vroeger
g r a n a t i e r), m. weleer granaatwerper, sol daat, die granaten wierp; keursoldaat der in-
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korreligheid; – graniet, n. (fr. grant, it. granito,
eig. gekorreld, korrelig, par tic. v. granire, korrelen) korrelsteen, kernsteen, een gemengde
steen van korrelig, kristallijn weefsel, voornamelijk uit kwarts, veldspaat en glimmer; het
is zeer verre verspreid en vormt meestal steile
bergen met spitse, getande kruinen; – graniet
granietachtig, gespikkeld papier; –-paier,n.
granitéllo of granitél, n. it. halfgraniet, grijs
graniet, dat niet de vereischte bestanddeelen van
het graniet heeft; – granuliet, n. schilferige soort
van graniet; – granito, m. it. (vgl. g r a n i e t)
soort citroenijs, citroenwater met stukjes ijs; –
grano, m. it. korrel; gewicht z. g r e i n; voormalige kleine ital. rekenmunt, op Malta = 6
p i c c i o 1 i of iets minder dan een halve cent,
te Napels = 10 c a v a 11 i, 1/106 dukaat of om
trent 2 centen, op Sicilië ongeveer 1 cent.
Gráo, m. port. (spr. gron) korrel, grein.
Grape, f. eng. wijndruif.
Grapheion, grapheidion of graphidion, n. gr.
(van gráphein, schrijven) griffel, schrijf- of teekenstift; – graphiek, f. schrijfkunst, schilderof teekenkunst; diplomatische schrijf- of schriftkunde ; ook : overzichtelijke voorstelling van den
treinenloop, van waterstanden, belasting, inkomsten, vaarten van schepen door lijnen en
teekens; – graphiet, n. potlood mineraal, eene
verscheidenheid der koolstof, verontreinigd
door toevallige inmengselen van ijzerhoudende
aarde; – graphieteement, n. soort kleefmiddel
of kleefdeeg, inz. ter verbinding van ijzerdeelen, als waterleiding- en gasbuizen, bestaande
uit 6 deelen graphiet, 3 krijt, 9 zwaarspaat
en 3 deelen hjnolievernis; – gráphisch, adj.
schriftelijk, door schrijfteekens voorgesteld of
uitgedrukt, door figuren opgehelderd, beschrijvend, teekenend; graphische figuren,
schrijf- of schriftteekens; – graphiseus, m. heelkundig werktuig om splinters uit wonden te
halen; – graphodrome, m. snelschrijver; – graphodromie, f. snelschrijfkunst; – grapholíth, m.
schrijfsteen, lei; – graphologie, f. kunst om het
karakter van de menschen uit hun handschrift te

leeren kennen; – graphometer, m. eig. schrift- of
teekeningmeter, benaming van verschillende
mathematische werktuigen, inz. hoekmeter; –
graphon^ctiometer, m. werktuig voorgeslagen
tot het nachtelijk opwerpen van loopgraven; –
graphospásmus, lat. Med. schrijfkramp; – graphostátiea, f. wetenschap, welke statische onder
plaats van door berekening, langs-zoeking,
den weg der constructie (g r a p h i s c h e
v o o r s t e 11 i n g) leert vinden; – graphotypie,
f. kunst om van teekeningen vignetten en relieff
te maken, zonder behulp van het graveerstift, en
daarmede te drukken (uitgevonden door den
Engelschman Clinton Hitchcock).
Grápnel, n. eng. dreg- of bootsanker; ook
toestel om een onderzeeschen telegraafkabel op
te visschen en op te halen.
Grappe, f. fr. (it. grappo, gráppolo, verwant met
grappa, haak, kram, van oudd. krap/o, haak)
druiventros.
Grappin,^m. fr. (spr. grapen) Mar. ankertje
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met 4 klauwen of punten, inz. voor de galeien;
ankerdreg.
Grapten, m. pl. gr. martelaars, die met letters op het voorhoofd gebrandmerkt waren.
Graptolithen, m. pl. gr. (van gráphein,
schrijven, teekenen) steenen met teekeningen,
b. v. dendrieten (z. aid.).
gras, adj. fr. (spr. grá) vet; – jours (spr. zjoer)
gras, dagen dat het eten van vleeschspijzen veroorloofd is (het tegengest. van jours mailtres,
vastendagen); – mardi -gras, z. aid. ; z. ook
bceuf- gras.
Grass-eloth, n. eng. (spr. th als eene gelispte
s) grasdoek, ananas -lijnwaad, eene uit den
bast en de bladeren der ananasplant met een
toevoegsel van katoen vervaardigde stof in
Britsch-Indië en China.
grasstieren, lat. (grassari, v. grafli, voortgaan,
treden) zich allerwegen verspreiden, heerschen,
woeden (van ziekten gebruikelijk); – grassátie (spr. l=ts), f. 't overhandkrijgen, heerschen,
woeden.
grasseyeeren, fr. brouwen, den klank r zonder
vibratie der tong, als verhemelte- of keelletter
uitspreken.
Grasus, m. gr. (grasos) bokkenreuk, stank
der oksels, in 't lat. ook hircus.
Gratia, z. gratie.
graticuleeren, fr. (graliculer, craliculer, v.
craticule, net, tralie, rooster, van 't lat. craticula,
verklw. v. crates, vlechtwerk) bij het teekenen:
overtraliën, door tralie- of netwerk afteekenen,
z. craticuleeren.
Gratie (spr. t = ts) f. lat. gratia, v. grates,
aangenaam; it. grazia) genade, gunst, weldaad,
ontheffing van straf; aanminnigheid, bevallig held enz. ; vgl. g r a c e; – gratie, pl. gratlén,
lat. gratige of c h a r i t i n n e n (gr. charis, pl.
charites) Myth. de bevalligheden, naam der 3
bekoorlijke gezellinnen van Venus, godinnen
der lieftalligheid en betooverende schoonheid:
'Aglája, Thalia en Euphrosyne; –
gratia -Dei, n. Bot. genade - kruid, naam van
vele koortswerende planten; – gratia gratiam
pant, gunst baart gunst, de eene dienst is
den anderen waard; – gratig juris-jurándi, lat.
Jur. vrijspreking van den eed ; – bona gratia,
goedwillig; met grooten dank; – ex mera gratia,
uit loutere genade; – ex speciáli gratia, uit
bijzondere gunst of genade; – in gratiam, ten
gunste, ten behoeve, terwille; – mea gratia, mij
ten gevalle, mijnentwege, mijnenthalve; – con
grázia, it. (spr. --grátsia) Muz. met bevalligheid;
– grazioso (spr. gra-tsiózo) bevallig, aangenaam,
innemend; – gratiale, n. nw.lat. bewijs van
erkentelijkheid, eene vereering, belooning, klein
geschenk; tafelgebed; – Gratiànus, mansn.:
de bevallige, dankbare; – Gratiáni decrctum,
het eerste gedeelte van het corpus juris canonici;
– gratias! (eig. de accus. pl. van gratia, met
uitlating van het werkwoord ago: gratias ago,
ik dank) dank! ik dank 1 het gratias bidden of
zingen, het dankgebed of danklied enz. ; –
gratificeeren (lat. gratificáre) genade schenken;
begunstigen, vereeren, beloonen, een geschenk
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geven, vergoeden; – gratificatie (spr. tie=tsie)
f. gunstgeschenk, vereering, belooning, ver
toelage; – gratiëus, z. g r a c i ë u s; –-goedin,
gratiàso titulo, z. onder titel; – gratiositeit, f.
(later lat. grati
ositas) aanminnigheid, welw illendheid, genegenheid; – gratit la, f. nw.lat.
Bot. genadekruid, Godsgenade; – gratis, om
niet, kosteloos; uit genegenheid; – gratis-gage
<spr. –ga zj)', f. lat.-fr. vrijsoldij, maandsoldij
van den officier, gew. bij het begin van eenen
veldtocht; – gratíst of gratuist, m. nw.lat.
vrijscholier, niet -betalend kostganger; – gratuit, adj.fr. (spr. graturi) vrijwillig, onverplicht,
b. v. don gratuit, vrijwillig geschenk, onverplichte gift, opbrengst; – gratuita mensa, f. lat.
Jur. vrije tafel, vrije kost; – gratuiteit, f. nw.lat.
(fr. gratuité) vrijwilligheid, onverdiendheid;
onverdiende liefde of genade ; – gratus, a, um,
lat. aangenaam, lief; – persona grata, geliefd persoon, iemand die gaarne gezien wordt.
Gratin, n. fr. (spr. –ten) afschrapsel, aanzetsel
op den bodem van een pot; iets dat daarop
lijkt, gebraad, inz. met geraspt brood of beschuit
bereid; – sole au gratin, tong met geraspt brood
gebakken; – gratineeren, spijzen, inz. gefar£eerde gerechten of die met geraspt brood enz.
bestrooid zijn, in zachte ovenwarmte bakken,
zoodat er onder en boven een lichte bruine
korst ontstaat.
Grating, f. eng. (spr. a=ee) roosterwerk.
gratuleeren, lat. (gratulàri) gelukwenschen; –
gratulátie (spr. tie=tsie), f. (lat. gratulatio)
gelukwensch, heilwensch; – gratulánt of gratulátor, m. nw.lat. gelukwenscher; – gratulatórisch, adj. (later lat. gratulatorius, a, um) geluk
een gelukwensch bevattende. -wenschd,
Grauwacke, f. gesteente, dat uit grootere en kleine brokken kwarts, kiezellei,
kleilei en soms ook veldspaat bestaat,
,die door een kleileiachtig bindmiddel verbonden zijn.
Gravámen, n. lat. (van graváre, bezwaren,
,gravis, zwaar) bezwaar, zwarigheid; pl. gravamina, bezwaren; – gravamen continuum,
voortdurend bezwaar, bezwaar met blijvende
oorzaak; – gr. de f uluro, bezwaar wegens iets
toekomstigs, iets vermoedelijks; – gr. irrelévans,
niet op te heffen of weg te nemen bezwaar; –
.gr. successivum, bezwaar over telkens nieuwe
onheilen; – gravamineeren, nw.lat. zich bezwaren, bezwaren inbrengen.
Gravantia, gravatie, gravatus, z. ond. g r aveeren 2).

grave, gravenrente, z. ond. g r a v i s.
Gravëdo, f. lat. (van gravis, zwaar, z. ald.)

{eig. zwaarte der leden : verkoudheid, zinking.
Graveel, n. (fr. gravelle, van gravier, gruis,
.zand) Med. niergruis, kwaal veroorzaakt
door de vorming van kleine, op zandkorrels gelijkende steentjes in de nieren en de urinewegen.
graveeres, 1) fr. (graver, oorspr. het duitsche
.graben, g r a v e n) met eene stift figuren
•of strepen in metaal trekken, etsen, plaatsnij .den; – gravure, f. plaatsnijkunst, ets- of gra-veerkunst; afdruk van het gesneden metaal,
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de plaat, prent; – graveur, m. graveerder,
plaatsnijder, etser, vignet -, stempelsnijder enz.
graveeres, 2) lat. (graváre) bezwaren, drukken, beknellen; oneig. belasten, lastigvallen,
schuldig maken; – gravantla (spr. t = ts), n. pl.
bezwarende of verdachtmakende omstandig
bij een beklaagde; – gravàtus, m. die-hedn
zich bezwaard, benadeeld of beleedigd vindt;
ook die van eene misdaad wordt beschuldigd,
een beschuldigde, verdachte; – gravatie (spr.
t = ts), f. bezwaring, belasting; – graveerend,
graveerljjk, bezwarend, belastend .
Gravelure, f. fr. vuile, ontuchtige scherts;
bordeelpraat.

graveolént, adj. lat. (grave-ólens, v. gravis.
zwaar en olere, ruiken) sterk en walglijk riekend; – graveolens, Bot. sterkriekend, b. V.
wijnruit (Ruta graveolens).
Graves, m. soort van witten en r-noden
Bordeaux -wijn, naar de landstreek G r a v e,
in het dep. Gironde.
Graveur, z. ond. g r a v e e r e n 1).
Gravida, f. lat. (v. gravidus, a, um, zwaar,
gevuld, v. gravis, zwaar, z. ald.) zwangere
vrouw; – graviditeit, f. (graviditas) zwaarte;
zwangerschap; – gravideeren (lat. gravidàre)
bezwangeren.
gravis, grave, lat. zwaar; gewichtig, ernstig;
van tonen: diep; – gravis (scil. accéntus), m.
zware of diepe toon eener lettergreep, in tegenst. met den a c u t u s; – grave, graveménte,
it. Muz. ernstig, zeer langzaam, deftig, plechtig,
met waardigheid; – gravíssimo, it. Muz. zeer
ernstig; – grávimeter, m. lat.-gr. Phys. zwaartemeter, vochtweger van . G u y t o n, ook
dienstig voor het wegen van vaste lichamen; –
graviteit, f. lat. (gravitas) zwaarte, zwaarte
ernst, deftigheid, aangenomen waar -kracht;
stijve plechtstatigheid, stijfheid; Muz.-dighe,
diepte; – con gravild, it. Muz. met waardigheid;
– graviteeren, nw.lat. zwaar zijn, zwaarte
uiten, door zijne zwaarte een ander-kracht
lichaam naderen, daarheen neigen; – gravitàtie
(spr. tie = tsie), f. zwaartekracht, door de aan
lichamen uitgeoefende drukking.-trekingd
Gravure, z. ond. g r a v e e r e n 1).
Gravy, n. eng. vleeschnat, bouillon.
grazióso, con grazia, z. and . g r a t i e.
Gré, m. fr. wil, believen, neiging; – bon gré,
mal gré, z. ond. b o n.
Grease, f. eng. (spr. griez') vet, smeer.
great, adj. eng. (spr. greet) groot; – great
attraction, eng. iets dat de menschen zeer aantrekt; – Great Britain, n. (spr. –britt'n) GrootBrittannië; – great charter, n. (spr. greet tsjárter)
de magna chárta der Engelschen, van 1215
(z. c h a r t a); – Great-Eastern, f. (spr.
–iestr'n) de „groote Oostersche", d. i.
het grootste schip der engelsche handels
gebouwd van 1852—'57.
-marine,
Grebe, f. (fr. grèbe) N.H. zilverduiker, een
watervogel met zilverwitte vederen.
grec, grecque, fr. (spr. grèk') grieksch; -d la
grecque, op zijn grieksch, naar griekschen trant.
Gree, m. Griek; oneig. voor een bedrieger.
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sluwerd (vgl. fides graeca, ond. g r a e c u s); –
grec, valsche speler, kwartjesvinder, boerenbedrieger.
green, adj. eng. (spr. grien) groen; – greenbaek, m. „groenrug", noord-amerikaansche
bankbiljetten; – greenhouse, f. plantenkas; –
greenpark, n. (spr. grien–) groene diergaarde,
groen park, eene openbare wandelplaats te
Londen; – greenroom, n. (spr. grienroem) eig.
groene kamer; gezelschapszaal voor tooneelspelers, dichters, kunstliefhebbers enz. aan
het eng. tooneel, zoo geheeten, omdat eer
soort van priëel tot dat doel-tijdsen
diende.
Greenaway hoed, m. hoed in den vorm zooals
Kate Greenaway ze teekende in haar kinderboeken.
Greenwich, eng. (spr. grinitsj) engelsche stad,
thans een deel v. Londen, waarover de meeste
aardrijkskundigen en zeevaarders den eersten
meridiaan trekken, d. i.. daarnaar de aardrijkskundige lengte berekenen (0° Greenwich =
17°39'51" 0. van Ferro = 2°20'9" W. van Parijs).
Greffe, m. fr. g r i f f i e (z. ald.); – greffier,
m. (spr. grèfjé) griffier (z. ald.).
er) g r i f f e 1 e n, enten.
greffeeren, fr. (greffer)
gregátim, lat. (v. grex, genit. gregis, de kudde)
troepsgewijs, bij hoopen, met rotten, benden,
koppels enz. ; – gregarine, f. nw.lat. (d. i. troepsgewijs zich vertoonend dier) in de haren der
menschen levend woekerdiertje, inz. voorkomende bij de bewoners der Wolga-oevers,
waargenomen door Lindemann te Petersburg.
grège, adj. fr. (spr. grè'zj') ruw, onbewerkt;
– soie (spr. soa) grège, ruwe zijde.
Gregorius, gr. (Grëgorios, van 't gr. grëgorein,
waken, in 't N. T., van egrégora, ik ben wakker,
perfect. van egeírein, wekken, opwekken)
mansn.: de waakzame, wakkere ; – gregoriaansehe almanak, z. j u l i a a n s c h e k a1 e n d e r, ond. J u l i u s; – gregoriaansch
kerkgezang, cantus f irmus, door paus Gregorius,
in de 6e eeuw, met de zoogenaamde acht kerk
ingevoerd kerkgezang.
-tone
Grein, n. (v. 't lat. granum) eig. korrel, zaadkorrel, gerstkorrel; klein gewicht in .de medicijnen en de natuurkunde = 1/20 s c r u p e 1,
1/ 60 d r a c h m e of 0,061 gram; als gewicht voor goud, zilver, paarlen en edelgesteenten = 1/288 m a r k = 0,85436 gram; ook beteekent grein zekere stof van geiten- of kemelshaar; – greineeren, z. g r a n u 1 e e r e n, ond.
granum.
Greling, m. (fr. grelin, v. grêle, provenc.
graile, lat. gracilis, slank, dun) Mar. lichtste
ankertouw.
Grelot, m. fr. (spr. –ló) schel, belletje; –
attacher (spr. - s jé) le grelot, de kat de bel aanbinden.
Greluehon, m. fr. (spr. grelu-sjon) in het
geheim begunstigde minnaar van eene vrouw.
GremIum, n. lat. schoot, boezem; oneig.
midden, gemeenschap, vereeniging, z. v. a.
e o 11 e g e; – gremiále, n. nw.lat. schootdoek
van een bisschop, wanneer hij zittend mis
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leest; – gremlo, m. it. gild; sp. ook handel
-matschpij.
Grenache, m. fr. (spr. gr'nasj') sterke, donkerroode, dikke Roussillon-wijn.
Grenadier, z. ond. g r a n a a t; – grenade,
f. of grenadin, n. fr. (spr. grenade') gevulde en
gestoofde vleeschlapjes; – grenadin, ook z. v. a.
m a n n i e t (z. ald.); – grenadine, f. (spr.
–dien') fransche zijden stof; als damast geweven
lijnwaad; ook zekere verfrisschende drank.
Grenage, f. fr. (spr. –naazj' ; van grener,
korrelen; vgl. g r e i n e e r e n, ond. g r an u m) de glanzend korrelige vergulding, inz.
van deelen van uurwerken; – grenaille, f. (spr.
grenalj') gekorreld metaal; – grenailleeren (fr.
grenailler) z. v. a. g r a n u 1 e e r e n, z. ond.
g r a n u m; – grenetis, m. (spr. –li) gekartelde rand om munten, het randwerk.
Grenoble, m. fr. (spr. gr'nob'l; naar de stad
Grenoble in Frankrijk) Bot. eene soort van
tuin-anjelieren, die op een donkerrooden
grond witte picot-strepen hebben.
Grès, n. fr. soort aardewerk, veel gelijkend op
porselein, gebruikt voor muurtegels, friezen enz.
Grey., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor R. Kaye Greville, een botanicus (gest. 1866).
Grève, f. fr. (oudfr. grave, provenc. grava,
eelt.-amor. graé, kraé, gróa, króa, vandaar in
't fr. gravier, gravelle, mid.lat. graveria, gravella,
gravin, gruis, kiezelzand) vlak, zandig zeestrand,
ook de rivieroever, die nu droog, dan onder
water en met zand en steenen bedekt is ; –
place de Grève, eene plaats aan den oever der
Seine, alwaar in den tijd der eerste fr. revolutie de meeste terechtstellingen plaats hadden en
waar later ledigloopend werkvolk zich verzamelde; vandaar faire grève, op het Grève-plein
naar werk wachten; bij uitbr. samenspannen
om niet te werken dan op zekere voorwaarden,
om hooger loon af te dwingen; verder: grève, f.
werkstaking (vgl. s t r i k e) ; – grevist, m. fr.
(greviste) werkstaker (eng. s t r i k e r).
Grex, m. lat. (gen. gregis) kudde, schaar.
Gribána, f. fr. Mar. zeker vaartuig van
bijzonder maaksel en tuig op de Somme, van
30 tot 60 tonnen groot.
Griblétte, f. fr. op den rooster gebraden
varkensvleesch.
gribouilleeren (spr. –boelj–), fr. (gribouiller)
bekladden, bezoedelen; – gribouillage, f. (spr.
griboeljaazf') gekrabbel, knoeiwerk, slecht onleesbaar schrift, kladderij.
Gribus, f. gemeene achterbuurt.
Grido, m. it. geschreeuw.
Grief, n. fr. (spr. grië f , van 't oudfr. griet, it.
greve, grieve, zwaar, hard, van 't lat. gravis)
benadeeling, verdriet, ergernis; bezwaar, g r i e f.
Griep, f. z. grippe.
Gries, m. hgd. (fr. gruau, eng. grist) gekorreld
meel, grutten.
Griesbachmethode f., manier om vermoeienis
te meten op den grondslag, dat psychische ver
vermindering van het gevoel-moeinst
gepaard gaat, door Griesbach in 1895 uitgevonden. Zie aesthesiometer.
35
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leelijke gebaren maken, grijnzen; - grimaeier,
-varden) 30pltadsfeing, m. (spr. grimasjè) fratsenmaker, grijnzer;
waarin Friesland sedert de 14de eeuw was ver huichelaar, schijnheilige.
grimeeren (zich), fr. (se griener) op het tootegenwoordig worden de friesche grie--del;
tenijen gemeenten genoemd; - grietman, greet- neel: zich door kunstmiddelen in het gelaat
man, weleer opperrechter, baljuw of schout het voorkomen van een oud man of oude vrouw
eener grietenij ; later friesch ambt van geheel geven, zich rimpels maken; oneig. zich vermommen, zich verkleeden.
anderen aard, burgemeester.
Grimelin, m. fr. (spr. griem'leh; verklw. v.
Griffen, pl. (waarsch. van het sp. gri f o, iemand,
die kroes, verward hoofdhaar heeft) afstam - grime, schooljongen, vanwaar ook grimand)
eig. kleine jongen; inhalig speler, kniezer; melingen van Negers en Mulatten.
f e; met verruimde betee- grímelinage, f. (spr. -láázj') 't kniezerig spelen;
Griffie, f. (fr. greffe;
kenis, v. 't oudfr. grate,e, proti enc. gra f i, lat. geringe winst.
Griótte, f. (afkorting v. agriotte, mid.lat.
graphium, gr. graphion, grapheion, griffel, van
gráphein, schrijven) gerechtsschrijfkamer, kan agriota, van lat. acer, fr. aigre, prov. agre, wrang,
een kantongerecht, rechtbank of-selarijvn zuur) groote, ronde, zwartachtige morel; ook
gerechtshof; bureau, waar de rechtsacten opge- soort rood en bruin gevlekt marmer.
Grip, m. Mar. soort van roofschip, op een
maakt of bewaard worden; ook secretarie van de
provinciale staten en de Kamers der staten-gene- brigantijn gelijkende.
Griphi of griphen, m. pl. gr. (griphos, eig. een
raal; - iets ter griffie deponn-eer e n, een stuk ter inzage van de leden neder- net, pl. griphoi) raadsels, charaden, logogryphen
leggen; (fig.) het voorshands laten rusten, op en dgl. vernuftspelen.
Grippe, f. fr. (v. gripper, aangrijpen, vandaar
de lange baan schuiven; - griffier, m. (fr. gre f j^ier,
mid.lat. gra f arius, gra f arius, schrijver) bewaar- ook gril, vreemde kuur of neiging) griep, epider, opzichter eener griffie, gerechtsschrijver, demische ziekte, z. i n f 1 u e n z a, ond. i nf 1 u e e r e n; - grippeeren, fr. (gripper) hei
geheimschrijver.
wegnemen, kapen.
jin, hgd.
-melijk
j`on, eng. griffin,
Griifióén, m. (fr. griffon,
Grisaille, f. fr. (spr. grizál3', van gris, grijs,
Brei f) grijpvogel, een op den arend gelijkende
roofvogel; fabelachtige vogel der Oudheid, ook grauw) Piet. manier van schilderen met twee
in de wapenkunde, met 4 pooten en 2 vleugels, kleuren, de eene licht, de andere donker, grauw
met het bovenlijf van een arend en het onderlijf in grauw, grauwtje; ook vermenging van grijze
en witte haren tot pruiken; - grisátre (spr.
van een leeuw.
on ;
; fr. gri f f onner; grizaair'), grijs- of grauwachtig; - gris(tte (spr.
griffoneeren (spr. grifon
van gri f e, klauw), krabbelen, knoeien, slecht s=z), f. 1) soort van grauwe, met linnen, zijde,
onaazf') enz. vermengde wollen stof, g r i z é t; een grijs
schrijven; - griffonnage, f. (spr. grifonaazj')
Grietenjj, f. (van 't oude fri. grela, dag

-

gekrabbel, geknoei; slecht schrift; - griffonneur, m. krabbelaar, kladder, veelschrijver,
slecht schrijver (auteur).
Griffth.,, bij botanische namen afk. voor
W. Griffith (gest. 1845).
Grigri, m. zuid-amerikaansche vogel (Ram-

huiskleed; 2) meisje van geringe afkomst, jong
handwerkstertje, net gekleed, coquet naaistertje
of modiste, in Frankrijk (zoo genoemd, omdat
die eertijds grijze kleedenen droegen); inz. jong

lichtzinnig meisje, dat met een student enz.
in tijdelijke gemeenschap leeft.
phastos aracari).
Griscio, m. zilvermunt in Egypte = 30 paGrille, f. fr. (spr. grielj' ; van 't mid.lat. gra- ras.
gris de lin, n. fr. (spr. grid'len), eig. vlas
iicula, lat. craticula, klein vlechtwerk; kleine
kleur der vlasbloem, lichtblauw,-grauw,vnde
rooster, verkiw. v. crates, vlechtsel) tralie;
Grisetta's, pl. sp. ongebleekt, lichtgeweven,
rooster; - grilleeren, roosteren, roosten, op
den rooster braden, zengen; met traliewerk zoogenaamd spaansch linnen, soort zijde.
Grison, m. fr. (spr. griz&h) grijskop, prijsvoorzien; (doek of stoffen) ruiten; - grilláde,
f. geroosterd vleesch; 't zengen of branden der baard; N. H. steenmarter van Guyana, van de
katoenen stoffen om de vezeltjes te verwijde- soort der wezels; ook grauwtje (paard of
ren; - grillage, fr. (spr. grilf aazj) Arch. rooster- ezel); een verkleede lakei of spion; ook voor
werk, traliewerk; Manuf. roosten of glad maken g r i s o u (z. aid.); bewoner van Grauwbun derland; - grisonnáde, f. spraak der Grauwder stoffen met eene heete rol.
grilliseeren (spr. s=z), (van g r i 1, met , bunderlanders, brabbeltaal.
Grison (spr. grizóé), grizon, ook f e u t e reen bastaarduitgang) grillen, muizenissen in 't
7 r on of b r i s o u (spr. terroe, brizoe), n. onihoofd hebben; druilooren.
vlambaar gas in de gangen der kolenmijnen,
Grill-room, eng. gaarkeuken, restaurant.
Grimássen, f. pl. (van 't fr. grimace als uit koolwaterstof met eenig stikstof en koolware 't lat. grimacea; van 't oudn. en angels. zuur bestaande, dat dikwijls verschrikkelijke
grfma, oudhoogd. crima, masker, spook) vreemde uitbarstingen veroorzaakt; vgl. d a v i a a n; leelijke gebaren, de gezichtsvertrekking, grijns, grisoumètre, lucht zuiverheidsmeter tot onderkuren, grillen, fratsen; ook veinzerij, mom, zoek van de aanwezigheid van mijngas.
gris -perle, fr. parelgrijs.
schijn; - grimace beteekent ook damestoiletGriwe, griwna of verklw. griwenka, 1. thans
doosje met een spelden kussen daarop; - grimaseeeren (fr. grimacer), gezichten trekken, slechts nog griwennik, m. cuss. stuk van tien
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k o p e k e n of 1/lo roebel, ongeveer 20
centen.
Groat, m. eng. (spr. groot; ned. groot, hgd.
groschen, fr. gros, enz.) eng. rekenmunt van 4
pence of ongeveer 20 ct.
Grobak, m. mal. transportwagen (in O.Indië).
Grobianísme, n. (hoogd. met lat. uitgang;
van grob, grof, grobián, lomperd, vlegel) lompheid, plompheid, onbehouwen gedrag.
Grocer, m. eng. kruidenier, eigenl. grossier,
koopman in 't groot.
trod-gerecht, n. poolsch (van grod, kasteel,
slot) rechtsoefening van een poolsch starost.
Groenhart, m. naam van den bibzruboom in
Guyana.
Groenianen, m. pl. naam, dien men vroeger
gaf aan eene partij in Nederland, welke de
politieke en godsdienstige gevoelens van Mr.
G r o e n van Prinsterer was toegedaan, later
anti- revolutionair of kuyperiaan
(naar Dr. A. Kuyper, oud-predikant, oud-minister, oud-hoogs. aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam).
Groep, f. (van het fr. groupe, grouppe, it.
gruppo, groppo, d. i. eig. klomp, kluwen, vgl.
c r o u p e) vereeniging van vele enkele voorwerpen tot een, eene samenstelling van afzonderlijke, op zich zelf een geheel uitmakende
dingen, die het oog in eens omvat, bijeengeplaatste en bij elkander behoorende beelden,
zuilen enz. ; bijeenliggende eilanden; verzameling, hoop, volksmenigte; - groepeeren, vele
figuren, beelden enz. als in een hoop, tot een
geheel verzamelen, bijeenplaatsen; eene groep
uitmaken, te hoop loopen.
Grog, m. eng. bekende drank uit cognac of rum,
suiker en water; ook elke andere met water en
suiker aangemengde drank : r u m-g r o g, j e n ev e r g r o g, wij n-grog enz. (De naam komt
af van den eng. admiraal V e r n o n uit het
midden der 18de eeuw, die zijnen matrozen
den vroeger onvermengd gebleven rum verdund met water liet toedienen. De admiraal
droeg doorgaans een rok van g r o g r a m, gewoonlijk g r o g g a i n (fr. gros -grain) of kortweg g r o g geheeten, waarom het volk hem den
ouden G r o g noemde, en dien naam nu ook
gaf aan den aangelengden drank, waaruit tot
hun leedwezen het oorlam bestond).
grogneeren (spr. gronj-) fr. (grogner, provenc.
gronhir, it. grugnare, grugnire, van 't lat.
grunnire, knorren) knorren, brommen, morren;
- grognard, m. (spr. Bronjar) knorrepot, grombaard, brompot; in Napolens leger: grenadier
der garde ; - grogneur, m. (spr. gronj-) knorrig,
morrend mensch, knorrepot.
Gromatiek, f. lat. (van gróma, werktuig tot
landmeten) veldlegerkunst, kunst om een veldleger neêr te slaan of te versterken.
Groom, m. eng. (spr. groem) jeugdig bediende,
oppasser, knecht, inz. elegante rijknecht,
palfrenier.
Groot, m. oude munt, eigenl.: groote, dikke
penning (vgl. fr. gros, dui. groschen en grouch
ben.), die gemiddeld een halven stuiver waarde
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had, nog wel eens gehoord in v ij f g r o o t
= 12 1 /2 ct. ; - grootken, g r e u g j e n, n. klein
middeleeuwsch groningsch muntstuk, ter waarde van een halven p 1 a k; - gros, grosse, f.
(spr. gro, gross' ; van 't mid.lat. grosses, a, um)
dik, groot, grof; - gros, n. (ned. uitspr.) vgl. fr.
gros (spr. gro) grootste gedeelte, menigte,
groote hoop, b. v. het g r o s der menschen;
in Frankrijk vroeger ook een gewicht van 1 /128
livre (pond) = 3,824 gram (als medinicaal gewicht drachme geheeten) ; voor velerlei waren:
een getal van 12 dozijn of 144; - groslijst, f.
voorloopige van nog vele namen voorziene
lijst van candidaten bij een verkiezing; - gros
of grosse, Jur. eerste afschrift van een oor
stuk. z. v. a. groot geschreven stuk,-spronkelij
in tegenst. met m i n u t e (z. ald.); nog is
gros (spr. gro) de benaming van zware zijden
stof, zware taf, b. v. gros de Naples (spr. grodenaapl'), zware zijden stof uit N a p e 1 s; gros de Tours (sp. grodelóér), sterke zijden stof,
die veel in de fr. stad T o u r s gemaakt wordt;
- gros d'armée, n. hoofdleger, de kern van 't
heer; - grosse modo, nw.lat. ten ruwste, ongeveer; afgek. gr. m. op recepten: grof gestooten
of gesneden; - grosse aventure, f. fr., of grosavontuur- contragit, n. zeehandelsverdrag tusschen een koopman en een schipper; onderscheiden van b o d e m e r ij (z. ald.), waarbij alleen
schip en lading, hier daarentegen de contractant persoonlijk borg blijft; - grossesse, f. fr. (spr.
grosses') zwangerschap ; - groshandel, handel
en gros (spr. an gro), groothandel, handel in 't
groot, bij centenaars, geheele stukken, enz. ; grosseeren, Jur. eene akte, een contract in 't net
schrijven, uitvaardigen; ook vergrooten, grootspreken; - grosserie, f. grove ijzerwaren; ook
z. v. a. g r o s h a n d e 1; - grosehen, m. (spr.
grosjen) voormalige duitsche munt, het 1/3o van
een thaler = 6 centen; - grossier, ook grossist, m.
koopman in 't groot, groothandelaar; - grossière-

të, f. fr. (van grossier, grof) grofheid, lompheid,
vlegelachtigheid, onbeschaamdheid; - grosso, m.
it. en sp. vroeger meer dan thans gebruikelijke
rekenmunt, die oorspr. eene grooter pasmunt
beteekent in tegenstelling tot eene kleinere,
zooals in Bologna 1 bolognino grosso = 12
bolognini piccoli; de waarde van den grosso
wisselt af naar tijd en plaats ;- grossétto, m.
kleine ital. rékenmunt; het 1/2 van een g r o s s o.
Grosch of grosz, m. russ. koperen tweekopekenstuk = ongeveer 4 centen.
Groseille, f. fr. (spr. zèlj' ; van hoogd. krausbeere, kräuselbeere, kruisbezie) aalbes; gr. verte,
kruisbes; ook adj. als kleurnaam: aalbeskleurig.
grossulari s f olius, lat. Bot. kruisbesbiaderig.
Grot, f. (fr. grotte, it. grotta, oudfr. crote, oud-it.
grupta, van 't lat. crypta, gr. krypte, gewelf,
groeve, oorspr. f. van kryptos, verborgen, v.
kryptein, verbergen) hol, inz. kunsthol, schelpspelonk, vertrekje in lusthoven, opgesierd met
schelpen, koralen enz. ; - grottésk, of gew. grotésk, adj. (it. grottesco, fr. grotesque; van g r o t,
omdat men in de bouwvallen van de thermen
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van Titus te Rome, welke g r o t t e heeten,
allerlei wonderlijke, phantastische beelden vond)
vreemd, zonderling, grillig, wonderlijk, belachelijk; - vaak wordt het woord verkeerdelijk, onder
invloed van het ned. woord groot, voor ,,grandiose", grootsch gebruikt; - grotésken, grotissen,
pl. onnatuurlijke, vreemdsoortige gedaanten,
wonderlijk beeldwerk, „monsters", waarin menschen- en dierengestalten met loof- en bloemwerk enz. schijnbaar zonder regel verbonden
zijn; - grotissen, grotisseeren, grotesken schilderen, aanbrengen; - grotesk-danser, m. balletdanser die komische sprongen maakt.
Grouch, m. russ. (grosch, v. het duitsch groschen, eig. dikpenning, v. 't lat. grossus, dik)
rekenmunt in Rusland, Klein-Azië enz. van ver
llende waarde, ongeveer 90 centen.
-schi
Grouillement, m. fr. (spr. groeij'mán; v. grouiller, zich bewegen) gerommel in de ingewanden.
Ground, m. eng. grond, bodem; britsch-indische
landmaat van 2400 vierk. eng. voeten = 2,23
are.
Group. z. grupetto.
Grumus, m. lat. eig. hoop, heuvel; iets dat
saamgeloopen, geklonterd is; - grumeus, adj.
nw. lat. dik, klonterig; - grumescéntie (spr.
t=is), f. 't samenloopen, klonteren, stremmen,
stollen; - grumeleeren, fr. (grumeler) klonterig
worden; - grumosus, a, um, lat. Bot. kruimelig.
Grupétto, m. it. (spr. groep -) Muz. zangverfraaiing, bestaande uit 3 of 5 gezwinde, dalende
of klimmende noten; Knit. met geld bezwaard
pakje of brief; een rolletje specie; in 't fr. group
(spr. groep), geldzak.
grutiae jus, z. ond. j u s.
Gruyère, m. (spr. grut-jèr') soort van goede

zwitsersche kaas, naar het gelijknamig dorp in
het kanton Freiburg.
Gryllus, m. lat. dierenraadsel, eene wonderlijke voorstelling, waarbij op gesneden steenen
allerlei dieren (haan, ram, paard, slang, konijn
enz.) tot eene enkele vreemde figuur vereenigd
zijn; lachwekkende, wonderlijke schilderij.
Gryphiet, m. (v. 't lat. gryphus, gr. gryps,
griffioen) versteende schelpdieren van schuitvormige gedaante, griffioenschelpen.
Gryphósis, liever gryplisis, f. gr. (van grypos,
gekromd) Med. pijnlijke misvorming van den
nagel, die zich als een klauw kromt.
Gun, rekenmunt in Guinea = 14 gld. 15 cent.
Guáeharo, m. of guacharáca, f. sp. (spr. u =oe
en ch=isj) vetvogel, een blauwgrijze vogel in
Nieuw-Andalusië, die wegens zijn vet op prijs
gesteld wordt.
Guáeo in. sp. plant in Nieuw-Granada, een
voortreffelijk tegengift voor den beet der slangen.
Guajákboom, m. guajákhout, n. (Gua jacum
officinale; sp. guayaco, uit de taal van Haiti)
pokhoutboom of heilighoutboom, een westindische en zuidamerikaansche boom, waarvan het
zeer harde hout tot het maken van onderscheiden voorwerpen wordt gebruikt. Het geraspte
hout, benevens de bast en het hars, worden tegen
jicht en syphilis gebruikt. Het heet ook lignum
sanctum en 1. vitae.
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Guajavenboom, m. (sp. guayabo, fr. gouijauier)
ooftboom in Z. Amerika, met naar aardbeziën
smakende vruchten.
Gualterus, m. mansn., z. W a 1 t h e r.
Guanáko, n. (sp. guanaco, uit het peruaansch
huanacu) of guanako-kameel, in Z. Amerika inheemsch dier, een soort lama (z. ald.) die in
wilden en in tammen staat wordt aangetroffen.
Guáno of huáno, m. sp. (van 't peruaansch
huanu, mest) vogelmest, meststof, die door
tallooze vogelzwermen vooral op de kleine eilanden v. d. Grooten Oceaan aan de peruaansche
kust tot groote massa's is opgehoopt en waarvan sedert 1840 geheele scheepsladingen naar
Europa zijn overgebracht.
Guàpo, m. sp. fat, modeheer, pronker.
Guaracha, it. of guarache, f. fr. Muz. oorspronkelijk spaansche napolitaansche dans van eene
matig snelle beweging in afwisselend I%8 en 214
maat.
Guarána, I. naar de g u a n a r i s, een stam
der Indianen aan den Uruguay, genoemd, uit
het zaad der in Z. Amerika inheemsche Paullinia sorbilis bereid bruin deeg, gebruikt als
geneesmiddel tegen migraine en verdund als opwekkende drank (evenals koffie en thee); guaranine, f. het daarin aanwezige alcaloide,
z. v. a. kaffeine (z. ond. koffie).
Guarápo, m. sp. gegist suikerrietsap, het bier
der Zuid-Amerikanen.
Guard, m. eng. (spr. gaard') wachter, opzichter.
Guardia, f. mid. lat. (it. guardia, wacht, van
het duitsche wanen, ons wachten; vgl. g a r d e)
voogdijschap met betrekking tot een beleende; -,
guardiáán of gew. gardiaan, m. mid. lat. (g u a rd i a n u s, it. guardian) opziener, opzichter,
opperste van een monnikenklooster; -- guardinfánte, m. it. (eig. kinderhoeder of -bewaarder)
wijde hoepelrok, c r i n o 1 i n e, die de zwangerschap verbergt.
Guasso, m. naam der landlieden in Chili.
Guastaldía, of gastaldia, f. mid. lat bij de Longobarden het ambt van een landshoofdman
(g a s t a 1 d u s, d. i. eig. een gestelde of bestelde), met leensbedeeling verbonden.
Guastaliinen, I. pl. it. nonnenorde, door eene
gravin van G u a s t a 11 a in 1534 gesticht.
Guazzo, n. it., z. v. a. het fr. g o u a c h e,
z. ald.
Gubernaculum, lat. of gubernákel, n. roer; gubernátor, m. z. v. a. gouverneur; gubernium, n. wn. lat. z. v. a. g o u v e r n em e n t (z. aid.).
Gudda, n. arab. maat voor natte waren =
7,57 liter.
Gudók, m. (v. 't slay. gudí , gustí, snareninstrumentbespeler) russische viool met drie
snaren.
Gué, m. fr. (spr. ge; oudfr. gued, it. guado, v.
oudd. wat, oudnoorsch vad, ons w a d) doorwaadbare plaats, voort.
Gueber, z. Geberen.
Guelph, Guelf of W e 1 f, oudd. (Guelpho,
Guelf,, Havel f o, W el f o, v. hwelf,, welf , een jong
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wild dier) mansn.: Guelfen of Wetten, m. pl. de
naam van een beroemd vorstengeslacht, dat in
de 11de eeuw uit Italië naar Duitschland ver
werd, een tijd lang over vele gewesten van-plant
Duitschland heerschte en nog in het brunswijksche huis voortleeft; in Duitschland: de zoon van
den in 1866 onttroonden koning van Hanover
On zijn aanhangers; in ruimeren zin verstaat
men door Guelfen de machtige pauselijke partij,
die zich in de middeleeuwen verzette tegen de
ondernemingen der keizers en hunner aanhangers, de Gibellijnen.
Guemul of Gvemul, m. uit de taal van Chili
(ook h u e m u 1) zeer vlug en moedig dier in Z.
Amerika, op het paard en den ezel gelijkende.
Guenno, m. rekenmunt in Guinea = 28 gl.
30 ct.
Guepard, z. g e p a r d.
Gifier., bij natuurwetensch. benamingen afkort. voor Guerin-Mèneville (gest. 1874).
Gueridón, m. fr. (spr. geridón; it. geridóne)
lichtdrager, knaap, soort van zeer hoogen kan
-delar;
ook tafeltje op één poot.
guerre, f. fr. (spr. gèrr' ; provenc. en sp. guerra,
van 't oudd. en angels. Werra, verre, d. i. gewar,
oproer, krijg) oorlog, krijg; - à la guerre, krijgsgewijs; oorlogspel, eene soort van biljartspel,
waaraan meer dan 2 personen deelnemen; guerrilla's, m. pl. sp. (spr. geriel jas; sp. guerrilla,
eig. kleine oorlog) spaansche licht gewapende,
aan geene tucht onderworpen benden, ongeregelde, verstrooide troepen in de gebergten, als
't ware de k o z a k k e n der spaansche legers; ongeregelde volksoorlog; - guerrilléro, m. sp.
partijganger in den volksoorlog, bendeaanvoerder.
Guet, m. fr. (spr. gè) wacht, nachtwacht;
wachtwoord, parool; Muz. door de trompetters
op de wachtparade te blazen stukje; - guetapens, n. (spr. gètapán; weleer guet appensé) hinderlaag, arglistige overval, verraderij, voorbedacht, overlegd schelmstuk; - guetteeren, fr.
(guetter, prov. guaiíar, it. gualare, guaitare, v.
oudd. wahten, de wacht houden) de wacht houden, schilderen; loeren, beloeren.
Gueule, f. fr. (spr. guit') muil, bek.
Gueux, m. fr. (spr. geu) z. g e u z e n.
Guèze, f. (ook guerze, guese, guz, góss, ges,
zer, ser of arsjin geheeten) perz. el voor wollen
waren te Tebris = 1,12 meter; voor perz. stoffen
en in den kleinhandel, inz. in Sjiras en Teheran
= 1,025 meter.
Gui of guy, m. fr. (spr. gi) Bot. mistel- of marentak, eene woekerplant, die op de takken van
den appelboom, eik enz. groeit; de eikenmistel
werd bij de Druiden hoog vereerd en met veel
plechtigheid gesneden.
Guichet, m. fr. (spr. gwi-sjè) klein deurtje in
eene groote deur, de deurklep, deurschuif; het
rinket der sluisdeuren.
Guide, m. fr. (spr. gied' ; provenc. en it. guida,
^
v. 'tprovenc.
guidar, it. guidare, voeren, leiden,
van t got. t*an, gadeslaan) leidsman, begeleider,
wegwijzer, g i d s; ook die man van een troep
soldaten, naar wien de andere hunne bewegingen
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moeten richten; pl. guides, lijfwachten ; in België: keurcavalerie; - guide-main, m. fr. (spr.
-men) handleider, een door Kalkbrenner voor
het piano-onderwijs uitgevonden toestel; guidagium, n. mid. lat. geleidegeld, gidsloon; guidon, n. fr. (spr. gidón) standaard bij de
gendarmerie; ook de standjonker, kornet, richt
een schietgeweer; Muz. z. v. a.-man;ikjzerop
c u s t o s; - Guido, it. (mid. lat. Vitus; oud
Wito, Wido, V e i t, v. wilu, hout) mansn.-hogd.
woudman, woudbewoner.
Guigne, f., Guignon, n. fr. (spr. gienjón; v.
guigner, scheelzien, provenc. guinhar) ongeluk,
inz. in het spel; - it a du guignon, hij is een ongeluksvogel.
Guildhall, m. eng. (spr. gildhdl; vgl. g i 1 d)
eig. gildezaal, gildehuis; raadhuis te Londen en
in andere groote engelsche steden.
Guildive, f. fr. (spr. gieldiéw') suiker-brandewijn.
Guilt., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. Guillemin (gest. 1842).
Guilladors, pl. oostindische zakdoeken.
Guillemets, pl. fr. (spr. gieljemè) dubbele kom
aan het begin en het einde eener-ma's,dien
aanhaling of ook aan het begin van iederen regel
zet, waaruit de aangehaalde plaats bestaat, aan
aldus geheeten naar-halingstek(„)",
den drukker, the ze uitvond.
guillocheeren, fr. (spr. gieljosj-; zoo men wil
naar den uitvinder G u i 11 o t) dooreenvlechten,
met in elkander gevlochten lijnen, trekken enz.
versieren; - guillocheerkunst, f. kunst van het insnijden of afdrukken van menigvuldige ineengestrengelde versieringen door de guillocheermachine; - guillochis, n. (spr. gieljosjí) versiering
uit saamgevlochten veelvormige lijnen, trekken
enz. bestaande, kettingtrek.
Guillotine, f. fr. (spr. gieljotien') valbijl, een
werktuig om te onthoofden, op voorstel van den
fr. geneesheer G u i 11 o t i n (spr. gieljoten) in
1792 ingevoerd en naar hem genoemd; - la
guillotine sèche, de droge guillotine, d. i. verbanning (een uitdrukking van den abt Siéyès); guillotineeren, met de guillotine onthoofden; guillotine-sluiter, Phot. neervallende snelsluiter
van het objectief eener camera, die door de
zwaartekracht werkt; - guillotine-ridders, spotnaam der Jacobijnen na hunnen val; - guillotomanie, f. hartstochtelijke zucht om te guillotineeren.
Guimbarde, f. fr. (spr. (spr. gei'bard') lange
wagen tot vervoer van koopwaren, goederenwagen, rolwagen, blokwagen; mondharmonika;
nog: kaartspel, ook m a r i a g e geheeten;
verouderde dans.
Guimberge, f. fr. (spr. genbézzj') Arch. sluitsteensieraad aan gotische gewelven.
Guimpe, f. fr. (spr. geep'-; oudfr. guimple, v. 't
oudhoogd. wimpal, licht gewaad, sluier, nw.
hoogd. en nederl. w i m p e 1, smalle, in de lucht
fladderende strook stof) eig. borstsluier der nonnen, ook b a r b e t t e geheeten; een doorgaans
geborduurd lijfje zonder mouwen, dat de dames
onder haar kleed dragen; - robe en guimpe, f. fr.
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(spr. rób'an-) kleedje met plat en zeer hoog lijf. overeen met het le jaar v. C., zoodat men, bij
guindeeren, fr. (guinder, spr. geed-; v. het een gegeven jaartal 1 tellende en deze som door
duitsch w i n d e n) opwinden, ophijschen.
Guinea, eng. (spr. gínnie), fr. guinée (spr.
gine') f. g u i n j e, voormalige eng. goudmunt
van 21 s h i 11 i n g s, gemiddeld ter waarde
van ongeveer 12 1/2 gl. De naam is ontleend van
het goudrijke land G u i n e a, omdat de eerste
guinjes uit het van daar komend goud geslagen werden; - guinea of guinee, f. 15 meter
lange blauwe katoenen stof uit fr. 0. Indië, in z.
in Senegambië als ruilmiddel gebruikt en op 4
5 gld. geschat; ook: katoenen indisch weefsel
in het algemeen.
Guingan, m. fr. z. v. a. g i n g a n g, z. ald.
Guinguet, m. fr. (spr. gengé; v. 't oudfr. giunguel, kort, krap, schraal, zwak) lichte kamelot
van Amiëns ; ook g i n g é t.
Guinguette, f. fr. (spr. gengé1t ; van ginguet of
guinguet, slappe slechte wijn) buitenherberg,
kroeg; land- of lusthuisje; ook soort van buiten
voor de omstreken van Parijs.
-koetsj
Guinje, z. g u i n e a.
Guipure, f. fr. (spr. gipuur; van guiper, met
zijde overspinnen) verheven borduurwerk; 't bestikken eener teekening met goud- of zilver
-dra.
Guirlande, f. fr. (spr. gierlánd' ; it. ghirlánda,
oudsp. guarlanda, provenc. garlanda; vgl. het
.oudhoogd. wiara, wiera, krans; mid. hoogd.
wieren, omvlechten; vandaar afgeleid als 't
ware wierelen, en met het achtervoegsel anda,
zooals fr. giranda, van girer) bloemkrans, bloem
snoer van gevlochten bloemen en vruch--slinger;
ten, bloemkroon; - guirlandeeren (fr. guirlander)
met bloemsnoeren versieren ; - guirlandine, f.
engelsch weefsel van verschillende kleuren.
Guitarre, f. fr. (spr. gitárr' ; sp. en provenc.
guitarre, it. chitarra, van 't gr. kithára, lat.
cithára, tither) Muz. g i t a a r, speeltuig met 6
tot 10 snaren, die met de vingers getokkeld worden, eene spaansche tither; - guitarrist, m. gitaarspeler ; - guitarrèro, m. sp. gitaarspeler.
Gala, gulasch, hong. z. g o e 1 a, g o 1 a s c h.
Gulch, m. eng. (spr. gultsj) openliggende goud -mijn.
Gulden, m. eig. gouden penning (z. f1 o r e e n) oorspr. duitsche zilvermunt, die uit den
goudgulden (z. ald.) ontstond en in de l7de
eeuw werd ingevoerd; de n e d. g u 1 d e n, de
eenheid van ons muntstelsel, thans verdeeld in
100 c e n t e n, ontstond uit den halven leeuwendaalder; ongeveer gelijke waarde had de
r ij n g u 1 d e n in Beieren, Baden enz., waar
hij in 60 k r e u z e r was verdeeld (sedert
1876 vervallen); de Oostenrijksche gulden is
ongeveer 1 gld. 20 cents; - gulden-grosehen, m.
naam der eerste daalders, die in Duitschland
gestempeld werden, hier en daar hetzelfde als
gulden, bij de saksische mijnwerkers de naam van
den t h a 1 e r; - guldengetal, n. Astron. getal, dat
aanwijst hoeveel jaren sedert de laatste vol
maancirkel verloopen zijn.-toingvade
Door maancirkel verstaat men een tijdvak van
19 jaren. De aanvang van een maancirkel komt
7

19 deelende, het aantal maancirkels vindt, die
sedert het jaar 1 v. C. verloopen zijn. De rest der
deeling is het g u 1 d e n g e t al; - gulden jaar, n.
jubel-, eeuwjaar; - gulden legende, legenda aurea
van Jac. a Voragine (1298), bekend werk over
heiligen; - gulden maand, de maand Maart;- gulden mis, de Messias-Mis; - guldenseditie, boe
waarvan ieder één gulden kost; - gul -kenrs,
-denvlis,z.Argoauten
Guldenst., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor A. J. van Guldenst^dt (gest. 1781).
Guliánje, f. russ. (v. guliát j, wandelen) eig.
wandeling, openbare wandelplaats, promenade;
oneig. in een openbaren stadstuin gevierd groot
volksfeest met allerlei vermakelijkheden.
Gulistan, góélistan, m. perz. (v. gul, geel,
bloem, inz. roos, en slán, oord) bloementuin,
rozentuin; ook het werk van den dichter Saadi.
Gummi, n. lat. (gr. kómmi) kleefsap, droog
plantenlijm, slijmig sap uit de boomen, g o m;
pl. gummàta, slijmharsige gewassen, welker uitwasemingen de zenuwen versterken; ook gomuitwassen aan het menschelijk lichaam; gezwellen, inz. aan de gewrichten; - gummi arableum,
arabische gom, bereid uit eene soort van m i m ó s a (Mimosa nilotica) of naar eene andere
benaming a c a c i a, de Acacia vera en arabica,
ook als de Acacia senegal. (Wild); gummi elasticum, elastieke gom, ook c a o u t c h o u c (z.
ald.) geheeten, veerkrachtige gom, vederhars,
het taaie, in de lucht verdikte melksap van een
zuidamerikaanschen boom, de Siphonia elastica; - gummiguttse (v. 't maleisch gatah, gutta.
javaansch getah, gom, balsem) geelhars, g i tt e g o m, van den gummi -guttaboom in Siam
en op Ceylon, een roodachtig, geel, hard, blinkend gomhars, in de geneeskunde als sterk
afvoerend middel, ook tot gele verfstof gebruikt
(inz. van Garcinia cambogia); - gummihars,
g o m h a r s, harsachtige gom, tot welker oplossing men beurtelings een geestrijk en waterig
oplosmiddel moet bezigen; - gummi-kopal (vgl.
k o p a 1) lakhars uit 0. Indië en Amerika, dat
een voortreffelijk lakvernis geeft; - gummi
plástieum, getah pertja; - gummi-traganth of
traganth -gom, z. traganth; - gummeeren, g o m m e e r e n, nw. lat., met opgeloste gom bestrijken of doortrekken; - gummeus,
adj. lat. (gummósus, a, um) gomachtig, op
gom gelijkende.
Gun, eng., vuurwapen, kanon; - gunpowder,
n. eng. (spr. -gouder) buskruit; ook soort groene
thee.
Guna, m. eerste versterking der grondvocalen
bijv. a tot a; zie v r i d d h i; - guneeren, op
zoodanige wijze versterken.
Gunda, z. g o n d a.
Gunny, n. eng. z. g o n j e.
Gunther, oudd. Gunnar, oudnoorsch, (Gundahari, van gund, oorlog, en hari, heer, leger)
mansn.: krijgsman.
Gur, goer, m. Kmt. witte oostindische katoenen stof; - guracs, goeracs, pl. gekleurd - ben-
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gaalsch sits ; — gurguran, of goergoeran, m. zware
indische zijdestof.
Gurkensalat, m. dui. komkommersalade.
Gurusch, z. g e r s j.
Gush, gusset, liggende harp bij de Russen.
Gussjanki, pl. russ. lange vaartuigen, welke
op de Oka en Wolga gebruikt worden.
Gustaaf, zw. (nw. lat. Gustavus, oudn. Gudhsta f r, v. gudh, strijd, kamp, en stair,
r, staf) mansn.:
krijgsstaf, krijgsman, held.
Gustus, m. `lat. smaak; — de gustibus non est
disputándum, over den smaak valt niet te twisten; — gusto, m. it. (spr. u =oe) smaak; zinnelijk
oordeel, vgl. het fr. gout; — gusteus, adj. nw. lat.,
smakelijk, smaakvol, naar den smaak, aangenaam, welgevallig; — gustóso, con gusto, it. Muz.
smaakvol, met smaak; — gusteeren, lat. (guslare)
proeven; smaak in iets vinden, het goedkeuren,
mogen lijden; — gustàtie (spr. 1= ts), f, eig. 't proeven, smaken; voorgerecht, vroegmaal.
Gutta, f., pl. guttae, lat. droppel, drop; dropvormige vlek of punt ; vandaar in 't nw. lat. voor
staar, als oogziekte; — gutla cavat lapidem, lat.
de druppel holt den steen uit, d. i. volharding
voert tot het doel; — gutta in f antum, ruige uitslag
der kinderen; — gulla opáca, Med. grauwe staar; —
gutta rosacéa, zoogenaamde rozendrop, wijn
puisten in het gelaat; — g. seréna, de-puisten,
zwarte staar; — gultae Bleekeri, Bleekerdruppels,
tegen cholera; — guttáti.m, adv. Med. droppels
— gultatus, a, . um, adj. lat. Bot. bedrop--gewijs;
peld, gespikkeld, met droppelvlekken van een
andere kleur.
Gutta-percha of getah-pertja, gummi plásticum, f. (spr. —pertsja; eig. gom van Sumatra,
van 't maleisch gutlah of gulah, gom, verhard
plantensap, en percha, Sumatra (poeloe percha,
het eiland Sumatra) vgl.g u m m i g u t t a, het
in de lucht tot eene lederachtige stof verharde
melksap van den percha of to e b a nb o o m (Isonandra gulla) op Malakka, Borneo
e. a. indische eilanden, sedert 1842 bekend geworden en wegens zijne lucht- en waterdichte
eigenschap tot veelvuldige doeleinden aange-wend.
Guttegom, f. z. gummiguttae.
4Gutter, m. eng. haringkaker.
gutturaal, adj. nw. lat. (van 't lat. guttur, keel,
gorgel) tot de keel behoorende; — gutturale letters (gulturàles) keelletters, keelklanken.
Guy-Fawkes-dag, de' in Londen tot herinnering aan Guy Fawkes (spr. gai f oaks) en het
buskruitverraad van 1605 onder allerlei grappen
door de volksklasse gevierde 5e November.
Guz, z. gos.
Guzdés, f. turk. gemeene f a v o r i t e naast de
vrouwen uit den harem in Constantinopel.
Gyges, m. fabelachtig koning der Lydiërs,
die zich door middel van eenen ring, welke de
eigenschap had van onzichtbaar te maken, uit
den herdersstand tot den koningstroon wist te
verheffen; vandaar het zeggen: d e n r i n g
van Gyges bezitten, d.i.gelukkigzijn,
al zijne wenschen vervuld zien.
Gylfagínning, f.verblindiag van Gylfi (Zweedsch
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koning), het eerste gedeelte van de Snorra
Edda.
Gymkhana, f. wedstrijd of wedren met grappige hindernissen.
Gymnadénia (gr. gumnos, kaal, adenos, klier),
Bot. kaalklier, muggenorchidee.
Gymnasium, n. lat. (van 't gr. gymnásion, oorspr. open plaats, waar men naakt lichaamsoefeningen hield, van gymnos, naakt) eig. oefenplaats,
oefenhuis; school in Nederland, en in Duitschland
van voorbereidend akademisch onderwijs, geleerde school (in Nederland thans met 6 jarigen cursus; de vroegere p r o g y m n a s i a hadden
de 4 eerste jaren); — gymnasiárch, m. opziener
over zulk eene school, c u r a t o r; — gymnasiast,
leerling aan zulk eene school; — gymnastiek, f.
(gr. gy-mnastiké, v. gymnádzein, naakt oefenen,
in 't algemeen oefenen) turnen, kunst, leer der
lichaamsoefeningen; ook wel school, waar men
zich in 't springen, klimmen en dergel. oefent; —
gymnást, m. (gr. gymnastés) leermeester of kenner der gymnastiek, iemand die lichaamsoefeningen doet; — gymnastikon, m. werktuig om
zich in de lamer doelmatige beweging te ver
-schafen;—gymáti,dj.lchas-of
krachtoefenend; tot de lichaamsoefening de
turnkunst of gymnastiek behoorende; g y mnastische oefeningen, turnoefeningen, turnspelen; — g^mnisch, adj. wat de naakt
uitgevoerde lichaamsoefeningen bij de Grieken
betreft; eengymnische wedstrijd, lat.
gymnicum certámen, n. wedstrijd in lichaamsoefeningen.
gymnoblástiseh, adj. gr. (v. gymnos, naakt)
met blootliggende kiem; — gymnobránchisch,
adj. met bloote kieuwen; — gymnoeephálisch,
adj. met naakt, kaal hoofd; — gymnodérisch,
adj. met naakten hals ; — gymnodérmisch, adj.
met naakte, kale huid; — gymnodispérmiseh,
adj. twee bloote zaadkorrels dragende; — gymnodóntiseh, adj. met naakte tanden; — gymnogástrisch, adj. naaktbuikig; — gymnogéniseh, adj.
naakt te voorschijn komende, ontstaande; —
gymnogómphisch, adj. met blootliggende kinnebakken; — gymnogtnisch, adj. met blootstaand,
niet door eene bloemkroon omgeven stijltje; —
gymnokárpiseh, adj. met naakte vruchten; —
gymnokaulisch, adj. met bladerloozen stengel; —
gymnomonospérmisch, adj. met eene bloem, die
slechts eene blootliggende zaadkorrel voortbrengt; — gymnonótisch, adj. met naakten rug; —
gymnopwdie, f. naakte dans der jongelingen in
het oude Sparta; — gymnoperistomátisch, adj.
met tandeloozen mondrand; — gymnophíden, pl.
slangen met naakte, gladde en slijmige huid; —
gymnopóden, m. pl. barrevoeter-monniken; —
gymnopódiseh, adj. naaktvoetig; — gymnoptéra,
n. pl. naaktvleugeligen, insecten met naakte, d.
i. niet met stof bedekte vleugels; — gymnoptérisch, adj. met naakte vleugelen; — gymnorrhízisch, adj. met blootliggende wortels; — gymnorrhfnehiseh, adj. met naakten snuit; — gymnosómisch, adj. met naakt lijf; — gymnosophísten, m. pl. naakte wijzen, oud-indische philosophen en godsdienstleeraars, die bijna naakt
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gingen, zich geheel het gebruik van vleesch ontzeiden, zich geenerlei lichamelijk genot veroorloofden en zich enkel met de beschouwing der
natuur bezig hielden; - gymnospermia, n. pl.
naaktzadigen, planten, welker zaden, ten getale van 4, bloot of zonder Benig bekleedsel onder
op den bodem van den kelk liggen; de eerste
orde der 14de klasse van L. (didynamia); gymnospórisch, adj. met blootliggende zaadkorrels; - gymnostómiseh, met naakten muil
(zonder aanhangsels) ; - gymnostylisch, adj. met
naakt stijltje; - gymnote, f. soort onderzeeboot;
- gymnbtisch, adj. met naakt lijf; - gymnotetraspérmisch, adj. met eene bloem, die vier
blootliggende zaadkorrels voortbrengt; - gymnurisch, adj. met naakten staart.
Gynweéa of gyna eia, pl. gr. (gynaikeia, van
gyné, genit. gynaikos, vrouw), Med. maande
reiniging, maandstonden; - gymnaeeèum-lijksche
n. (gr. gynaikeion), vrouwenvertrek bij de Grieken; - gynweísme, n. verwijfdheid, onmannelijk
gedrag; - gynsekokratie, (spr. t=ts), vrouwenheerschappij ; - gynaekokratuménos, m. man,
die onder de vrouwenheerschappij, den pantoffel
staat; - gynwkologie, f. of gynaeologie, f. vrouwenkunde, beschouwing van de vrouw in haren
gezonden en zieken toestand, leer van de natuur
en de ziekten van het vrouwelijk geslacht; gynwkologiseh, gynaeológiseh, adj. tot de kennis
der vrouwelijke natuur behoorende; - gymnkomaan, m. vrouwengek, vrouwziek man; - gynwkomanie, f. verzotheid op vrouwen, de ontembare drift naar het vrouwelijk geslacht; gym2ekomástos, m. Med. man met groote borsten, als die eener vrouw; - gynsekomórphiseh,
adj. van 't vrouwelijk geslacht, vrouwachtig,
op de vrouw gelijkende; - gynwkomf star,
haar op de vrouwelijke teeldeelen; - gynaekonoom, m. vrouwenopzichter, vrouwenbewaker; gymekophaag, m. vrouweneter of -verteerder; gynaekophóniseh, adj. eene vrouwelijke stem
hebbende; - gynaelógisch, adj. vrouwenkundig,
tot de kennis der vrouwelijke natuur behoorende; - gynandria, n. pl. helmstijligen, planten,
welker meeldraden en helmknopjes met de stam
samengegroeid zijn, de 20ste klasse van-pertjs
L. ; - gynandrie, f. vrouwmannelijkheid, dubbel
waarbij de vrouwelijke geslachts--slachtiged,
deelen de overhand hebben; - gynándrisch, adj.
Q

H.

vrouwmannelijk, dubbelslachtig; - gynandrus,
lat. Bot. helmstijlig; - gynanthrópos, m. Med.
vrouwman, hermaphrodiet, die meer
van den man dan van de vrouw heeft; - gynatresie, (spr. s=z), f. het gesloten zijn van lichaamsdeelen bij de vrouw, b. v. de baarmoeder;
zie atresie.
Gyn- moermes, m. pl. maanbeschouwers bij de
Turken, die het tijdstip der nieuwe maan, als
tijdsbepaling voor vele feesten, nauwkeurig moeten waarnemen en daarvoor vrijdom van belasting genieten.
Gynobásium, n. Bot. gezwollen stijlvoet tasschen de afdeelingen van het vruchtbeginsel van
enkele plantensoorten.
Gynostegium, n. la i. Bot. stempeldeksel; gynostemium, n. lat. Bot. stempelzuil.
Gyps, z. gips.
Gyrus, m. pl. gyri, gr. (gyros, lat. gyrus) kring,.
bocht, inz. kringswijze wendingen op de oppervlakte der hersenen; - gyràtie (spr. t=ts), f.
nw. lat. Med. draaiziekte, ziekelijke duizeling,
waardoor alle voorwerpen als in een kring schijnen te draaien; - gyratieradius, m. traagheidsstraal, de afstand van de lijn, die parallel aan der
as van een lichaam loopt en waarin, zonder het
traagheidsmoment te veranderen,de geheele massa zich verplaatsen kan,tot de as ;- gyratus, a, um,
gyrosus, a, um, lat. Bot. slakkenhuisgewijs gewonden; - gyróma, n. gr. iets tafelbordvormigs;
Bot. schotelvormige vruchtbodem bij sommige
korstmossen; - gyromantie (spr. t=ts), f. kring
waarzeggen door het rondgaan-warzegij,ht
in eenen kring; - gyrophaag, m. rondgaand tafelschuimer; - gyropláne, f. vliegmachinie met
sneldraaiende schroef; - gyroskoop, m. gr. toestel om de wenteling der aarde te bewijzen; ook
soort opzet-inrichting, inrichting aan wagens
eener m o n o r a i 1 b a a n (z. a.), door middel
van welke een motor den wagen recht houdt; gyroskopisch, de schroefwenteling betreffende; gyrostáat, m. toestel om het stampen van een
schip tegen te gaan (een vliegwiel snel draaiend
_ om een verticale as) ; - gyrotroop, m. instrument
om den galvanischen stroom te sluiten; - gyreus,
adj. nw. lat. kringswijze geslingerd, gekerfd; gyrovágus, gyrovaag, m. landlooper, bedelmonnik.

H.
H, als oud-romeinsch getalteeken = 200; - ff. = MM. = Hunne Majesteiten enz. ; - H. A. =
2000,00; - H. (in opschriften) = habet, hij heeft; hectare, bunder; - h. a., h. e., h. l.; h. m., h. s. en
= honor, eer; = Hispania, Spanje; -H. =Heilig, h. t., verkortingen voor hoc anno, hoc est, hoc
heilige; - h. (bij sterrenkundige bepalingen) = loco, hoc mense, hoc sensu, hoc tempore of ook
hora, uur; - h. = herba en homo (z. ald.); - H. af- voor hujus annis enz., z. ond. hoc en hujus; korting van H a r e of H u n n e, in vorsten- H. d. L. = heil den lezer; - H. E. = Hefnertitels; ook van H o o g h e i d, b.v. H. H. =Ha- eenheid z. a.; - H. E. G. of H. E. Geb. = Hoogre Hoogheid; - H. M. = Hare Majesteit; -HH. edelgeboren; - H. E. G. of H. E. Gestr. = Hoog-
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edelgestreng; - H. E. G. A. = Hoogedelgrootachtbaar; - H. G. = hectogram; - H. G. of H.
Geb. = Hooggeboren; - H. L. = hectoliter; H. L. Q. C., afkorting van hora locóque consuëto,
lat. op gewonen tijd en plaats (op aankondigingen van promotiën en dgl.) ; - H. M. _
hectometer,; - H. 0. = hooger onderwijs; - H.
S. = Heilige Schrift; - Hs. = handschrift; Hst. = hoofdstuk; - H. R. R. = het Heilige
Roomsche Rijk; - H. W. G. = Hoogwelgeboren;
- huj. = hujus, z. ald. - Chemische teekens zijn:
H. = hydrogenium, waterstof; - Hg. = hydrargyrum, kwikzilver; '- H. als muntteeken voor
Oostenrijk (voorheen) : Gunzburg; voor Frankrijk: Rochelle: in het Duitsche rijk: Darmstadt.
Haag -aan -veld, hagendeveld, m. iemand die
dapper is, een bolleboos; als adj. uitstekend,
puik.
haai, barg. sterk, groot, geducht.
haarstraubend, dui. verschrikkelijk, waarbij
iemand de haren te berge rijzen.
Habarah, m. arab. (v. hibarah, gestreepte stof,
v. habara, fraai of gestreept maken) groote zijden
mantel der voorname vrouwen in Cairo, die
het gansche lichaam tot op eene kleine strook
van het aangezicht bedekt.
Habdala, hebr. het gebed, dat de Joden aan
het einde van den Sabbath uitspreken.
Habe, m. lange lijfrok der Arabieren.
Habéas-corpus -acte, f. engelsche grondwet,
die met de lat. woorden habeas corpus enz. (d. i.
heb uw lichaam, n.l. vrij enz., van 't lat. habere,
hebben) aanvangt, de wet der gevangenneming
sedert 1679, toen zij onder Karel II werd vastgesteld, terecht als de tweede magna charta en
het bolwerk der eng. vrijheid beschouwd; vol
deze acte moet een in hechtenis genomen-gens
persoon binnen 24 uren voor zijn bevoegden
rechter staan en kan hij na dit tijdsverloop, in
geval hij van geene misdaad overtuigd kan
worden, zijne loslating tegen borgstelling vorderen enz.; slechts in bedenkelijke tijd en
kan de wetgevende macht, gelijk dit in 1793
1794 en 1817 plaats had, aan de kroon volmacht
geven om die acte een tijd lang buiten werking
te stellen; - habeas tibi, lat. heb of behoud het
voor u, schrijf het u zelven toe; - habéat sibi,
hij behoude het voor zich, hij moge het zich
zelf toeschrijven.
habemus, lat. (v. habère, hebben) wij hebben;
- habemus con f itentem ream, wij hebben een
beschuldigde die bekent.
Habéna, f. lat. houder, teugel; Chir. werktuig tot samentrekking der lippen van wonden.
habent sua fata libelli, lat. boeken hebben hun
lotgevallen (citaat uit Terentius).
Haberdasher, m. eng. (spr. sh=sj) bontverkooper, pelswerker.
habiel, adj. lat. (habilis, e, fr. habile) geschikt,
bekwaam, welgeoefend, vaardig, bedreven,
handig, degelijk; - habiliteit, f. geschiktheid, bekwaamheid, handigheid; h a b i 1 i t e i t v an
d e n g e t u i g e, Jur. wettelijk erkende bevoegdheid van iemand om eene in rechten geldige getuigenis af te leggen; - zich habiliteeren,
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mid.lat. (habilitdre) zich geschikt, bekwaam enz.
maken; zijne geschiktheid tot eene leeraarsplaats
staven, zich daartoe aanbieden en van zijne
bevoegdheid doen blijken; - habilitàtie (spr.
tie = tsie), f. deugdelijkmaking, bevoegdverklaring; verkrijging van het recht om aan hongescholen voorlezingen te houden.
habilleeren, fr. (habiller; spr. abielj'-) eig.
kleeden; wild of gevogelte voor de keuken naar
eisch klaarmaken; - habillement, n. (spr.
abielj'mán) kleeding, dracht.
Habit, z. ond. h a b i t u s.
habiteeren, lat. (habitáre) bewonen; - habitabel, adj. (lat. habitabilis, e) bewoonbaar; habitabiliteit, f. bewoonbaarheid; - habitaeulum,
n. woonplaats; kompashuisje; - habitant, m.
bewoner, inwoner; - habitàtie (spr. tie = tsie), f.
(lat. habitatio) woning, nederzetting; woonrecht,
recht om in eens anders huis te wonen.
Habitus, m. lat. (v. habére, hebben) uiterlijke
gedaante, lichaamsstand, houding uiterlijk;
uiterlijk gedrag; ook kleeding, dracht; Bot.
voorkomen der plant in het algemeen; - habitus
non facit monáchum, de dracht maakt den
monnik niet; het kleed maakt den man niet; per habi tum in f usum, uit eigen aandrift of beweging; - habit, m. fr. (spr. abt') kleeding, dracht,
kleedingswijze; kleed, rok; - habitude, f. fr.
aangenomen gewoonten, vaardigheid, het eigen
gewordene; - habitué, m. fr., pl. habitués,
vaste bezoekers van een koffiehuis, gezelschap,
schouwburg enz., stamgast, vaste klanten,
abonnenten; - habitueel, adj. (fr. habituel) gewend, tot gewoonte geworden, eigen geworden, ingeworteld, vertrouwd, gemeenzaam, gemakkelijk; - habitneeren ( fr. habituer), gewennen, inz. zich hab-, zich aan iets gewennen.
Hábleur, m. fr. (van hábler, opsnijden, pochen,
sp. hablar, van 't lat. f abulari) snoever, zwetser,
opsnijder, snorker; - háhlerie, f. snoeverij,
zwetserij, grootspraak.
habrochétisch, habrokómisch, adj. gr. (van
habros, zacht) zacht van haar; - habrodiaetisch,
adj. lekker, kieskeurig in spijzen.
hacheeren, fr. (teacher; spr. as?-; van het
duitsch hacken, oudd. hakjan) hakken; ruw
maken, kerven, krassen, b.v. om eene stof te
beter op eene andere te doen hechten; - haché
of hachis, n. (spr. hasp) gehakt, klein gehakt
vleesch; - hachure, f. oprijting, kerving, insnij
kruisstrepen, arceeringen, schaduw (bij-ding;
plaatsnijders).
Haciénda, f. sp. (spr. c = s; provenc. f acenda,
it. /accentla, bezigheid, verrichting, sp. beheer
der goederen, beheerde goederen, grondeigendom, have, vermogen, v. 't lat. f acienda, pl. v.
f aciendum, wat te doen of te maken is, v. f acére,
doen, maken) landgoed, hoeve; inz. in MiddelAmerika groot, vooral tot de veeteelt, ook wel
tot mijnontginning bestemd landgoed, dat in
Mexico naar de nieuwste bepalingen 5 vierkante leguas (d. i. uren) omvat; - hacendado,
of haciendero, m. sp. bezitter eener h a c i e n d a.
hac (scil. via) itur ad astra, lat. sprw.: langs
dezen weg gaat men naar de sterren, d. i. ge-
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:raakt men tot eere en hoogheid; - hac lege, z. tochesie, f. bloedige stoelgang; - hwmatochtsïs,
€. bloeding; - hwmatoehróma, n. bloedrood; ond. lex.
Hacketholdraad, m. en n. El. leiding, in menie haematoecelie, f. bloeduitstorting in de buikholte; - hwmatoc stis, f. bloedblaas, bloedgedrenkt tegen de oxydatie in de lucht.
Hackney, m. eng. (spr. hekní) h a k k e n e i uitstorting in de pisblaas ; - hwmatogáster, m.
bloeduitstorting in de maag; - hwmatogeen, n.
(z. ald.)
mengsel van glycerine, wijn en dierlijk bloed, dat
hácténus, lat. tot hiertoe, zoo ver.
bloedvormend en dus versterkend werkt; Hadár, m. arab. z. v. a. fellah.
Hades, m. gr. onderwereld, schimmen- of hwmatographie, f. bloedbeschrijving; - haematoides of hwmatódes, adj. bloedig, naar bloed
1oodenrijk; vgl. P 1 u t o.
gelijkende; - haematokathartika, m. pl., z. v. a.
Hadidi, m. turk. smid.
Hadsj, m. arab. (van hadsjdsja, gaan, voort- h w m o k a t h a r t i k a; - haematokólpus, m.
gaan) verplichte reis der Mohamedanen naar bloeduitstorting in de moederscheede; - hwmaMekka; - had(q)ji of hagi, m. turksch pelgrim, tokratie (spr. tie=tsie) f. bloedheerschappij,
-die zulk eene bedevaart voor zich zelf of tegen eene heerschappij, the zich enkel door bloedverbetaling voor een ander ondernomen heeft; ook gieten weet staande te houden; - hematologie,
grieksch of armeninch christen, die ter bedevaart f. leer van het bloed; - hwmatomantie (spr. tie=
tsie) f. voorspelling uit de gesteldheid van het
naar het heilige graf te Jeruzalem is gegaan.
Hadsjàr, m. arab. steen, b.v. in het schaakspel, bloed in ziekten; - hrematóma, n. bloedgezwel,
d. i. boer of pion; inz. de zoogenaamde zwarte bloedbuil; - hwmatomètra, f. bloedvloeiing uit
steen, die in de k a ä b a (z. ald.) te Mekka is. de baarmoeder; - haematómma, n. bloedoog; Hadsjib, m. arab. (het deelwoord van hadsjaba, hwmatomphálus, m. navelbloedbreuk; - hwmabedekken, afsluiten) deurwachter, vorstelijk tophilie, f. bloedzucht, bloedingziekte, erfelijke
kamerling; voorheen eerste minister bij den neiging tot doodelijke bloedingen; - hwmatophobic, f. bloedvrees, afkeer, dien vele menschen
khalif.
Haemachaat, m. gr. (van haima, bloed) van vloeiend bloed hebben; - haematophthálbloedagaatsteen, roodgeaderde agaat; ook in- mus, m. of hwmatophthalmie, f. bloedoog; vgl.
dische adder; - hwmadenósis en ha matangiósis, h a m a 1 o p s; - hxmatoplanésis, f. eig. ver
bloed; uitvating van het bloed-dolingvahet
f. elke ziekte der bloedvaten; - ha modostósis,
f. elke verbeening der bloedvaten; - hwmagóga, in het celweefsel of in eenige lichaamsholte ; n. Pl. (v. haima, bloed en ago, voeren, drijven) haematopoésis, f. bloedbereiding, bloedverwekmiddelen, die het bloed afdrijven, die de maand- king; - hwmatopoètisch, adj. bloedmakend,
stonden bevorderen; - haemagógisch, adj. bloed- bloedverwekkend; - haematóps, m. bloedoogige,
afdrijvend; - hwmalóps, m. bloedoog, eene roodoogige; - haematopsie, f. bloedigheid van
bloeduitstorting in de voorste en achterste het oog door een val, slag of stoot; - hwmato,

oogkamer; - hwmánthus, m. bloedbloem, ptysie, f. bloedspuwen; hwmathorrheea of
pronkgewas; - hwmase, e n z y m e (z. a.) in hwmathorrhysis, f. z. v. a. h ae m o r r h ce a; -

het bloed aanwezig; - hwmataporie, f. (v. haematosehéum, n. bloedbreuk van den balzak;

kaima, gen. haimdtos, bloed en aporia, gebrek) - ha matosyne, f. roode kleurstof uit het bloed;

bloedgebrek, te weinig bloed; - ha matapostèma,
n. bloedzweer; - haematemësis, f. bloedbraking,
bloedopwerpen uit het spijskanaal, ook zwarte
ziekte (morbus niger) geheeten; - hwmateneephalon, n. uitstorting van bloed in de hersenholte; - haematepischésis (vgl. e p i c h e s i s),
ziekelijke bloedverhouding; - hwmathidrósis,
f. 't bloedzweeten; - h2ematiek en hoematolog-ie,
f. bloedleer, inz. leer van het ontstaan van
het bloed; ook de wetenschap om uit het
afgetapte bloed over den toestand van het lichaam te oordeelen; - hwmatine, f. de bloed
kleurstof van het bloed; ook de-stof,der
kleurstof uit het campêche, indisch. of blauwhout, in 1810 door C h e v r e u 1 afgezonderd;
- h^ematinon, n. vuurroode, ondoorzichtige,
harde glasmassa, in de oudheid tot pronkvazen,
mozaieken enz. aangewend, door Max P e tt e n k o f e r te München in 1846 weder gevonden en door hem g l a s p o r p h y r geheeten; - haematísme, n. 't bloeden, inz. uitstorting van bloed uit de neusvaten in de keelholte;
- hematiet of hsematites, m. bloedsteen, rooden bruinijzersteen, rood ijzer-oxyde; - ha ma
toekle, f. Med. bloedbreuk, tegennatuurlijke afscheiding van bloed in den balzak; - haema-

-

- ha matósis, f. bloedbereiding, overgang van
het maagsap tot bloed; - hwmatoskopie, f.
bloedbeschouwing; - haematospóngus, m. bloedzwam ; - ha matostatiek, f. leer der bloed beweging; - hwmatostátisch, adj. bloedstillend; hwmatostéon, n. uitvating van bloed in eene
beenderholte; - hwmatotheologie, f.. leer van de
verzoening Gods door bloedige offers; - haematothórax, f. bloeduitstorting in de borstholte,
longbloeding; - hwmatoxylon, n. bloedhout,
blauwhout of campêchehout; - ha matoxyline,
f. bloedhoutrood, de uitgetrokken verfstof van
het campêchehout; - haematozóón, n. bloeddiertje, een protozOön in het bloed, dat de malarià veroorzaakt en in 't bloed gebracht wordt
door de a n o p h e l e s z. a. ;- hematurie of
hwmaturèsis, f. 't bloedwateren; - hwmatiis, n.
uitstorting van bloed in het inwendig oor; hwmischésis, f. onderdrukking van natuurlijke
of noodzakelijke bloedontlasting.
Haemodie, f. of ha modiásme, n. gr. (haimodia)
gevoel van het stompworden der tanden.
Hxmodynamika, f, (v. haima, bloed, en
d y n a m i k a, z. ald.) leer van de kracht der
bloedbeweging; - hwmodynamometer, m. bloedkrachtmeter, een werktuig om de sterkte van
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den bloedstroom te meten; – haemoglobine, f.
de roode bloedkleurstof; – haemoglobinaemie, f.
oplossing van haemoglobine in het bloedplasma;
- hoemokathartika, n. pl. bloedzuiverende middelen; – ha mometer, m. bloedmeter, een werktuig ter bepaling van de dichtheid van het bloed;
– haemopathologïe, f. leer van de bloedziekten;
– heemophilie, f. z. v. a. hwmatophilie
z. a. ; – hwmotophtalhmie, f. bloeduitstorting in
de holten of vliezen van 't oog; – haemopt^sis,
haemoptysie of haemoptóe, f. 't bloedhoesten,
bloedspuwen, bloeding uit de wegen der ademhaling en vooral uit de longen; – hoemopt jisch,
adj. bloeduitwerpend, bloedspuwend; – haemorrhagie of haemorrheca, f. bloeding, bloedontlasting; – haemorrhoïden, pl. (lat. haemorrhoides,
van den sing.- haemorrhóis) ook de hoemorrhoïdale vloed of gulden-adervloed, aam
gouden ader, bloedvloeiingen uit ader -bei-n,
spattige uitzettingen van den endeldarm; –
haemorrhoídisch, adj. tot die kwaal behoorende;
– haemorrhoskoop, m. aanduider der dagen, die
goed moeten zijn tot aderlaten, het zoogen.
aderlatingsmannetje in de voormalige almanakken ; – haemorrhoskopie, f. onderzoek naar alles,
wat op de bloedvloeiing betrekking heeft; –
haemoskopïe, f. z. v. a. hwmatoskopie;
– haemostase, f. bloedstilling, stilstand van het

bloed ; – haemostatika, n. pl. of h^emostátische
middelen, bloedstelpende middelen.
haeredeeren, mid.lat. (haeredáre) in een schip

of eene scheepsreederij aandeel nemen; –
hwrediteit, haeres enz., z. heres enz.
Haerésis of haeresie (spr. s=z) f. gr. (hairésis,
eig. 't uitgekozene, school, secte, van hairein,
aangrijpen, kiezen) dwaalleer, dwaalgeloof,
ketterij, afwijking van de heerschende leer, inz.
van het kerkelijk leerbegrip; – hceresis interna,
innerlijke loochening van een dogma; – h.
externa, als deze ook naar buiten getoond

wordt; – h. materialis, 't verkeeren in factische dwaling zonder eigen schuld; – h. formalis,
daarentegen met bewustzijn van zijne dwaling; – haeresidreh, m. aartsketter, ketterhoofd,
stichter eener ketterij; – haeresioloog, m. ketterkenner en -beschrijver; – hwresiologium,
n. lijst der ketters, ketterlijst; – haeresiomástix,
m. kettervijand of vervolger, eig. kettergee-

HAHA.

Halls of hafiz, m. (v. hi f z, geheugen, ha f asa,
behouden, bewaren., van buiten leerera) eerenaam
van een geleerde; eig. wie den koran of beroemde
dichtstukken van buiten kent.
llafne, f. turk. privaatkas van den keizer.
Haft, n. (Epheméra, L.) oeveraas, een insect,
dat tot de vliesvleugeligen behoort, in zijn vol
staat zeer kort leeft en dan in verba--komen
zende menigte aan de o e v e r s het aas der
visschen wordt.
Hagar, hebr. vr.naam (van 't ongebruiktelijke
hâgar, arab. hadsjara, verlaten, vluchten; vgl.
h e d s j r a) de vluchtende, voortvluchtige.
hagard, adj. fr. (spr. hagár) wild, woest, verwilderd (eig. van een valk, die eerst in het wild
geleefd heeft en daarna is gevangen en dus
moeilijk te dresseeren is); ruw, norsch, barsch;
ongezellig, menschenschuw.
hage- dit voorvoegsel, voorkomende in hagemunt, hagepreek, heks (uit hagetissa) is een
deterioratief, de beteekenis dier woorden is dus
valsche munt, onwettige preek enz.
Haggádah, f. hebr. verkondiging, verhaal,
eene .soort van rabbijnsche leeringen en vertellingen ter uitlegging der oud-testamentische
(inz. van den uittocht (paaschfeest) en prophetische) geschriften; vgl. h a 1 a c h a.
Haggái, hebr. mansn., eig. C h a g g a i (van
chag, feest) de deftige, plechtige.
Hagi, z. h a d s j i.
Hagiásme, n. gr. (hagiadmos, v. hagiadzein,
heiligen) heiliging, d. i. de werkzaamheid des
H. Geestes, welke het onophoudelijk streven
naar het goede in de ziel des menschen wekt; –
hagioglypta of hagioglypten, pl. (gr. hagios,
heilig) oude heilige beeldhouwwerken; – hagiográpha, pl. gr. die heilige schriften, welke de
Joden van de mozaïsche wet en de profeten
onderscheiden, n.l. de Psalmen, Spreuken, de
Prediker en het Hooglied van Salomo, het boek

Ruth, de boeken der Chronieken, het boek Esra,
Nehemia, Esther, Job, de Klaagliederen van
Jeremias en Daniel; – hagiograaf en hagioloog,
m. levensbeschrijver der heiligen, heiligenleeraar; – hagiographie, hagiologie, f. heiligenleer,
beschrijving der heiligen, hunne levensbeschrijving, zooals door de B o l l a n dis ten, z. a.
– hagiolbgisch, adj. wat de levensbeschrijving
se] ; – haeretieus, m. dwaalleeraar, ketter; der heiligen of den heiligenkalender, het
– ha retisch, adj. dwaalleerend, dwaalgeloovig, hagiologium, betreft; – hagiolatrie, f. heiligenkettersch.
haesiteeren, lat. (haesilàre, frequentatief van
haerêre, hangen) haperen, stamelen of stameren,
talmen, dralen; onzeker, besluiteloos, in twijfel
zijn, aarzelen, dubben; zich beraden, bedenken,
in beraad nemen; – haesitàtie (spr . tie=tsie)

f. (lat. haesitatio) hapering, stameling, dialing,

besluiteloosheid.
Nafes, m. pl. turk. leerlingen, die in den godsdienst of den koran onderricht krijgen.
Haff, n. oudd. de zee; strandmeer, door een
lange, smalle landtong of door eilanden van
de open zee gescheiden; lagune.
Hall, m. arab. (hd f i, barrevoets) barrevoeter,
die geene voetzolen draagt.

dienst, vereering der heiligen; – hagiomáchos,
m. iemand die de vereering der heiligen bestrijdt;
– hagiomachie, f. strijd over de vereering der
heiligen; – hagiopneumatiek, f. leer van den
heiligen geest of van de heilige geesten; –
hagioskoóp, f. (eigenl. heiligenkijker) soort
tooverlantaarn; ook in de Kath. Kerk een venster dat doorzicht geeft op het altaar; – hagiotiek, f. heiligings- of verbeteringsleer.
Hagneuma, n. gr. (hagneuma, van hagneiiei a2,
kuisch leven) kuische levenswijze.
Hägring, m. noorsche naam voor f a t a m o rg a n a (z. aid.).
Haha, n. fr. (van den uitroep der verrassing
haha 1) opening in een muurtuin, om het gezicht
,

:
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Halcyónen, ook alcyonen, m. pl. gr. (halkyón,
vrij te laten, met eene gracht daar buiten.
Haidut, m. turk. (haidud, eertijds hongaarsch f., pl. halkyones) ijsvogels; zinnebeeld van diepe
infanterist, een oorspr. hong. woord; vgl. rust, omdat de zee, ten tijde dat deze vogels
h e i d u k) straatroover, bandiet; - haiduk, hunne nesten bouwen, zonder stormen is ; vandaar haleyónisch, adj. stil, rustig; h a l c y o n i
z. heiduk.
winterdagen omstreeks den-schedagn,
Haie (spr. ej'), f. fr. (van ons h a a g, h e g,
oudhoogd. hagan) heg, haag, omtuining, tuin; kortsten dag.
Halden, pl. hoogd. heuvels van doove erts
dubbele rij krijgsvolk; - en hale, in twee rijen
metaalslakken, die zich bij mijnen-stuken
tegenover elkander geplaatst.
Haik, m. groot stuk stof van wol en katoen, en ijzerhutten allengs ophoopen.
Hálebi of halibi, khalebi, khalibi, m. turk.
dat de Mooren in N.Afrika, als zij uitgaan, omslaan; bij slecht weder wordt over den haik (eig. pik halebi, el van Aleppo) van 1852-1874
nog een mantel met eene kap : z o 1 h a n of de wettelijke turksche el = 0,685 meter; wal
voor lakens en zijden stoffen, ook-lachise
boernoes, gedragen.
Hailoh, lengtemaat op Sumatra = 1 eng. yard c o t u geheeten = 0,683 meter (voor andere
weefsels geldt de e n d a s e h z. ald.).
of 0,914 meter.
Haiman, m. vrije rondtrekkende herders in Halebloeb, f. arab. gele bloem, waarvan het
zaad voor een geneesmiddel tegen oogziekte der
Turkije.
paarden gehouden wordt.
Haire, f. fr. (spr. en') haat.
Hair, n. eng. (spr. heer) het haar; - hairbin, Half-back, m. eng. middenspeler bij het
n. halfzijden, op kamelot gelijkende stof; - voetballen; - half-blood, *eng. (spr. hï /- blad')
haircloth (spt 0=00; de th als een gelispte s) halfbloed; - half-east, eng. kleurling; - ballen hair-seating, n. (spr. ea =ie) soorten van haar- crown, m. eng. (spr. há f -kroun) halve kroon,
doek; - haircord, n. soort cambrick met dichte eng. zilvermunt; - half-dollar, m. halve dollar;
haarstrepen; - hairplush, n. (spr. plusj) en - halfdress, n. halve kleeding, huiskleeding; hair-shag, n. (spr. shèg) wollen pluche met ke- half-eagle, m. (spr. ea =ie) halve ea g 1 e, d. i.
-

.

melshaar.
Háisan of h á i s a n t h e e, f. soort groene
thee, in China g o b e e geheeten.
Hakatisten, pl. leden van de Ostmarkenvereeniging, die zich ten doel stelt de overmacht
der Duitschers in het Oosten des rijks (Polen) te
vestigen.

Hakem, m. perz. gouverneur.
Raket, m. pionierwagen op vier wielen.
Hakim, m. arab. (hakim, partic. van hakama,
heerschen, richten, weten) wijze, wijsgeer; ook
de titel van een geneesheer en, met een nader
bepalend toevoegsel, ook van een rechter; hakim-basji, m. opperarts, hofarts in Perzië; hakim-eféndi, m. de eerste lijfarts van den
sultan; - hakimsjeri, rechterlijk beambte.
Hakkebord, n. oud snarenspeeltuig, in 't mid.lat.
tympanum geheeten; waarsch. om zijn vorm zoo
genoemd.

Hakkenei, f. (fr. haquenée, eng. hackney,
waarsch. een klanknabootsend woord) telpaard,
damespaard, paard i. h. algemeen.
Hakkét, akkét n. (oudfr. aquet, wacht, hinderlaag, list) twistgeding, kibbelpartij ; - hakketteeren, vitten, kibbelen.
Halablath, f. arab. witte en gele woestijn
wier rook voor geneeskrachtig gehouden-bloem,
wordt.

Halacha, f. hebr. pronkrede, poëtische stijl;
ontwikkeling der wet tot practische resultaten
enz.; vgl. haggádah.
Halage, f. fr. (spr. alaazj'; v. haler, sp. halar, v.
oudd. halón, oudn. hals, trekken, verwant met
ons h a 1 e n) 't voorttrekken der schepen langs
den oever met touwen; scheepstrekkersloon.
Haláli (fr. halsli, hallali; vgl. hahali, jubel
jagers) kreet der jagers bij de herten -kretd
als het hert niet meer voort kan.
-jacht,
Halatie, zie h a 1 o.

5 dollars; - half-penny, m. (spr. hépenni) halve
penny (z. ald.), eng. kopermunt; - hall-quarterdollar, m. (spr. há f -kwarterdoller) halve kwartdollar, 1/8 dollar; - half-time, eng. rust (in de
sporttaal).

Halieutiek, f. gr. (v. halieuein, visschen) vischkunst; oneig. kunst om menschen te vangen,
hen door overreding enz. te winnen; - halieutika, pl. gedicht over de vischvangst; - halieutisch, adj. de vischkunst betreffende.
Halifax, amerik. soort schaatsen.
Haligraphie, f. gr. (v. hals, zout, zee) beschrijving van zoutmijnen; - haliotíden, pl.
(van hals, f. zee, en oes, geuit. ótós, oor) versteeningen van zeeooren, eene op het menschelijk
oor gelijkende soort van zeeschelpen; - hallpténisch, adj. langs het vlak der zee vliegende.
Hálina, f. slowakische herdersmantel.
Halindésis, beter alindèsis, f. gr. soort worstelstrij d, die nog door dengene, die op den
grond lag, werd voortgezet.
haliteeren, lat. (haliláre, frequentatief van
haláre, uitwasemen) dampen; - haliteus, adj.
nw.lat. dampig; - halitus, m. lat. damp, wasem;
- h. sanguines, uit versch bloed opstijgende,
eigenaardig riekende damp.
Haliza, z. e h a 1 i t z a.
Hall, m. eng. zaal; binnenvestibule,'verder
op eng. universiteiten: school- of universiteitsstichting.
Hall., bij natuurwetensch. namen afk. voor

A. von Haller (gest. 1777).
Halle, f. fr. en hoogd. (v. oudd. halls, voorhof, tempel) overdekte plaats, verwelfde gang,
h a l; ook winkel, kraam, stal; vandaar dames
de la halle, vischwijven, ,marktvrouwen, uitstal sters enz.; - t a a 1 de in halte, gemeen volks
taal van de vischmarkt; - hallage, f. (spr.-tal,
-láazf) marktgeld, kraamgeld, staangeld van
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waren, die in eene hal of kraam verkocht worden.
Hallel, hebr. psalm 113-117; het groote
Hallel ps. 113-117 en 118, 120-126.
Hallelujah, hebr. (v. halal, hillêl, prijzen en
jah, afkorting van Jehova) looft den Heer 1 geloofd zij God; het groote hallelujah,
bij de Joden de psalmen van den 113den tot en
met den 117den, omdat daarin bijzonder Gods
weldaden jegens het joodsche volk worden ver
hallelujameisje, n. vrouwel. heil-herlijkt;
hallelujahoed, m. hoed van de vrouwel.-soldat;
heilsoldaat.
Hallif, hebr. het mes van den Joodschen
shochet z.a.
Halligen, pl. kleine lage eilanden aan de westkust van Sleeswijk.
Hallóren, m. pl. (van 't eelt. hallwr, zout
een oud woord voor sale,-berid,vanh1
zout) de arbeiders in de zoutmijnen te H a 11 e
aan de Saale, die in gelaat, dracht en zeden veel
eigenaardigs hebben en meest uitstekende
zwemmers en duikers zijn.
Hallub, m. arab. zwijn.
hallucineeren, lat. (hallucinàri of liever alucinàri) verward van geest zijn, struikelen, feilen;
beuzelen, droomen; - hallucinatie (spr. t = ís), f.
(hallucinatio) verwardheid, feil, misslag, ver
verblinding, oogbedrog, geest--zien;dromj
verschijning, v i s i o e n.
halmaturisch, adj. gr. met behulp van den
staart springende.
Halo, f. kring om de zon en de maan (van
damp); roode kring om de pokput die daarmee de
pokpuist vormt, zie h a 1 o s; - halatie, f. Phot.
het zich vormen van een kring om een lichtplek.
Halochemie, f. gr. (van hals, zout) scheikunde der zouten, de geschiedenis der zouten; halochémisch, adj. tot de scheikunde der zouten
behoorende; - halódes, n. gr. (eig. zoutachtig)
korst die zich uit het doordruppelende zoute
water op de doornen van het gradeerwerk
vormt; - halogenlum, n. zoutstof, zoutvormende stof, z. v. a. c h 1 o o r (z. ald.); - halographie, f. zoutbeschrijving, beschrijving der
zoutwerken; - haloide, p1. zoutvormers, zoutvormende stoffen (chloor, bromium, jodium,
fluor enz.); - haloid-zouten, pl. die uit de ver
stof met een-bindgvaezoutrmnd
zout ontstaan (b. v. chloornatrium of keukenzout) ; - halologie, f. zoutleer, zoutkunde ; halológisch, adj. zoutkundig; - halomántie (spr.
t=ts) zoutwaarzeggerij, voorspelling uit hoopjes zout; - hálometer, m. zoutmeter; - halonietrie, f. eig. zoutmeting; bepaling van het
alcoholgehalte in het bier, uit de geschiktheid
van die vloeistof om keukenzout op te lossen.
Halós of halón, f. gr. eig. dorschvloer; kring
om zon en maan; ook kring rondom de tepels
of rondom pokken, zie h a 1 o.
Haloskoop, m. gr. (v. hals, zout) werktuig
om de eigen zwaarte van het water enz. en zijne
vermenging met zoutdeeltjes te bepalen; halotechnie, halotechnika en halurgie, f. kennis
der zoutwerken, .leer der zoutbereiding; haloxyline, f. (v. xylon, hout) buskruit of ont-
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ploffingsmiddel, uit zaagsel, gedrenkt met
ferricyankalium, uitgevonden door gebr. Fehleisen te Cilli; - halurg, m. zoutwerker, zoutbereider, zoutzieder.
Halster, m. oude ned. korenmaat, waarvan
er te Leuven 8 in een mud, te Gent 50 in een
last tarwe en 38 in een last haver gingen; ook
riem om paarden vast te binden.
Halters, pl. gr. (halteres, d. i. eig. springer,
v. hallesthai, springen) loodmassa's, springkolven, die men bij het springen in de handen
hield; ook evenwichtskogels of -stangen (b alanceerstangen).
Haltoe-hoemajor, turk. bevel van den sultan,
dat kracht van wet heeft.
Halvemaan, f. bij de Turken het teeken (niet
het rijkswapen) op moskeeën, minarets vaandels enz. ; ook een turk. ridderorde voor niet
verbiedt zijnen vol--Mohamedn(Kr
gelingen zulke onderscheidingsteekens); ook
het schip, waarop de Hollanders in 1609 de
Hudsonrivier opvoeren, wat geleid heeft tot
de stichting van New-York; in 1909 trok een
door Nederland geschonken nabootsing van de
„Halve Maan" te N.-Y. algemeen de aandacht bij
de herinneringsfeesten; - halve metalen, vroegere
benaming van zekere metalen, die slechts in geringen graad rekbaar, taai en buigzaam zijn,
b. v. antimonium, zink enz. ; - halveeren, nederl.
met bastaarduitgang: in twee helften deelen.
Hálwa, n. turk. honiggebak, suikerwerk; halwádsji, m. banketbakker, suikerbakker; halwet, n. partijtje, waarop suikerwerk wordt
gepresenteerd.
háma, gr. Med. in eenmaal, tegelijk; hamachromie, f. (vgl. c h r o m a) kleuren
verscheiden kleuren tegelijk, naar-drukmet
de uitvinding van den Franschman M o n n o t;
- hamadryáden, f. (v. drys, eik, boom) gr.
Myth. boom- of woudnimfen, die met haren
boom tegelijk leven en sterven.
Hamac, m. fr. hamaca, f. sp. hangmat.
Hamam (arab. hammam, warm bad, van
hamma, warmen), turk. openbare badinrichtingen; - hamandsji-basji, m. opziener der openbare baden.
Haman, fig. een gewetenloos dwingeland;
een vleiend hoveling, naar H. uit den Bijbel.
Hamans, pl. Kmt. fijne, dichte, witte oost
-indsche
katoenen stoffen.
Hamansfeest, z. p u r i m.
Hamara, f. in Egypte: grieksche herberg of
kroeg.
Hamartie, f. gr. (hamartia, v. hamarlanein,
feilen) feil, fout, zonde, zondigheid; - hamartologie, f. leer der zonde.
Hamása, f. arab. (eig. dapperheid, van hamasa,
standvastig in den godsdienst en dapper in
den oorlog zijn) verzameling van arabische
heldenzangen.
hamatus, a, um, lat. Bot. van angels of haken
voorzien.
Hamaxa, f. gr. wagen, rijtuig.
Hamaxobiërs, m. pl. gr. (hamaxobioi, van
hamaxa, wagen, en bios, leven) volkeren, die
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op wagens of karren leven en rondtrekken.
Hainede, hamedis, m. bengaalsche witte
katoenen stof.
Hamieten, pl. (v. 't lat. hamus, de haak)
soort van slakkenversteeningen, die op een
haak gelijken.
Hamilkar, m. voornamelijk bij de Karthagers
geliefdkoosde eigennaam: z. v. a. G o t t 1 i e b.
Hamlet, m. naam inz. van den Deenschen
prins in Shakespeare's tragedie van dien naam,
type van een melancholiek,besluiteloos karakter.
Hamma, n. gr. (van háptein, knoopen) band;
Chir. breukband; ook oud-gr. lengtemaat van
40 ellen.
Hammàd, arab. soort van zuring.
Hammáda, f. arab. de „doorgloeide", de
naam der woestijn.
Hámmal, m. turk. lastdrager.
Hammàr, m. arab. ezel.
hammered, eng. gehamerd, insolvent ver
beurs).
-kiard(opeLnsch
Hammondschool, f. inrichting, waar het
schrijven met een machine geleerd wordt volgens de methode van Hammond.
Hammonia, f. lat. naam voor Hamburg,
vandaar ook verscheiden in Hamburg bestaande
maatschappijen enz.
hamosus, a, um, lat. Bot. z. h a m a t u s.
Hamper, f. cylindrische grove mand.
Hámrah, f. arab. afrikaansche tropische
boom (Adansonia digitata) z. A d a n s o n i a.
Hamsa, f. skr. gans, de vogel der wijsheid,
zinnebeeld van Brahma.
Hamsin, z. c h a m s i n.
Han, of liever k h a n, m. (perz. khan, kháneh, huis, inz. herberg) turksche openbare
herberg, doorgaans tot opneming der karavanen
bestemd; — handsji, m. oprichter, bestuurder
van zulk eene herberg.
Hanaken, m. pl. moravische landbewoners
van slavischen oorsprong; — hanakische dans,
een dans, bij dien volksstam in gebruik.
Hanaper, n. eng. (spr. hénneper; midlat. hanaperium, groot vat, hanapus, beker, v. 't oud fr.
hanap, provenc, enap, van het duitsch napi
ons n a p, angels, hnaep) schatkamer, staatskas.
Hanbaliet, m. arab. orthodoxe secte der
siinnieten, z. ald.
hanc veniam petimusque damusque vicissim,

lat. om deze gunst vragen wij en wij verleenen
ze u terug (citaat uit Horatius' Ars poëtica)
d. i. de eene dienst is den anderen waard.
Hand, f. eng. (spr. hend') hand; ook als maat;
— hands off eng. afblijven (met de handen) !
Handicap, m. eng. (spr. hendikep) naam van
een wedren, waarbij het door de paarden te dragen gewicht naar hun ouderdom en bekende
kracht wordt vastgesteld; de ruiters worden dus
gewogen en naar de kracht der paarden met
verschillend gewicht bezwaard;— handicapper, m.
persoon die belast is met de functie van het gelijkmaken der kansen bij den handicap-wedren.
Handjia, m. bulgaarsche herbergier.
Handle, m. eng. (spr. hend'l) handvat, greep,
steel.
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handsome, adj. eng. (spr. hénsum) mooi.
Handsuppers, pl. eng. spotnaam voor de eng.
soldaten, die zich in den jongsten Boerenoorl.
door opsteken der handen overgaven.
Hanekaatjes, n. pl. uit Oostindië hier ingevoerde witte neteldoeksche stoffen.
Hangar, m. loods, vooral zonder zijwanden.
Hangman, m. eng. (spr. héngmen) beul.
Hánia, f. arab. groote nis in een muur, met
kussens voorzien en tot rustbank ingericht.
Hanistieten, pl. aanhangers van Aboe Hanisti, een der 4 orthodoxe Imams, wiens leer
in Turkije vooral gevolgd wordt.
Hanjar of handsjar, m. (perz. arab. chandsjar)
turksche dolk, korte degen.
Hank, m. eng. (spr. henk) of number, eng.
garenmaat (streng) bij katoen = 840, bij wol =
560, bij linnen en hennep = 3000, bij getweernde
zijde = 3328 y a r d s; de iersche h a n k
voor linnen garen = 3600 y a r d s.
Hanneton, m. fr. (spr. —ton') meikever; ook
als naam eener geelbruine kleur, ongeveer
z. v. a. bismarck.
Hannibal (van 't hebr. channá h, gunst,
genade, en baal, heer, God) pheenicische mansn.:
Gods genade; — Hannibal ante portas, lat,
sprw.: eig. Hannibal (is) voor de poorten (van
Rome), d. i. de vijand, het gevaar is nabij, het
water is aan de lippen.
Hanukadagen, hebr. lampenfeest, feest over
het lengen der dagen, dat omstreeks den kortsten
dag gevierd werd.
Hanoem, f. turk. vrouw.
Hans, Hansje; verklw. van J o h a n n e s,
Johanna; — Hansje in den kelder, de gezondheid (t o a s t), gedronken voor de nog
ongeboren vrucht, het wèl-afloopen van het
scheepje; de kunstige bokaal, waarmede die
gezondheid gedronken wordt.
Hansa of hanse, f. oudd. (oudhoogd. en got.
hansa) schaar, verbond, inz. handelsverbond
der steden (hansesteden), die zich sedert 1241
bij Hamburg en Lubeck aansloten om zich en
hun handel tegen rooverij te beschutten, allen
buitenlandschen handel aan zich te brengen,
de van vorsten verkregen rechten en vrijheden
te handhaven en uit te breiden enz. ; na een
hoogen bloei bereikt te hebben, deden velerlei
oorzaken, vooral ook de gevolgen van de ontdekking van Amerika en van den zeeweg naar
Indië, deze handelmaatschappij allengs vervallen, en de laatste hansedag of vergadering
van afgevaardigden uit al de vereenigde steden,
welke om de drie jaren te Lubeck plaats had,
werd in 1630 gehouden. Opnieuw verbonden
zich toen Hamburg, Lubeck en Bremen, welke
nu nog wel den naam van H a n s e s t e d e n
dragen; — hansefiten, M. pl. bewoners en, en ingeren zin, de soldaten der 3 vrije hansesteden
Hamburg, Lubeck en Bremen; — hanseátiseh,
adj. verbonden, tot de hansa of hanse behoorende; — hansebeker, hansbeker, groote beker
of berkemeier, die in eens moest geledigd worden.
Hansenlamp, f. El. booglamp met geringe
stroomsterkte.
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Hansom of hansomeab, f. eng. (spr. hénsum- van 4-12 duizend man, ook c h a m i s s (de
keb) naar den uitvinder genoemde tweewielige vijfdeelige) genaamd, omdat zij uit 5 hoofdeng. cabriolet, soort huurrijtuig in Londen, ( deelen bestaat, nl. het centrum, de rechter- en
de linkervleugel, de voor- en de achterhoede.
vgl. cab.
Haras, in. fr. (spr. ará; mid. lat. haracium,,
hanteeren, (van h a n d, met den bastaard
een bedrijf uitoefenen, zaken-uitganer) v. 't arab. f gras, paard, mid.lat. /arias equus).
verrichten; gedurig met iets omgaan, iets vlij- stoeterij, paardenfokkerij ; tot bespringing aftig gebruiken, behandelen; - hanteering, f. be- gezonderde plaats.
drijf, kostwinning; gedurige omgang met of
harasseeren, fr. (harasser) vermoeien, afmatten, uitputten; van dieren: afjagen, afdrij-.
gebruik van iets (fr. hantíse).
Hanuca, ook chanoeca, m. hebr. feest der veil.
Harceeren, z. v. a. a r c e e r e n.
Joden op den 25sten van Cislew, tot viering der
overwinning van Judas Maccabaeus.
harceleeren, fr. (haceler; oudfr. herteler, v..
herce, herse, mid.lat. hercia, egge) plagen, kwelHao, chin. z. 1 i a n g.
Hapantísme, n. lat. geheele vergroeiing van len, tergen, telkens aanvallen, verontrusten; een deel in een ander, b. v. van de aderbuis van harceleur, m. plaaggeest, kwelduivel.
Arantius in de lever.
hard, adj. eng. hard, b. v. hard biscuits
Hapaxlegoménon, n., pl. hapaxlegoména, gr. harde beschuit; - hardware, eng. (spr. hard(v. hapáx, eenmaal, en legein, zeggen) slechts oeëer) kleine waren van ijzer, staal enz., ijzer
-waren.
eenmaal gezegd, gebruikt of voorkomend woord.
Hardary, z. k o s s.
Haphtáren, pl. (joodsch ha-phiorah, van het
hebr. pátar, uitbreken, vrij worden) afdeelinHárde, f. district of landschap in Denemarken.
gen in de Profeten, die bij de Joden op Sabbath
Harderie, f. fr. uit ijzervijlsel en zwavel
worden voorgelezen.
bereide ijzerkalk tot email- en glasschilderwerk.
Haplósis of Haplóse (spr. s=z) f. gr. (van hardes, pl. fr. (spr. ard' ; van la harde,.
haploes, eenvoudig) vereenvoudiging; - hop- eig. koppel, bundel) in een bundel samengebonden kleedingstukken, goedje, plunje, reisbagage.
lotomie, f. gr. Chir. eenvoudige snede.
Happelourde, f. fr. (spr. -lóérd'; van kapper,
hardí, fr. (it. ardito, provenc, ardit, eig. het
opsnappen, grijpen, vangen, en lourd, zwaar, partic. van ardire, ardir, zich verstouten, van
plomp, dom, alzoo eig. edelsteen, waarmede het duitsche h a r d, dat in de oude taalde dommen misleid worden) onecht of valsch ook s t o u t, k o e n beduidde) stout, koen, onedelgesteente; mensch, paard, ding van schoon verschrokken, manhaftig, driest, moedig; ook.
voorkomen, maar zonder innerlijke waarde.
vrijpostig, laatdunkend, verwaand; - harHapschaar, m. (fr. happechair) diender, die- diésse, f. stoutheid, driestheid, koenheid, onveavanger; ook als scheldwoord: rare vent.
verschrokkenheid; ook vermetelheid, onbehaptisch, adj. gr. (haptikós, v. háptein, grij- schaamdheid, laatdunkendheid, vrijpostigheid..
pen, vatten, enz.) aanraking de of den tastzin
Hare, n. turk. weerschijnende zijden stof..
betreffende; - haptische misleiding,
Harèl, m. hebr. altaardak.
misleiding van het gevoel of den tastzin; Harém, m. arab. (haram, v. harama, verhaptopódisch, adj. met tot aanvatten geschikte bieden, van iets afhouden; vandaar in 't algevoeten.
meen iets verbodens, ongeoorloofds, ontoeganHaquet, m. fr. (spr. hake; eig. een klein paard, kelijks, heiligs, b.v. de omtuining van den tempel
V. 't oudfr. haque, klepper) kleine kar; blok- te Mekka) 't inwendige van het huis, vrouwenwagen.
huis der Mohamedanen, vrouwenhof, vrouwen Hardbrik, m. russ. lange zweep van den timmer, vrouwenwoning; - haremai, pl opt a b u n t s c h i k of paardenherder.
brengsten tot onderhoud van den harem des
Haradsch, z. v. a. c h a r a d s c h.
sultans; - haremrok, m. soort nieuwmodische
Harài, in Turkije schatting, die alle niet rok, die veel op een broek gelijkt, z. v. a.
betalen moesten.-mohaedn Mslm jupe-culotte.
Harakiri, z. h a r i-k i r i.
llárenk, m. slay. pot.
Haránen, m. pl. hongaarsche militie, inz.
Harf of d a h a b, m. rekenmunt in Abyscroatische grenssoldaten; vandaar haran of sinië = 40 kebir = 120 borjookes of
harand, woest, barbaarsch mensch.
glaspaarlen = ongeveer 9 centen.
Harangue, f. fr. (spr. arang' ; van 't oudd.
Hari, f. australische boom (Spondias dulcis)
hrinc, r i n g, kring; vandaar 't it. aringo, ren- en zijn eetbare vrucht.
baan; spreekgestoelte, voorts, als aringa, eene
Haricot, m. fr. (spr. arikó; eig. boon, snijopenbare redevoering, provenc. arengua, sp. boon, v. ital. caraco, sp. caracorillo) ook: haricot
arenga) deftige aanspraak, plechtige rede de mouton (spr. moetón), hutspot van schapen
harangueeren (fr. haranguer) rede--voering;
knollen; - haricots verts (spr. wèr),-vleschn
voeren, plechtig aanspreken; het hooge woord snijboonen; - hótel des haricots, provoost der
voeren; veel woorden over eene kleinigheid nationale garde te Parijs (in de laatste uit
vuil maken; - harangueur, m. woordvoerder,
verbastering van Darricau,-drukinge.
aanspraakhouder, redenaar, lofredenaar; bab- spr. darikó, commandant der nationale garde
belaar.
te Parijs gedurende de 100 dagen).
Harar, m. afdeeling van het turk. leger
Hariéro, m. sp. (arriéro) huurkoetsier.
}
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Hari-kiri, harikari of harakiri, ook seppoetoe, f.
zelfmoord door opensnijding van den buik,
een voorrecht van de ter dood veroordeelde
edelen in Japan.
harioleeren, lat. (harioláre) eig. voorspellen;,
gew. spottenderwijs : op goed geluk raden of
vermoeden; — hariolatie (spr. t=ls) 1) bedrieglijke voorspelling der priesters; 2) onbezonnen, ongegrond vermoeden.
Harir, n. arab. zijde; — han i nasari, m. opziener der zijde; — hari, m. zijdehandelaar.
Harl., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Richard Harlan te Philadelphia(gest.1843).
Harlekijn, m. (fr. arlequin, it. arlecchino,
V. 't oudfr. harlequin, hierleqin, hellequin) P a nt a l o n s geslepen bediende, eene der staande
maskerrollen van het ital. tooneel, welker oorsprong men reeds in de oude m i m e n
(z. aid.) zoeken wil; potsemaker, grappenmaker, hansworst; in Duitschland ook p i c k e 1h a r i n g, in Frankrijk j e a n-p o t a g e
(hanssop), in Engeland j a c k p u d d i n g, in
Italië m a c o r o n e geheeten (z. die woorden);
pl. harlequins, ook soort van bonte engelsche
wollen stof; — harlequinade, f. (fr. arlequinade)
pots, hansworstenstreek, dwaasheid; kluchtspel.
Harmala-rood, n. Chem. roode kleurstof uit
den wortel van Peganum harmala, een zoogenaamd onkruid, inz. in den Krim, op het kustland van de Kaspische Zee.
Harmamáxa, f. perz. soort van rijtuig, rondom
door gordijnen afgesloten.
Harmáttan, m. zeer onaangename, heete
N.O. wind, inz. aan de west-afrikaansche kust
vgl. s a m o e n.
Harmiscara, hariscara, f. middeleeuwsche
straf bij de Duitschers voor ontrouw en wetsovertreding, waarbij door vrijen een hond,
,door dienstplichtigen en slaven een zadel of
een rad moest gedragen worden.
Harmonie, f. gr. (harmonia) samenstemming, overeenstemming, gelijktijdige verbinding der tonen tot een geheel volgens de wetten
van het geluid, klankineensmelting, welluidendheid; Arch. en beeldende kunsten: evenredigheid, schoone verhouding der deelen van
een geheel; eensgezindheid, eendracht, vredelievendheid, overeenstemming van neigingen,
van wil enz.; op vele plaatsen de naam van
.een besloten gezelschap of sociëteit, tot uitspanning en genoegen bestemd; — harmonia
praeslabilita, of g e 'p r ae s t a b i 1 e e r d e harm o n i e, voorafbepaalde overeenkomst of
;overeenstemming; naar Leibnitz : van God
oorspronkelijk uitgaande samenstemming van
alle dingen en van hare veranderingen tot een
,doel, waaruit ook de gemeenschap van ziel
en lichaam verklaard wordt; — harmonie der
sphaeren, zie ond. s p h e e r; — harmonieleer,
f. Muz. welluidendsheidsleer, leer van de verhouding der tonen; — harmonie-muziek, f.
muziek van koperen, houten ' en slaginstrumenten; — harmonicéllo, m. it. (spr. —isjèllo) door
B i s c h o f f te Dessau uitgevonden snarenspeeltuig, in den vorm van een rechtopstaanden
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vleugel met op de harmonika gelijkenden toon;

- harmonichórde, n. gr. door F . K a u f in a n n
in 1808 uitgevonden snarenspeeltuig; - harmoniek, f. z. harm o n i e 1 e e r; — harmonika,
f. door F r a n k l i n uitgevonden (misschien
slechts verbeterd) speeltuig, dat uit eene rol
op een voetstuk bestaat, waaraan glazen
halve bollen van geregeld afdalende grootte
bevestigd en zoodanig ineengeschoven zijn, dat
de randvanelken boluitsteekt;deintonatiewordt
door de vingertoppen op die randen teweeg
gebracht, terwijl de bol door een pedaal
draait; de hand-harmonika, waarbij
de eene hand de toetsen bespeelt, terwijl
de andere den blaasbalg in werking houdt, is
een geheel ander speeltuig; — m o n d- h a r m on i k a, f. bekend speeltuig, dat met den mond
wordt bespeeld; — harmonika-trein, m. een
D.-t r e i n (z. a.), waarvan de wagons onderling
verbonden zijn door deelen, die gelijken op
de blaasbalg eener harmonika; — chemische
harmonika, f. toon, dien een waterstofgasvlam
in een daarboven gehouden glazen buis voort brengt; — harmonlkon, n. door M e y e r uitgevonden speeltuig; — harmoniëeren, overeenstemmen, eendrachtig, vriendschappelijk leven,
in goede verstandhouding staan; — harmónisch, adj. overeenstemmend, welklinkend, eendrachtig; — harmonische proportie, Math. evenredigheid 1) tusschen 4 grootheden a, b, c en d,
waarbij het verschil der beide eerste tot dat
der beide laatste staat als de eerste grootheid
tot de vierde, d. i. a — b : c — d = a : d; 2) tusschen 3 grootheden a, b en c, als a—b: b—c =
a : c (b heet in dat geval de harmonisch middenevenredige); — harmonische progréssie, f. reeks
van grootheden, van welke elke drie op elkander
volgende eene harmonische evenredigheid uitmaken; in de meetkunde heet eene lijn harmonisch gedeeld, wanneer zij in drie deelen zoo
gedeeld is, dat de gansche lijn tot een der
uiterste deelen staat, als het andere uiterste
deel tot het middelste ; — harmoniseeren (spr.
s=z) fr. (harmoniser) in overeenstemming
brengen, doen harmonieeren; — harmonísme,
n. streven naar overeenstemming in de spelling
en schrijfwijze; — harmoníst, m. Muz. en Pict.
meester der harmonie, die de harmonie in toonen schilderkunst gevoelt en uitdrukt; — harmónometer, m. welluidendheidsmeter, werktuig om de harmonische verhoudingen te meten.
Harmonieten, m.pl. secte van dwepers, die
zonder echt en eigendom leven, in 1803 door
een Württemberger, R a p p genaamd, te Ii a rm o n y, een plaats in N.Amerika, gesticht.
Harmóst, m. gr. (harmostés) spartaansch bevelvoerder, inz. buiten Sparta; — harmostnen, pl.
overheidspersonen te Sparta, belast met het
toezicht over de vrouwen.
Harmotómus, m. gr. (van harmos, voeg, en
touros, snede, v. tëmnein, snijden, omdat de
kristallen van dit mineraal zich aan de samenvoegingen der pyramidenvlakken, aan de vertikale kanten, laten scheiden) kruiskristal, sa mengestelde kristalachtige steen uit de mijn
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van Andreasberg in den Harz, kruissteen.
Harnas, n. (mid.lat. harnascha, fr. harnais;
door sommigen afgeleid van het eelt. haiarn,
ijzer, door anderen van 't mid.lat. garniso, eene
wapenrusting, it. guarnaccia, lang kleed) metalen borst- en rugbekleeding, strijdrok, wapenrok, pantsier, pantser; — harnassuur, f. juk
van paarden (in Zuid-Ned.); — harnachement, n.
hoofdstel, zadeltuig enz. voor een paard.
Haró, n. fr. (v. 't oudd. hara, hera, herot,
hierheen, herwaarts 1 vgl. het oudhoogd. haren,
schreeuwen, roepen) angstgeschrei, hulpgeroep;
— haro roepen, de hulp der gerechtsdienaars
door dien kreet inroepen, om iemand te vatten.
Harp, f. (it. en lat. harpa, hoogd. harte,
e, oudhoogd. harpha, oudn. harpa, angels. hearpe) een
der oudste snaarinstrumenten, waarvan inz.
3 soorten zijn: de thans min gebruikelijke
spitsharp of italiaansche harp,
de davidsharp en de pedaalharp;
ook: koperen zeef tot graanzuivering.
Harpagmotherium, n. gr. naam, aan een
viervoetigdier der voorwereld gegeven.
Harpax of harpágon, m. gr. (het laatste naar
den naam van den gierigaard in Molières blijspel; van het gr. harpax, roofgierig, schrapend)
gierigaard, vrek, hebzuchtig mensch; — har
pl. soort van enterhaken der Ouden.-pagóne,
Harpegglo, n. it. (spr. harpédzjo; van harpa,
harp) Muz. harpachtige toonbreking, z. arpeggio; — harpeggiëeren, harpsgewijs spelen; —
harpinét, f. kleine harp van bijzonder maaksel; —
harpieten, m. pl. nw.lat. versteende schelpdieren
van harpvormige gedaante; — harpist, m. harpspeler; — harpiste, f. harpspeelster.
Harpjjen, eig. Harpyién, f. pl. gr. (harpyiai,
V. harpádzein, wegrukken; vgl. h a r p a x)
Myth. roofzuchtige vrouwelijke wezens van
afschuwelijk voorkomen (vlerken en klauwen
als een vogel), beeld der onverzadelijkste, gemeenste roof- en hebzucht, boosaardig, snood
vrouwmensch; ook naam van een roofvogel in
Zuid-Amerika.
Harpoen, m. (fr. harpon, eng. harpoon, hoogd.
harpune, mid.lat. harpo, v. 't provenc. arpa,
klauw, haak) werpspies met weerhaken voor
de walvischvangst, ongeveer 6 d. M. lang; —
harpoeneeren (fr. harponner) den harpoen (in
't lijf) werpen; — harpoenage, f. (spr. naazj')
't harpoeneeren, vischsteken; — harpoenier, m.
harpoenwerper.
Harpokrátes, m. gr. (v. 't egypt. harpechrel,
d. i. Horus het kind, als bijnaam van den jongen
Horus, de opgaande zon, naar grieksche opvatting de zwijgende God, omdat in Egypte
een zuigeling onder 't beeld van een zittend
naakt kind, dat den vinger op den mond houdt,
werd voorgesteld) Myth. god der stilzwijgendheid, afgebeeld als een jongeling, die den vinger
op den mond heeft.
Harpuis, n. gekookt en afgeschuimd hars,
doorgaans met eenig zwavel vermengd, waarmede men inz. de masten en stengen, ook wel
den scheepsromp boven water, bestrijkt; geel
pek.
KRAMERS -ZONDERVAN.
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Harr., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor T. W. Harris, entomoloog (gest. 1856).
Harras, n. (beter arras, fr. verk. ras, van
de stad Arras, in Frankrijk) lichte, losse, wol
-len
stof.
Harry, m. eng. eigennaam, ontstaan uit
Henry = Hendrik.
Harsela, f. egypt. gewicht voor zijde = 1,3 kilo.
Harsen, f. en n. pl. eig. brandbare stoffen;
bij de scheikundigen: vaste, op zich zelf niet
zonder ontleding vluchtige, in de warmte smeltbare, in water onoplosbare, in alcohol of tether
oplosbare plantenstoffen, the geen stikstof, maar
alleen koolstof, waterstof en zuurstof bevatten.
Zij vloeien Of van zelf, Of door gemaakte openingen uit de stammen en wortels van vele
gewassen, en zijn zoowel voor de geneeskunde als
voor de nijverheid van veel belang; — harselektriciteit, f. z. v. a. m i n u s-e 1 e k t r i
elektriciteit. -cite(—E)z.ond
Hart., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. W. D. Hartmann te St. Gallen of
voor F. Hartmann te Göppingen gest. (1851).
Hartebeest, n. soort antilope in Zuid-Afrika
(Antilope caama).

Hartschier, z. h a t s c h i e r.
Harüspex, m. lat. (waarsch. v. haruga, har
ram als offerdier,-viga,rhx
en specere, spicére, beschouwen) pl. haruspices,
offerbeschouwers of offerwaarzeggers, oud-rom.,
eig. uit Etrurië afkomstige priesters, die uit
de ingewanden van geslachte offerdieren voorspellingen deden.
Harv., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. H. Harvey (gest. 1866).
Harvani, n. eerekleed of ambtsdracht van
den turkschen kadi.
Hasan of c h a s a n, m. joodsch: voor
synagoge.
-zangerid
Hasard, z. hazard.
Haseen-beba, m. hoofd der turksche d e rw i s j e n.
Hasdrubal, m. geliefkoosde eigennaam bij
de Karthagers: de door God begenadigde.
Hasjisch, n. arab. hennepsoort en daaruit bereid aftreksel, dat als bedwelmingsmiddel en ook
als wellustprikkel in Oostersche landen gedronken of in den vorm van koekjes gegeten, dan
wel gerookt wordt (vgl. a s s a s s ij n).
Hasna, hasne, f. arab. (chizaneh, chasneh,
schat, van chazana, in een pakhuis of in eene
schatkamer bewaren) privaatschat, bijzondere
eigen kas van den sultan, keizerlijke schatkamer te Constantinopel; — hásnadar, m. (arab.perz. chazandar) schatmeester van den sultan; —
hasnadar-basji, m. opperschatmeester; — hasnakiravajasi, m. onderschatmeester; — hasnaquatib, m. boekhouder der schatkamer.
Hass., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor F. Hasselquist (gest. 1752).
Hassagal, z. a s s a g a I.
Hassas, m. arab. sprookjesverteller.
Hassock, m. eng. biezen mat; kniekussen
in de kerken.
Hást, n. pl. hästar, zw. paard.
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hasta, f. lat. spies ; inz. Jur. spies, die in 't
oude Rome bij openlijke verkoopingen werd in
den grond gestoken; vandaar ad hastam publicam, bij openbare gerechtelijke verkooping; —
sub hasta verkoopen, z. subhaste.er e n; — hastàti, pl. met de werpspies gewapenden, speerwerpers, de eerste rij der romein
slagorde; vgl. principes en t r i a--sche
r i ë r s; — hastatus, a, um, lat. Bot. spiesvormeg.
Haszk., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. K. Haszkarl (gest. 1895).
Hat, 1) hath, haut, ook cubit, kovit, covid of
arm genoemd : normale lengtemaat in BritschIndië = 1/2 y a r d = 0,457 meter.
Hat, 2) m. arab. -turk. een schrijven, een
bevelschrift van den sultan; vgl. h a t s j e r i f.
Hátagan, z. j a t a g a n.
Hate, f. fr. (van het duitsch hast, ons h a a s t)
spoed, haast, gezwindheid; — en hate (spr. an
haat'), in der haast, ijlings; — a la hïrte, met
haast, met overijling.
Hátelétten, f. pl. fr. (hátelettes, oudfr. hastelettes, van haste, spies = lat. hasta) aan speetjes
gebraden spijzen; de speetjes zelf; — hátereaux,
pl. (spr. hat'roo) gebraden leverschijfjes.
Hati-sjerif, z. h a t s j e r i f.
Hato, m. pl. hatos, sp. (port. lab, eig. Ideeding, bundel kleeren, kudde; oude. f ot, kleed)
grooteveeboerderijen in deAndes vanZ.Amerika.
Hatrasch,m.voormaals turksche oproeping aan
de grensvolken in Kroatië en Bosnië om op bepaalden tijde te verschijnen, of voor eene aan
som beboet te worden.
-zienljk
Hatschier, liever hartschier, m. hgd. (bedorven v. 't ital. arciere, arciero, sp. archero, fr.
archer, boogschutter, v. 't it. arco, lat. arcus,
boog) keizerlijke lijftrawanten te voet aan het
Teener hof.
Hatsjerif of hati-sjerif, ook c h a t s j e r if,
m. turk. (v. 't arab. chatt, schrift, en s jeri f , eer
edel, enz.) heilig of edel geschrift,-wardig,
soort van kabinetsorder van den turk. sultan, die
oogenblikkelijk en zonder tegenspraak moet
volbracht worden.
Hattaat, hebr. schuldoffer (Leviticus 5, 146, 7), zie asjaam.
Hattamotto's, pl. voormalige grooten in het
japansche rijk.
Hattatal, n. lofdicht uit de Snorra Edda op
koning Hakon (± 1200), dat jongen Skalden
tot voorbeeld moest zijn.
Haubert, m. fr. (spr. obèr) halsberg, pantserhemd.
Haugiánen, m. pl. door H a u g e (t 1824)
gestichte secte in Noorwegen; — haugianisme, n.
hare leer.
haureeren, lat. (haurire) scheppen, putten,
vgl. haustus.
Ilausch, n. arab. (v. hascha, samendrijven)
landgoed of pachthoeve in Algerië.
hausieren (hoogd. met lat. uitgang; spr. s=z),
van huis tot huis waren te koop bieden, rondventen; — hausierer, m. rondventer, marskramer.
Hausmaniet, n. barb.lat. mangaanerts, man-
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ganoxydoxydul naar den mineraloog Hausmann
genoemd.
hausmanniseeren (spr. s = z, fr. naar Haussmann, den voormaligen prefect der Seine
onder Napoleon III), onteigenen, afbreken en
fraaier weder opbouwen, zonder op de kosten
te letten.
Hausse, f. fr. (spr. oos' ; v. haul, hoog, z. ald.,
hausser, verhoogen) Mil. opzet, onderlegsel,
werktuig bij 't richten van 't geschut; sleufje
in den strijkstok van eene viool; rijzen van
de waarde der effecten; — a la hausse s p e c u1 e e r e n, beursspel op het rijzen der effecten
enz. gegrond; — haussecol, m. ringkraag ; —
haussier, m. (spr. hosjé) geldhandelaar, die
op het rijzen der schuldbrieven rekent en daar
plannen maakt; het tegenst. van b a i s--nar
s i e r.
haustus, m. lat. (v. haurire, putten, drinken)
Med. teug, in eens in te nemen drankje.
haut, haute, fr. (spr. ó, oot' ; van 't lat.
altus, met voorgeplaatste h, onder invloed van
het duitsche hoch, h o o g) hoog, verheven, aan
zienlijk; — d haute voix (spr. —woá), met luiderstem; — de haut en bas (spr. d' hoot' an bá), van
boven naar beneden, met minachting of geringschatting; — en haut, boven, opwaarts,
naar boven; — hautain (spr. .oten), trotsch,
hoogmoedig; — hautement (spr. oot'mán; v.
haut, hoog), koen, rondweg, b. v. iets zeggen
of verklaren; uit de hoogte, fier; — hautesse,
f. (spr. otéss') hoogheid, een titel waarmede
men den turkschen keizer aanspreekt; — han
oteur) hoogte, waardigheid, fier-teur,f.(sp
ook aanmatiging, overmoed, - hoogmoed;-heid;
— haat-barsac, m. soort van witten franschen
Bordeaux-wijn; — hautbois, m. (spr. oboá;
V. haut, hoog, en bois, hout), gew. hobb, f.
helder- en scherpklinkend houten blaasinstrument, hoogfluit; — hautbois d'amour, m. (spr.
—damoer) bijzondere soort van hobo met eene
toegedekte, van eene opening voorziene klep ; —
hautboist, m. hoboblazer; leermeester op dat
instrument; in 't algemeen veldmuzikant; —
haut-de-chausse, f. (spr. odesjoos) korte broek;
— haat- domaine, f. (spr. odemèn') souvereiniteit
der duitsche regenten over de gemediatiseerde
vorsten; — hautgout, m. fr. (spr. opoe) hooge
smaak, fijne adellijke smaak, sterk gekruide
pikante spijs; — haut-Preignac, m. (spr.
prenják) en haat- Sauterne, m. spr. (oot
sotérn') witte Bordeauxwijnen uit de gelijknamige plaats in het departement der Gironde;
— hautreliëf, z. r e 1 i ë f; — haute-contre, f.
(spr. oot' koitr') altstem, altzanger; — hautecour, f. (spr. oot' koer) oppergerechtshof; —
haute-finance, f. (spr. oot' /inns') groot
financiers, bankiers enz. ; — haute-lisse, z. b a ss e-1 i s s e; — haute- nouveauté, f. (spr. oot'
noevoté) nieuwste nieuwigheid, laatste smaak;
— haute-saison, f. z. onder s a i s o n; — haute
volée, f. (spr. oot' wolé; van volée, d. i. eig.
vogelvlucht, vogelzwerm; voorts : stand, rang)
voornaamste adellijk gezelschap, hofgezelschap,
uitgelezen kring van adel, de aanzienlijkste
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bewoners eener stad; ook de voornaamsten in
een kring.
Hauwitzer, houwitser, m. (hoogd. haubitse,
nitz, v. 't boh. hau f nice,
vroeger hau ff nitz, haufnitz,
hau fjnice, oorspr. houten slinger tot het werpen
van steenen, vervolgens granaatgeschut, fr.l
obus, obusier, it. obizzo, obice) soort van grof
geschut, mortier om kleine bommen te werpen;
de bom zelve.
Hauyne, f. (benoemd naar den fr. mineraloog
H a u y, gest. 1822) blauwe of zwartbruine
steensoort, die somtijds tot sieraden wordt
geslepen, ook s p i n e 11 a a n geheeten.
have of ave, lat. wees gegroet; vaarwel!
have pia anima, vaarwel, vrome ziel! (opschrift
op grafzerken).
Havelock, m. eng. naar een engelsch generaal
(1795-1857) genoemde mantel.
Haverjj, z. averie.
Havildàr, m. br. ind. onderofficier.
Havresac, m. fr. (spr. awr'sak, uit ons
h a v e r z a k, duitsch habersack, ontstaan) Mil.
ransel, knapzak, reiszak, reisbundel, bij de
duitschers t o r n i s t e r.
Hawádsji, m. arab. eig. koopman; vandaar
naam voor Europeanen in Egypte.
Hazard, hasard, n. fr. (spr. azar; it. azzardo,
provenc. azar, sp. azar, onverwacht ongeluk,
slechte kaart, ongelukkige worp in 't spel;
van arab. oorsprong van sehár, sar, dobbelsteen, met het lidwoord: assehár, assar, blinken, wit zijn of naar de stad Hezar in Palestina,
waar 't dobbelspel zou zijn uitgevonden) geval,
toeval; geluk, buitenkans; gevaar; waagstuk;
— par hasard, bij toeval, toevalliger wijs; — a
tout hasard (spr. aloe—), in elk geval, het ga
zoo 't wil, op goed geluk af; — hazárdspel,
hasárdspel, kansspel, dobbelspel, geluksspel; —
hazardeeren, hasardeeren (fr. hasarder), wagen,
er op aan laten komen, in gevaar stellen, op het
spel zetten; — g e h a z a r d e e r d, adj. gewaagd, gevaarlijk, vermetel.
Hazazel, m. hebr. zondenbok, dien de hoogepriester op den Grooten Verzoendag met de zonden des volks belastue en dan in de woestijn
jaagde, Lev. 16, 8.
Hazoda-basji, m. opzichter der h a z o d a
of hoogste klasse der i t s j o g 1 a n s of kamerpages van den turkscb en sultan.
Ub., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. von Humboldt (gest. 1859) ; ook voor
W. Herbert (gest. 1847).
Hbst., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. F. W. Herbst (gest. 1807); — Hdg. of
Hdwg., afk. voor J. Hedwig (gest. 1799) of
diens zoon R. A. Hedwig (gest. 1806).
Head, n. eng. (spr. hèd') hoofd; — headmaster,
m. (spr. - naaster) directeur eener school; —
head-land, n. (spr. lend') voorgebergte; —
head-right, n. eng. (spr. hèdraït) door de noord
uitgegeven aanwij--ameriknschg
zing op een gedeelte staatsgrond, meestal als
belooning voor bewezen diensten.
Health, eng. (spr. hels ; de s geadspireerd) gezondheid;-board(spr.boord') o f health,gezondheidsraad.
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Heap, m. eng. (spr. hiep) hoop, menigte.
hear, (spr. hier) of hear him! eng. hoor!
hoor hem 1 het geroep in het parlement tot
opwekking der aandacht op het gesprokene en
in 't algemeen als teeken van goedkeuring.
Hearth, m. eng. (spr. hars; met geadspireerde s) haard.
Heautognosie, f. gr. (v. heautón, zich zelven)
zelfkennis; — heautonomie, f. eigen- of zelfwetgeving doorgaans a u t o n o m i e geheeten,
het tegengest. van h e t e r o n o m i e; —
heautontimorumenie, f. zelfpijniging; — heautontimoruménos, m. zelfpijniger, zelfkweller of
plager.
Heaven, eng. (spr. hèv'n) hemel; — heavenly,
adj. (spr. hèv'nli) hemelsch.
hebdomas, f. gr. en lat. eig. zevental, vandaar
eene week; — hebdomadaal (lat. hebdomadális, e)
of hebdomadair, fr. adj. tot eene week behoorende, wekelijksch, dat eenmaal 's weeksch
verschijnt, b. v. een nieuwsblad; — hebdornadaris, m. nw.lat. iemand, die de week heeft, d. i.
verplicht is de dienstzaken der week te verrichten.
Hebe, f. gr. (hébè, jeugd) Myth. dochter van
Juno, de godin der jeugd en jeugdige schoonheid, de schenkster der goden, eer G a n y m ed e s dien post kreeg; Anat. de schaamstreek,
venusheuvel; Astron. een door Henke in 1847
ontdekte asteroide; — hebesine, f. schoonheidsmiddel, waardoor een ongerimpelde huid of
schoone huidskleur verkregen wordt.
hebecarpus, lat. Bot. stompvruchtig.
hebeteeren, lat. (hebetáre, van hebes, stomp)
stomp maken, verstompen, dom maken; —
hebetudo, lat., of hebetude, fr. f. stompheid,
domheid, stompzinnigheid; — hebetüdo dentium,
lat. stompheid der tanden; — hebetüdo visus,
gezichtszwakte, kortzichtigheid.
Hebraicus, m. lat. (van Hebraeus, gr. Hebraios, hebreër, ebreër, hebr. ibhri, overzijdsche, d. i. van gene zijde van den Euphraat
naar Kanaän of Palestina gekomene, v. êbher,
overzijdsch, aan gene zijde van eene rivier. of
van de zee gelegen land) Hebreër, kenner of
leeraar der hebreeuwsche taal; — hebraiciteit,
f. nw. lat. kennis der hebr. taal; hare bijzondere
geaardheid; — hebraisme, n. hebr. taaleigen; —
hebraiseeren (spr. s=z), zulk een hebr. taaleigen
gebruiken; hebreeuwsch studeeren.
Heck., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. J. Heckel (gest. 1857).
Hectare, z. a r e ; — hectica, hecticus, z.
h e k t i k a enz. ;— hectogramme, z. g r a mm e; — hectoliter, z. l i t e r; — hectomètre,
z. m è t r e; — hectostère, z. s t e r e.
hedéra, f. lat. klimop; N. H. soort van scherm
planten; — hederaceën, f. pl. (hedera--dragen
ceae) klimopachtige schermplanten; — hederine,
f. nw. lat. grondstof, in 't zaad van den klimop
vervat.
Hedgàr, n. turk. heilig gebiel.
Hedheri, m. arab. z. v. a. fellah.
Hedonisme, n. gr. (van hédónè, genoegen,
lust) wijsgeerige leer, die het genoegen en zin-
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genot voor het hoogste goed verklaart; —
hedonici of hedonisten, m. pl. aanhangers van
de leer om het maximum bevrediging met een
minim um van inspanning te zoeken, vgl.
psychologische school.
Hedra, f. gr. zetel; basis; vandaar ook li
waarop men zit, achterste; ont--chamsdel,
lasting; — hedrisch, adj. tot de ontlasting behoorende; — hedrikósa, n. pl. middelen tegen
kwalen van het achterdeel; — hedrocéle, f.
endeldarmbreuk.
Hedsjin, m. arab. rijkameel.
Iledsjra of liever hedsjrah, naar vroegere fr.
schrijfwijze (hégire) hegira, f. arab. (eig. weggang, uittocht, vlucht; vgl. Hagar) vlucht
van Mohammed uit M e k k a naar M e d i n a,
den 15n Juli 622 na Chr., van welken dag de
Mohammedanen hunne tijdrekening beginnen;
de aanvang der mohammedaansche of turk
jaartelling.
-sche
Hedwig, oudd. (Haduw ,c, v. 't oud-hoogd.
Hadu, oudn. Hödhr, de god der krijgskans, en
wc, de strijd, dus eig. geluksstrijd, krijgskamp)
vr.naam: de krijgshaftige strijdster.

Hedychroum, n. gr. (van hedys, zoet, aangenaam) geneesmiddel, van eene aangename
kleur; — hedypathie, f. liefelijke mijmering,
welbehagen; — hedyphaan, n. grauwachtig wit

mineraal, dat men in den mangaankiezel vindt,
bestaande uit chloorlood, arsenikzuur, lood
kalkaarde; — hedysárum, n. gr. Bot.-oxyden
zoete klaver, een plantenfamilie van velerlei
soorten; — hed^sma, n. gr. Med. verzoetings- of
verzachtingsmiddel, elke zelfstandigheid, waardoor men artsenijen een aangenamer reuk of

smaak geeft.
Heemraad, m. (v. heem, z. h e i m w e e, en
r a a d, verzorger) personen of lichamen, waar
toezicht over waterkeeringen, dijken,-anhet
slooten enz. is opgedragen.
Hefner- eenheid of Hefnerkaars, f. El. eenheid van lichtsterkte, 0,86 normaalkaars (N.K.);
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gen, kaartleggen enz. Men treft ze aanin Duitschland, Frankrijk, Engeland, oms ook in Neder-

land; doch de meesten in Hongarije, Zevenbergen,
Moldavië, Turkije en Spanje, waar zij ten deele
een gezeten leven leiden. In Frankrijk, waarzij in
1427 uit B o h e m e n kwamen, dragen zij den
naam van Bohemers en Egyptenaars; in Engeland Gipsies, in Schotland C a i r d s, in Spanjee G i t a n o s, in Rus
Italië Zingari, in-^landTregi,
I Zweden S p a k a r n i g, in Denemarken en
Noorwegen Tatars, in Duitschland Z i g e uners, in Hongarije Tzingaris en Pharaohnepak.
Heiduk, of liever haiduk, m. (hongaarseh
hajdu; vgl. h a i d u t) eig. licht gewapend
voetsoldaat in Hongarije; lange forsche knecht
in hongaarsche dracht, inz. om den draagstoel

te dragen.
Heihat, pl. turk. steppen.
Heilgymnastiek, f. lichaamsoefening ter bevordering of herstel van den goeden lichaamsgroei, sandergymnastiek, mechanotheropie.
Heilserum, n. preparaat van bloedwei, dat
als geneesmiddel (inspuiting). wordt gebruikt.
Heimatschutz, m. dui. plaatsbescherming,
het instandhouden van oude gebouwen, poorten
en oude monumenten, die historisch van belang zijn.
Heimdal, m. oudn. (Heimdallr of Heimdhallr)
Myth. een machtig God, die als wachter des
hemels de brug B i f r o s t (z. ald.) bewaakt.
Heimskringla, f. oudn. (v. heimr, de wereld,
en kringla, de kring) wereldkring, aarde.
Heimwee, n. (van helm, heem, oorspr. om-

tuinig, dan ouderlijk huis, geboorteplaats, va
derland; ook dorp, vlek) zwaarmoedigheid,
droefgeestigheid, die ook de lichamelijke gezondheid aantast en uil het onbevredigd verlangen naar huis en familie wordt geboren; de
ziekte is inz. eigen aan hen, die aan het eenvoudig natuurleven gewoon zijn.
afkorting H. E.
Heinrich, m. hgd. Hendrik (z. ald.).
Heinz, m. oudd. mansn.: de woudrijke.
Hegarsche trechter, m. chirurgisch toestel
om de darmen te irrigeeren.
Heira, m. arab. loopkameel.
Hegemonie, f. gr. (hègemonia, van hegeisthai,
Heist., bij natuurwetensch. benamingen afk.
vooropgaan, aanvoeren) opperheerschappij ; de
oppermacht, inz. van een machtiger staat
over zwakkere bondsstaten; — hegemónisch,
adj. heerschend; — hegumënos, m. gr. opperste
van een grieksch klooster.
Hegetsch., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor J. Hegetschweiler (gest. 1839).

Hegira, hégire, z. h e d s j r a.
Heidenen, m. pl. weleer alle niet-Joden en
niet-Christenen, dus ook de Turken; thans
allen, die noch jodendom, noch christendom,
noch islam belijden; in engeren zin verstaat men
door Heiden, pl. Heidens : de Tzingaris of
Zigeuners, een zwervende, uit Hindostan afkomstige volksstam, die sedert de 15de eeuw
in Europa bij horden rondtrekt. Zij leven van
het vervaardigen en verkoopen van kleine snuisterijen van hout en metaal en voorts van scharenslijpen, ketellappen, koordedansen, waarzeg-

voor L. Heister (gest. 1758).
Hekáte, f. gr. Myth. godin der maan (A r t em i s of D i a n a, z. ald.), godin der onderwereld, toovergodin.
Hekatómbe, f. gr. (van hekatón, honderd)
offer van 100 of althans veel dieren, inz. runderen, die de Ouden bij groote plechtigheden
ter eere van de goden slachtten; in 't algemeen
groot, openlijk offer; — hekatombseon, m. zomermaand der Atheners ; — hektatomphonie, f.
't dooden van 100 vijanden; het daarvoor gebrachte offer; — hekatompolis, met : honderd

steden (het eiland Kreta); — hekatompyiisch,

adj. (v. pylè, de poort) met honderd poorten
(Thebe in Egypte) ; — hekatoncheiren, pl. z. v. a.
c e n t i m a n e n; — hekatontáde, f. honderd
tal, honderd stuks; — hekatontárch, m. hoofdman, bevelvoerder over honderd man; — hekatostylon, n. zaal, of galerij met 100 zuilen.

HEKIM.

— 565 --

HELIOS.

uit de 9e eeuw in het Oudsaksisch, waarin de
toestanden en personen in hooge mate „verduitscht" zijn.
Heliásten, m. pl. gr. medeleden der heliaea
(gr. heliaia), 't hoogste gerechtshof in 't oude
Athene, dat over staatsmisdaden uitspraak
deed en in de open lucht zijne zittingen hield.
Helicieten, helikoide enz., z. ond. h e 1 i x.
Helikon, m. gr. (nu Z a g a r a of Z a g o r i)
muzenberg, muzenzetel, een beroemde berg in
Bceotië, met de bronnen A g a n i p p ë en
H i p p o k r è n e, de woonplaats van Apollo
en de 9 zanggodinnen of muzen, die vandaar
ook helikoníden, helikoniáden heeten; - o p
den top, aan den voet des Heli k o n s staan, een goed, een slecht dichter
zijn; ook ond. helix.
Hellos, m. gr. zon; zonnegod, z. v. a. het lat.
Sol; vgl. Apollo en Phoebus; heliáden, f. pl. Myth. dochters van Hellos,
v. a. zeven zonen van dien god, die zich met de
scheepvaart bezighielden en het eerst den dag
in uren verdeelden; Astron. een gedeelte van
het sterrenbeeld de Stier, in de gedaante eener
V; - heliakisch, adj. zonne...; - heliánthus,
n. zonnebloem; - helianthémum, n. goudroos,
het zonnekruid, eene pronkbloem; - heliárisch,
adj. de zon betreffende, zonnig; - heliásis,
f. z. v. a. h e 1 i ó s i s; - hellocéntrisch, adj. zon
gelijk middelpuntig met de zon-nemidlputg,
wat uit het middelpunt der zon zou gezien worden; de heliocentrische breedte len
1 e n g t e eener planeet is de plaats, die zij onder
de vaste sterren zou innemen, in geval men haar
uit het middelpunt der zon kon zien; - hellochromie, f. photographische voorstelling"van ge
lichtbeelden; - heliochronométer, m. zon--kleurd
newijzer; - Heliodórus, mansn..: zonnegave,
zonnegeschenk; - helignósten of heliognostieken, m. pl. eig. zonnekundigen; zonaanbidders;
- heliograaf, f. werktuig om kleine afbeeldingen
der zon te vervaardigen; ook een toestel voor
veldtelegraphie, door den Engelschman Mance
uitgevonden; - heliographïe, f. zonnebeschrijving; ook z. v. a. p h o t o t y p i e (z. ald.); heliogrdphiseh, adj. door de werking van het
zonnelicht geteekend of voortgebracht; hellogravure, f. door heliographie vervaar
heliokárpus, m. zuidameri--digeravu;
kaansche plant, zonnevrucht; - heliokomeet,
f. lichtzuil na zonsondergang, die op eene komeet
gelijkt, zonnekomeet; - heliolatrie, f. aanbidding der zon, zonnedienst; - heliolíth, m. zonnesteen, eene getakte poliepversteening met
ronde sterren; - heliolithographie, f. steendruk
van photographieën; - heliometer, m. eig.
zonnemeter; een verrekijker met in twee helften
verdeeld objectiefglas, tot meting van zeer kleine
hoeken aan den hemel, b. v. den schijnbaren dia
planeten; - heliophoob, m. of f. licht--metrd
schuwe, z. v. a. a 1 b i n o ; - heliophobie, ,f.
zonnevrees, vrees voor 't zonnelicht; - helloHeliaden, heliakisch heliarisch, helianthus plastiek, f. photographische voorstelling van
enz., z. ond. h e 1 i o s.
reliefbeelden; - heliósis, f. verblijf in den zonneHéliand, m. d. i. Heiland, evangeliënharmonie schijn; zonnesteek; zekere oude geneeskundige

Hekim, m. z. V. a. h a k i m, z. ald.
Heks, f. (uit het dui. ontleend, oudhgd.
hagazussa, nhd. heze, eng. hag; in 't Middeln.
hagelisse, zie op h a g e -) spookachtige vrouw,
tooverkol; slechte vrouw.
Hektare enz., z. are.
Hekteug, m. gr. (hekteus) 6e deel van den
medimnus (z. ald.).
Hektika, f. gr. (van hektikos, d. i. eig. eene
eigenschap of een blijvenden toestand hebbende
van hexis, houding, toestand, bevinden; vgl.
h e x i s) tering, uittering; - hektikopfra, f.
uitteringskoorts; - hekdeus, m. teringachtig
persoon, teringlijder; - hektisch, adj. tering
uitterend, ook uitgeteerd.
-achtig,
Hektoëdrisch, adj. gr. (v. heklos, zesde, en
hedra, zetel, grondslag) zesvlakkig (van kristallen).
Hektograáf, of hectograaf f. eigenl. honderd
werktuig ter verveelvuldiging van-schrijve,
iets, dat geschreven is; - hektografeéren, met
de hektograaf copieëren, - hektowatt, 100
watt; - hektogram, z. onder gram; - hek
z. liter; - hektometer, z. meter.-tolier,
Hektor, m. gr. (v. echein, hebben, houden),
mansn. eig. vasthouder, bezitter, heerscher;
een beroemd trojaansch held (zoon van P r i ám u s en H e k u b a), wiens gemalin A nd r o m a e h e een voorbeeld van vrouwelijke
deugd was.
Hektostère, z. s t è r e.
Hel, Hella, Hellio, f. Myth. eene oud Germaan
godin, de dochter van Loki en de reuzin-sche
Angerbauda, half zwart en half menschkleurig,
die diep in den schoot der aarde woont en de
zielen der menschen, welke door ziekte of ouderdom zijn gestorven, in ontvangst neemt (later
in het begrip der h e 1 als verblijfplaats der
dooden overgegaan).
helàdo, adj. sp. bevroren, door ijs afgekoeld,
gefrappeerd.
Heleydrlon, e 1 c y d r i o n, n. gr. (verklw.
van hélkos, zweer) Med. zweertje, inz. op het
hoornvlies; - heletsma, n. verettering.
Helcjster, m. gr. (van hélkein, helkyein, trekken) ijzeren haak, waarmede de levenlooze
vrucht uit de baarmoeder gehaald wordt.
Heléna, gr. (Hëlënë) vr.naam : veroveraarster
(v. helein, infin. aorist, v. hairein, nemen, veroveren) v. a. ook lichtende, lichtrijke (v. helené,
helané, fakkel, helè, zonnelicht, helderheid);
inz. de dochter van Jupiter uit Leda, gemalin
van Menelaus, koning van Sparta, de schoonste
vrouw van haren tijd, wier schaking door
Paris de oorzaak werd van den trojaanschen
oorlog; eene schoone, maar ontrouwe vrouw; helena -vuur, z. V. a. St. E l m u s v u u r (z.
ald.); - hélénienne, f. fr. zware eenkleurige
zijden stof, met kleine teekening; - heleniet,
m. zonnes teen, z. v. a. a d u 1 a a r.
Helenium, n. lat. (gr. helénion) z. v. a. a 1 a n t,
z. aid.

,
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behandeling; — helioskoop, f. zonneglas, zonnekijker, waarachter men het beeld der zon op
een vlak aan eene donkere plaats of ook op een
matgeslepen glas opvangt, uitgevonden door
den jezuïet S c h r e i n e r te Rome, in 1611;
ook reflector, die draaibaar is om de zonnestralen in een gewenschte richting te doen
schijnen; — heliostaat, m. lichtdrager, lichtwerper, door een uurwerk voortbewogen spiegel,
waardoor de zonnestralen steeds op hetzelfde
punt geworpen worden, uitgevonden door
onzen landgenoot V a n 's G r a v e s a n d e;. —
heliotheologisch bewijs, n. bewijs van het bestaan van God uit de zon; — heliothérmometer,
m. zonnewarmtemeter, uitgevonden door S a u ss u r e ; — heliótisch, helisch of heliákisch, adj.
duidt den aard van op- en ondergang der sterren aan: eene ster gaat heliotisch op,
wanneer zij uit de zonnestralen zoodanig te
voorschijn treedt, dat zij zichtbaar wordt; zij
gaat heliotisch onder, wanneer zij
in de zonnestralen verdwijnt; h e 1 i s c h e
opgang, de eerste dag, waarop eene ster,
na een tijd lang door den gelijktijdigen opgang
met de zon onzichtbaar geweest te zijn, weder
voor zonsopgang zichtbaar wordt; — heliotroplum, n. of heliotroop, f. Bot. zonnebloem,
een gewas met welriekende, naar het zonlicht
gekeerde bloemen; Miner. jaspis van blauwachtig groene kleur met roode stippen; ook
door G a u s s uitgevonden werktuig, bestaande uit twee loodrecht op elkander staande
spiegels en een verrekijker, die deze verbindt,
waardoor het zonnelicht naar een ver verwijderd
punt wordt overgedragen, bij trigonometrische
opmetingen; — heliotropisme, n. het zich plaatsen van planten (en dieren), zóó dat symmetrische plaatsen onder gelijke hoeken door de
lichtstralen getroffen worden, berustend op
de photochemische werking van het licht;
positief en negatief h. (b. v. bij de wortels) —
heliotypographie, f. soort van photographic
om handschriften en dgl. af te drukken, in
Amerika uitgevonden; — helispherische lijn,
lijn, die zich op den bol spiraalvormig om den
pool draait en dien steeds nader komt, zonder
heli ooit te bereiken.
Helium, n. (van gr. hellos, zon) element, een
zeer licht gas, dat voor 't eerst op de zon werd
waargenomen (1868), doch dat ook op de aarde
ontdekt is (1895); alleen waterstof is nog lichter dan dit element.
IIélix, f. gr. schroeflijn, slakkelijn, slinger
spiraal om eene zuil of rol; het windas;-strep,
Anat. buitenste zoom van het oor; — helicieten,
m. pl. versteende aard- en tuinslakken, penningsteenen; — helicitisch, adj. slak- of schroefvormig;
— helikoide, f. schroeflijn; — helikometrie, f. dat
gedeelte der hoogere meetkunst, 't welk over
de schroeflijnen of spiralen handelt; — hellkoptère, f. schroefvliegmachine, zonder zweefvlak (z. a.); — helikosophie, f. kunst om schroef
te trekken; — helikon, n. groot gewonden-lijne
blaasinstrument met meer dan 5 octaven.
Helkologie, f. gr. (van hélkos, n. zweer) Med.
.
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leer der zweren; — helkóma, n. zweer, inz. van
het hoornvlies; — helkósis, f. ettering, verzwering; — helkótisch, adj. zweerachtig; — helkydrion, z. helcydri on.
Heiktika, n. pl. gr. (v. helkein, trekken) trekmiddelen; — helktisch, adj. trekkend; — hélkysmometer, m. aantrekkingsmeter.
Hell, bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor M. K. Heller (te Graz) (gest. 1880).
Hellanodicae, pl. gr. (hellanodíkai) eerste 9
rechters in de olympische spelen; in Lacedemonië : beslissers der oneenigheden onder de legers
der bondgenooten.
Hellas, f. gr. (Hellas) f. gew. n., Oud-Griekenland; in engeren zin Midden-Griekenland, thans
L i v a d i ë; vandaar Hellènen, m. pl. (gr. Hellènes) Grieken, Oud-Grieken; — hellenica, n. pl.
daden der . Hellenen, een geschiedkundig werk
van Xenophon; zaken, boeken enz., die de
Grieken betreffen; — helleniseeren (spr. s=z),
grieksch maken, de grieksche taal en levenswijze
nabootsen; — hellenisme, n. z. v. a. g r ae c i s m e; — hellenist, m. kenner der oudgrieksche taal;
ook een gr. Jood, of een Griek, die tot het chritendom is overgegaan; — hellenistisch, adj. hebreeuwsch-grieksch, naar den griekschen tongval der Joden, die onder Grieken geboren waren,
in welk dialect de 70 vertalers het 0. T. overgezet en de apostelen de boeken van het N. T.
geschreven hebben; — hellenophiel, m. vriend
der Grieken; — hellenensteen, m. eig. griekensteen; door den technicus Thiel te Kassel uitgevonden kunstmarmer.
Héllebaard, m. (vroeger h e l m b a r d e, d. i.
barde of bijl tot doorhouwing van den helm)
strijdbijl, een der oudste stoot- en houwwapens
der middeleeuwen, zijnde eene spies met eene
barde of bijl, waarmede zoowel gehouwen als
gestoken kon worden; doorgaans echter meer
tot pronk, dan tot werkelijk gebruik tegen den
vijand bestemd; — hellebardiér, m. strijdbijlvoerder.
IIellebórus, m. gr. (helléboros) nieswortel, het
nieskruid, oudtijds tegen krankzinnigheid enz. als
geneesmiddel gebruikt; vgl. a n t i c y r a; —
helleboreus, adj. behoefte aan nieskruid hebbende, niet wel bij zinnen; — hellebórisme, n. Med.
't zuiveren of afvoeren door nieswortel, nieswortelkuur.
Hellenen, hellenisme, hellenist enz., z. ond.
Hellas.
Heller,, eig. halter, m. voormalige duitsche
kopermunt ter waarde van 1 /2 p f e n n i g of
1/j , s t h a 1 e r=$/ lo cent ruim. De naam komt
van de stad H a 11 in Zwaben.
Hellespont, m. gr. (Hellèspontos) zeeëngte of
straat der Dardanellen tusschen Europa en Azië,
eig. de zee van H e 11 e, die, naar luid der oudgr.
sage, om den doodelijken haat van hare stiefmoeder Ino te ontgaan, met haar broeder
Phrixos op en ram met eene gouden vacht de
vlucht nam en in deze zee verdronk.
Helmíne, f. vr. naam, verkorting v. W i 1 h e 1 m i n a.
Helminthagóga, n. pl. gr. (van hélmins, worm)
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Med. wormverdrijvende middelen, wormmiddelen; – helminthen, f. pl. ingewandswormen; –
helminthiásis, f. gr. wormziekte; – helminthlka,
helminthische middelen, z. v. a. h e 1 m i n t h ag o g a; – helmihthochórtos, m. wormmos; –
helmintholith, m. wormsteen, versteende worm;
helmintholoog, m. wormkenner; – helminthologïe, f. wormleer; wormbeschrijving; – helminthológisch, adj. die leer betreffende, wormkundig; –
helminthopyra, f. wormkoorts; – helminthotypolíth, m. steen met een wormafdruk.
Helódes, f. gr. (v. halos, moeras) Med. moeras
zweetkoorts; – helopyra, f. moeraskoorts.-korts,
IIeloíse,f.fr.(vgl. AloysusenAloysia)
vr. naam: de beroemde strijdster of winnares.
Helos, m. gr. (halos) 'nagel of spijker; Med.
uitwas aan de oogen of voeten, likdoorn, eksteroog; – helos oculi, uitzakking van het regen
– helos pedis, likdoorn, eksteroog. -bogvlies;
Helósis, f. gr. (v. helein, helyein, draaien, keeren) 't Med. draaien, inz. der oogen; scheelzien; –
helótis, f. poolsche vlecht.
Helóten, m. pl. gr. (Heilótai) spartaansche
slaven (oorspr. de inwoners van de stad H e 1 o s, die wegens opstand tegen Sparta tot sla
veroordeeld waren; of beter v. heilos =-vernij
healós, krijgsgevangene) vandaar helótisch, adj.
slaafsch; – helotisme, n. zucht tot onderdruk
-king,slavem.
Heluo, m. lat. slemper, zwelger, brasser; –
helueeren (heludri), zwelgen, brassen; – heluàtie
(spr. t=ts) f. (heluatio) zwelging, brasserij.
Helvetië, n. lat. (Helvetia, f.) de oude naam
van Zwitserland; – Helvetiërs, pl. (Helvetii) de
oude Zwitsers, een celtisch volk; – helvétisch,
adj. zwitsersch; – Helvetica con/essio, f. lat.
zwitsersche geloofsbelijdenis der gereformeerden, volgens Zwingli en Calvijn.
Helvine, f. aan den granaat verwante steen
wegens de zongele kleur,-sort(dWen
naar het gr. hélios, zon, benoemd).
Hematiet, n. soort roodijzererts.
Hemelhond, zie t e n g u.
Hemeralopie, f. gr. (van heméra, f. dag) Med.
nachtblindheid, de eigenschap van alleen bij
helder licht, niet of weinig bij schemering of half
licht te kunnen zien; – hemeralópiseh, adj . dag
nachtblind;–hemeralóps, m. (gr. ops, gen.-zichtg,
ópós, gezichtsvermogen, met ingelaschte 1) een
dagzichtige, nachtblinde, het tegengest. van
n y k t a 1 o p s; – hemerabaptísten, m. pl. d.i.
eig. dagwasschers, eene joodsche secte, wier aan
dagelijks eene vrome wassching ver--hangers
richtten; – hemeróbisch, adj. slechts éenen dag
levend; – hemerodrómen, m. pl. dagloopers,
brievenboden bij de oude Grieken; – hemerologlum, n. dagwijzer, kalender; – hemeropathíe,
f. Med. daglijden, dagziekte, eene slechts bij dag
verschijnende of toenemende kwaal; – hemerothéek, f. bibliotheek van tijdschriften en dag
-bladen.
Hemerósis of hemeróse, f. gr. (hameroen, tem
hëméros, tam) tammaking, veredeling (cul--men,
tuur); betooming der hartstochten, zelfbeheerscl ng.
-
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hémi, gr. (= lat. semi) in samenst. gebruikelijk,
half .... – hemianaesthesie, f. gedeeltelijk gebrek
aan gevoel, b.v. bij hysterische patiënten; –
hemianopsie, halfziendheid, het zien van wat ligt
op slechts één gezichtsveld; – hemianthroop, m.
halfinensch; – hemianthropie, f. toestand van
een halfinensch, halve ontmensching, hooge
graad van krankzinnigheid. waarin de mensch
bijna enkel dier is; – hemiaz4gos, half ongepaard; – hemicephalus, m. misgeboorte met een
half hoofd; – hemicephálisch, adj. met een half
hoofd; – hemie klus of hemicykel, m. halve
cirkel; halfcirkelvormig gewelf; – hemie ftlisch,
adj. halfcirkelvormig; – hemiëdrisch, adj. noemt
men kristallen, die slechts half zooveel vlakken
hebben als de geheele, halfvlakkig; – hemiëdrie,
f. halfvlakkigheid; – hemiëlliptieus, m. halflangwerpig ronde holte in den buitensten oorgang; – hemiëlliptisch, adj. half-langwerpig
rond; – hemiglobe, f. gr -lat. (hemiglobus) z. V. a.
h e m i s p h e e r; – hemikrania, f. of hemikraalum, n. halfzijdig hoofdwee, een gewoon verschijnsel bij de hysterie; vgl. m i g r a i n e;
– hemimorph(isch), adj. halfgevormd; h e m i morphische kristallen, die aan
beide einden verschillend gevormd zijn; – hemiobólon, n. halve o b o 1 u s (z. ald.), oudgr. munt
= 1 /12 d r a c h m e; – hemiollon, n. licht, gr.
vaartuig, inz. roofschip; – hemiolie, f. verhou=
ding van 1 tot 1'/ 2 ; _ hemiólisch, bij de Grieken
rhythmus, welks deelen in verhouding van
2 /3 staan; – hemiónisch, adj. (van he'mi-onos,
d. i. halfezel, muilezel) muilezelachtig, traag,
vadsig; – hemiopie of hemiopsie, f. halfzichtigheid, wanneer een zieke de voorwerpen slechts
half ziet; – hemiphonie, f. halve, zwakke stem; –
hemiplegie en hemiplexie, f. eenzijdige beroerte,
verlamming aan eene zijde of enkel der ledematen; – hemiplegie cruciata, verlamming van
armenbeenmaar aan verschillende zijden van het
lichaam; – hemiptéra of hemiptéren, pl. halfvleugeligen, insecten met halve vleugeldekken of
schilden; – hemiptérisch, adj. half gevleugeld; –
hemipterologie, f. leer van de halfvleugeligen; –
hemispheer, f. halve bol, de helft van den hemelof aarbol; ook een der beide halfronden van de
hersenen; – hemisphériseh, adj. (lat. hemisphericus) halfbolvormig; – hemistichium of fr. hemistiehe, helft van een (heroischen of alexandrijnschen) versregel; – hemitónium, n. halve
toon; – hemitriglyph, m. Arch. halve driesnede; –
hemitritaeeus, m. Med. half-derdendaagsche
koorts; – hemitrópiseh, adj. halfgekeerd, ter
helft verschoven, inz. in de kristallographie; –
hemitropïën, p.1 samengewassen kristallen, tweelingkristallen.
Hémlock, m. eng. scheerling, dolle kervel;
ook h e m 1 o c k d e n, n. (Pinus of Isuga canadensis); – hemloekextraet, n. amerik. looimateriaal, een tannine-extract, afkomstig van den
bast van den hemlockden; – hemlockleer, n.
met dat extract gelooid leer.
Henáden, pl. gr. (van hen, een) z. v. a m o n a d e n (z. ald.).
Hendazé, turk. z. e n d a s e h.
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Hendekagoon, n. gr. (van héndéka, elf) elfhoek;
– hendekasyllábus, m. elflettergrepig vers; z.
phaleecisch vers.
Hendiadys, f. gr. (eig. hen-diá-dyoin, d. i. een
door twee) Log. uitdrukking van e e n e zaak
door twee woorden, waarvan het eene in plaats
van den genitivus of ook van een adjectivum
staat, door Vondel in zijn Lucifer veel gebezigd:
b.v. lof en zang d. i. lofzang.
Hendrik, mansn. (hgd. H e i n r i c h, oudhgd.
Heinrïh, Heinrïh, v. heim huis, en rïh, vorst)
vorst des huizes, opperste van 't huis; – hendriksnobel, eng. goudmunt, onder Hendrik VIII ge-

slagen.
Henequen, f. sp. agavevezel, sisalhennep.
Héngki, m. chin. opperrechter.
Henna, z. a l h e n n a.
Henné, f. zeker haarbleekmiddel.
Henoch, m. hebr. mansn. (chanóch) de inge-

wijde.
Henósis, f. gr. (van henoen, vereenigen, van
hen, éen) vereeniging; – henotheisme, n. bij Max
Muller : oorspronkelijkste vorm van het godsdienstig bewustzijn bij de vedische Indiërs, het
geloof en de vereering van die enkele voorwerpen,
waarin de mensch het eerst de tegenwoordig
bovenzinnelijke en oneindige be--heidvant

speurde; – henotiek, f. vereenigings- of verzoeningskunst; – henotikon, n. verzoeningsverzoek
of - geschrift; – henbtiseh, adj. tot eenheid voerend, inz. in geloofszaken.
Henri, m. fr. (spr. hánri) Hendrik; – Henri
quatre (spr. –katr') Hendrik de Vierde van
Frankrijk; ook een kort sikje of puntbaardje
aan de kin; – henri d'or, fr. goudmunt,
onder Hendrik II geslagen = 1 dukaat; –
henriáde, f. V o l t a i r e s bekend heldendicht
op Hendrik IV; – Henriette, vr. naam van den
manse. Henri, H e n d r i k a; – Henriquinquisten, pl. (spr. hánri-kenkisten) legitimistische partij in Frankrijk, die den overleden hertog van
Bordeaux (graaf van Chambord) onder den
naam van Henri quint of Hendrik V als koning
beschouwden.
Henry, beroemd natuurkundige, gest. 1878,
naar wien een elektrische maateenheid genoemd
is, zie s e c o h m.
Hens, bij zeelieden de verbastering van het
eng. Bands (spr. hends), handen, b. v. a 11 e
hens aan dek, allenophet dek!
Heortologie, f. gr. (v. heortë, feest) leer van
de feestdagen; – heortologium, n. feestkalender.
Hépar, n. gr. (gen. hepátos) lever; Chem. elke
in water oplosbare verbinding van een alkalimetaal met zwavel, naar de leverkleur van het
zwavelkalium aldus genoemd; – hepar sul f uris
calcareum, kalkzwav ellever ; – hepar volatile,
zwavel-ammonium ; – hepatalgíe, f. gr. Med.
leverpijn, leverkoliek; – hepatálgiseh, adj. aan
leverkoliek lijdend; – hepatapostéma, n. etter-

gezwel in de lever; – hepatemphráxis, f. leververstopping; – hèpathelkósis, f. leverzweer; –
hepatleus, m. leverlijder; – hepaticus, a, um, adj.
Bot. leverkleurig, leverbruin; - hepatica, n. pl.
of hepatisehe middelen, middelen tegen lever-
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ziekten; – hepaticae, pl. Bot. levermossen; –
hepátiseb, adj. (gr. hepatikós) de lever betreffende
of daartoe behoorende; aan de lever lijdende; –
hepatisch gas of hepatische lucht, zwavellever lucht, zwavellucht, zwavelwaterstofgas, eene
naar vuile eieren riekende, tot inademing
geheel ongeschikte, onbrandbare gassoort; –
hepatiet, m. leversteen; – hepatiseeren (spr. s=z)
in eene leverachtige massa veranderen; – hepatisàtie (spr. –za-tsie) f. verandering (der longbestanddeelen) in eene naar lever gelijkende
massa; – hepatitis, f. leverontsteking; – hepatocële, f. leverbreuk; – hepatoc^stisch, adj. lever
en galblaas betreffende; – hepatographie, f. leverbeschrijving; – hepatolithiàsis, f. ontstaan

van galsteenen in de lever; – hepatologie, f. leer
van de lever, leverkunde ; – hepatóncus, m. levergezwel; – hepatophthisis of hepatophthóè, f.
levertering; – hepastoskopie, f. leverbeschouwing; – hepatosplenitis, f. lever- en miltontsteking; – hepatotomie, f. leverontleding.
Hephaestos, m. gr. (Héphaistos) Myth. god
des vuurs, bij de Romeinen V u 1 c a n u s (z.
ald).
hephata, hebr. (van patha, open zijn) open u!
zie ephphata.
IIephthemimëris, f. gr. (van hépta, zeven,
hëmi, half, en méros, deel) Poët. van zeven helften of van vierdehalf voet; inz. de c ae s u u r,
die in den hexameter na vierdehalf voet of in
den vierden voet valt.
Heptaehórd, m. gr. (van hépta, zeven) Muz.
zevensnarige lier der Ouden; toonladder of het
muzikaal stelsel van 7 tonen; ook z. v. a. s e pt i m e; – heptaUdron, n. zevenvlak; – heptaéméron,n. zevendaagschewerk, zevendaagsche schep
; – heptagoon, m. zevenhoek; – hepta--pingstjd
gonaal getallen, zevenhoekige getallen (1, 7, 18,
34, 55, 81 enz.); – heptamèron, m. vertellingen,
welke op zeven dagen verteld werden, eene navolging van den d e c a m e r o n van Boccaccio;
h e p t a m e r o n heet daarom eene verzameling van vertellingen, welke men aan koningin
Margaretha van Valois, de zuster van Frans U
van Frankrijk toeschrijft; – héptamëter, m. zevenvoetig vers; – heptandrla, zevenhelmigen,
planten met 7 vrije meeldraden in eene tweeslachtige bloem; de 7de klasse in het stelsel van
L. ; – heptanemisch, adj. met 7 voelsprieten ; –
heptangulair, adj. zevenhoekig; – heptaph f llimb, adj. zevenbladerig; – heptárchen, m. pl.
zevenheerschers; – heptarehie, f. regeering van
7 mannen; inz. de indeeling van het oude Engeland in zeven angelsaksische koninkrijken; –
beptarrénisch, adj. met 7 meeldraden; – heptasyllábiseb, adj. zevenlettergrepig; – heptateuch,
m. de zeven eerste boeken van het 0. T. ; – heptatómiseh, adj. in 7 deelen gedeeld.
Héra of Hère, f. gr. Myth. godenkoningin, gemalin van Z e u s, bij de Romeinen J u n o
(z. ald.).
Heradero's, pl. sp. feesten, waarop te Santiago
in Mexico de aangekomen wilde stieren met den
naam van hun toekomstigen heer worden geteekend.
,
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Herakles, z. H e r -c u 1 e s; – herakléén, pl.
gedichten, die van het leven van Herakles to t
onderwerp hebben; – Herakliden, m. pl. gr. afstammelingen van Hercules; inz. die afstammelingen van Hercules, welke 80 jaar na de ver
Troje zich in de Peloponnesus-woestingva
vestigden; – heracline, f. op d i o r r e x i n e
gelijkend ontploffingsmiddel.
Heraklitus, heraklieten, z. D e m o c r i t u s;
– heraklitisch, adj. donker, treurig.
Heraldiek, f. (d. i. eig. kunst des h e r a u t s,
z. ald., als wapenkundig opzichter bij tournooien
enz., van 't nw. lat. heraldicus, a, um, en dit van
't mid. lat. heraldus, heraut, z. ald.) wapenkunde,
wapenleer; – heraldicus, m. wapenkundige, kenner en leeraar der wapenkunde; – heráldisch,
adj. wapenkundig, tot de wapenkunst behoorende.
Heraut, m. (eelt. herod, mid. lat. heraldus, haraldus, fr. heraut, hérault, voor héralt, sp. haraldo,
heraldo, it. araldo, hgd. herold; van 't oudd.
haren, roepen) plechtig verkondiger of uitroeper,
die bij tournooien en feesten de wapens moest
onderzoeken en uitroepen; krijgs- of wapenbode,
krijgsgezant.
Herb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. Herbert (gest. 1847).
herba, f. lat. gras, herbae, f. pl. kruiden; – h. sabinae, zevenboonkruid; – herbaal, adj. nw. lat.
kruiden betreffende; – herbacéus, a, um, adj. lat.
Bot.kruidachtig(integenstellingvan houtachtig);
– herbáriseh, adj. lat. grasachtig, grasgroen; kruiden betreffende ; – herbarium, n. nw. lat. kruidenof plantenboek, verzameling van gedroogde planten; – herbarium vivum, n.levend of natuurlijk
kruidenboek; – herbariseeren, herboriseer en (spr.
s=z) en herbálim g a a n, barb. lat. kruiden zoeken en verzamelen (b o t a n i s e e r e n) ;– herbanns, herbarist of herborist, m. barb. lat. kruidof plantkenner; kruidenzoeker; kruidenhandelaar; – herbeseeeren, lat. (herbescére) tot spruiten
worden, uitspruiten; – herbeseént, adj.f. (herbesdens) spruitend; kruidachtig; – herbeus, adj.
(lat. herbósus, a, um,) gras- of kruidenrijk; – herbiferisch, adj. kruiden voortbrengend, rijk in
planten; – herbivoren, pl. plantetende dieren; –
herbivbriseh, adj. kruidenetend; – herborisatle
(spr. –za-tsie), f. 't planten- of kruidenleien, het
kruiden verzamelen; – herbulent, adj. nw. lat.
kruiden inhoudende of bevattende.
Herbad, m. perzisch onderpriester.
Hercia, f. mid. lat. (fr. herse) driearmige in de
kerken gebruikelijke luchter.
hereulanisehe oudheden, oudheden, die sedert
de eerste helft der vorige eeuw tot op onzen tijd
zijn opgedolven uit de stad Herculánum of juister Herculanéum, die in het jaar 79 na Chr. door
eene uitbarsting van den Vesuvius onder de
lava werd begraven.
Herenles, lat. of Herákles, gr. m. Myth. de
zoon van Jupiter en Alkméne, de grootste en beroemdste onder alle gr. heroën of vergode helden; in het algemeen een zeer sterk en dapper man; Hercules maakte zich bovenal beroemd door het volbrengen van 12 uiterst moei-
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lijke daden, gew. de werkenvan Hercules geheeten; – de zuilen of pilaren
van H e r c u l e s, de straat van Gibraltar,
aan welker beide zijden Hercules twee zuilen (de
bergen Calpe en Abyla) als grenssteenen en gedenkteekens zijner tochten naar het westen
plaatste; – hercules-kever, grootste, 13 ned.
duim lange kever in Zuid-Amerika; – herculisch,
adj. (lat. herculéus, a, um) tot Hercules behoorende, heldhaftig, groote kracht en moed
vereischende, uiterst moeilijk; – herculéus morbus of herakléus morbus, de vallende ziekte
(wegens hare uiterst moeilijke genezing dus geheeten).
Hereynia, f. lat. de Harz, het Harzgebergte;
– Hereynio-karpatiseh-gebergte, de bergen tusschen Donau, Rijn en Dnj epr ; – hereynisch, adj.
den Harz betreffende.
Herdbook, eng. n. rundveestamboek.
Here, z. H e r a.
heres of haeres, m. (pl. herèdes) lat. erfgenaam;
– heres ab intestálo, legítimus, erfgenaam zonder
testament, natuurlijke, naaste erfgenaam volgens wettelijke opvolging; – h. ex asse of universàlis, eenige erfgenaam; – h. necessarius, noodzakelijk of lijferfgenaam; – h. praecipiens, bevoordeeld, vooruitkrijgend erfgenaam; – h. subslitutus, plaatsvervangend erfgenaam voor
iemand, die geen erfgenaam zijn wil of zijn kan;
–h. testamentarius of instítutus, erfgenaam door
testament; – herëdis institutio, de erfstelling; –
heredipéta, m. die om eene erfmaking aanzoek
doet, die een legaat aftroggelt; – herediteeren,
mid. lat. (hereditáre) erven; z. ook h w r e d e e r e n; – hereditair, adj. (lat. hereditarius, a, um)
erfelijk; – herediteit, (hereditas) f. erfenis, erfrecht; – heredilas f ideicommissaria, aanvertrouwd erfgoed; – h. futura, toekomstige erfenis
– h. jacens, liggende, onaanvaarde erfenis; – h.
pactilia, bedongen erfmaking.
Heremiet, z. e r e m i e t.
Hereotum, z. h e r i o t u m.
Heresie, z. h e r e s i e.
Heriatum of hereótum, n. mid. lat. wapenrus
bij den dood van een man zijn naaste-ting,de
mannelijke erfgenaam vooruitkreeg.
Herisson, m. fr. (spr. eri-són; oudfr. erficon,
provenc. erisson, sp. erizo, port. ericio, ourico,
van 't lat. ericius = erinaeëus) egel; spaansche
of friesche ruiter, een met spitse tanden of stekels voorziene slagboom voor poorten en brug
kroonrad in uurwerken; – d la hérisson,-gen;
met steil opstaande haren.
Ilerit., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor L' Héritier de Brutelle (gest. 1800).
heriteeren, fr. (hériter, verkort van héréditer,
van 't lat. heres, z. ald.) erven; – heritage, f.
(spr. –táázf') erfenis, erfdeel, erfgoed.
Herkotektoniek, f. gr. (van herkos, perk, omtuining) Mil. kunst van bevestigen en versterken.
Herkules, herkulisch, z. H e r c u l e s, enz.
Herm., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. Hermann (gest. 1800) of voor zijn zoon
J. F. Hermann (gest. 1793).
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Hermeson, z. ond. H e r m e s.
Herman, oudd. (Heriman, Hariman, verlatijnscht Herimannus, Arimannus, v. heri, hari,
leger, heer, en man, man) mansn.: legerman, d. i. krijgsman, dappere.
Hermandad, f. sp. (v. hermáno = lat. germánus
broeder) broederschap ; — santa hermandad, eig.
heilige broederschap; aanvankelijk eene verbroedering der stadsgemeenten in Spanje tegen
de macht en de rooverijen van den adel, later
eerre soort van rijdende politiewacht tot veiligheid der openbare wegen; ook schertsend voor
positie.
Hermaphroditus, m. gr. Myth. zoon van H e rm e s en Aphrodite; toen hij zich eens
baadde en de bronnimf S a 1 m á c i s, die hem
had bespied, hem te vergeefs omvatte en om wederliefde smeekte, werden beider lichamen op
hare bede zoodanig verbonden, dat er een dubbelwezen, half man, half vrouw uit ontstond;
vandaar beteekent hermaphrodiet, iemand die
beide geslachten schijnt te vereenigen (doch eig.
slechts eene uiterlijke misvorming der teeldeelen
heeft); ook Bot. eene bloem, voorzien van meel
-draenstmp;—liahrodísc,j.
(hermaphroditus) tweeslachtig (Bot. wanneer
meeldraden en stampers in dezelfde bloem aanwezig zijn); — hermaphroditisme of hermaphrodisme, n. de toestand van een hermaphrodiet, de
vorming daarvan.
Hermathene, herure, f., zie onder H e r m e s.
Hermelijn, n. (oudd. harmelin, verklw. v.
harmo, harmin, = wezel; fr. hermine, oudfr. erme,
ermine, provenc. ermini, ermin, mid. lat. arme
noorsche witte wezel (Mustela-linus,herma)
erminéa); ook het pelswerk daarvan, dat in de
middeleeuwen alleen door vorstelijke personen,
aartsbisschoppen en bisschoppen werd gedragen.
Hermelmnde, f. vr. naam oudhoogd. E'rminlinda, Irminlinda, Irminlint, v. lint, slang, of 't
oudn. lind, bron) : krachtige slang of bron.
Hermen, pl., z. ond. H e r m e s.
Hermeneut, m. gr. (hermeneutés, van herméneí ein, uitleggen, vertalen) uitlegger, verklaarder, tolk; inz. bijbeloverzetter in de oudste chr.
kerk; — hermeneutiek, f. uitlegkunde, kunst van
verklaring, inz. der bijbelsche schriften; — hermeneutisch, adj. uitleggend, verklarend, naar
uitlegkundige beginselen.
Hérmes, m. gr. (Hermis) of Hermelas, eig.
ondersteuner, gr. naam van M e r c u r i u s
(z. aid.); — herma on, n. gr. (hérmaion) vondst,
een buitenkansje, geschenk van H e r m e s of
Mercurius (als god der vinders); — herme, f., pl.
hermen,f hermeszuilen, standbeelden van Mercurius; vierhoekige, naar beneden smaller toeloopende beeldzuilen zonder voeten en armen,
die de Grieken aan de deuren der tempels en huizen, aan kruiswegen enz. plachten te plaatsen; —
hermesstaf, m. staf omwonden met 2 slangen,
symbool van den handel, caducéus; — Hermathena, standbeeld van A t h e n e of Minerva, dat
van onderen in eene h e r m e uitloopt, of aan
't welk de hoofden van Hermes en van Athene
janusachtig verbonden zijn, of wel de gelaats-
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trekken dier beide godheden in een enkel hoofd
zijn saámgesmolten; — Hermes Trismegistus, m.
d. i. Hermes de driemaal grootste, gr. naam van
een myth. wezen, een egyptisch wijsgeer, die
voor den oorsprong van alle geheime wetenschap
en voor den vader der alchymie (hermetische
wijsbegeerte) werd • gehouden; vandaar hermetïka, f., z. v. a. alchimie; men schrijft hem
ook de heilige schriften der Egyptenaren toe, die
daarom hermetische geschriften heeten; — hermeticus, m. goudmaker; — hermétisch, z. v. a.
alchemisch of chemisch; — hermétisch gesloten of gesigilleerd wordt van een vat,
b.v. eene barometerbuis, gezegd, wanneer het
met zijne eigen stof door middel van het vuur
gesloten is, dus : luchtdicht gesloten, wel toegemaakt; aan Hermes Trismegistus schreef men de
kunst toe door magische zegels schatten en vaten
zóó te sluiten, dat zij geheel ontoegankelijk waren; — hermetische keten, rij van wijze mannen,
in welke de wijsheid van Hermes Trismegistus
ondersteld werd door overlevering voortgeplant
te zijn; — hermogljph, m. iemand, die h e r m e n
maakt; in 't alg. een beeldhouwer, beeldsnijder;
— hermoglyphiek, f. beeldhouwkunst; — hermogl^phisch, adj. beeldhouwkunstig.
Hermina of Herminla, vr.naam (van H e rm a n of A r m i n) de krachtige.
Hermitage, f. fr. (spr. ermitáázj') z. V. a.
e r e m i t a g e; m. fijne, krachtige fr. roode en
witte wijn, die aan 't gebergte l' Hermitage langs
de Rhone wast.
Hermód, noorsche Myth. (oudn. Hermódhr, angels. Heremód, oudhoogd. Herimuot), d. i. de legermoedige, de strijdhaftige, een zoon van 0 d i n,
de bode der goden.
Hermoglyph enz. z. ond. H e r m e s.
Hernand., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Francisco Hernandez (17e eeuw).
Hernhutters, m. pl., z. v. a. b o h e e m s c h e
of moravische broeders (z.ald.); de

christelijke broedergemeente draagt dezen naam

naar het dorp H e r r n h u t in de Saksische
Opperlausitz, vanwaar zij afkomstig is. 't Is een
christelijke secte, die in de 15e eeuw uit de
overblijfselen der strenge Hussieten in Bohemen
ontstond, in kerktucht en gemeentebestuur de
eerste christenen zocht na te volgen en zich door
reinheid van zeden onderscheidde. Te Zeist heeft
men een broeder- en zusterhuis der Hernhutters.
Hernia, f. lat. Med. breuk, darmbreuk, uit
een ingewand uit zijne holte; — her--trednva
nia abdominális, onderlijfsbreuk, h. aquósa,
waterbreuk, z. v. a. h y d r o c ë 1 e;— h. carnósa,
vleeschbreuk; — h. cerebri, uitzakking der hersens door eene schedelwond; — h. crurális, dijbreuk; — h. diaphragmatica, breuk door het middelrif; — h. dorsdlis, breuk door de ruggespieren;
— h. incarceráta, beklemde breuk; — h. inguindlis,
liesbreuk; — h. intestinális, darmbreuk; h. — ischiadïa, breuk door de insnede van het stuitbeen; h. omentális, netbreuk; — h. renlis, nierbreuk; —
h. serotulis, balzakbreuk; — h. umbilicális, navelbreuk; — h. utéri, — doorzakking der baarmoeder,
moederbreuk; — h. viginális, breuk in de moeder-

HERNIA.

— 571 —

scheede; -- h. varieósa, krampaderbreuk; - h.
ventrális, buikbreuk; - h. venlriculi, maagbreuk;
- h. vesicae, breuk der pisblaas; - herniographie,
f. lat. gr. beschrijving der breuken; - herniologie,
f. leer van de breuken; - herniëns, adj. (lat. herniosus, a, um), gebroken, met eene breuk behept; - herniotoom, m. lat.-gr., breuksnijder;
ook het werktuig tot het breuksnijden; - herniotomie, f. breuksnijkunst, 't breuksnijden, leer
daarvan; ook breuksnede.
Hero, priesteres van Venus, de minnares van
Leander, die, om haar te bezoeken, eiken nacht
over den Hellespont zwom, waarbij eene fakkel
op den toren aan den oever tot wegwijzer diende.
Toen hij op een dier tochten bezweken en zijn lijk
aan den voet van den toren geworpen was, stortte Hero zich wanhopig in den vloed en stierf, terwijl zij den beminde omklemd hield.
Heroën, heroide, heroine, herolsis, enz., z.
ond. heros.
Héronsbal en Héronsfontein, zekere fonteinen
in 't klein, die door de drukking van saamgeperste lucht werken, het eerst door H e r o n
van Alexandrië uitgevonden en beschreven.
Hëros, m. gr., pl. heroën, halfgoden, vergode
helden der Oudheid, b.v. Hercules, Castor en
Pollux, Theseus enz. ; oneig. mannen, die door
dapperheid, moed enz., ook door uitstekende
geestvermogens of bekwaamheden, uitblinken;
- heróïco, eroïco, it. heroique, fr. z. v. a. h e r ói s c h; - heroisch, adj. heldhaftig, moedig, hooghartig, verheven, grootsch; de heroïsch e
t ij d e n, de heldentijd of eeuw, inz. der oude
Grieken tijdens den trojaanschen oorlog en vroeger; - heroische middelen, gewaagde middelen,
met gevaar verbonden of zeer krachtig werkende
artsenijen (in 't dagelijksch leven: paardenmiddelen genoemd); - heroische poëzie, heldendicht,
z.v.a. epische poëzie, z. epos; heroisch vers, versmaat van het heldendicht, de
daktylische hexameter, z. v. a. e p i s c h e
p o ë z i e; – heroisme, n. nw.lat. heldenmoed,
heldengeest, heldhaftigheid; - heroides of herolden, f. heldenbrieven, gedichten in den vorm
van een brief, waarin helden of heldinnen der
Oudheid hunne gewaarwordingen mededeelen,
b.v. de heroïden van Ovidius; heroine, f. gr. lat. heroine, heldin, halfgodin,
heldhaftige vrouw; - heromanie, f. overdreven
zucht naar heldenroem; - heroólogïe, f. leer der
halfgoden, kennis van helden en halfgoden; heróón, n. tempel ter eere van heroën of halfgoden; - herothefsme, n. vergoding der helden.
Herostrátus, m. eerzuchtig dweper, die zijnen
naam door het verbranden van den beroemden
tempel van Diana te Ephesus trachtte te ver
vandaar worden zijne dwaze navol--euwign;
gers H e r o s t r á t e n genoemd; - herostratísme, n. zucht om onsterfelijk te worden., zieke
-lijke
zucht naar roem.
Herpes, f. (gr. herpes, v. hérpein, kruipen, sluipen, zich allengs verspreiden) Med. vlecht, haar
zich uit--worm,ing;hepétscadj.
breidend, om zich vretend; vlechtachtig, haarwormachtig; - herpetographie, f. beschrijving
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der vlechten; - herpetologie, f. leer van de vlechten; ook: natuurbeschrijving der kruipende dieren of in 't algemeen der kraakbeendieren; herpetoloog, m. wie zich daarmede bezighoudt;
- herpographie, f. kruipende, lage schrijfwijs.
Herra dura, f. sp. (spr. u =oe) met een gloeiend
ijzer ingebrand teeken inz. op de stieren bij het
stierengevecht; hoefijzer.
Herrie, f. (eng. hurry, spoed, rumoer) drukte,
ruzie.
Her.-Sehff., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Herrich-Schäffer (gest. 1874).
Herse, f. fr. (spr. hers' ; oudfr. herce, mid.lat.
heriac, van 't lat. hirpex, gehit. hirpicis, egge)
Mil. valdeur, voorpoort, stormegge.
Hersilia, f. lat. vr.naam (vgl. het gr. Hersé,
gemalin van Danaos en dochter van Cekrops, v.
hersé, de dauw; ook jong en teeder dier, een pas
geboren lam) de gemalin van Romulus.
Hertha, f., z. N e r t h u s.
Herwin of Erwin, m. oudd. manse. (oudhoogd.
Hariwin, Herwin) legervriend, krijgsvriend,
krijgsman.
Hesékiël, z. v. a. E z e c h i e 1.
hesiteeren, z. ha3siteeren.
Hespërus, m. gr. (hesperos) avond; 't westen;
avondster, de planeet Venus. als zij na zonsondergang verschijnt; - Hesperië, n. (Hesperia,
f.) avondland: Italië, ook Spanje ; - Hesperia, f.
ook een in 1861 door Schiaparelli ontdekte
asteroïde; - Hesperfden, f. pl. gr. (Hesperides)
Myth. goddelijke nimfen, dochters van den
nacht, die aan den westelijken rand van de aarde
een tuin met gouden appelen bewoonden, bewaakt door een vreeselijken draak; deze werd
gedood door Hercules om de appelen aan
Eurystheus te brengen, die het recht had gekregen om hem allerlei gewaagde ondernemingen op
te dragen; - hesperidine, f. eene reuk- en smakeboze plantenstof, die men uit het vleezige gedeelte der oranjeappels en citroenen verkrijgt; – Hes
lat. Hesperischvoorgeberg--periumont,
te, de westpunt van Afrika, thans Kaap Verde.
Hessian, n. middelgrove stof uit jute.
Hestia, f. gr. (hestia, d. i. haard) Myth. z. v. a.
de rom. V e s t a (z. aid.).
Hesus, m. krijgsgod der oude Galliërs.
Hesyehásten of hesyehiásten, m. pl. gr. (v.
hèsychos, rustig, eig. rustenden, stilzittenden)
eene mystieke secte onder de monniken op den
berg Athos in de 14e eeuw.
H. et A., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor W. J. Hooker (gest. 1865) en G. W.
Arnott (gest. 1868).
Heteera, f. gr. (hetaira, d. i. eig. vriendin, v.
hetairos, makker, vriend) vrouw, die vrijeren
omgang met mannen heeft (vgl. A s p a s i a,
L a ï s); eene vertrouwde, geliefde, boeleerster,
hoer; - hetwrie, f. (gr. hetairela) d. i. deelgenootschap, eene politieke vereeniging der Grieken in het begin der 19de eeuw tot bevrijding van
het Turksche juk; - hetwrfsten, m. pl. verbondenen, medeleden der hetaetie, z, a.
Hetaika, f. geverfd russ. linnen.
H. et B., bij natuurwetensch. benamingen afk.
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voor Alex. Humboldt (gest. 1859) en Aimé Bonpland (gest. 1858).
Heterarchïe, f. gr. (van hétéros, a, on, de of het
andere, anders gestelde) vreemde heerschappij,
overheersching door vreemden; – heterobiographie, f. levensbeschrijving, die iemand van een
ander maakt ; het tegengest. van a u t o b i og r a p h i e; – heteroeércus, m. visch met uit
twee ongelijke – zooals h o m o c e r c u s uit
twee gelijke – helften gevormde staartvin; –
heteroehróisch, adj. veelkleurig, bont; – hete
adj. anderstijdig, vreemdtijdig; –-rochónis,
heterodóx, adj. vreemd- of dwaalleerig, van het
heerschende leerbegrip in den godsdienst afwijkende onrechtzinnig, andersgeloovend, vrijdenkend; het tegengest. van o r t h o d o x; – hete
f. onrechtzinnigheid, dwaalleer, afwij--rodxïe,
king van de kerkleer; – heterodroom, m. drukhefboom (waarbij het steunpunt tusschen de
macht en den last is, b.v. eene schaar); – heterodynámisch, adj. vreemdkrachtig; – hetero
adj. Bot. van gelijke natuur, gelijk--gamisch,
soortig; – heterogeen, adj. ongelijksoortig,
vreemdaardig, niet bij elkander passend, het
tegengest. van h o m o g e e n; – heterogenësis,
f. voortteling zonder ouders, z. v. a. generalio
equivoca, z. g e n e r a t i e; – heterogeniteit, f.
vreemd- of ongelijksoortigheid, afwijkende gesteldheid of geaardheid; jheterograaf, m. die van
de aangenomen spelling of schrijfwijze afwijkt,
nieuwigheden in de spelling voorstaat; – heterográphisch, adj. ongewoon of vreemd geschreven; – heterokárpisch, adj. Bot. met ongelijke
vruchten of zaden; – heteroklita, pl. Gram. onregelmatig verbogen woorden; – heteroklftisch,
adj. onregelmatig verbogen, van den regel afwijkend; vreemd, wonderlijk; – heterokranle, f.
scheele hoofdpijn, z. v. a. m i g r a i n e; –
heterokrasie (spr. s=z), f. vreemdsoortige menging der vochten; – heterolalie, f. 't onjuist spreken, verspreken ; – heteromeer, adj. uit verschillende bestanddeelen samengesteld; – hetero
n. vedererts, p 1 u m o s i e t; –-morphiet,
heteromórphisch, adj. anders of verschillend van
gedaante; – heteronomie, f. vreemde wetgeving,
afhankelijkheid van vreemde wetten, onzelfstandigheid der menschelijke rede, het tegen
i e; – heteropathie, f. z.-gest.vanuom
V. a. a 11 o p a t h i e; ook ziekelijk veranderde
prikkelbaarheid; – heterophonie, f. ziekelijk veranderde stem; – heterophthalmie, f. verscheidenheid en wel inz. verschillende kleur der beide
oogen; – heterophthongie, f. het anders-spreken,
vreemdspreken; buikspreken; – heterophillisch,
adj. ongelijkbladig; – heteroplasie, f. (spr. s=z)
vreemdsoortige of abnormale organische vorming; – heteroplastisch, adj. uit ongelijkvormige
cellen bestaande; – heteropoden, pl. ongelijkvoeters; – heteróptëra, pl. ongelijkvleugeligen,
wanzen; – heteroptiek, f. valsche schijn, mis
dwaling; – heterorexie, f. (vgl. o r e x i e)-leidng,
vreemdsoortige, onnatuurlijke eetlust, b.v. der
zwangere vrouwen; – heterorgánisch, adj. tot
een ander of verschillend spraakwerktuig behoorende; – heterorrhfthmisch, adj. ongelijk
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afgemeten, van onregelmatiger gang, b.v.
heterorrhytmische pols, een gedurig afwisselende polsslag; – heterorrhfthmus, m.
afwijkende tijdmaat; Med. ziekelijk afwijkende
pols; ook een nog jong schijnend, bejaardmensch;
– heteroseli, pl. (gr. heteróskioi, van skia, schaduw) Geogr. eenschaduwigen of tegenschaduwigen, bewoners der gematigde luchtstreken, die
hunne middagschaduw altijd slechts naar ééne
zijne, het noorden of het zuiden, werpen; –
heterotelie, f. onzelfstandigheid, afhankelijkheid,
toestand der schepselen, aan welke het doel van
hun werkzaamheid door de natuur wordt aangewezen, in tegenst. met a u t o n o m i e; –
heterothetisch adj. het zinnelijke te bovengaande, bovenzinnelijk, z. v. a. t r a n c e n d e n t;
– heterotómisch, adj. Bot. ongelijk gekerfd; –
heterotropus, But. scheef; – Heterouzianen, m.
pl. of A ë t i á n e n, aanhangers van Aëtius,
die Christus als van verschillend wezen met den
Vader beschouwde; – heterozetèse, f. neiging om
paradoxe stellingen op te werpen; ook strik
hetertlisch, adj. eene vreemde zelfstan--vrag;–
digheid bevattende.
H. et G., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. J. Hooker (gest. 1865) en R. K. Gervile.
Hetman, poolsch, of a t a m a n, russ, m.
(alaman; waarsch. van het duitsch hauptmann,
h o o f d m a n) aanvoerder, veldheer eereer kozakkenhorde; ataman van alle koz a k k e n l e g e r s is de titel van den grootvorst-troonsopvolger in Rusland; – hetmanwielki, groot-hetman, opperveldheer van het
gansche poolsche leger sedert 1581; – hetmanpolny, veld-hetman, zijn plaatsvervanger; (de 2
laatste posten zijn sedert 1792 opgeheven).
Hetta, f. skand. soort bovenkleed, dat het
onderlijf dekt.
Heure, f. fr. (spr. eur') uur; – a l'heure, per uur
(b.v. een rijtuig per uur te betalen); – d la bonne
(spr. bon') heure, goed 1 kom aan 1 het zij zoo 1
mijnentwege gebeure het 1 ik stoor mij er niet
aan 1 (zoowel om goedkeuring als onverschilligheid uit te drukken).
heureka, gr. (v. heuriskein, vinden) ik heb
't gevonden! uitroep bij de eene of andere gemaakte ontdekking; oorspr. uitroep van Archimedes, toen hij 't bedrog ontdekte, dat door
eenen goudsmid jegens Hiero van Syracuse was
gepleegd (wet van Archimedes of hydrostatische
wet) ; – heuristiek, heuristika, f. uitvindingskunst
of de aanwijzing om langs een methodischen
weg uitvindingen te doen, inz. bij wetenschappelijke navorschingen; = heuristisch, adj. uit
vindingrijk; – heuristische methode, f.-vinde,
ontwikkelende leerwijs, the den leerling de
waarheden of leerstellingen zelve leert vinden.
heureusement, fr. (spr. eureuz'máre; vgl. b o nh e u r) gelukkigerwijs, bij geluk.
Heurteloup, m. fr. (spr. eurl' loe) kunstmatige
bloedzuiger, zoo genoemd naar den uitvinder,
een fr. geneesheer te Londen.
Hexachórde, f. gr. (v. hex, zes, in samenstellingen gew. hexa-) Muz. z. v. a. s e x t e; ook
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zessnarig speeltuig; – hexaédron, n. zesvlak of
teerling, kubus; – hexaédrisch, adj. zesvlakkig;
– hexaéméron, n. zesdaagsch werk, zesdaagsche
schepping; – hexagoon, m. zeshoek; – hexagonaal-getallen, zeshoekige getallen (1, 6, 15, 28,
45, 66, enz.); – hexagonaal kristalstclsel,'tkristalliseeren in 6 hoekige zuilen of plaatjes; –
hexagrám, n. zeslijnige figuur; – hexgynia,
n. pl. zesstijligen, planten met 3 stampertjes; - hexamëron, n. zesdaagsche geschiedenis,
b. v. H. von Rosenhain door Wieland; vgl.
h e p t a m e r o n; Muz. verzameling van zes
muziekstukken; – hexameter, m. zesvoetig
vers, inzonderh. het daktylisch vers van de
epische dichtsoort (het schema daarvan is
hexandria, n. pl. zeshelmigen, planten welker
bloemen 6 meeldraden hebben, de 6de klasse in
het stelsel van L. ; – hexándrisch, adj. zeshelmig,
met zes meeldraden voorzien; – hexangulair, adj.
gr.-lat. zeshoekig; – hexapetálisch, adj. met 6
bloembladeren; – hexaphfllisch, adj. zesbladerig;
– hexápla, f. eig. de zesvoudige; bijbel in 6 talen
of de zestalenbijbel van den kerkleeraar Origenes; – hexapóda, n. pl. zesvoelers, zesvoetige dieren; – hexapódisch, zesvoetig; – hexaptéra, n. pl.
zesvleugeligen, zesvleugelige insecten; – hexaptóton, n. woord, dat al de 6 naamvallen heeft; –
hexárch, m. zesman, een van zes gemeenschappelijk heerschender; – hexastichon, n. zesregelig
gedicht; – hexastylon, n. zaal, portaal van 6 zuilen; – hexastylisch, adj. zeszuilig; – hexateuch,
m. de 5 boeken van Mozes (de p e n t a t e u c h,
z. ald.) benevens het daarbij behoorend boek
Jozua.
Hexis, f. gr. (v. échein, hebben, zich verhouden) Med. blijvende gesteldheid, gewone bevinding van het lichaam.
Hèzam, m. arab. sjaal als gordel van den
,kaftan.
Hfgg., Hfmsgg. of Hgg., bij natuurwetensch.
benamingen afk. voor Hoffmannsegg (gest.1849).
Hiaat of hiátus, m. lat. (v. hiáre, gapen,
geeuwen) eig. 't gapen, opsperren van den mond;
Gram. wanklank, door het opeenvolgen van
twee klinkers voortgebracht; in 't algemeen
(dan meest hiaat, n.) gaping, gebrek aan samen
-hang,
sprong, leegte.
Hiaboeri, n. in Japan : het levend verbranden
(als straf).
Hiálmr, m. skand. helm.
Hiawatha, m. irokeesch (bij de noord -amerik.
Indianen) wijze, leeraar, zoon van Moedjekeewis
(den westenwind) en van Wenowah.
hibernaal, adj. nw.lat. (lat. hibernus, a, um,
V. hiems, winter) wintersch, winterachtig; –
hibernátie (spr. t=1s f. 't lat. hibernáre, overwinteren) winterslaap van eenige diersoorten;
overwintering.
Hibernia, f. de lat. naam voor Ierland; – hibernicísme, n. iersch spraakeigen.
Hibiscus, m. lat. (gew. hibiscum, gr. hibzskos)
Bot. witte heemst, uurbloem, die op vaste tijden
van kleur verwisselt, pronkgewas.
Hibrida of hybrida, m. en f. lat. (waarschijnlijk
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verwant met het gr. hybris, overmoed, en dus
als 't ware: teugelloos, wetteloos, onnatuurlijk)
of hibridisch schepsel, wezen, dat van twee verschillende soorten afstamt, een bastaard, b.v. de
muilezel; bij de Romeinen ook iemand, die uit
een inboorling en eene vreemde of uit een vrije
en eene slavin was gesproten; – hibrídisch, hibr f disch, hibrisch, adj. tweeslachtig, bastaard
gemengd, onecht; een h i b r i d i s c h-achtig,
w o o r d (lat. vox hibrida) een gemengd woord,
een woord, uit twee talen samengesteld, b.v.
bigamie, lat.-gr., luchtballon, nederl.-fr., v o e t e e r e n, ned. -fr. enz. ;– hibriditeit, f. 't hibridisch zijn; een hibridisch wezen;
– hibridátie of hybridàtie (spr. t=ts) f. (fr. hybridation) voortbrenging van hibridische wezens,
van bastaarddieren, van bastaardplanten.
hic el nunc, hier en nu, d. i. op staanden voet;
– hic haeret aqua, lat. hier stuit het water, d. i,
hier ontstaat de zwarigheid, hier ligt de knoop;
– hic jacet, hier ligt; – hic jacet lepus, hier ligt de
haas, d. i. de moeilijkheid, hier zit de knoop; –
hic niger est (hunt lu, Romane, cavélol) deze is
zwart, d. i. een booswicht (wacht u voor hem,
o Romein 1) een citaat uit Horatius' satiren; –
hic Rhodus, hic salla, hier is Rhodus, dans hier!
dus zegt iem. in eene AEsopische fabel tot een
persoon, die zich beroemde, te Rhodus reeds gedanst te hebben, ten einde hem te nopen, de
waarheid van zijn gezegde te bewijzen; vandaar
spreekwoordelijk z. v. a. hier moet gij uwe bekwaamheid op staanden voet bewijzen, zoo men
u gelooven zal; – hit situs est, hier ligt begraven.
Hicksites, m. pl. naam der kwakers in Philadelphia, die zich in 1840 van hunne geloofsgenooten hebben afgezonderd.
Hidage, z. ond. h i d e.
Hidálgo, hidalgula, z. f i d a 1 g o, f i d a l-

guia.
Hide, n. eng. (spr. paid') eng. landmaat, eene
hoeve = 36 morgen; – hidage, f. (spr. háídidzj)
ploeggeld, hoefgeld.
hideux, adj. fr. (spr. idéi) afschuwelijk, zeer
leelijk, afzichtelijk.
Hidróa, pl. gr. (van hidrós, zweet) Med. zweetof hittepuistjes; – hidrokritika of h i d r o k r i
i s c h e t e e k e n e n, n. pl. kenteekenen van-t
het zweeten afgeleid; – hidronósos, f. zweetziekte; – hidroplanie, f. ontlasting van het zweet door
onregelmatige wegen; – hidropoëtika, n. pl.
zweetdrijvende middelen; – hidroptra, f. zweetkoorts; – hidroschésis, f. belette zweetuitwaseming; – hidrósis, f. 't zweeten; – hidrotikon of
hidrotieum, n., pl. hidrotika, zweetmiddel; –
hidrótiseh, adj. zweetdrijvend.
hiémaal, adj. lat. (hiemàlis, e, v. hiëms, f.
winter) wintersch, winterachtig; – hiemánten,
m. pl. (v. 't lat. hiemáre, winteren, stormachtig
zijn) in de oude chr. kerk: van den duivel bezetenen.
Hieraciet, m. gr. (hierakilés, van hiérax, havik,
valk) haviks- of valkesteen, zandsteen met valkeveerachtige oppervlakte; – hieracium, n. lat.
(gr. hierákion) havikskruid, een pronkgewas.
Hiërdreh, m. gr. (hier-árchës, v. hie-rós, a, on,
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heilig) aanhanger der priesterheerschappij;
aartspriester, geestelijk opperhoofd in de gr.
kerk; – hierarchie, f. priesterheerschappij, kerkbewind ; ook de rangorde der elkander ondergeschikte machten, kerkelijke regeeringsvorm,
kerkregeling; T hiërarchisch, adj. tot de priester
ook: volgens rangorde;-herscapijbond;
– hiëratisch, adj. (gr. hieratikós, é, on), priesterlijk; hiëratisch schrift der oude
Egyptenaars, priesterlijk letterschrift, in tegenst.
met het d e m o t i s c h e (z. ald.); – hiëratieum,
n. van het schip gescheiden hooge koor eener
kerk; – hiërobotánon, n. heilig kruidenboek, dat
de plantennamen, die in de heil. Schrift voorkomen, verklaart; – hierochunticus, a, um, adj.
lat. Bot. jerichoosch, van Jericho; – hiërodiacónus, m. geordende monnik in de gr. kerk; –
hiërodràma, n. geestelijk tooneelspel uit de
bijbelsche geschiedenis; – hiërodulen, pl. (gr.
sing. hierodülos, de godheid dienende) bij de
Grieken : mannel. en vrouwel. slaven en bedienden, aan den dienst eener godheid gewijd, tempeldienaars en -dienaressen; de laatstgenoemde
in den tempel van Aphrodite tegelijk publieke
meisjes; ook kerkbeambten van lager rang in de
gr. kerk; – hiërogl^phen, pl. (vgl. g 1 y p h e n)
beeldschrift, de heilige, zinnebeeldige schriftteekens der oude Egyptenaren, waaronder vele afbeeldingen van menschen, vogels, planten en
gereedschappen voorkomen; ook herinneringsteekens ; – hiërogl f phisch, adj. zinnebeeldig, in
geheimschrift vervat, geheimvol, raadselachtig
en verborgen, donker; een geheim herinnerend;
– hiëroglyphicae notae, f. pl. de strepen of lijnen,
door de spierwerking op de binnenoppervlakte
der handen voortgebracht en waaruit het bijgeloof de toekomstige gebeurtenissen wil voorspellen; – hiëroglyphiek, f. zinnebeeldkunde, geheimschriftkunst, beeldspraak; – hiërográmma, n.
heilig schrift, het geheime priesterschrift;
– hiërogrammátisch, adj. het gewijde priester
betreffende, daartoe behoorende; –-schrift
hiërogrammáten, m. pl. egyptische priesters,
belast met het vervaardigen der hiëroglyphen;
– hiërogrammatist, m. iemand die het heilige
priesterschrift verstond, schriftgeleerde bij de
oude Egyptenaren; – hiërograal, m. beschrijver
van heilige dingen; – hiërográpha, pl. zinnebeeldige voorstellingen van heilige dingen; –
hiërographie, f. heilig geheimschrift; ook beschrijving en verklaring van heilige gebruiken,
geschriften en dgl. ; -- hiërokraat, n. voorstander
der priesterheerschappij ; – hiërokratie (spr.
t=ts), f. priesterheerschappij, kerkelijke regeeringsvorm; – hiërologie, f. beschrijving van geestelijke dingen; ook geestelijke verrichting, b.v.
de prediking, inzegening enz. ; – hiëromantie
(spr. t=ts), f. voorspelling uit de offers; –
hiëromnemon, m. vertegenwoordiger van een
oud-gr. stam bij de bondsvergadering der
Amphiktyonen; – hiëromonáchos, m. in de gr.
kerk; gewijde monnik; – Hiërontmus, mansn.:
die een heiligen naam heeft, de heilige; – Hiéronymieten, m. pl. kluizenaars van de levenswijze
van den h. Hiëronymus, in Spanje en Italië; –
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hiërophánt, m. (gr. hierophántés) in 't algemeen
een uitlegger of leeraar der godsdienstgebruiken
bij de Grieken en Egyptenaren; inz. de opperpriester van Ceres en bestuurder der eleusinische
mysteriën; – hiërophClax, m. bewaarder der
heiligdommen, kerkwachter of koster in de
grieksche kerk; – hiërophylaclum, n., z. v. a.
s a c r i s t i e (z. ald.) ;– hiëropyr, n. Med. gordelroos ; – hiëroskopie, f. beschouwing der offerdieren en verklaring daarvan; heilige waarzeggerij ; – hiërotheek, f. bewaarplaats voor heiligdommen in de R.-Kath. kerk, vgl. m o n s t r ant i e ; – hiërothéten, m. pl. regelaars of invoerders
van heilige gebruiken; – hiërotiek, f. heiligheidsof heiligingsleer.
high, adj. eng. (spr. hai) hoog; – high wages
(spr. oeëedzjes), hoog loon; – high church, f. eng.
(spr. hai tsjurtsj) de hooge kerk, z. v. a. de anglikaansche of episkopale kerk; – high-churchman,
m. (spr. men), aanhanger der hooge kerk; – highland, n. eng. (spr. hái-lend') hoogland, inz. het
schotsche; – highlander, m. hooglander; – high
licence, hooge vergunningsbelasting, waaraan
de drankhuizen in Amerika onderworpen zijn; –
high-life, n. eng. (spr. hai-kii f) hoog (d. i. voor
leven; de voorname of groote wereld; –-nam)
high-ness, eng. (spr. hái -nes) hoogheid (als titel);
– royal highness, koninklijke hoogheid; – highpriest, m. eng. hoogepriester; – high-sheriff, m.
eng. (spr. sjérri f) oppersheriff (z. s h e r i f f) ; –
high-spirits, pl. (spr. spirrits) opgewekte, vroolijke luim; – high-steward, m. eng. (spr. haist?óéwerd) opperrechter bij de eng. universiteiten;
-- high-tory, eig. h o o g-t o r y, volbloed aristokraat; – highwaymen, m. pl. eng. (spr. haiweemen) eig. hoog- of straatwegmannen, d. i. struik
Engeland.
-rovesin
Higuëra, f. sp. vijgeboom.
Hja, f. sp. (spr. hicha) dochter.

Hikàjeth, f. arab. verdichte vertelling.
Hilál, m. arab. halvemaan van diamanten als
hoofdsieraad der vrouwen.
Hilariën, pl. lat. (hilaria, V. hiláris, e, gr., hila-

rós, vroolijk) vreugdefeesten, jubelfeesten; –

Hilarius, m. en Hilaria, f. mans. en vr.naam:
de blijde, vroolijke; – hilariteit (lat. hilaritas),

f. vroolijkheid, opgeruimdheid; – hilarodie, f. gr.
vreugdezang; – hilarotrageedie, f. gr. blij- en
treurspel, gemengd stuk.
Hildebert, z. C h i 1 d e b e r t.
Hildebrandisme, n. Hildebrandsheerschappij,
of het gansche pauselijke stelsel der priester
sedert G r e g o r i u s VII, die-herscapij
vroeger Hildebrand heette.
Hildebrandslied, n. oudgermaansch lied, dat de
ook bij andere volken bekende sage bezingt van
een strijd tusschen vader en zoon, die elkaar niet
kennen, waarbij de laatste omkomt.
Hildegard of Hildemond, f. oudd. vr. naam:
(van hilti, strijdgodin, strijd, angels. hilt, oudn.
hildr) beschermeling der krijgsgodin; – Hildemar of Hilmar, oudd. mansn.: de door den
strijd, door dapperheid beroemde; – Hilderich,
z. Childerich.
Hilperich, z. C h i l p e r i c h.
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Hiltruda, f. oud. naam: het geliefde meisje.
Hilum, n. lat. eig. vezeltje, iets zeer kleins:
Bot. naveltje; - hilatus, a, um, adj. nw. lat. Bot.
genaveld.
himalaïca, adj. lat. Bot. van het Himalajagebergte.
Himantóma, n., en himantósis, f. gr. (van himas, gen.. himántos, riem) eig. het toebinden;
Med. verlenging en ontsteking van het lelletje
in de keel.
Himatlon, f. gr. (eig. naar zijn vorm een ver
v. hima, heima, kleed, van hénnymi, ik-klw.
kleed) wit overkleed of gewaad der oud-grieksche vrouwen.
hint illae lacrymae, lat. sprw.: eig. vandaar
die tranen! dat is de reden van die treurigheid!
daar zit de knoop, daar wringt de schoen 1 hinc inde, lat. van hier en van daar, inz. van de
eene en van de andere zijde of partij.
Híndawi, n. taal der moderne dichtkunst in
Indië; - Hindui, n. de middeleeuw. ind. taal.
Hindoes, of G e n t o o s, Indiërs, oorspr. bewoners van 0. Indië; - Hindoestani, n. hindostansche taal, algemeene taal des omgangs in
Voor-Indië.
Hinna, z. a 1 h e n n a.
Hinnomsdal, n. dal Gehenna, de hel; z. Jozua
15, 8; 2 Kron. 23, 10.
Hinton, m. turk. staatsiekoets.
Hiob, m. hebr. (I j ób, gr. I ób) mansn., z. J o b.
Hippagréten, m. pl. gr. (hippagrélai, v. hippos,
paard) bij de Lacedeemoniërs : aanvoerders der
300, als lijfwacht van den koning, uitgekozen
hoplieden; - hippanthroop, m. (gr. hipp-anthrópos, v. ánthrópos, mensch) paardmensch, V. z. a.
c e n t a u r u s; - hippanthropïe, f. ziekelijke
verbeelding van een waanzinnige, dat hij een
paard is; - hippárch, m. gr. (hiep-archos, v. hippos, paard) bevelhebber der ruiterij ; - hipparchie, f. diens ambt; ook ruiterafdeeling; - hippeláph, m. (hiep- élaphos) paardhert (soort antilope); - hippiáden, pl. standbeelden van vrouwen te paard, b. v. amazonen; - hippiáter, m.
paardenarts; - hippiatriek, f. paardenartsenij kunde;- bippobósk, m. paardenvlieg;- hippocentaurus, z. v. a. c e n t a u r u s; - hippódamos,
m. paardentemmer; - hippoddmisch, adj. de
paardentemming betreffende; - hippodrómos, m.
gewoonlijk hippodroom, n. 't paardrennen; ren
plaats waar wordt paardgereden, b. v. in-ban,
een tent op de kermis; - hippogr^ph, hippógrief,
m. fabelachtig gevleugeld paard; ook z. v. a.
p e g a s u s; - hippokámp, m. (gr. hippokámpé,
f.) fabelachtig zeepaard; - hippocámpi pes, zeepaardevoet of ammonshoorn; Anat. gedeelte der
hersenen, dat met den voet van een zeepaard
overeenkomst heeft; - hippokömos, m. paardenoppasser; - Hippokrène, f. muzenbron, dichterbron, beroemde bron op den berg Helikon in
Bceotië, welker water, dat de dichterlijke geest
voortbracht, door den hoefslag van-veroing
Pegasus, het gevleugeld muzenpaard, was ontst aan; - hippolíth, m. paardensteen; hippoloog,
m. paardenkenner; - hippologie, f. paarden
daarop be--kundeoflr;hipgsc,adj.
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trekking hebbende; - Hippolytus, m. gr. Myth.
zoon van Theseus, het voorwerp van de liefde
zijner schoonmoeder Phaedra, en offer-drift
van zijne deugd; - hippomachie, f. gevecht te
paard; - hippomaan, m. hartstochtelijk liefhebber van paarden; - hippomanie, f. overdreven
liefhebberij voor paarden; - hippamantie, (spr.
t=s) f. ' t waarzeggen uit het paardengehinnik; hippomólg, m. paardenmelker, drinker van paardenmelk; - hippopathologie, f. leer der paardenziekten; - hippopéra, f. paardenvalies, ruiter mantelzak; - hippophaag, m. paardevleescheter;
- hippopóde, m. paardevoeter; - hippopotámos,
m. rivierpaard, nijlpaard in de stroomen van
Afrika; - hipposandálen, pl. hoefijzers zonder
nagels, naar de uitvinding van Berjou en Gournay; - hippothóros, m. bespringer, dekhengst; hippotomie, f. paardenontleding; - hippotroof,
m. paardenfokker; - hippotrophie, f. paarden
-verplgin,
paardenfokkerij.
Hippokras, liever h y p o c r a s (z. ald.).
Hippokratici, m. pl. artsen, die den beroemden
gr. arts H i p p o k r á t e s tot voorbeeld nemen
en inz. de ervaring als grondslag van hun weten
erkennen; - hippokrátiseh, adj. op Hippokrates
betrekking hebbende of dien aanhangende, volgens diens grondstellingen; - hippokrátisch gezicht, n. lat. facies Hippocratica, f. eigenaardig
veranderd gelaat van een stervende.
Hippokrene, hippolith, hippoloog enz., hippo molg enz., z. ond. h i p p a g r e ten.

Hipponakté'isch vers, n. vers, geheeten naar
zijn uitvinder, den gr. hekeldichter H i p p ó-

nax, z. V. a. eho1iambus (z. ald.).
Hippopathologie enz. hippotrophie, z. ond.
hippagreten.

Hippuris, f. gr. paardestaart, een planutengeslacht; - hippuriet, m. versteend cylindervormig
schelpdier; paardestaartsteen; - hippuricumzuur, Chem. bijzonder zuur, in de pis der grasetende dieren ontdekt, paardenpiszuur.
Hippus, m. gr. (hippos. eig. paard, voorts eene
springende beweging des oogappels en der oogleden) Med. het trillen van het regenboogsvlies
van het oog.
Hircus, m. lat. bok, bokkestank;- hircipédisch,
adj. nw. lat. met bokkevoeten; - hircine, f. nw.
lat. bokkevetzuur, eene uit de schapetalk afgescheiden grondstof, bokkenreuk, okselstank; hircinus, a, um, of hircósus, a, um, adj. lat. Bot.
bokachtig, van bokken; - hircisme, n. boksreuk;
- hircisch, adj. (lat. hircósus) bokachtig, stinkend als een bok; - hircositeit, f. bokachtigheid,
boksreuk; - hireulátie (spr. t=ts) f. overgeilheid
van den wijnstok, wanneer hij slechts zijne ran-

ken voedt.

Hirgili, m. moldavisch paardenherder.
Hirka, f. arab. mantel.
Hirquitalltas, f. barb. lat. (vgl. h i r c u s) de

boksstem.

Hirsutia, (spr. 1=ts) f. lat. (van hirsülus, ruig,
borstelig) ruigheid, borsteligheid; - hirsutus, a,
um, adj. lat. Bot. langharig, ruigharig, met opstaande tamelijk stijve doch niet stekende haren
bezet; - hirtus, a, um, adj. lat. ruig; Bot. kort-
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stijfharig, met korte, stijve meestal dicht bij
haren bezet; — hirticaudisch, adj.-enstad
(v. hirtus, ruig) nw. lat. ruigstaartig; — hirticóllisch, adj. ruighalzig ; — hirticórnisch, adj. met
ruige voelsprieten; — hirtillórisch. adj. met ruige
bloemen; — hirtimániseh, adj. ruighandig; —
hirtipédisch, adj. ruigvoetig.
Hirudicultuur, f. nw. lat. (van 't lat. hirudo,
bloedzuiger, en cullura, z. c u I t u u r) bloedzuigerteelt, aanteling van bloedzuigers; — hirudiniform, adj. bloedzuigerachtig; — hirudinátie
(spr. t = ts, f. fr. (hirudination)'t aanleggen of aan
bloedzuigers.
-zetnva
Hirundinackën, f. pl. nw. lat. (v. 't lat. hirundo, zwaluw) zwaluwsoorten.
Hisingeriet, n. een naar den zweedschen mineraloog W. Hisinger genoemd ijzererts, uit kiezelzuurijzeroxydul en kiezelzuur ijzeroxyde bestaande.
Hiskla, hebr. mansn., eig. C h i ski j j a h,
des Heeren sterkte.
Hispanië, n. lat. (Hispania, f.) lat. Spanje;
— hispaniseeren (spr. s=z) spaansch maken,
naar spaansche zeden inrichten; — hispanisme,
n. spaansch taaleigen; — hispàna, f. echte (zoogen. i s i d o r i s c h e, ofschoon bezwaarlijk door
Isidorus van Sevilla opgestelde) verzameling van
pauselijke decretalen en orthodoxe conciliebesluiten (in tegenstelling met cle p s e u d o i s i d o r i s c h e verzameling, die tusschen 829
en 857 in Frankrijk vervaardigd werd); — hispanica, lat. Bot. spaansche.
hispidus, a, um, lat. ruig, borstelig; Bot. stijf
lange stijve bijna borstelvormige-harig;met
haren bezet, die soms gedeeltelijk prikken.

Hissar, turk. vast slot, sterkte (dikwijls voor-
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verhaaltje, vertelseltje, historietje; — historika,
f. geschiedkunst; — historicus, m. lat. (gr. historikós) geschiedkundige; — historiëeren, in de
beeldende kunsten: in de voorstelling streng
getrouw aan de geschiedenis blijven; — historikotheologie, f. bewijsvoering van Gods aanzijn
uit de geschiedenis; — historiograaf, m. geschied
-schrijve;—togap,f.eschidbrjving; — historiomathie, f. 't aanleeren der geschiede s; — histórisch, adj. volgens de geschiedenis,
tot haar behoorende; werkelijk gebeurd; — h i storisch tafereel of schilderij,zulk
een, waarvan het onderwerp een bepaald voor
uit de geschiedenis of de overlevering voor--val
stelt; — historiseeren (spr. s=z) geschiedkundig
opvatten of voorstellen.
Histotomie, z. ond. h i s t o g e n i e.
Histriónen, m. pl. lat. (histriónes, van den
sing. histrio) bij de oude Romeinen: tooneelspeIers; kluchtspelers, grappenmakers, narren; goochelaars.
Hitópdèsa, m. oud.-ind. (v. hita, heilzaam en
upadêsa, raad, leer) nuttige onderwijzing, een
soort leerboek voor de jeugd, dat op bevel
van koning Sudarsana uit andere geschriften
der Indiërs, o. a. het Pancatantra, omstreeks
500 v. C. bijeenverzameld werd.
Hittorfsche buizen, z. C r o o k e s sir William.
Hivernage, f. fr. (spr. iwernácázj', v. hiverner,
overwinteren; vgl. h i b e r n a a 1) overwintering der schepen; ook de daartoe ingerichte
haven.
Hoards, pl. eng. reserve in geld en muntmateriaal aan banken, welke voorraad buiten circulatie gehouden wordt.

Hoax, m. eng. spr. hooks, van 't angels. hues,

potting , hoon
ironie
komende in plaatsnamen).
ironie ,
hux, husc ho
"h hoc be s^
^
Histiodromie, f. gr. (v. histíon, weefsel, zeil) óudhoogd. hose, hóh, huoh) verdichting; fopperij,
scheepvaartkunst, kunst om de zeilen te wenden. pots, streek; bedrog; beursleugen (hoax als
Histogenie, f. gr. (van histós, weversboom, werkw.: foppen, beetnemen, misleiden).
weefsel) regelmatige ontwikkeling van de weefHoazin, m. gekroonde fazant, kuiffazant in
sels in alle levende wezen (in dieren zoowel als Amerika.
in planten); — histographie, f. beschrijving dier
Hobbisme, Hobbesianme, n. politiek absoluweefsels in den ontwikkelden staat; — histologle, tisme volgens 't wijsgeerig stelsel van den Enf. leer der weefsels van het • dierlijk en men- gelschman T h o m a s H o b b e s (1588-1679);
schelijk lichaam; — histologisch, adj. op die — Hobbist, Hobbesiaan, m. aanhanger van dat
weefsels betrekking hebbende; — histonomie, f. stelsel.
leer van de oorzaken en wetten der ontwikkeHobblers, m. pl. eng. (eig. knoeiers, kladders)
ling, en van het voortbestaan der weefsels; — kustruiters tegen den sluikhandel.
histotomie, f. ontleding van het organisch
Hobby(-horse), eng. hobbelpaard, stokpaardje.
weefsel.
Hobo, z. hautbois.
Histoire, f. fr., z. ond. h i s t o r i e.
hoc anno of hujus anni, lat. (van hie, haec, hoc,
Histórie, f. lat. (historia, gr. historia; fr. deze, dit) afgekort h. a., in dit jaar, dezes baars; —
histoire) geschiedenis, geschiedverhaal, geschied- hoc Brat in votis, dat is wat ik wenschte; —
kunde; geschiedbeschrijving; geschiedboek; ge- hoc est, afgekort h. e., dat is, dat beduidt, dat wil
beurtenis; — história na.lurális, lat. natuurlijke 1 zeggen; — hoc habet, die (namelijk wond, vulnus)
historie; — histórieschilder, schilder, die onder- heeft hij, (wanneer een romeinsch gladiator eene
werpen uit de geschiedenis schildert; — histoire doodelijke wond had gekregen) spreekwoordelijk
bataille, (spr. íestoár batal?e), fr. geschiedenis voor voor: met dien is 't gedaan, die is er geweest; —
zoover betreft de oorlogen, veldslagen enz., te- hoc opus, hie labor est, dat is juist het bezwaar,
genover de geschiedenis der beschaving, zie de moeilijkheid ; — h. l., afgek. voor hoc loco, aan
cultuurgeschiedenis; — histoire scan- deze plaats, en hujus loci, dezer plaats; — hoc
daleuse, f. (spr. íestodr' skandaléuz') z. chronique mense, afgek., h. m., in deze maand, of hujus
scand. ; — historiciteit, f. nw. lat. geschiedkundige mensis, dezer maand; — hoc sensu, afgek. h. s.,
echtheid; — historiétte, f. fr. kleine geschiedenis in dezen zin; — hoc tempore, afgek. h. t., in dezen
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tijd, tegenwoordig; - ad hoc, tot dit, d. i. tot
een bepaald, afzonderlijk doel.
Hochambt, n. hgd. (fr. grand'messe, lat.
missa solemnis) hooge mis.
Hoehepot, m. fr. (spr. hosj'po; v. oudfr. hoc/ter,
kerven, en fr. pol, pot) klein gehakt gestoofd
vleesch met rapen, kastanjes enz., h u t s p o t.
Hochkonjunktur, f. dui. toestand van grooten
bloei en groote bedrijvigheid in handel en nijverheid. :
Hoek, 1) n. (fr. hoc, hoca, eng. hoca), een kaartspel, het hokspel; - 2) m. eng. voor Hochheimer,
en in 't algemeen Rijnwijn.
Hockey, Ii . eng. soort kolfspel, in de open lucht
gespeeld met bal en slaghout; iets dergelijks
hebben de Arabieren in hun k o u r a.
Hoeko of c u r a s s o, m. groote, op den kal
haan gelijkende vogel van Middel- en-koensch
Zuid-Amerika, boomhoen (Crax aléctor).
Hoektide, eng. (spr. hoktaid') twee vroolijke
feestdagen in Engeland (15 dagen na Paschen).
Hocopóco, m., pi. hocopócos, spotnaam der
politieke partij van de mannen van den achter
Amerika, in tegenstelling met de-uitganN.
democraten of 1 o e o f o e o s, z. aid.
hoc sensu, hoc tempore, z. ond. hoe anno.
hocus-pocus of hokus pokiis, n. (misschien
verbastering van de door goochelaars misbruikte
woorden hoc est corpus, die in de R. Kath. kerk
bij het inzegenen der hostie worden uitgesproken; of wellicht, daar 't vroeger ockes boekes of
okes boks werd geschreven, schuilen er de woorden o s en b o k, als namen van offerdieren, in)
goochelarij, goochelspel, oogmisleiding.
Hodegésis of hodegetika, hodegetiek, f. gr.
(v. hodégein, den weg wijzen) wegwijzing tot het
methodisch beoefenen eener wetenschap, aan
leven op de hooge--leidngtohsur
scholen; - hodegeet, m. (gr. hodpgetes) wegwijzer,
leidsman; -. hadegétisch, adj. aanleidend, inleidend tot voorlezingen.
hodie, adv. lat. (ontst. uit hoc die, op dezen
dag) heden, van daag; - hodie mihi, eras libi l
lat.heden mij, morgen u; van daag is 't mijne
beurt, morgen zal 't de uwe zijn; - hodiérnus,
a, um, adj. van heden; - diës hodiernus, de dag
van heden, de huidige dag (vgl. dies); - ab hodiérno, van heden af.
. Hoditologie, f. gr. (v. hods, reiziger) reis
reizen ; - hoditoloog, m.-kunde,lrvaht
iemand die leerling, aanwijzing voor het reizen
geeft.
Hódjet, m. bewijs van eigendom.
Hodograaf, f. gr. (van hodós, weg en gráphein,
schrijven) door Hamilton aangegegen kromme
lijn; ook: snelheidsmeter.
Hódometer, m. gr. wegmeter, passenteller; toestel tot het bepalen van den weg, dien men heeft
afgelegd; vgl. c y c 1 o m e t e r; - hodométrisch,
adj. wegmetend, volgens den wegmeter; - hodoplanie, f. afwijking van den regelrechten weg.
Hód(ur), Hó(der), m. noorsch. (hodhr d. i. krijg.
vgl. h e d w i g) Myth. blinde, maar sterke krijgsgod, die geluk en ongeluk blindelings mededeelt;
hij werd door een worp met de mistel (z. g u i)
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de onwillekeurige oorzaak van zijn broeder
B a 1 d u r s dood, en daarom. zelf door den een
nacht oud zijnden broeder - W a 1 i met een
pijl gedood.
Hoed, n. vroegere nederl. inhoudsmaat : voor
steenkolen = 11,7268 nederl. mud, voor kalk =
9,712 mud; - hoeden en mutsen, naam van twee
zweedsche politieke partijen in de 18de eeuw; hoedjestin, n. indisch tin, dat als vierzijdige
afgeknotte pyramiden, van onderen met een
uitstekenden rand, in den handel komt.
Hoeker, nl. breed, vlak, van achteren rond
tweemastschip, groot noorsch visschers- en transportvaartuig (waarsch. zoo genoemd omdat zoodanige vaartuigen oorspronkelijk uitgingen om
met hoekwant te visschen).
Hoeksehen en Kabeljauwschen, benaming van
twee staatk. partijen in de Nederlanden, omstreeks 1350 ontstaan en eerstip 1492 verdwenen.
Hoel of hoeli, m. feest bij de Hindoe's, waarop
lichtgeloovigen gefopt en her- en derwaarts gezonden worden; de laatste dag is het Nieuwjaar,
onze le April.
ben, zie h o u r i.
hoezee ! een ned. vreugdekreet, waarsch. beteekenende hou zee 1
Hoffm., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. K. H. Hoffman, prof. te Giessen of F.
G. Hoffmann (gest. 1828).
Hoffmanns druppels, mengsel van drie deelen
alkohol en een deel aether, dikwijls gebruikt om
bezwijmde lieden weder bij te brengen, alsook
tegen kramp en . overprikkeling der zenuwen
(zoo geheeten naar den duitschen arts en schei
-kundigeF.Hofma)
Hogshead, n. eng. (spr. hogs-hed' ; d. i. eig.
zwijnskop) wijn- en biermaat, o k s h o o f d=
63 gallons of ruim 286 liter (vgl. t u n) ; - hogcholera, f. eng. varkenspest.
Hoist, m. eng. (spr. huist; van to hoist, hijschen, optrekken) hijschmachine of hefwerktuig
voor personen en goederen ter vermijding van
het trappenklimmen in groote logementen, fabrieken enz. ; vgl. a s c e n s e u r, l i f t.
Hokus pokus, z. h o c u s p o c u. s.
Holcus, Bot. plantengeslacht waartoe o. a.
het honiggras (H. lanatus) behoort.
Hollandaise, f. hollandsche vrouw, in Indië
een volksuitdrukking voor rolkussen (zie g o el i n g).
Hollander, vliegende Hollander, m. spookschip, dat zich, naar 't beweren der zeelieden,
in de Indiën beneden de Kaap de Goede-Hoop
ophoudt en altijd met volle zeilen tegen den
storm instevent; - hollander, m. roerbak, in papierfabrieken; barg. sleutel met een kruis; in
Indië: hollandsche sigaar; - hollandeeren, fr.
(hollander) op hollandsche wijs bereiden, inz.
pennen; - hollandiseeren (spr. s=z) hollandsche
vormen en zeden geven; - holland window,
soort gordijnstof van (gekleurde) glimmende
stof.
hollow, adj. eng. (spr. -lo) hol.
Holm, m. hoogd. (ook eng. en deensch, zw.
holme, oudn. bolmi) heuvel, klein eiland, rivier37

HOLM.

— 578 —

eiland, waard; ook eene daarop aangelegde
scheepswerf; - holmgang, m. tweegevecht bij de
Skandinaviërs dat gewoonlijk op kleine eilanden
(h o 1 m e n) uitgevochten werd.
Holobranchlen, pl. gr. (van holos, ë, on, geheel)
visschen met volkomen kieuwen (b r a n c h i ë n
z. aid.); - holoédrie, f. Miner. volvlakkigheid; - !,
holoédriseh, adj. alle om eene as vereenigbare
vlakken hebbende, volvlakkig; - holográphisch,
adj. eig. geheel uitgeschreven; eigenhandig geschreven; - holográphum, n. eigenhandig geschreven oorkonde, b. v. eigenhandige laatste
wil; - holokaustum, n. (gr. holókauston) brandoffer, dat geheel verband wordt; - Holomeriànen
(van hó los, geheel, en meros, deel), die S p i r i t u aI i s t e n (z. afd.), welke beweren, dat de geest in
eene ruimte, en wel in 't geheel en in de bijzondere deelen der ruimte bestaat; in tegenat. met
de Nullibisten; - hólometer, z. pantom e t e r; - holonoom, adj. geheel wettelijk, gezegd van een stelsel waarin alle denkbare gestadige overgangen mogelijk zijn; - holophotaalreíleetor, m. (v. gr. phós, het licht en lat. re f lectére,
terugwerpen)gr.-lat. eig. geheellicht weerkaatser,
een door Stevenson vervaardigd voordeelig ver
voor vuurtorens; - holosèriseh,-lichtngsoe
adj. van zijde; - holosericëus, g, um, adj. lat.
Bot. halfzijdeachtig; fluweelharig; met eene,
dichte, korte, zachte en op het gevoel fluweelachtige haarbedekking; - holosidérisch, adj. geheel van ijzer; - holostereobarometer, m. (v.
holos, geheel en stereos, vast) z. v. a. a n e r o i db a r o m e t e r; - holosymph €sis, f. (vgl. s y mp h y s i s) Med. geheele vergroeiing; - holosymphytiseh, adj. volledig vergroeid.
Holofernes, m. volgens het apokryphe boek
„Judith" een veldheer van Nebukadnesar, gedood door Judith bij 't beleg van de stad
Bethulia.
Holothurien, pl. gr. (sing. holothuriion) klasse
van zeedieren, behoorende tot de Stekelhuidigen
(Echinodermala), op wormen gelijkende, die
vooral in den indischen oceaan leven. Holothuria
edulis L. wordt in China als lekkernij gegeten en
komt gedroogd onder den naam t r i p a n g
(fr. bêche-denier) in den handel.
Holotonie, f. gr. (van holos, geheel, en teínein,
spannen, rekken; dus eig. geheele spanning)
Med. kramp, rechte t e t a n o s; - holotdnisch,
adj. krampachtig.
Holsatla, 1. lat. naam voor Holstein.
Holwáni-kira, turk. dorpsbelasting in Egypte.
holy, adj. eng. (spr. holi) heilig; - holyday,
(spr. dee) feestdag, vierdag.
Hom., bij natuurwetensch. benamingen afk.
Sir Everard Home (gest. 1832).
Homagium, n. mid. lat. (v. homo, man, d. i.
vazal, leenman) of hommage, f. (eig. m.) fr.
(spr. omaazj') huldiging, leenplicht; eed van
trouw; eerbiedige onderdanigheid, eerbied; homagiaal, adj. de huldiging betreffende of
daartoe behoorende.
Homalographiseh, adj. z. p r o j e c tie.
Hombre (1'), n. fr. (spr. "r'; oorspr. sp. van
hombre, mensch, man) omberspel, 't omberen, een
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kaartspel, dat doorgaans gespeeld vc ordt tusschen 3 personen (I' h o m b r e à t r o i s) (spr.
-troá), ook tu.sschen 2 (1'h o m b r e á d e u x),
of 4 (1'hombre a qua tre of quadril1 e, (spr. kater' of kadríel j') en 5 personen (1'h o mbre à cinq of cinquille (spr. -séh of
sénkielj'); ook de eig. speler, die tegen de andere
speelt, heet 1'ombre, de omber, ombrist.
Home, n. eng. (spr. hooam) het thuis, woning,
geboorteland ; - homeruler, m. eng. (spr. hóómroster; van home, thuis, woonplaats en rule, regeeren) politieke partij in Engeland, die zelfre
(een eigen parlement home rule) voor-gerin
Ierland voorstaat; - home-consumption, f. (spr.
konsumpsjën) huiselijk (ook binnenl.) verbruik; home-team, Sport. thuisclub, eigen elftal.
Homérus, m. oudste en beroemdste dichter
der gr. oudheid (ook M ae o n i d e s, snaar zijnen
vader Maeon, geheeten) de schrijver der I l i a s
en 0 d y s s e a; - intérdum bons dormitat
Homerus, somwijlen dut ook de goede Homerus,
d. i. somtijds heeft ook H. fouten; oneig. het
beste paard struikelt wel eens, dwalen is menschelijk; - Homeriden, m. pl. gr. (Homêrídai,
van den sing. Hares) eig. afstammelingen
van Homerus, vervolgens eene familie van zangers op het eiland Chios, die de zangen van Homerus door overlevering voortplantten of soortgelijke liederen in gelijken geest dichtten; ook
diegenen, welke de homerische gedichten voor
daarentegen homeristen, navolgers van-droegn;
Homerus b. V. Virgilius enz. ; - homerisch, adj.
Homerus betreffend, op hem gelijkend, van hem
afkomstigenz.;- homerisch gelach, daverend schaterlachen, onweerstaanbaar gelach
(gelijk de goden bij Homerus); - homeriseeren
(spr. s=z) dichten in den trant van Homerus; homeriteit, f. 't wezen van Homerus, karakteristieke eigenaardigheid van Homerus ; - homeroeénto, m. lat. (vgl. c e n t o) een uit verzen van
Homerus samengelapt gedicht; - homeromástix,
m. gr. scherp bediller van Homerus, bijnaam
van den grammaticus Zollos, door wien Homerus op eene kleingeestige en boosaardige wijze
werd gegispt; in 't alg. vinnig en smalend beoordeelaas.
Homestead, eng. amer. recht van den amerikaanschen grondbezitter, die zijn land zelf bebouwt, om zijn huis met omgeving onvatbaar te
laten verklaren voor beslag.
Homieidlum, n. lat. (v. homo, mensch, en
caedere, nederhouwen, dooden) menschenmoord,
moord, doodslag; - homictidium casuàle, toevallige, onopzettelijke doodslag, manslag; - h.
culpósum, doodslag uit onachtzaamheid of ver
- h. dolósum, arglistige moord; --warlozing;
h. necessariium, noodzakelijke doodslag, uit
noodweer.; - h. voluntarium, opzettelijke doodslag.
. Homilie, f. gr. (homilia, eig. samenkomst,
onderhoud) kanselvoordracht, korte preek over
bijbelplaatsen, bijbelverklarende preek; - homiliarium, n. nw. lat. verzameling van homiliën of
preekera; - homiletika, homiletiek, f. kansel-,
redekunst, preekkunst; - homileticus, leeraar
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der kerkelijke welsprekendheid; ook een kanselredenaar; - homiiétiseh, adj. wat op preekkunst
en den kansel betrekking heeft, b. v. h o m i 1 etisehe stijl, kanselstijl.
Hommage, z. homagium.
homo, lat. (genit. hominis, pl. homines); - ad
hominem. lat. menschelijker wijze, naar de bijzondere denkwijs, vatbaarheid en gesteldheid
van een mensch; - ad hominem d i s p u t e e r e n, de tegenpartij met hare eigen wapens bestrijden; - homines intelligentiae, eig. „menschen
van verstand" dweepzieke secte in de Nederlanden omstreeks 1412, gesticht door Aegidius Cantor; - homo aliéni juris, lat. wie onder andere, inz.
vaderlijke macht, of als slaaf onder de macht
van een heer staat; in tegenst. met: h. sui juris,
een onafhankelijk, zelfstandig mensch; - h.
novas, z. ond, n o v u s; - h. omnium hordrum,
mensch van alle uren, d. i. die zich naar alles
weet te schikken; - h. proponit, Deus dispont,
de mensch wikt, God beschikt, vgl. lager onder
h o m m e ; - h. props ius, een eigen man, lijfeigene; - h. sum, humáni nihil a me aliénum puto, ik
ben een mensch en acht niets menschelijks mij
vreemd (citaat uit Terentius); - h. trium liUerárum, mensch van drie letters, d. i. iron. een dief
(lat. fur); - homuncio, homunculus, m. menschje,
nietig, ellendig mensch, ventje; - homme, fr.
(spr. 6mm') mensch, man; - l'homme propose,
Dieu dispose, de mensch wikt, God beschikt,
vgl. ond. h o m 0; - homme à bonnes fortunes, z.
ond. f o r t u n a; - homme d'aflaires, m. fr.
(spr. omm' da f èr') zaakvoerder, zaakwaarnemer;
hofmeester in een huis; - homme de cour (spr.
-koer) hoveling; - homme de fortune, gelukskind, fortuinlijk mensch; - homme de lettres,
geleerde, letterkundige ; en wel zulk een, die zich
voornamelijk met de litteratuur en de fraaie
letteren bezighoudt; daarentegen: homme lettré,
geletterd man, litterarisch ontwikkeld man; homme de main (spr. -mén), vastberaden, stout
man; - homme d'épée, krijgsman; - homme de
qualité, (spr. ka-), man van stand, een voor
aanzienlijk man; - homme de robe,-namof
rechter, rechtsgeleerde, gelabberde; - l'homme
de Sédan, Napoleon III; - l'homme de Metz, Bazaine; - homme d'esprit, (spr. desprf), man van
verstand, van geest; - homme d'état (spr.
--detá), staatsman; - homme du jour (spr. zjoer)
man naar de mode; - homme du monde, man
uit den hoogeren, althans beschaafden, fatsoenlijken stand; - homo anemoskópus, m. door
G u e r i c k e uitgevonden werktuig, om de ver
dampkring aan te toonen,-anderig
weermannetje; - homulus, m. mannetje, naam
van een comedie uit de 16e eeuw, waarmee ten
onrechte in verband wordt gebracht de uitdrukking „'t is hommeles" d. i. het is mis, in de war,
er is ruzie.
homoekntrisch, adj. gr. (v. homós, é, ón, gelijk,
eenerlei) -z. v. a. c o n c e n t r i s c h (z. aid.);
- homocëntrum, n. gemeenschappelijke middel
hefboom, waarbij macht-punt;homdr,.
en last aan éene zijde van het steunpunt zijn,
b.v. de vuurtang; - homoëthnie, f. (v. ethnos,
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volk) gelijke afstamming van hetzelfde volk,
volks- of stamgelijkheid; - homogamie, f. gelijk
ontwikkeling der organen van beide ge--tijdge
slachten; - homogeen, adj. gelijkslachtig, ver
natuur, in ieder deel van de--want,verli
zelfde gesteldheid of vermenging, het tegengest.
van heterogeen; Geom. homogene
g r o o t h e d e n, die grootheden, welke door
een en dezelfde eenheid gemeten worden; in de
analytische meetkunde: grootheden, die evenveel afmetingen bezitten; - homogeenkolen, pl.
El. kolen van gelijkmatige samenstelling als negatieve koolstof in booglampen; - homogeniteit, f. gelijksoortigheid; - homograaf, f. gr. door
den Franschman Burner uitgevonden instrument tot perspectief teekenen; - homográm, n.
gelijkschrift, eenerlei, gelijksoortig letterschrift;
iets dat met gelijke letters geschreven is, al is ook
de uitspraak verschillend; ook: iets dat door gelijke lijnen begrensd is; - homokarpisch, adj.
gelijkvruchtig; - homologie, f. overeenstemming,
instemming; in de Gr. Kath. kerk z. v. a. c o nf e s s i o, kerkelijke geloofsbelijdenis; - homo
overeenstemmend, ge--logfhmóise,adj.
lijkluidend, gelijknamig, Matth. op elkander vallend (homologe punten, lijnen enz.); Chem. in
den vorm der samenstelling eene zekere overeenstemming vertoonende ; - homologe reeksen,
zulke reeksen van koolstofverbindingen, waar
opvolgende termen CH in samenstelling-vande
van elkander verschillen; - homologeeren, barb.
lat. gerechtelijk goedkeuren, bekrachtigen; homologatie (spr. t=ts) f. gerechtelijke bevestiging van eenig stuk; gerechtelijke toestemming
of volmacht tot voltrekking eener handeling; homologumënon, n., pl. homologuména, algemeen voor echt gehouden schriften van het N.
T.; - homomallisch, adj. Bot. eenzijdig, naar
éene zijde gekeerd ; - homomórph(iseh), adj. van
eenerlei gedaante ; - homoniem of homonfmiseh,
adj. (van ónyma, ónoma, naam) gelijknamig; gelijkluidend (van woorden), maar met verschillende beteekenis, b.v. degen en deeggin; dubbel
homonymie, f. gelijknamigheid, gelijke-zing;
klank van woorden van verschillende beteekenis; ook dubbelzinnigheid; - homonymon, n., pl.
homonyma en homoniemen, gelijkluidende woorden van verschillende beteekenis; - homophaag,
z. o m o p h a a g; - homophoon of homophónisch, adj. (van phone, geluid) gelijkluidend;
eenstemmig; - homophone, f. gelijke klank,
overeenstemming (van twee of meer stemmen in
de muziek) ; homophyllisch, adj. gelijkbladig; homoptéra, n. pl. gelijkvleugeligen, eene soort
der halfvleugeligen of h e m i p t ë r a (z. aid.);
- homosexualiteit, f. geslachtelijke neiging tot
personen van hetzelfde geslacht; u r a n i s m e
z. a. ; - homosexueel, adj. geslachtelijke neiging
hebben tot persoon van hetzelfde geslacht; homotóniseh, adj. gelijkstemmig, samenstemmend; Med. zich gelijkblijvend, met de zelfde
kracht of spanning voortdurend; - homobesie,
f. gr. (v. oesia, het wezen) gelijkheid of eenheid
van wezen.
domes on of homoion, m. gr. (homoios, a, on,
$
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gelijkend) gelijkend, gelijkvormig, gelijkenis; —
homo obiotiek, f. gewaande kunst tot genezing
door de in ieder lichaam nog voorhanden gezonde
levenskracht; — homceographie, f. gr. (van
graphein, schrijven) door Boyer te Nimes uitgevonden handelwijze om oude teekeningen en
drukken snel en juist op steen over te brengen
en juist en zeker te vermenigvuldigen, gelijk
meros, deel) ge--schrijvng;—ome,f.(v
lijksoortigheid der deelen; de naar de meening
van den griekschen wijsgeer Anaxagoras aan de
massa's der afzonderlijke dingen gelijksoortige
eerste bestanddeelen daarvan; — homaeopaath,
m. (vgl. p a t h o s enz.) degene, die zich in gelijken toestand of dezelfde stemming bevindt,
gelijkgezinde, genoot, aanhanger der homoeopatische methode (z. ond.); — homoeopathie, f. Med.
gelijklijdendheid of gelijksoortig lijden of verhouding, gelijke meening; ook z. v. a. de
homaeopath1sche methode (van Dr. H a h n em a n n), bestaande in het aanwenden van zulke
middelen tegen eene kwaal, die bij een gezonde
juist die kwaal zouden teweeg brengen, b. v.
purgeermiddelen tegen buikloop enz. ; — homaeophóna, pl. (van phóné, geluid) Gram. overeenkomstig klinkende, of klankverwante woorden; – homceophonie, f. klankverwantschap; ook
z. V. a. homceophonlka, f. verzameling van gelijk- en bijna gelijkluidende woorden; — homaeoprophéron, n. 't aanvangen met dezelfde letters
van vele achtereenvolgende woorden; b. v. 0
Tile, tule, Tati tibi tanta, tyranne, tulisli; —

homo optóton, n. overeenstemming van naam
homo sis, f. (gr. homoiósis) gelij--valsbuign;—
kenis; onderwijs door gelijkenissen; — homaeoteleuton, n. pl. homceoteleuta, gelijke of gelijk
woorduitgangen, rijmwoorden; — ho--luiden
mo otóniseh, adj. in klank gelijkende; — homoisóesie, f. (van oesia, het wezen) 't op elkander gelijken der wezens; onderscheiden van homoóesie,
f. gelijkheid der wezens; — Homoióesiánen, m. pl.
in de kerkel. geschiedenis : aanhangers van de
meening, dat Jezus niet van gelijk (homoóesios),
maar slechts van gelijkvormig wezen (homoioesios) met God is geweest.
Homophagie, f. gr. (homophagia, van hómós,
rauw, en phágein, eten) 't rauw vleesch eten; —
homophaag, m. rauwvleescheter.
Homophonie, homotonisch, z. ond. h o m ocentrisch.
homuncio, homunculus, zie onder homo; — homuncionisten, n. pl. aanhangers van Photin, die
Jezus voor niet meer dan mensch hielden; —
homuncíonieten, n. pl. secte, die geloofde, dat
alleen het lichaam van den mensch naar Gods
beeld is geschapen; — homunculus, m. menschje,
klein mensch, vgl. Goethe's Faust : een door een
chemisch proces ontstane mensch, waartoe het
recept reeds door Paracelsus werd gegeven.
Hondenasyl, n. verblijf voor losloopende honden of zulke, wier eigenaars tijdelijk afwezig
zijn.
Hondsdagen, dagen van 23 Juli tot 23 Augustus (bij de Grieken o p ó r a) zoo geheeten naar
de hondsster of Sirius, die dan te gelijk met de

HONOR.

zon opkomt en ondergaat (kosmische op- en
ondergang).
honestissimus, lat. (superl. van honestus, a,
um, eerbaar, achtenswaard) hoogst achtbare,
(als titel); — honéstas, f. eerbaarheid, achtbaarheid, waardigheid; - honestas publica, openbare
eerwaardigheid, goede naam ; — honest Jago, eng.
„de eerlijke Jago" ironisch gezegde van Shakespeare van een booswicht; ook in dien zin in het
algemeen gebruikt; — honesteeren (lat. honestárrre)
eeren, vereeren, met aanzien bekleeden; — honestine, 1. in kloosters : voorschoot.
Hongi, f. mal. inlandsche oorlogsvloot; — hongitoeht, m. tocht met 't doel om te verdelgen,
vernietigen; in den rijd der 0.-I. Compagnie in
de Molukken herhaaldelijk ondernomen tot
uitroeiing der overvloedige specerijboomen.
Hongri, pl. oud-it. Hongaren, noemde men
alle dukaten, die niet in Italië geslagen waren;
— hongroise, f. fr. (spr. ongroa2' ; eig. f. van
hongrois, hongaarsch) hongaarsche dans.
Hong, n. chin. geld der kooplieden, welke met
vreemdelingen handel drijven; — Hongs of
Hongkooplieden, m. pl. d. i. zekerheidskooplieden, zulke Chineezen te Canton, welke met
vreemdelingen zaken doen.
Honk, m. skand. haak.
honnét, adj. fr. (honnête, oudfr. honesle, van
't lat. honestus, a, um) eerlijk, rechtschapen,
eerbaar, welvoeglijk, bescheiden, geschikt, zedig;
hoffelijk, beleefd; dienstvaardig, welwillend.
goedig, billijk, redelijk; — honnête homme, m.
(spr. onnet a€nrrm') eerlijk, rechtschapen, braaf
man; — honnêteté, f. (spr. on—) eerlijkheid, eerbaarheid, welvoeglijkheid, rechtschapenheid; —
beleefdheid, hoffelijkheid, gedienstigheid.

Honneur, m. fr. (spr. on—, van 't lat. honor)
eer; hoogachting; de honneurs, pl. eerbewijzingen, b.v. de honneurs waarnemen, de
behoorlijke eer bewijzen (b.v. aan zijne gasten),
hen verwelkomen, onthalen, voordienen, onderhouden, begeleiden enz. ; de eer des huizes ophouden; in 't kaartspel: de op elkander volgende
hoogste troeven; — par honneur, eershalve; —
affaire d'honneur, z. onder a f f a i r e; — légion
(spr. lézjion) d'honneur, legioen van eer (eene
fr. ridderorde); — point d'honneur, z. p o i n t;
— réparation (spr. t= ts) d' honneur, eerherstelling;
— honneur et patrie, „eer en vaderland", het
devies van het legioen van eer.
Nonni soit qui mal y pense, fr. (spr. onisoá hi
malipans; het oud fr. honny, gehoond, beschimpt, van honnir, hoonen, provenc. aunir, it.
onire, stamt van het duitsche hohn, h o o n,
hohnen, h o o n e n, oudhoogd. hónjan, got.
haunjan) gehoond, getrotseerd zij hij, die er wat
kwaads . van denkt 1 wie erg denkt, vaart erg in
het hart (devies der door Eduard III van Engeland in 1350 gestichte o r d e van den K o us e b a n d, nadat hij, naar men zegt, met die
woorden den kouseband, die aan eene schoone
danseres was ontvallen, had opgeraapt). Het
gezegde was reeds vroeger in Frankrijk spreekwoordelijk (Acta Sanctorum III).
honor of honos, m. lat. (pl. honáres) eer(epost),
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aanzien enz. ; - honos habel onus, sprw. eer heeft
last, een hooge staat brengt zijne bezwaren mede;
- honoris causa, eershalve; - ad honbrem, ter eere
eershalve ; - ad honóres, volgens den rang of de
waardigheid; - in - honórem, ter eere ; - honóres
mutant mores, sprw. waardigheden of eereposten
veranderen de gebruiken, het gedrag; andere
stand, andere zeden; - honor di littéra, oud-it.
Kmt. vereering van den wisselbrief, zijne aan
betalen; vandaar honor-dagen, z. V.-nemigto
a. respijtdagen (z. ald.); - acceptat i e per honor, aanneming der betaling (van een
wissel) ter eere van den trekker, d. i. om zijn
eerlijken naam te redden; - honoraat, m. (honorátus) geleerde, met een eerepost bekleede, een
gehonoreerde; inz. opper-ordesgeestelijke; z. ook
onder h o n o r a n t; - honorant, m. iemand die
een wissel per honor (z. boven) accepteert (i nt e r v e n i e n t); terwijl hij te wiens eer en voor
wiens rekening hij accepteert de honoraat heet;
- honorarium, lat. of honoraire, fr. n. eereloon,
eeregift, vereering of vergoeding, schrijvers- of
auteursloon, betaling van geneesheeren, schrijvers enz. voor hunne diensten; - honorarius,
lat. honoraire, fr. m. wie slechts den titel van
een ambt heeft zonder bezoldiging en zonder
dienstplichten; - honorair-lid, eerelid, lid van
eer; - honoreeren, lat. (honoràre) eeren, hoogschatten, in eere houden ook betalen (wissels,
enz.); beloonen, het eereloon geven; Mar. eene
klip, eene kaap vermijden; - e e n w i s s e 1 h oII o r e e r e n, hem inlossen, aannemen en daarop betalen; - honorabel, adj. eerwaardig, eervol,
eerbaar, loffelijk, aanzienlijk, deftig, prachtig; .-honoránt, m. die een wissel voor rekening van
een ander aanneemt; - honoratióren (spr. ti = tsi)
pl. (honoratiàres, comp. van honoràti, geëerden)
notabelen, voorname of aanzienlijke personen
eener plaats, menschen uit hoogere standen; honoràtie (spr. tie=tsie) f. vereering; aanneming en inlossing van een wissel; - honorifiee
adv. (v. honorificus,
ficus, a, um, eervol) op eervolle
wijze, roemvol; - Honorlus en Honorla, mansen vr. naam: de eervolle, geëerde; - honourable,
adj. eng. (spr. ónnerabl') z. v. a. h o n o r a b e 1,
inz. als titel: edel, gew. afgek. Hon.
Honovar, (moderne verminking door AnquetilDuperron van Ahuna vairya, zooals in het Avesta
het heiligste gebed der Perzen wordt genoemd),
het woord, dat de wereld schept, het scheppend
woord in de leer van Zoroaster, vgl ó m.
honteux, fr. (spr. honteu; v. la honte, de
schaamte, schande, it. onta, provenC. anta, onta,
van 't oudd. hanida, hona, schande, h o o n) beschaamd, schaamachtig, verlegen, bloode;
schandelijk, onbetamelijk; - partie honteuse,
schaamdeelen, deelen die de schaamte gebiedt te verbergen.
Honved, m., pl. Honveds, hong. (v. hon, vaderland en ved, bescherming, verdediging) vaderlandsverdedigers, volksmilitie, landweer, in tegenstelling met de voor soldij aangeworven soldaten, in den hong. volksoorlog van 1848 en
1849; thans (eig. Hondvedseg) de landweer in
Hongarije.
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Hoofdstroomlamp, f. El. een soort booglamp
ook s e v e l a m p genoemd, z. a.
Hook, m. eng. (spr. hoek) haak.
Hook. (J.) of Hook. fli, bij natuurwetensch. benamingen afk. voor J. D. Hooker, directeur van
den plantentuin te Kew (gest. 1865).
Hookah, hooka, f. eng. (spr. hoeks; duitsch
huka, f., hindost, hoekkah, tabakspijp, van 't
perz.-arab. hoekkah, kleine ronde doos, ook
flesch, door welke de tabaksrook gaat) oostindische tabakspijp met zeer lang elastiek roer,
waarin de rook door eene flesch met water gaat,
turksch: s j o e b o e k.
Hooker, m. eng. (spr. hoeker; v. nederl. h o eker, eig. vaartuig dat met hoekwant vischt) hol
achteren rond vaar -landschbrept,v
masten, z. h o e k e r.
-tuigmew
Hookesche sleutel, m. kogelgewricht, b.v. het
heupgewricht.
Hoornist, m. (nederl. met bastaarduitgang),
hoornblazer.
Hop., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor D. H. Hoppe (gest. 1846).
Hope, f. eng. (spr. hoop) de hoop; -forlorn hope,
oudtijds z. v. a. enfants p e r d u s (z. ald.).
Hopkinsonsckakeling, f. El. meerleiderschakeling om een hoogere spanning te krijgen.
Hopletfek, hopletlka, f. gr. (van hóplon, gereedschap, wapen) wapen- of wapeningsleer; hopliet, m. gr. (hoplítès) zwaar gewapend strijder
te voet; - hoplochrísma, n. wapenzalf, waarmede
men naar een oud bijgeloof de wapens bestreek,
om de daarmede toegebrachte wonden te heelen;
- hoplomáehus, m. geharnast strijder; - hoplomachie, f. kamp in volle wapenrusting; - hoplomochiion, n. ieder heelkundig werktuig, dat op
het gansche lichaam kan aangewend worden; hoplotheek, f. wapenkamer.
Hóplometer, m. gr. (v. hoplë, hoef) hoefmaat,
hoefmeter, toestel uitgevonden door den fr.
veearts R i q u e t, om den paardenhoef te meten, ten einde daarnaar een juist passend beslag
te maken; - hoplemetrie, f. hoefmeting, maatneming tot het hoefbeslag.
Hopp, z. v. a. Hop.
Hóppelpoppel, n. russ. drank uit rum, eidooier
en suiker met thee of heet water.
Hopperboy, m. eng. (eig. huppelj ongen, v.
hopper, huppelaar en boy, jongen) zich draaiende
hark, die het te malen koren omkeert om het
af te koelen.
Hoqueton, n. fr. (spr. hokk'tón) ambtsrok der
politie-dienaars; gerechtsdienaar.
Hor, f. hebr. waarsch. thans Dschebel Nebi
Haroen = Aronsberg) bergtop op de grens van
Edom, waar Aaron stierf, Numeri XX, 28.
hora, f. lat. (ook gr. hora, dat echter oorspr.
het jaargetijde beteekent) uur; - hora locóque consuèto, afgek. H. L. Q. C. op den gewonen tijd en
aan de gebruikelijke plaats (op universiteitsplakbrieven en in gelegenheidsschriften); - hora ruit
(spr ruit) de tijd snelt heen; - horae, pl. zing- en
biduren, uurgezangen of uurgebeden in de kloosters; vandaar horas z i n g e n; - horae canonicae
of kanonisehe horen, ook h. reauláres, voorge-
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schreven biduren, uurgebeden of gezangen, de
tot afzengen bepaalde uren in kloosters enz.,
weleer daggetijden geheeten, waarvan er 7 waren: de m e t t e (n) (te middernacht), de prim a,
de tertia, de seta, de nona, de yesper en de c o m p l e t e; - horis subsecivis, in
de bijuren; - horarius, a, um, adj. lat. op de uren
betrekking hebbende; - annulus horarius, uur

Horen, f. pl. gr. (Horai, lat. Horae) Myth.-ring;
de Tijdgodinnen, [Turgeleidsters, drie godinnen
der jaar- en daggetijden of der tijdwissel ragen
int algemeen, ook van orde en regelmaat, van
het schoone en beminnenswaardige; zij zijn
dochters van Z e u s en T h e m i s (z. aid.).
Horda, ook o r t a, f. afdeeling turksch voet
bij de voormalige J a n i t s j a r e n.-volk,inz.
Horde, f. (v. s. hetzelfde als 't vorige) menigte
nomadische tataarsche familiën, een zwervend
leger, bende. - Het ned. woord horde voor:
vlechtwerk van teenen of rijshout, is van germaanschen oorsprong.
Hordéum, n. lat. gerst; - hordeaceën, f. pl.
lat. (hordeacéae) plantengeslacht uit de familie
der Grassen; - hordeólum, n. (verklw. v. hordéum) Med. gerstekorrel aan het oog.
Horebieten, m. pl. partij der H u s s i e t e n,
zoo geheeten naar hare vergaderplaats, een berg
in Bohemen, dien zij naar den arab. berg H o r e b (eig. chfrreb) noemden.
Horen, pl. z. ond. hora.
Horismos, m. gr. (hvrismos, v. horídzein, begrenzen, hóros, grens) begrenzing, inz. van een
begrip, begripsbepaling, z. v. a. definitie; horismographie, f. grensbeschrijving van een
land; - horismologie, f. verklaring van (kunst)uitdrukkingen in eene taal; - horismológisch,
adj. uitdrukkingen betreffende, gevende; ver
verklarend-klarend;hoismógc,.
woordenboek; - horizon, m. (horidzàn, begrenzend) het vlak, welks omtrek daar ligt,
waar hemelgewelf en aarde elkander schijnen
te snijden, begrensde omvang, gezichtskring, gezichtseinder, kim; begrenzing, beperking. „Dat
is of gaat b o v e n zijn horizon," boven
zijne bevatting, zijn begrip; - horizontaal, adj.
(horizontalis) nw. lat. evenwijdig met den horizon, waterpas ; - horizontale- projectie, z. p r oI e c t i e; - horizontale-balans, waterbalans, waterpas, werktuig om eene waterpaslijn of -vlakte
te meten; - horizontaliteit, 't waterpas liggen.
Horla, m. een aan de aarde gebondene, schim.
Horloge, z. ond. h o r o d i c t.
Hormat, mal. eerbetuiging, de h o n n e u r s
Z. a.
Horme, f. gr. (hormé, hormaó, ik wek op, ik
beweeg) natuurlijke aandrift, instinct; drijfveer,
beweegreden; - hormon, n. het inwonend vermogen, de levenskracht. Med. physiologische stof,
die chemische bestanddeelen, klierafscheidingen
naar de verschillende lichaamsdeelen voert.
Hormiga, f. sp. mier.
Hornpipe, f. eng. (sp. hornpaip) doedelzak,
h o r n e p ij p; inz. in het prinsdom Wallis,
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afk. voor C. F. Hornschuch (gust. 1850) .
Horodíet, m. gr. (vgl. hora) uurwijzer; - horodictfum mer- diondte, n. werktuig om den waren

in middelbaren tij d, en omgekeerd, over te brengen; - horographie, en horologlographie, f. uur
kunst om zonnewijzers te maken,-beschrijvng,
z.gnomoniek;-horologium,n. lat. (v.'t gr.
horol), horologe of (volgens de uitspraak)
horloge n. (spr. g=zj) uurwijzer; zakuurwerk;
in de gr. kerk een boek, waaruit men dagelijks
de kanonische horen zingt; - horológen, pi. uit roepers der uren (slaven in de oudheid) ; - horometer, m. uurmeter; - horometrie, f. uurmeting,
kunst der uurindeeling; - horoskoop, m. (gr.

horosköpos) uurwaarnemer, planeetlezer, voor-

speller van iemands lot uit den stand der sterren
tijdens zijn geboorteuur; - horoskoop, n. verk.
van horoskopium (gr. horoskopeian) uuraanwijzer
of tafel der dag- en nachtlengten voor alle plaatsen en alle tijden; het punt der ekliptika, dat bij
de geboorte van een mensch in den horizon opgaat;'ookz.v.a.horoskopie; -zijn horoskoop trekken, uit den stand der

sterren iemand waarzeggen, zijne planeet lieu-

ten; - horoskopie, f. 't waarzeggen uit den stand
der sterren, planeetlezen, vgl. n a t i v i t e i t.
Horópter, m. gr. (v. hóros, grens, doel, en
optèr, beschouwer, kijker, van óptein, beschouwen, zien) oogdoel, vlak, waarin alle bij bepaal-

den oogstand enkelvoudig (niet dubbel) geziene
punten liggen.
Horror, m. lat. (v. horrëre, sidderen, ijzen, ver
huivering, rilling; schrik, ontzetting,-schriken)
afschuw; - horror vacui, m. Phys. afkeer van
het ledige, dien men eertijds der natuur toeschreef, om daardoor vele verschijnselen, b. v.
het opstijgen van het water in de pompen, te
verklaren; - horreur, f. fr. (spr. orr-) ontzetting,
afschuw, ijzing, afgrijzen; afschuwelijkheid, gruwel; - horreurs, pl. afschuwelijkheden, gruwelen; - horribel, lat. (horribilis, e), en horréndisch (horréndus, a, um), adj. ontzettend, afschuwelijk, ijselijk, vreeselijk, vervaarlijk; horribile visa, verschr. om te zien; horribile dictu, verschrikkelijk om te zeggen; horribilitelt, f. verschrikkelijkheid, ijselijkheid;
afschuwelijkheid; - horresceeren (lat. horrescére),
huiveren; verfoeien, een afgrijzen hebben; - horresco referees, lat. ik ijs alleen bij de gedachte
daaraan; - horrldus, adj. verstijvend, ruw; wild,
akelig, vreesehjk; Bot. zeer ruw, van stijve
stekels of doorns voorzien; - horriditeit, f. uw.
lat., ruwheid, wildheid, schrikkelijkheid enz. ; horripilàtie (spr. t = ts) f. nw. lat. Med. koorts
-achtige
huivering.
hors, fr. (spr. hor; oudfr. fors, provenc. fors,
f oras, v. ' t lat. f oris, daar buiten, bras, eruit)
buiten; behalve, uitgenomen; - hors de combat
(spr. hor de konbá) buiten gevecht, niet in staat
om te strijden; - hors de in loi (spr. -led) buiten
de wet, vogelvrij ; - hors de saison (spr. -sèzo'h)
te onpas; z. ook onder g e n r e; - hors d'o uvre
(spr. -deuwr') bijwerk, iets ontbeerlijks, overtol daarnaar ook een matrozendans.
ligs; ook den eetlust opwekkend klein gerecht,
Hornsch., bij natuurwetensch. benamingen dat vóór de soep wordt opgedischt, bijgerecht.
1
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Horse, n. eng. (spr. hors') paard; - horseguard, t i e r s de machtigste geestelijken in Palestina
f. garde te paard; - horseman, m. (spr. -men ten tijde der kruistochten, zoo geheeten naar do
ruiter; - horsemanship, f. (spr. -sjap) rijkunst, verpleging der zieken, welke zij zich tot taak
't rijden;- horse-steak, fr. (spr.(-stek) paardebief- stelden; - hospitallet, m. gasthuisverpleegde,
stuk; - horseway, m. (spr. -oeëe) paardenweg hospitaalzieke; - hospitalière, f. fr. in Z. Frank(tegenst. met voetpad).
rijk: vondeling; - hospitaliteit, f. lat. (hospitaliHorsf., bij natuurwetensch. benamingen afk. tas) gastvrijheid, herbergzaamheid; - hospiteevoor T. Horsfield (gest. 1859).
ren (lat. hospitári), gast zijn, bij iemand zijn inHart., bij plantennamen afk. voor hortorum, trek nemen, te gast gaan; als vreemdeling of gast
der tuinen of voor hortulanorum, der tuiniers, iets bijwonen (b. v. voorlezingen); - hospitánt,
hetwelk beteekent dat de naam der plant of m. (hospitans) hoorgast, toehoorder door ver
de bedoelde variëteit in de tuinen ontstaan of
bij voorlezingen, iemand die een les-guni,
door tuiniers is vastgesteld.
of voorlezing een enkel maal bijwoont; - hospiHortamen, hortatie (spr. tie= tsie) z. ond. ticida, m. gastmoorden, iemand, die zijnen gast
horteer.en.
vermoordt; - hospitium, of fr. hospiee (spr.
Hortensia, f. nw. lat. (van hortus, tuin) vr. ospíés') n. herberg, verblijfplaats; inz. klein
naam : tuinierster, tuinvriendin; Bot. japansche klooster of ordeshuis tot herberging van doorroos, een bekend uit China en Japan afkomstig 1 reizenden; drinkgelag der studenten; - hospipronkgewas (zoo genoemd naar de in 1781 gest. tium publicum, z. v.- a. p r o x e n i e (z. ald.).
sterrenkundige Hortense Lapeaute) ; - hortiHospodàr, m. slay. (oudslay. en russ. gosdocultuur, f. tuinbouw, tuinierkunst, tuinderij ; - par j ; vgl. d e s p o o t) Heer, een titel der vorhortieulturíst, in. tuinbouwer, tuinier; - horto- sten in Moldavië en Walachije; - hospodoraat,
loog, m. lat. gr., tuinkundige, tuinvriend, inz. n. diens waardigheid en land.
bloemenplanter; - hortologie, f. tuinbouwkunde;
Host, bij natuurwetensch. benamingen afk.
- hortologiseh, adj. tuinbouwkundig; - hortus voor N. T. Host (gest. 1834).
siceus, m. lat., eig. droge tuin, kruidenboek; Hostaglum, n. mid. lat. (van hospes, fr. hote)
hortulanus, m. lat. tuinier, tuinopziener.
z.v. a. cantonnement.
horteeren, lat. (horlari), vermanen; - hortàHostenditíum, . n: mid. lat. (van hostie, voor
men, n., pl. hortamina, aansporing, opwek - leger, veldtocht) ook hostendlenst, door de vakende, aansporende middelen; - hortàtie (spr. zallen aan den leenheer toegebrachte hulp in
tie=tsie), f. (lat. hortatio) f. vermaning; - hor - geld tot bestrijding der oorlogskosten.
tatief, lat. (hortativus, a, um) of hortatóriseh,
Hostería, f. sp., o s t e r i a, it. (v. 't mid. lat.
adj. nw. lat., vermanend, opwekkend, tot ver hostis, provenc. hoste, it. oste, gast, waard,
-manig lat. hospes) herberg, spijshuis, eethuis, open
dienende.
Hortus, enz. z. onder h o r t e n s i a.
tafel.
Horus of 0 r, m. een egypt. god, zoon van
Hóstie, f. lat. (hostia) eig. offerdier, slachtoffer,
Osiris en Isis, afgebeeld met een sperwerhoofd; avondmaalsbrood, in de R. Kath. kerk: h. ouwel,
hij stelt de zon in hare volle zomerkracht voor het hoogwaardige, z. o b 1 a a t; - hostiarlus, m.
en werd door de Grieken met Apollo gelijkge- z. v. a. ostiarius.
steld (hieroglyphisch Hor, Har of Her, waarsch.
hostíél, adj. lat. (hostilis, e; van hostis, vijand,
licht beteekenend).
oorspr. vreemde, vreemdeling), als adv. hostiliter,
hos, arab. een middel om visch te bedwelmen, vijandelijk, vijandig; - hostile animo, vijandig
ten einde ze gemakkelijk te vangen, ook gezind; - hostiliteit, f. vijandigheid, vijandelijks e h r s e m e k geheeten.
heid; - hostilitium (spr. ti = tsi) n. mid. lat.,
Hosca~, of Hos ,a, hebr. (hóschéa, redding, oorlogsopbrengsten.
hulp) mansn., een der zoogen. kleine profeten,
hot, adj. eng. heet; - hot-cockles, pl. eng. (eig.
van 't 0. T.
heete jonge hanen) handjeplak, een eng. matrohosidnná, gew. hosanna, hebr., geef heil zenspel (fr. main-chaude); - hot-cross-buns, pl.
(Psalm, 118, 25) ; als groetuitroep, Matth. 21, eng. heete broodjes met een kruis gemerkt, die
9; Marc. 11, 9; Joh. 12, 13.
op Goeden Vrijdag gegeten worden; - hotflue,
Hospes, m. lat. (pl. hospices) in 't algemeen m. eng. (spr. - f l joe; v. hot, heet en flue, schoorvreemdeling; gast, gastvriend, huisvriend; steenpijp, rookvang) uit heete buizen samen
droogtoestel voor fijne katoenen stoffen-gestld
waard, gastheer, Med. de drager van een para
iemand die bijv. wormen heeft is daarvan-siet; (mousseline); - hot-house, n. (spr. hoos) warme
de hospes; - pro hospice, als gast; - hospice., z. plantenkas.
lager h o s p i t i u m; - hospitáál, adj. (lat. hos- Hotel, n. fr. (spr. otel, v. 't oudfr. hostel, propitdlis, e) gastvrij, herbergzaam; - het hóspitaal, venc. hostal, ostal, van 't mid. lat. hospitals,
huis van verpleging, ziekenhuis, gasthuis, hospitalis, gastvrij verblijf, gastwoning, paleis;
1 a z a r e t; - hospitaal - koorts, kwaardaardige vgl. hospitaal en hospes) groote voorkoorts, die vroeger soms in groote ziekenhuizen name herberg, aanzienlijk logement; paleis,
ontstond, ook 1 a z a r e t h k o o r t s geheeten; - groot woonhuis, heerenhuis; - Hótel-Dieu spr.
hospitalarïus, m. nw. lat., opzichter over een -d jeu), eig. Gods -huis; groot ziekenhuis te
armen- of ziekenhuis; - Hospitaal-ridders, Hos Parijs; - hotel de vile, f. (spr. -dwiell') het
barmhartige broeders, orde van-pitalen,d stad- of raadhuis; - hotel garni, z. g a r n i ongeestelijke ridders, met en naast de T e m p e - der g a r n e e r e n; - hOtelier, m. (spr. oteljé)
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waard; - h8telière, f. waardin; - hotellerie, f. herberg, logement.
Hotflue, z. onder h o t.
Hotspur, m. eng. heetspoor, oorspr. de bij
uit Shakespeare's Hendrik IV-namvde
bekenden driftigen Henry Percy; in het algemeen: een heethoofd, een driftkop.
Hóttentotten, m. pl. in hunne eigen taal
Khoi-khoin (menschen), inboorlingen van Z.
Afrika; oneig. ruwe, onbeschaafde, domme
menschen; - hottentotáde, f. een hottentottenlied; - hottentotschort, f. Med. verlengde
schaamlippen.
Hottonia, f. waterviolier.
Höttr, m. skarad. hoed.
Houári en hoon, n. (spr. hoe-) open vaartuig
met twee masten en hooge, driehoekige sprietzeilen, inz. in Frankrijk.
Houllle, f. fr. steenkool, naar Hullioz te Luik
zoo genoemd.
Houle, f. fr. (spr. hoer) deining van het (zee)
water.
Hound, m. eng. jachthond; b. v. sta gh o u n d, hond voor de hertenjacht; - f o xh o u n d, hond voor de vossenjacht.
Hour, f. eng. (spr. our) uur.
Houri (spr. hoeri), pl. Houris, arab. (eig. pert.,
van 't arab. hoer, pl. van ahwar, gazellenoogig,
schoonoogig) verblindend blanke paradijsmaagden, verrukkelijk schoone, altijd jeugdige
vrouwen, gezellinnen der zaligen in Mohameds
paradijs; oneig. schoone, aanminnige vrouw
of maagd.
House, n. eng. (spr. kous) huis; - house of
detention (spr. - diténsjun), huis van arrest; house o/ commons, n. eng. huis der gemeenten,
lagerhuis, de engelsche 2de kamer; - h. of lords
of peers (spr. -piers), huis der lords, hoogerhuis
in Engeland, de engelsche le kamer; - house
of convocation, parlement voor de inwend. wetgeving der anglic. kerk; - house-breaking, f.
(spr. ae=ee) inbraak van dieven; - household,
n. (spr. hoold) huishouding, familie, gezin; householder, m. huisvader, iemand, die een
eigen haard heeft; - household-suffrage, n.
(spr. sutridzj) stemrecht der huisvaders, huismansstemrecht.
Houssard, f. fr. (spr. hoessdr), z. h u z a a r; houssarde, hussarde, f. hongaarsche dans.
Housse, f. fr. (spr. hoes') dekkleed van paarde ; overtrek van meubelen (stoelen, kanapee's)
enz. ; - housse de carrosse, overtrek van een
koets.
Houstonia, f. lat. een plantengeslacht uit de
familie der Gentianeën.
Houwitser, z. h a u w i t z e r.
Howádji, m. in Egypte: vreemdeling.
Hpp., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor D. H. Hoppe (gest. 1846).
Hrtg., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Th. Hartig (gest. 1880).
Hst., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. F. W. Herbst (gest. 1807).
Huáea, f. pl. huáeas, grafsteden der oorspr.
bewoners van Peru, vierhoekige gebouwen
,

HULK

van steen of aarde, waarin de . overledenen in
zittende houding werden bijgezet.
Huaco, z. g u a c o; - huano, z. g u a n o.
Hubért, Huibert, Hûgibert, of nw. lat. Hubértus, oudd. mansn. (oudd. Hugubert, Hugi-bert,
van hugu, hugi, geest, got. hugs, verstand; vgl.
B e r t h a) de door zijn geest beroemde of
schitterende; de heilige H u b e r t u s, beschermer of patroon der jagers; de Hubertsorde, eene ridderorde ter eere van de jacht gesticht; - Hubertine, Huberta, vr.naam : de door
verstand beroemde.
Husker, huker, m. hoogd. (spr. hoe-) hoeker;
vgl. hooker en hoeker.
Huds., afk. voor W. Hudson (gest. 1793).
Hueb., afk. voor J. Huebner (gest. 1826).
Huèba, iliba, LJéba, f. eene vruchtmaat in
Tunis = 31 tot 37 liter.
Huérta, f., pl. huertas, sp. (v. 't lat. hortus)
eig. tuin; kunstig besproeide landerijen in Z.
Spanje.
Hug., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. A. A. von Hugel (gest. 1870).
Hugenoten, m. pl.(fr. huguenots) oorspronkelijk
spotnaam der Gereformeerden in
Frankrijk (eig. een verklw. van Hugon, Hugo,
en oorspr. de eigennaam van een ketter en
samenzweerder, of van Hugo Capet, die volgens de overlevering spookte op een heide -bij
Tours, waar zij aanvankelijk hun godsdienstoefeningen hielden; waarschijnlijk echter is
het woord uit idgnohs (iguenots, ignots, eggnots,
eugenots) d. i. Eedgenooten, zooals de Gereformeerden te Genève zich noemden, omdat zij
tot het zwitsersch eedgenootschap behoorden,
tengevolge waarvan men in Frankrijk G e r eformeerden en Eedgenooten voor
woorden van dezelfde beteekenis hield); hugenótísme, n. godsdienst der Hugenoten.
Hugo, Huig., oudd. mansn.: verklw. van
Hubert, Hugibert (z. ald.).
Huile, f. fr. (spr. u el) olie; - a l'huile, in olie
b. v. sardines a l'huile. sardijnen in olie; ook
de naam van oliedikke, gekleurde likeur b. v.
huile d'anisette.

Huissier, m. fr. (spr. wiesjé; uit het lat.
ostiarius, mid.lat. ustiarius, it. usciere, van 't
oudfr. huis, provenu. uis, us, it. uscio, lat. ostium,

deur) deurwachter; gerechtsbode en -schrijver, deurwaarder.
Huisvlijt, f. handenarbeid als middel tot bezighouden en geldwioni g in huis; vgl. slöjd; huisvljtsehool, f. inrichting waar onderwijs gegeven wordt in dergelijk handwerk.
hujus, stil. mensis, afgek. huj., lat. (genit.
van hip, haec, hoc, deze, enz.) van deze of van
dezelfde, dezer (n.l. maand); - hujus anni, dezes
jaars; - hujus loci, dezer plaats.
Huka, z. hooka.
Hulda, H o 1 d a, duitsche vr.naam (v. s. oud
Holda, van hold, got. hulths, liefelijk,,-hogd.
bevallig); de liefelijke, door zachte bekoorlijkheid bloeiende; jachtgodin bij de oude Duit
een demon der zielen.
-scher;v.a
Hulk, f. eng. (oudhoogd. holeho, verwant
,
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met het gr. holkas, trekschip) scheepsromp;
ook soort van vrachtschip; inz. onttakeld
schip tot opneming van misdadigers.
humaan, adj. lat. (humánus, a, um, van homo,
mensch) • menschelijk, menschlievend, vriendelijk, gedienstig, goedwillig; - humanióra,
n. pl., liever humaniteitsstudiën, of humanistische studiën, f. pl. schoone kunsten en wetenschappen, die den mensch tot mensch vormen;
inz. de oude zoogen. klassieke talen en de oudgr.
en lat. 'litteratuur en oud-heidkunde ; taal- of
schoolgeleerdheid; vandaar het humanisme, nw.
lat., stelsel van opvoeding en onderricht, dat
de hoogere menschvorming bij voorkeur op de
aanleering der oude talen en hare letteren bouwt;
men zou het de litteraire kant van de renaissance
kunnen noemen; oorspronkelijk geeft de naam
een tegenstelling te kennen met de supranaturalistische wereldbeschouwing van het Christendom, later in tegenst., met p h i 1 a n t r op i n i s m e (z. aid.); - humanist, m. taal- of
schoolgeleerde, die de humaniora beoefent en
onderwijst, vgl. p h i 1 o 1 o o g; - humaniseeren (spr. s=z) barb.lat. (fr. humaniser) menschelijk, beschaafd maken, veredelen; - humaniseering, f. vermenschelijking, beschaving;
- humanitarisme, n. fr. (humanitarisme, v.
humanitaire, gezellig verkeer in zijn inrichtingen betreffende) inwendige inrichting en regeling
der menschelijke samenleving, eene sedert 1839
ontwikkelde communistische richting; - humanitair, adj. op humanitarisme betrekking hebbende; - humaniteit, f. lat. (humanitas) menschheid, menschdom, edele menschennatuur en
de daarop berustende menschenwaarde; menschelijkheid, menschlievendheid ; menschen-liefde, vriendelijkheid, goedheid, menschelijk gevoel, eigen aard der menschen.
Humàtie (spr. t=ts) f. lat. (humatio, v. humáre
beaarden, v. humus, aarde, aardbodem) beaarding; - humble, fr. (spr. uinbl' ; van 't lat.
humilis, en dit v. humus, aardbodem) laag,
gering; bescheiden, nederig, deemoedig, onderdanig.
Humb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. von Humboldt (gest. 1859).
Humbug, m. eng. een vooral in N.Amerika
gebruikelijk woord voor bedrog, misleiding
door verdichting, bedrog en leugen in een eer
kleed, grootsprekerij, snorkerij (vg. som--bar
migen ontstaan uit samentrekking van Hume 01
the bog, d. i. Hume van 't moeras, naam van
een schotschen edelman tegen 't einde der 17de
eeuw, die wegens zijne snoeverijen zoo berucht
was, dat men een lang snorkend gesnap een
Hume o/ the bog noemde; vg. anderen van
to hum = gonzen, oneig. bedriegen en bug, meikever, spook, boeman en vg. weer anderen van
Hamburg (over welke plaats valsche oorlogsberichten Engeland in cie 18de eeuw bereikten)
oorspr. stellig een persoon, die misleidt).
humeeteeren, lat. (hiumectdre, van humectus,
vochtig, humfre, vochtig zijn) bevochtigen; -bumeetantia (spr. ti=tsi) n. pl. Med. bevochtigende geneesmiddelen; - humeetatie (spr.
-
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lip=tsie) f. bevochtiging, natmaking; - hu
bevochtigend.
-metif,adj.
humeraal, adj. nw. lat. (van 't lat. humérus,.
schouder) den schouder betreffende of daartoe
behoorende; - humeràle, n. schouderdoek onder
het misgewaad der r.kath. priesters.
Humeur, f. fr. (spr. umeur, eig. vochtigheid,
van 't lat. humor; vgl. h u m o r) gemoedsgesteldheid, -stemming, inborst, aard, opgeruimdheid, luim, goede luim, b. v. in z ij ru
h u m e u r z ij n; soms ook kwade luim, b. v.
die knaap toont zijn humeur; bonne humeur (spr. bonnuméur), goede luim ; maur,aise humeur (spr. mowèzumeu-r) kwade
luim.
Humicubatie, f. z. onder hum u s .
humide, adj. fr. (lat. humidus, a, urn) vochtig,
nat, waterig; - humiditeit, f. vochtigheid, het
vocht, nat.
humi f usus, a, um, lat. Bot. nedergestrekt.
humiliéeren, lat. (humiliare, v. humilis, e,
nederig; vgl. humble) vernederen, verootmoedigen, beschamen; - humiliánt, adj. vernederend
verootmoedigend; gevoelig, spijtig; - humiliatie (spr. t = ts) f. (humiliatio) onderwerping,
vernedering, verootmoediging, beschaming; humilis, lat. Bot. laag; - humiliteit, f. (lat.
humilitas) nederigheid, ootmoed; - hum' 'aten.,
pl. adellijke vereeniging in de llde eeuw in
Lombardije ontstaan.
Humine enz., z. onder humus.
Humor, m. lat. 1) vochtigheid, het vocht,
nat; - humor aquéus (nw.lat.). waterig vocht,
en humor vitreus, glasachtig vocht in het oog;
humor lacrymá lis, tranenvocht; humàres peccantes, pl. ziekelijke sappen; 2) (it. umore, eng.
humor, spr. jóémur, v. lat. humor, vochtigheid;
de vroegere artsen leiden namelijk uit de ver
vochtige en droge elementen in-mengidr
het lichaam den toestand van het lichamelijk
en geestelijk welbevinden af, en zoo kreeg
het woord humor de beteekenis van s t e m-m i n g, goede of slechte luim, enz.) schertsende,
vroolijke luim; het verhevene in het komische
en door het komische bereikt; datgene, wat
aan het komische aesthetische waarde geeft; humoraal systeem, n. of humorale pathologie,
f. geneeskundig stelsel, ziektekunde, waarin
men de oorzaken van alle ziekten in de vochten
zoekt (in tegenst. met solidaire path o1 o g i e); - humorale pathologen, m. pl. artsen,
die deze leer aanhangen; - humoreske, f. luimig geschreven vertelling of vertoog; - hu
luimig schertser, luimig schrijver,-morist,.
iemand, die het midden houdt tusschen den
kom!cus en satyricius; ook aanhan-.
ger van het humoraal systeem (z. boven) ; humorístiseh, adj. luimig (grillig), welgeluimd;
h u m o r hebbend; - bumoriseeren (sp. s= z)
met luimigheid (humor) schrijven en voor
-steln.
Humpback, m. eng. (spr. -bek) bochel.
Humus, m. lat., in 't alg. aarde, aardrijk,
bodem, aardbodem; inz. plantaarde, damaarde,
teelaarde, aardachtig overschot van vergane
-
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dieren- en plantenlichamen; - humine, f. zwarte
in eene bijtende potaschoplessing niet oplosbare
stof der damaarde; is zij daarin oplossing dan
heet zij humine-zuur, n. ; -- humieubatie, f. (spr.
t=ts) lat. (v. subare, liggen, slapen) liggen op
den blooten grond.
Hundred, n. eng. (spr. -derd) eig. honderd;
gouw, streek, district, afdeeling van een eng.
graafschap, vroeger wellicht uit honderd landgoederen of dorpen bestaande ; - hundredweight, m. (spr. hond erd-oeéet) z. v. a. c e n tw e i g h t, de centenaar = 4 quarter (vierendeel) van 28 pound (pond), dus = 112 pond.
Hune, oudd. (mid.hoogd. hone, hiune, heune,
de reus = oudhoogd. H4ni, Hun, mid.lat. Huflus, Hunnus, Hun), reus, buitengemeen groot
sterk mensch; - vandaar hune- of hunnebedden, in 't algemeen alle uit den heidenschen
voortijd afkomstige begraafplaatsen, die men
nu eens in groote menigte bijeen, dan weder
afzonderlijk op hoogten vindt, uit opgeworpen
aardhoopen bestaan en de overblijfsels van
verbrande lijken of onverbrande geraamten,
met urnen, vazen, wapens enz. bevatten; meer
bepaald: de langwerpig vierkante, van rotsblokken gebouwde grafsteden, die men in groote
menigte door geheel Engeland, Schotland,
Frankrijk, Nederland (Drente) enz. vindt en
die meestal onverbrande geraamten bevatten.
Hunnen, pl. aziat. volk, dat tegen het midden
der 4de eeuw na Chr. uit West-Azië naar
Europa trok en hier de Groote Volksverhuizing
deed ontstaan.
Hunt, f. eng. jacht; - hunter, m. eng. (v.
hunt, jagen) jager; een eng. jachtpaar 1, inz.
goed gefokt in Yorkshire en Ierland; - huntsman; m. (spr. -men) jager, inz. opzichter der
jachthonden.
Hup(pe), f. dui. signaalhoorn met een toon
o. a. op automobielen.
huppé, fr. (spr. upé; eig. gekuifd, v. hoppe,
vogelkuif) van aanzien, voornaam; listig, slim.
Huraeàn, m. sp. wervelwind, orkaan in
W.- Indië.
Hurdle-race, eng. (spr. hurdelrees) f. eng.
hordenren.
Huriuberlu, adv. fr., onbedacht, over hol
en bol, plompverloren; - huriyburly, n. eng.,
geraas, verwarring; oproer, strijdgewoel.
Hurons, pl. door de . Franschen in OpperCanada gebruikte naam voor de W y a n d o t s,
een Indianenstam in Noord-Amerika (wellicht
van het Huron-meer).
hurrah ! russ., ook hussah ! (spr. u =oe) een
uitroep van vreugde, toejuiching, opwekking,
ons hoezeel z. a.
Hussieten, m. pl. boheemsche broeders, aan
wrekers van den boheemschen gods--hangers
dienstleeraar J o h a n n e s H u s s, die zich
in het begin der 15de eeuw tegen den paus en
de heerschende ondeugden der geestelijkheid
verzette en als een gevolg daarvan door de kerk
te Constanz in 1415 veroordeeld en-vergadin
verbrand werd ; - hussletiseh, adj. van de Hussieten afkomstig, hen betreffende.

HYANCHE

Hustings, pl. (v. 't oudfr. husbin
rn, twist, strijd)
eig. stadsgerecht; spreekgestóelte, waarop bij
parlementskeuzen de kandidaten redevoeringen
tot de kiezers houden; ook in 't algemeen de
vergaderplaats bij parlementskeuzen.
Hut, f. 1) Mar. bovenste verdieping van het
achterschip, slaapkamertje der passagiers; 2)
gebouw en de verdere toestellen ter verwerking
van de door den mijnarbeid verkregen delf stoffen.
Huxl., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor T. H. Huxley (1825-1895).
Huzaar, m. hong. (huszar, v. husz, twintig,
omdat onder koning Matthias I in de 15de eeuw
van de 20 huisgezinnen éen man als ruiter
moest geleverd worden), eig. hongaarsch ruiter;
licht gewapend en licht gekleed ruiter.
Hyacinth, m. gr. (Hyákinthos) Myth. uitstekend schoon grieksch jongeling, de lieveling
van Apollo, die hem bij ongeluk doodde en toen
in eene bloem veranderde (welke echter niet
onze hyacint, maar waarsch. of de zwaardlelie,
of de ridderspoor is); vandaar in de oudheid
een edelgesteente van de kleur dier hyacintbloem, waarsch. onze saffier; thans een andere
edelsteen van roodachtig gele kleur; ook (meest
hyacint geschreven) f. bekend, uit het Oosten
afkomstig bolgewas, om de schoone bloem zeer
gezocht, de Maartbloem.
Hyáden, pl. gr. (Hyádes, d. i. regenenden,
van hein, regenen) regensterren, met welker
opgang de Ouden het regengetijde verwachtten;
een heldere sterrengroep in den kop van 't
sterrenbeeld de Stier met de hoofdster Aldebaran; Myth. beek- of vijvernimfen.
Hyaena, f. gr. (hyaina, van hys, zwijn, wegens de overeenkomst met een zwijn) 1) de
gestreepte, indiaansche wolf, avondwolf, graf
wreedste, vraatzuchtigste roofdier in-dier,ht
Afrika en Azië; - hyaenahond, f. ook steppen hond, een overgangsvorm van hyaena tot hond,
leeft als roofslier in Afrika.
Hya-hya, m. meikboom in Guinea, welks
melkachtig sap de inboorlingen in plaats van
melk gebruiken (Tabernaemontana utilis).
Hyaliet, m. gr. (v. hyalités, tot glas behoorende, hyálos, glas, glasachtige steen) glas
lavaglas, Mullersch glas, een-opal,bztgs
witachtig, doorschijnende soort van opaal; ook
eene door den graaf B u c q u o y uitgevonden
blinkende zwart, glasachtige, ondoorschijnende
massa voor kunstvaten; - hyalinus, a, um,
hyatien, adj. lat. Bui. doorschijnend, glazig; hyalitis, f. Med. ontsteking van het glasvochtvlies in het oog; - hyalographie, f. mozaiek, bestaande uit barnsteen, doorzichtige hars, glas
en kristal; ook z. v. a. hyalotypie, f. kunst om
teekeningen op glasplaten te etsen en af te
drukken; - hyaloidisch of hyalódiseh, adj.
glasachtig; - hyaloidéa, f. doorschijnend vlies
van het glasvocht in het oog; - hyaliirg, m.
glasmaker; - hyalurgie of hyalurgika, f. glas
kunst van den glasmaker, glas -beridng,
glaschemie.
-makersunt,d
Hyanehe, f. gr. (eig. de varkenskeelontste-
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king, v. his, zwijn, ani hein, benauwen, toesnoeren) Med. ontsteking der amandelen.
Hybáma, n., en hybóaia, f. gr. (van hyboen,
buitenwaarts krommen, bultig maken, v. hybos,
kromming naar buiten, bochel) bult, bochel.
Hybrida, hybridisch, z. h i b r i d a, h ibridiseh.
Hydarthrósis of hydarthróse, f. gr. (v. hydór,
genit. hydatos, water) led ewaterzu cht, z v. a.
h y d r a r t h r o n; - hydátis, f., pl. hydatiden, waterblaasjes aan levende lichamen; blaas
tegennatuurlijke blaasvormige ge--wormen,
wassen in het vleesch, de hersenen enz. van
vele zoogdieren; - hydatisch, adj. waterachtig,
op water gelijkende; - hydatidocële, f. Med.
breuk van waterblaasjes onder den balzak of aan
de zaadstreng; - hydatieten, m. pl. sterkoralen
met golfsgewijze stralen; - hydatína, n. pl.
soort van infusie-diertjes,` waartoe de raderdiertjes behooren; - hydatisme, n. Med. 't borrelen
of vlokken van het water in de borst of in het
onderlijf; - hydatochloreus, adj. watergroenachtig; -- hydatochröeus, a'j. waterkleurig; hydatódes of hydatódisch, adj. waterig; - hydatogenésis, f. watervorming; - hydatoncus, m.
watergezwel; - hydatophiel, hydatophilus, m.
watervriend, aanhanger der koud-watergeneeskunde; - hydatósis, f. waterzucht; - hydatoskopie, z. hydroskopie.
Hydepark, n. eng. (spr. haidpark, gew. echter
haipa-rk., v. hyde, hide, ploeg of hoeve lands)
58 H. A. groot park in W. Londen, oorspr.
jachtdomein, thans verzamelplaats der voor
wereld, tot het gebied van Westminster-name
behoorende.
Hydra, f. gr. (v. hydór, water) waterslang,
inz. de hydra van Lerna of LernaS c h e h y d r a, Myth. een veelhoofdig monster in 't moeras L e r n a, bij hetwelk voor elk
afgeslagen hoofd twee andere in de plaats kwamen, doch dat door Hercules gedood werd;
vandaar fig. een kwaad, dat toeneemt, hoe meer
men het zoekt te weren; ook de armpoliep of
veelaam, z. poliep.
Hydraat, n. (v. hydór, water) Chem. vroeger
waterverbinding, chemische verbinding van
water met een zuur (b. v. zwavelzuurhydraat)
een basis (b. v. kalkhydraat) of een element
(chloorhydraat), thans elke verbinding, welke
men ontstaan kan denken door in water 1
atoom waterstof door 1 atoom van een ander
element of radicaal te vervangen; - hydraatwater, n. op zulke wijze gebonden water; hydráehne, f. Med. waterblaasjes op de huid
of in den mond ; - hydráchnis, f. waterpokken; hydraeetine, f. ook pyradine geheeten, nieuw
koortsmiddel, echter niet meer gebruikt, wegens gevaarlijke bijverschijnselen; -- hydraeldum, n. gr.-lat. een waterstofzuur; - hydrwmie,
f. abnormaal groot watergehalte van het bloed
bij nierziekten; -- hydragóga, n. pl. Med. middelen tegen de waterzucht; - hydragógisch, adj.
waterafvoerend; - hydrálme, f. gr. zoutwater; hydranglum, n., pl. hydrangia, watervaten,
z. V. a. lymphavaten; - hydrangea, f.
,
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rageën; plantengeslacht uit de familie der Saxifrageën;
hydraogiographie, f. beschrijving der lymphavaten; - hydrange, f. leer van de lymphavaten ; - hydrant, m. toestel om water uit waterleidingen te verkrijgen, inz. tot het blusschen
van brand; - hydrargiiUiet, n. gr.-lat. natuurlijk
kleiaarde-hydraat, uit kleiaarde en water bestaand mineraal; - hydrargyriasis of hydrargyrósis, f. kwikziekte; het laatste ook: uitwendige aanwending van het kwik; - hydrarg~rum, n. metallisch kwik, kwikzilver; eig. waterzilver; - hydrárthron, n. Med. gewrichtswaterzucht, z. v. a. hydarthrosis; - hydraulika, hydrauliek, f. leer van de beweging
en den druk der vloeistoffen; waterleidingskunst; - hydraulisch, wij. tot die wetenschap,
die kunst behoorende; - h y d r a u l i s c h e
d r u k, de druk door een in beweging zijnde
vloeistof uitgeoefend; - h y d r a u l i s c h e
k a 1 k of toelaag, een uit tras of tufsteen
bereide, voor waterbouwwerken gebruikte mortel, die in het water hard wordt; vgl. c e m e n t;
- hydraulische pers, z.v.a.hydrostatische pers, z. aid.; - hydrauliS e h e r a in (fr. bélier hydrostatique) door den
stoot werkend waterhefwerktuig; - h y d r a u1 i s c h e rem f. waterrem; - hydraulic main,
reservoir (in een gasfabriek) gedeeltelijk met
water gevuld, dat teer van het gas moet afscheiden; - hydrauliciteit, f. vermogen om met
water te verharden, gezegd van mortel;- hydrauliens, m. waterbouwkundige; - hydraulicum
horologium, n. lat. wateruurwerk; - hydraulicum orgdnum, n. waterorgel; - hydraulikostatlka, f. gr. leer van den luchtdruk, dien stroomend water op de wanden' van een kanaal of vat
uitoefent; - hydraulon, n. z. v. a. hydrauliicum
organuna; - hydrazinen, f. pl. organische bases,
die zich van hydrazine laten afleiden; - hHdreheon, n. waterolie, een mengsel van olie en
water; - hydremésis, f. Med. 't waterbraken;
waterkoliek; - hydrencephallum, n. hersenholte-waterzucht; - hydreneephalitis, f. hersenwaterzucht; - hydreneephalus enz., z. v. a.
hydrocephalus enz.; - hydreneephaloe le, f. hersenwaterbreuk; - hydrenteroe 1e, f.
Med. waterdarmbreuk; - hydrepigastrlum, n.
uitwendige oppervlakkige buikwaterzucht; hydrepíploeéle, f. waternetbreuk; - hydrepiplomphaloeèle, f. navelwatergezwel, gepaard
met eerre netnavelbreuk; - Hydriaden, f. pl.
(van den sing. hydrids) waternimfen; - hydriásla, f. genezing door water; - hydriasologie, f.
leer der watergenezing; - hydriatika, f. watergeneeskunst; - hydride, f. Chem. verbinding
van waterstof met een metaal; - hydrila, f.
z. v. a. h y d a t i s; hydrobaat, m. N. H.
waterlooper, watertreder, duikeend; - hydroballistíek, f. 't vervaardigen van waterspuiten; hydroblepháron, n. waterzuchtachtige zwelling
der oogleden; - hydroearbóngas, n. koolwaterstofgas; - hydroeële, f. waterbreuk, ophooping
van water in het scheivlies der teelballen; hydroeephalus, m. of hydroeephálon, n. waterhoofd, hoofdwaterzucht; - hydrocephaitis, f.
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heete hersenwaterzucht; - hydroeeráma of hy- van water ; - hydromanie, f. zucht om zich in
droeer-amen, pl. aarden vaten, die vochten snel 't water te storten, waterwoede; onleschbare
laten doortrekken en daardoor tot bevriezens dorst; overdreven ingenomenheid met de koudtoe afkoelen; - hydroehesie, f. waterachtige watermethode; - hydromantie, (spr. l=ts) f.
buikloop; - hydroehinon, n. Phot. een reductie- waterwaarzeggerij, waterproef; -- hydrománt,
middel als ontwikkelaar in gebruik, ook quinol m. waterwaarzegger ; - hydromeehániseh, adj.
genoemd; - hydroehloorzuur, Chem. chloor- waterwerktuiglijk, door waterkracht gedreven;
waterstofzuur, zoutzuur, verbinding van chloor - hydromél, n. gr. lat. waterhonig, mede ; met waterstof; - hydroeheleeystis, f. galblaas- hydromélon, n. gr. appel- of kweeperendrank; waterzucht; - hydrocirsocële, f. Med. met ader hydrometedren, pl. waterige . luchtverschijnsevoorziene waterbreuk; - hydroeoeelie, f.-spaten len, b. v. nevel, mist, regen; - hydrometer, m.
buikwaterzucht; - hydroeyaan -zuur, n. blauw watermeter; ook z. v. a. a r ae o m e t e r of
hydród, n. jodium met waterstof; --zur; j hydrostatische balans, waterbahydrodérma, n. algemeene huidwaterzucht; - lans, een werktuig om de zwaarte van vloeihydrodynamiek, f. Phys. leer der waterkracht, stoffen te onderzoeken (naar zijne bijzondere
der waterbeweging, of de wetenschap van de bestemming en inrichting ook b i e r m e t e r,
wetten der beweging van vloeistoffen in 't al- brandewijnmeter enz. geheeten); ook
gemeen, z. dynamiek; - hydro-elék- toestel tot het meten der snelheld van strootriseh, adj., b. v. hydro-elektrische mend water; - hydrometrie, f. watermeting,
s t r o o m, de stroom van eene uit metalen watermeetkunst, wetenschap der meting van
en vloeistof bestaande galvanische keten; - de zwaarte, hoeveelheid, snelheid, drukking,
hydro-extracteur, m. gr.-fr. eig. wateruittrek- enz. van het water; - hydromètra, f. Med.
ker; toestel om droog te maken, centrifugale waterzucht der baarmoeder; - hydromphálus,
droogmachine; - hydrofuge, adj. fr. (spr. f u-zj' ) m. navelwatergezwel; - hydroneus, m. watervochtwerend; - hydrolugf ne, f. middel om gezwel, waterzuchtige zwelling; - hydronewaterdicht te maken (aluin en stearine) ; - hy- phróse, f. verwijding, uitzetting van het nierdrogáster, m. Med. buikwaterzucht, water- bekken, door gebrekkige pisloozing; - hydrozucht van de maag; - hydrogenium, n. Phys. nette, f. tuinspuit; - hydroníke, f. gr. (v. nitre,
waterstof, in 1766 door Cavendisch ontdekt; - de overwinning) eig. de wateroverwinning ; een
hydrogeniumpool, m. negatieve pool der Vol- behandelingswijze om allerlei geweven stoffen,
tasche kolom, van welke zich bij de ontbinding vilten en leder waterdicht te maken, zonder dat
van het water de waterstof afscheidt; - g e h y- daardoor het doortrekken van de lucht belet
d r o g e n e e r d, met waterstof verbonden; - wordt; - hydro-oxygeengaslicht, z. v. a. s i hydrogenisàtie (spr. -za-lsie), f. barb.lat. ver d e r a a 1-1 i c h t; - hydro-oxygeengas-mikroswaterstof; - hydrogeologie, f. gr.-bindgmet koop, m. soort van mikroskoop, waarbij het
leer van de vorming der aardoppervlakte door licht van eenen kalkcylinder, die door eene
water; - hydrogeoloog, m. z. v. a. n e p t u - vermenging van waterstofgas en zuurstofgas
n i st; - hydrogldssum, n. eig. watertong; (het zoogen. knalgas) in de sterke witte gloeiMed. zoogen. kikvorschgezwel onder den tong; hitte wordt gehouden, tot beschijning der voor- hydrographie, f. waterbeschrijving; - hydro- werpen dient; - hydroparastaten, m. pl. aangraaf, m. waterbeschrijver; - hydrographiseh, hangers van den gnosticus Tatiànus, die bij
adj. waterbeschrijvend, de wateren voorstellende het avondmaal water in plaats van wijn geof afbeeldende; - hydrographische bruikten; - hydropathie of hydropathika, f.
kaarten, waterkaarten, rivier- en zee- geneeskunst door water, watergeneeskunde; kaarten; - hydrographisch papier, soort papier, hydropáthiseh, adj. die betreffende; - by drowaarop men met zuiver water schrijft, waar- pericardium, n. waterzucht van het hartzakje; door blauwe of zwarte letters ontstaan (ten ge- hydrophaan, m. Min. wereldoog (oculus muntli)
volge van de chemische bereiding van het pa- eene variëtiet van den opaal, die water inzuigt
pier); - hydrokardie, f. Med. waterzucht van en zoo doorzichtiger en kleurspelend wordt; het hartzakje; - hydrokonïon, n. waterstuifbad; hydrophiel, m. z. h y d r o p h i 1 u s; - hy- hydrokranium, n. hersenwaterzucht, water- drophilieten, m. pl. versteende waterkevers ; hoofd; - hydrolèros, m. Med. onrustige krank- hydrophilus, m. watervriend; - hydroplan, m.
zinnigheid; - hydrolith, m. watersteen, eene waterzwever (vgl. a ë r o p 1 a n), licht motorsoort van witroodachtige kristallen uit Schot bootje, dat als 't ware over het water zweeft; Italië; - hydroloog, m. iemand, die-lande hydrophobie, f. Med. watervrees, hondswoede,
zich bezighoudt met de chemische bestand- 1 de verschrikkelijke ziekte, door den beet van
deelen der verschillende bronnen en dgl. wate- een dol geworden dier voortgebracht; - hyren; - hydrologie, f. waterleer, beschrijving der drophoor, m. waterdrager, lederen waterbuis ; onderscheiden wateren op aarde ten opzichte hydrophthalmie, f. of hydrophthalmus, m.
van de velerlei vreemde stoffen, waarmede zij waterzucht van het oog; - hydrophthalmlum, n.
vermengd zijn; - hydrolbgiseh, adj. waterkundig; blauwe kringen om de oogen met waterachtige
- hydrologlon, gr. of hydrologlum, n. nw.lat. opgeblazenheid; - hydrophysoeèle, f. waterwateruurwerk; - hydrofyt, adj. gemakkelijk in windbreuk; - hydropisie, liever hydropsie, f.
water oplossend; - hydrolyse, f. Chem. splitsing waterzucht; - hydrópiseh, adj. waterzuchtig; van zouten in bases en zuren onder inwerking hydropneumátiseh, adj. water en lucht (gas)
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betreffende;— hydropneumatisch app a r a a t, een toestel om gas onder water op
te vangen ; — hydropneumonie, f. longwaterzucht; — hydroposie, f. 't waterdrinken; — hydropoot, m. waterdrinker ; — hydrops, m. waterzuchtige ; ook z. v. a. h y d r o p s i e; — hydroptlka, h. pl. middelen tegen de waterzucht; —
hydropult, m. draagbare brandspuit, eene zuigen perpspomp tot tuin- en straatbesproeiing,
tot glazen- en rijtuigwasschen, en inz. ook om
een beginnenden brand te stuiten; — hydrórchis,
waterzucht aan den balzak; — hydrorrhaehie,
hydrorrhaehitis, f. waterzucht van de ruggegraat; — hydrosacchárum, n. suikerwater,
siroop uit water en suiker; — hydrosárka, f.
watervleeschgezwel; — hydrosarkocële, f. vleeschwaterbreuk; — hydroskoop, f. wateruurwerk,
een reusachtige in de diepte der zee borende
teleskoop, uitvinding van den Spanjaard Pino;
— hydroskopíe, f. waarzeggende waterbeschouwing; — hydrostatïka, f. Phys. waterstandsleer,
leer van het evenwicht der vloeistoffen; —
hydrostatisch, adj. die leer betreffende ; h ydrostatische balans, z. hydrom e t e r; — hydrostatische druk, de druk, door
water uitgeoefend op de wanden van het vat,
waarin het zich bevindt; — h y d r o s t a t i
een door graaf Real uitgevonden,-sehpr,
door Romershausen verbeterd toestel, door hetwelk door waterdruk inz. plantaardige stoffen
uitgetrokken worden; — hydrostatisch bed, n. waterkussen; — hydrostéon, n. Med. beenwaterbreuk, verwatering van de beendereinden en
het merg der pijpbeenderen; — hydrosudopathie,
f. z. v. a. hydrotherapie; — hydrotáchymeter, m. watersnelheidsmeter ; — hydrotechniek, f. waterbouwkunst; — hydrotéchnisch,
adj. waterbouwkundig; — hydrotékt, m. waterbouwkundige; — hydrotheologie, f. bewijs van
het bestaan en het werken van God uit het
water; — hydrotherapie, f. behandeling der
ziekten door 't gebruik van koud of warm water,
zoo in- als uitwendig; — hydrothion-gas, n. zwavelwaterstofgas; — hydrothion-zuur, zwavelwaterstof, gezwavelde waterstof; — hydrothorax, m. Med. borstwaterzucht; — hydrovárium,
n. waterzucht in de eierstokken; — hydroxaalzuren, pl. suikerzuren; — hydroxygeen, n. knalgas;-hydroxfl, waterrest, een atoomgroep, 1 atoom
zuurstof en 1 atoom waterstof; — hydroren, f.
pl. waterstofverbindingen, verbindingen der
waterstof met metalen.
Hydrioot, m. bewoner van het gr. eiland
Hydra, zij zijn bekend • als flinke zeelieden. .
Hyetographie, f. gr. (v. hyéíós, regen, v.
hein, regenen) eig. regenbeschrijving; geschrift
over de regenverhoudingen van een land.
Hyetoskoop of hfetometer, ook o m b r om e t e r, m. gr. (v. hyétos of ombros, de regen)
regenmaat of regenmeter, regenwijzer, een
werktuig om de hoeveelheid gevallen regen te
bepalen; — hyetometrie, f. regenmeting.
Hygëa, liever Hygiëa of Hygiëia, f. gr. gezondheid, v. hygies, gezond) godin der gezondheid,
dochter van Esculaap, afgebeeld met eerie
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slang, die zij uit ' eene schaal laat drinken; ook
reclamenaam voor een soort (kinder)meel; -hygeïsch, hygiënisch, adj. de gezondheid. of
gezondheidsleer betreffende ; — hygiëne, hygielne,
hygeologie, f. gezondheidsleer, z. v. a. d i ie t et ie k; — hygeïst, hygiënist, m. bevorderaar der
gezondheid; — hygiastika, f. gezondheidskunst;
— Hyginus, mansn.: de gezonde; — hygiokomie, f. gezondheidsverpleging.
Hygrokollyrlum, n. gr. (v. hygrós, a, ón,
vochtig) Med. vloeibaar oogmiddel; — hygrobarometer, m. luchtvochtigheidsmeter; — hygróeudiométer, m. meter voor de goede qualiteit
der lucht; — hygrologie, f. leer van de vochtigheid der lucht; — hygrológisch, adj. daartoe behoorende of die betreffende; — hygróma, n.
waterbeursgezwel; — hfgrometer, hygroskoop,
of n ó t i o m e t e r, m. vochtmaat, vochtigheidsmeter, een werktuig ter waarneming van
de vochtigheid der lucht; — hygrometrie, f.
vochtigheidsmeetkunst; — hygrométrisch, adj.
daartoe behoorende; — hygrophobie, f. 'vrees
voor vloeistoffen, watervrees ; — hygrophthalmie, 1. vochtige oogontsteking.
hygroskopisch, adj. water uit de lucht aan
verdichtend (bijgevolg als hygros--treknd
koop te gebruiken), ook: door opneming en
verlies van vorm veranderend.
Hyksos, pl. herderskoningen van semietischen
oorsprong, omstreeks 1700 v. Chr. naar Egypte
gekomen, heerschten aldaar tot 1548 v. Chr.
Hyle, f. gr. (= lat. sylva) eig. woud, bosch;
hout, bouw- en brandstof; bij de wijsgeeren:
stof, eerste of oorspr. materie (inz. voor den
zoogen. steen der wijzen); — hylaea, f. de grootste
woudstreek der Tropen, in Z. Amerika, zich uitstrekkend van Andes tot Atlant. Oceaan en
van Orinoco tot brazil. tafelland; — hylf rck,
m. stofbeheerscher, wereldgeest, wereldziel, die
de stof, de vormlooze materie, tot afzonderlijke
gestalten vormde;— hylobiérs, m. pl. (gr. hylóbioi)
woudbewoners, boschmenschen; — hylogenie, hylogenësis of hyloplastika, f. stofvorming; —
hylognosie, f. stofkunde; — hylologie, f. stofleer;
— hylonómisch, adj. (gr. hylon~s) in bosschen
grazende of levende; — hylopathísme, n. leer,
die aan de stof, als zoodanig, gevoel en hartstochten toekent; — hylophágen, m. pl. houteters,
houtvreters; — hylotheisten, m. pl. zulken, wien
de stof of de wereld tot godheid strekt; vgl.
p a n t h e ï s t ; — hylozoísme, n. bezieling
der eerste stof of leer van het stofleven, welke
aan de stof een wezenlijk zijn en oorspronkelijk,
eigen leven toeschrijft; — hylozoíst, m. aanhanger van die leer.
II men of Hymena us, m. (gr. Hymén, Hyménaios) Myth. de verbindende god, huwelijksgod, afgebeeld als een schoon jongeling
de bruiloftsfakkel in de hand; oneig. de echt,
aeu m. ook bruiloftshet huwelijk; — hymens,
lied pl. hymenieën, bruiloftsliederen; bruiloftsfeesten ; eigenlijk 'beteekent, hymen, n. gr.
(hymén, m.) weefsel, vlies, membraan; Anat.
maagdenvlies, teeken van den maagdom; —
hymenitis, f. ontsteking van het teedere
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vlies der ingewanden; - hymenódisch, adj.
vliesachtig; - hymenographie, f. vliesbeschrijving; - hymenoptka of^hpnoen,P1.
tér
N. H.
vliesvleugeligen, insecten met 4 vliezige, doorzichtige en geaderde vleugelen, b. v. wespen,
bijen enz. ; - hyménopteroloog, m. kenner der
vliesvieugeligen; - hymenopterologie, f. leer
van de vliesvleugelige insecten; - hymënotomie, f. vliesontleding.
Hyméttische honig, honig van den H y m e tt u s een gebergte in Attika, in de oudheid
zeer beroemd.
Hymne, f. of hymnus, m. (v. 't gr. hymns,
m., fr. hymne, m. en f.) hooglied, lofzang, feest
goden en helden; van--lied,nz.trva
daar ook voor geestelijk lied, chr. kerklied;
dergelijke hymnen, zooals in de roomsche en
grieksche kerk in de horse canonicae (z. horse)
gezongen worden, heeten verschillend: b. v.
h~ epistolici, omdat men ze in de mis voor
het epistel, hymni evangelici, omdat men ze
vóor het evangelie zingt; de hymnus Ambrosianu s begint met de woorden: Te deem laud amus, z. ald.; de hymnus angelicus met: Gloria
in excelsis Deo, z. ald. ; de hymnus glori f icationis
met: Gloria patri, enz. ; de hymnus Marians =
magnificat (z. ald.); de hymnus trinitatis
= t r i s h a g i o n (z. ald.); - hymnarlum,
n. nw.lat. geestelijk gezangboek; - hymnist, m.
lof zangdichter, lofzanger; - hymnograaf, m.
lofzangschrijver of -dichter; - hymnologie, f.
't afzingen van lofliederen; ook kennis der chr.
kerkgezangen en kerklieddichters; - hymnoloog, m. die zich met de geschiedenis en litteratuur van het kerkgezang bezighoudt; - hymnológisch, adj. de geschiedenis van het kerkgezang
betreffende.
hyódisch, adj. gr. hyódes of hyoldes (v. hys,
zwijn) zwijnvormig, varkensachtig, inz. zwijnsnuitvormig; - hyophthálmos, m. varkensoogige,
kleinoogige; - hyoscyámus, m. eig. zeugboon;
zwart bilzenkruid, dolkruid, _ mallenwillempjeskruiii ; - hyoseyamine, f. uit het bilzenkruid ver-

kregen alkaloide.

hyp-, gr. vòorlettergreep z. h y p o.
Hypalbuminóse, f. gebrek aan eiwit in het bloed.
Hypaethron, n. gr. (hyp-aithron, v._ hypo,
onder, en aithér, a ether, z. aid.). open, onoverdekte ruimte.
Hypaktlka, n. pl. gr. (van hip-ágein, naar
beneden afvoeren) Med. zacht afvoerende
middelen.
Hypalláge, f. gr. (v. hyp-állássein, verwisselen, omzetten) Log. woordverwisseling, ver
sseling van enkele deden van den zin, b. v.-wi
als het begrip van een adjectief in een subst.
veranderd wordt, waarbij het eigenlijke subst.
in den genitief voorkomt: de pracht dezer boomen, in plaats van: deze prachtige boomen, enz.
Hypainaurósis, f. gr. (v. amauroen, verdonkeren) Med. onvolkomen zwarte staar.
Hypánte, f. gr. in de gr. kerk: z. v. a. lichtnijs (2 Febr.).
Hypapoplexie, f. gr. Med. geringe graad van
beroerte (apoplexie).

HYPER.

H~ f. gr. (hypáfé, scil. chordé, snaar, v.
his, hoogste, opperste) bovenste of naar

-

onze wijze van benoeming onderste of laagste
snaar van het oud-gr. toonstelsel.
Hypax, n. Phot. oxydatiemiddel, waarmee
men de negatieven wascht.
Hypelmon, n. gr. (v. by pó, beneden, onder
en élaion, olie) bezinksel, heffe of droesem-olie.
hyper, gr. (hypér) over, in samenst. inz. overmatig, overdreven (=lat. super); het wordt
in dezen zin willekeurig tot nieuwe woordvormen gebruikt, om de een of andere overmaat
of overdrevenheid uit te drukken (b. v. hyperaristocratisch, hyperreactionair, hypertolerant
enz.); - hyperaemie of hyperaemósis, f. (gr.
hyperaimàsis, v. haima, bloed) overvulling van
de vaten met bloed, volbloedheid; - hyperwsthésis, f. overgevoeligheid, te groote prikkelbaarheid; - hyperakusis, f. (v. ákusis, het hooren) bovenmate fijn, prikkelbaar, licht pijn
gehoor; - hyperaphie, f. (v. háptein, vgl.-lijk
h a p t i s e h) overgevoeligheid van 't gevoelvermogen; - hyperasthenie, f. (vgl. a s t h en i e) bovenmatige krachteloosheid, overgroote
zwakte; - hyperauzèsis, f. Med. bovenmatige
vermeerdering, ziekelijke vergrooting, inz. van
het regenboogvlies; - hyperbáton, n. (van
hyper-baineín, overschrijden) Gram. woord
plaatsing der woorden buiten-verztingof
hunne natuurlijke orde, b. v. g r o o t w a s de
vreugde,voorde vreugde was groot
- hyperbibásme, n. (v. bibádzein, laten gaan)
toon- of accentverplaatsing; letter-, lettergreepof woordverzetting; - hyperböle of hyperbool, f.
(gr. hyperbólè, V. hyper-bállein, boven het doel
uitwerpen) Log. overdrijving, bovenmatige
voorstelling van eenig ding, grootspraak; Geom.
kromme lijn, die de eigenschap bezit, dat het
verschil der afstanden van elk punt der kromme
tot 2 bepaalde punten (brandpunten) een
constante is; kegelsnede; - hyperbólisch, adj:
overdreven of overdrijvend, vergrootend door
woorden; vergrootenderwijze; Geom. den vorm
eener hyperbool hebbende; - hyperbolen
(spr. s=z) overdrijven, met overdrijving spreken; - hyperboréérs, m. (gr. hyperbóreios of
-bóreos) Myth. overnoordlanders of noordsche
volken aan gene zijde van B o r e a s, die
door vroomheid en gelukkig leven uitblonken;
in het algemeen volkeren der koude luchtstreek
in 't Noorden; iron. zonderlingen in manieren
en gewoonten; - hyperborèisch, adj. zeer noordelijk, in 't uiterste noorden gelegen; - hyperbulie, f. bovenmatig gestegen wilsvermogen; hypercinesie, f. Med. bovenmatige beweeglijkheid van eenig deel, ziekelijke prikkelbaarheid;
- hypercultuur, f. gr.-lot. overbeschaving; hypereyèsis, f. gr. (vgl. k y e s i s) te menig
zwangerschap; - hyperdrama, n. gr.-vuldige
tot opvoering niet geschikt, de voorstellingsmiddelen te bovengaand drama; - hyperdulie,
f. hoogste vereering, van Maria; - hyperdynamie, f. z. v. a. hypersthenie; -hyperemesie, f. overmatig braken ; - hyperenergie, f.
bovenmatige kracht, te sterk werkvermogen ; -
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h
hyperenérgisch,

a dj . bovenmate krachtig; yperepiidsis, f. bovenmatige grootte of toeneming van enkele doelen; - hypererethisie, f.
z. v. a. -h y p e r oe s t h e s i s;- hypergeus e, f.
ziekelijk verhoogd smaakvermogen; - hypërgon,
n. Phot. groothoekig dubbel anastigmaatob j ect i e z. a. (van Goerz).
Hyperkum, n. lat. (v. 't gr. hyp-érikon, h ypéreikon, van ereike, eriké, lat. erice, nw. lat.
erica, heide, dus eig. hypericum) Bot. St.-

Janskruid, hertshooi, een struikgewas van
velerlei soorten.
Hyperidris, f. gr. (v. hyper en h i d r os i s, Z. aid.) overmatig zweeten; - hyperion,
gew. onjuist hyperton, m. gr. (volgens eengen
v. hypér ion, de boven ons gaande, in de hoogte
wandelende; doch beter saniengetr. uit hyperionión, de zoon van H y p e r i o n) zonnegod,
zon; - hyperkataléktiseh, hyperkatalektlkos of
liever hyperkataléktos, adj. overtallig, heet een
vers, aan welks laatste voet nog éene lettergreep is toegevoegd (vgl. k a t a l e k t i k o s);
- hyperkathársis, f. eig. overreiniging; Med.
bovenmatige buikontlastingen; - hyperkeratosis, f. kegelvormige uitzetting van het hoornvlies; - hyperkrísis, f. al te hevige wisseling
een er ziekte, bovenmatige ziektescheidende
(kritische) ontlasting; - hyperkritiek, f. al te
gestrenge beoordeeling of recensie, vitterij;
twijfelzucht; hyperkritleus, m. overstreng
kunstrechter, aartsberisper, -vitter; - hyperkritisch, adj. overstreng, al te scherp in 't be-

oordeelen, vitziek, twijfelziek; - hyperlógiseh,
adj. oververstandig, boven 't verstand uitgaande; - hypermétrisch, adj. (versus hypernu ter) heet een vers met Bene de maat te boven
gaande eindlettergreep, die met de eerste lettergreep van het volgend vers bij het lezen moet
samenvloeien; - hypermetropie, f. vèrziendheid; - bypermetrópiseh, verziend; - hypernerveus, in hooge mate zenuwachtig; - hypernaea, hypernhia, f. elke ziekte met bovenmatig
gespannen werkzaamheid van den geest; hyperócha, f. gr. hetgeen een verpand voorwerp
bij verkoop meer waard is dan het verschuldigde bedrag; - hyperorthodoane, f. bovenmatige
rechtzinnigheid in 't geloof; overgeloof,
hyperorthodóx, adj. overrechtzinnig, stokstijf
geloovig; - hyperosmie, f. ziekelijk verhoogd
reukvermogen; - hyperootósis, f. Med. groot
beenuitwas; - hyperox f de of superoijde (vgl.
o x y d e), Chem. overoxyde, die oxydatie graad van een metaal, welke - meer zuurstof
dan de base, maar minder dan het zuur van
hetzelfde metaal bevat; - gehyperoxydeerd of
gehyperoxygeneerd, adj. boven een bepaalden
graad met zuurstof verbonden; - hyperoxydatie,
f. oververzadiging met zuurstof; - hyperpa thie, f. bovenmatige gevoeligheid of geneigd
ziekten; - hyperpáthisch, adj. over--heidto
gevoelig; - hyperphlegmatlseh, adj. bovenmatig
traag; - hyperphfsisch, adj. overzinnelijk,
bovennatuurlijk; - hyperpiméle, f. overmatige
vetheid; - hyperplerlisisy f. overopvulling (b. v.
der bloedvaten); - hyperaarkéma, n. wild
-
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vleesch;vleeschgezwel; - hypersarkósis, f. eig.

overmatige vleezigheid; aanzetting van wild
vleesch; het wild vleesch in wonden en zweren;
- hyperseerétie, f. groote afscheiding van vochten in het lichaam; - hyperskepticisme, n. overdreven twijfelzucht; - hypersophie, f. bovenmatige, aanmatigende wijsheid; - hyperspasmie, f. al te hevige spierbeweging; - hyperstheen of pantiet, n. aan het augiet verwant,
zwart of bruin mineraal met metaalachtigen
parelmoerglans ; - hypersthenie, f. (vgl. s t h en i e) bovenmatige sterkte van alle levens
ziekelijk verhoogde levenskracht-verichtng;
- hypersthéniseh, adj. overkrachtig, uit te
groote sterkte of kracht voortspruitend; hyperthymie, f. geestesziekte met vermetelen
moed ; - hypertonie, 1. overspanning; - hypertonisch, adj. overspannen; - hypertriehàsis, f.
bovenmatige, al te sterke haargroei; - hypertrophle, f. overvoeding, het groot -, dikworden
(het tegengest. van a t r o p h i e); - hypertróphiseh, adj. uit overvoeding geboren of da
mede samenhangend.
Hyphaema, n. gr. (van hypo, onder en haima,
bloed) uitstorting van bloed, inz. onder het oog;
- hyphaemisch, adj. met bloed onderloopen.
Hyphen, n. gr. (ontstaan uit hyph'hen, d. 1.
in eens, samen) het koppelteeken (-) in samen
-gestld
woorden.
Hypnos, m. gr. slaap, ook als goddelijk wezen
gedacht en als tweelingbroeder van den dood
(thanatos) voorgesteld; - hypnobátes, hypnobaat, m. slaap- of nachtwandelaar; - hypnobatésis, hypnobatie (spr. -ba-tsie), f. 't slaapwandelen; - hypnologie, f. leer van het slapen; hypnopathie, f. slaapziekte, ziekelijke verandering van den slaap; - hypnophobie, f. slaapvrees, 't opschrikken uit den slaap; - hypnopsyehie, f. zieleslaap; - hypnose, f. kunstmatige magnetische slaap, gedurende welke door den arts
genezingen kunnen worden aangebracht door
suggestie; - hypnotiseeren, in een kunstmatigen
slaap brengen; - hypnoskoóp, f. apparaat om
uit te maken of iemand geschikt is om gehypnotiseerd te worden; - hypnotiseur, m. iemand, die hypnotiseert; - hypnoticum, n.
slaapverwekkend middel, slaapdrank; - hypnótisch, adj. slaapverwekkend, verdoovend,
bedwelmend.
hypo, gr. voorz. (hypó), voor eenen klinker
h frp- (= lat. sub) onder, van onderen, onder
vele samenstellingen, waar het soms-an(i
ook eene vermenging beteekent, vgl. h y p ok r a s) of iets ondergeschikts, een geringeren
graad (vgl. hypamaurosis, hypo-

s p a s m a enz.).
Hypo, n. Phot. verkorting van n a t r i u mh y p o s u 1 f i e t (z. a.) het fixeerzout bij de
photographie in gebruik.
Hypobásis, f. gr. (vgl. b a s i s) de onderlaag,
grondlaag, het voetstuk.
Hypobiásme, n. gr. (v. biádzein, dwingen, afdwingen) Math. 't terugvoeren of herleiden van
Bene vergelijking tot eene andere van lageren
;raad.
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Hypoblepháron, n. gr. (v. blépharon, ooglid)
zwelling onder het ooglid ; ook kunstoog.
Hypobblon, n. gr. (v. hypo-bállein, onderwerpen, wegwerpen of -leggen) Jur. toevoegsel
tot, aangroei van het door de vrouw ingebrachte
huwelijksgoed; Rhet. voorloopig antwoord op
een vraag.
Hypoeaustum, lat. of hypokauston, gr. n.
(v. hypo-kaíein, van onderen aansteken) stookvertrek, bij de Ouden eene gewelfde plaats
met een vuurhaard en buizen, waardoor de
daarboven liggende kamers verwarmd werden;
inz. zweetkamer, zweetbad, badkamer.
Hypochloraat, n. Chem. onderchloorzuur zout;
– hypochlbris caleicua, bleekpoeder.
Hypoehondrium, n., pl. hypochondrien, gr.
(hyj^ochondria, pl. onderlijf; v. hypo, onder, en
eh& ndros, borstkraakbeen) streek aan beide
zijden onder de korte ribben, de onderkraakbeenstreek; – hypochondrie, f. onderlijfsziekte,
miltzucht, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid;
soms ook grilziekte, gemelijke luim; – hypothondrïst of hypoehondriäeus, ook hypoehónder,
m. miltzuchtige, zwaarmoedige, grilzieke, gemefijke knorrepot; – hypoehóndrisch, adj. miltzuchtig, buikzenuwziek; zwaarmoedig, vol luimen
en kuren; – hypochondrialgie, f. hypochondrische pijn.
Hypoehorèma, n. hypochorèmasis, f. stoel
lijfsopening.
-gan,
Hypochtma, n. en hypoehtmis, f. gr. (v.
chéein (wortel, chy) gieten) eig. ondergieting,
onderlooping; Med. grauwe staar.
Hy poeranium, n. gr. (v. kranjon, schedel)
Ied. verzwering, onder de hersenpan.
,

-

hypoerateriformis, adj. lat. Bot. trompets-

gewijs, bekervormig.

Hypoeykloide, f. gr. (vgl. c y k 1 u s, c yk 1 o i d e) Math. kromme lijn, die aan een punt
in den omtrek van een cirkel, welke zich op den
binnenomtrek van een anderen cirkel voortwen telt, beschreven wordt; ook e p i c y k 1 o i d e.
Hypodema, n. gr. ( „onder den voet te binden ")
zool, sandaal.

hypodermátiseh, adj. gr. (vgl. d e r m at i s c h) onder de huid aanwezig; – hypodérmis, f. voorhuid van den kittelaar, die door
de inwendige schaamlippen wordt gemaakt;
hypodermoklÇrsis, f. onderhuidsche ingieting
b. v. bij cholera, met zoutoplossing.
Hypodésis, f. of hypodésmus, m. gr. (v. hypodein, onderbinden) Chir. onderbinding van een

-

bloedvat.
Hypodiakónus, m. gr. (z. d i a k o n u s)
geestelijke tweede helper.
Hypodiastóle, f. gr. (z. d i a s t o l e 3) Gram.
klein zindeeltje; komma.
Hypodidaskálus, m. gr. (v. didáskalos, leeraar)

ondermeester.
Hypodroom, m. gr. (hypó-dromos, eig. plaats
om onder- of in te loopen, v. drómos, loop,
trechein, loopen) overdekte wandelplaats. Hypogwum of hypogeion, n. gr. (v. gain, gè,

aarde) onderaardsche ruimte; keldergewelf,
groeve, grafkelder.
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Hypogäla, n. gr. - (v-. gala, melk) Med.. melkoog, uitstorting van wit,- weiachtig vocht in
de oogkamers.
Hypogastrium, n. gr. (v. gastér, buik) 'onder
-lijf,deonrbukst;–hypgáic,adj.
tot het onderlijf behorende; – hypogastroeèle,
f. darm- of netbreuk aan het onderlijf; – hypogastrorrhèxis, f. buikbreuk met scheuring van
het buikvlies.
Hypogelon, z. h y p o g ae u m.
Hypoglóssis, f. gr..(vgl. g l o s s e) kikvorschgezwel, gezwel onder de tong; –. hypogióssus,
m. ondertongzenuw, spraakzenuw.
Hypogramma, n. gr. onderschrift, inz. opschrift aan den voet van zuilen.
hypogfnisch, adj. gr. Bot. onderstandig (van
planten, waarbij de meeldraden onder het
vruchtbeginsel op den bloembodem staan).
hypokdrpiseh, adj. gr. (van karpós, vrucht)
Bot. onder het vruchtbeginsel aanwezig.
Hypokathársis, f. gr. (z. k a t h a r s i s) Med.
buikzuivering door den stoelgang, . zachte
ontlasting.
Hypokophósis, f. gr. (vgl. k o p h o s i s) hardhoorigheid in matigen graad.
Hypokorísma, n. of hypokorismos, m. gr. (v.
hypo-koridzesthai, eig. zich als een kind aan
vandaar een kind vleien, streelen,-steln,
v. kóros, knaap, koré, meisje) vleiend woord;
verzachtende uitdrukking; vgl. e u p h e m i sm e; – hypokoristikon, n. liefkoozend of fluweelen woordje; verkleinwoord, z. V. a. d iminutivum.
Hyp okras, m. gr. (fr. hypocras, van 't gr. keránnymi, ik meng, krdsis, menging) met krui
suiker gemengde wijn, kruidenwijn.-derijn
Hypokrisie of hypokrisis (spr. s =z) f. gr. (v.
hypokrinesthai, antwoorden; als tooneelspeler
taal en antwoord geven, eene rol vervullen;
veinzen) veinzerij, huichelarij, schijnheiligheid,
fijnvroomheid; – hypokriet, m. (gr. hypokrites)
huichelaar, scheinheilige, pilaarbijter; – hypokritiseh, adj. huichelachtig, schijnheilig, geveinsd, valsch.
Hypolampsie, 1. gr. (hypó-lampsis, v. lampein, lichten, blinken) flauwe glans, flikkering;
lidvertrekking, zwakke kramp.
Hypomie, f. gr. (v. ómos, schouder) okselof schouderholte.
Hypomnèma, n. gr. (v. mimnëskein, herinneren) eig. herinnering; toevoegsel, naschrift;
ook z. v. a. protoko1, pl. hypomnemáta,
bijvoegsels, herinneringen; ook gedenkschriften;
– hypomnematograaf, m. gr. gedenkboekschrijver; ook z. v. a. protokollist.
Hypomochiium, n. gr. (v. mochlos, hefboom)
hef- of rustpunt, beweeg- of steunpunt., b. v.
van een hefboom.
Hypomorie, f. gr. (vgl. m o r i a) geringe
graad van stompzinnigheid of krankzinnigheid.
Hyponastie, f. Bot. 't sterk aan de onderzijde
n vooral der bladvormige,
ge
groeien der deelen,
bij planten, zie e p i n a s t i e.
Hyponoëma, n. gr. (vgl. n o é m a) vooroordeel, waan, vermoeden.
-
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Hypontehon, n. gr. (van ónyx, nagel) Med.
uitstorting van bloed of etter onder den nagel.
Hypophasie (spr. s=z) f. gr. (hypóphasis, v.
phaínein, aan 't licht brengen, toonen) eig.
halfzichtbaar worden der oogera; verschijnen
van 't wit in 't oog gedurende , den slaap; vgl.
lagophthalmie.
Hypopheet, m. gr. (hypophètès) verkondiger,
verklaarder, uitlegger, inz. van den goddelijken
wil, orakelverklarend priester.
Hypophlegmasie, (spr. s=z) f. gr. (vgl.
p h 1 e g m a s i e) Med. zachte of sluipende ontsteking.
Hypophöra, f. gr. (v. hypo-phérein, eig. van
onder wegvoeren) Med. pijpzweer; Log. tegen
-werping.
Hypophthalmie, f. gr. (van opthalmós, oog)
of hypopion, n. (van óps, gezicht) Med. uitstorting van bloed in het bindvlies.
hypoplijllísch, adj. gr. (van phyllon, blad)
onder het blad groeiend; - hypophfilokarpiseh,
adj. met vruchten onder het blad.
Hypoplexie, f. gr. (vgl. a p o p 1 e x i e) geringe graad van beroerte, lichte beroerte-aanval.
Hypopodla, n. pl. gr. (v. poes, gen. podós, voet)
Med. voetmiddelen, onder de voetzolen gelegde
pappen, zuurdeeg enz.
Hypopsalma, n. gr. (z. p s a 1 m) 't antwoorden
(respondeeren) van het koor of de gemeente in de
roomsche Kath. kerk.
Hypopyon, n. gr. (v. poon) Med. etteroog,
verzameling van etter in de oogkamers.
Hyporehéma, n. gr. (van orcheisthai, dansen)
danslied, aan Apollo gewijd koorgezang met
dans.
Hyporrhinlon, n. gr. (van rhís, neus) de plaats
onder den neus, knevelbaard.
Hyporrhysis, f. gr. (vgl. r h y s i s) 't langzaam
afvloeien.
Hyposárka, f. gr. (van sarx, genit. sarkós,
vleesch) Med. huidwaterzucht; waterverzam.eling in het celweefsel op en onder de spieren.
Hyposeenlum, n. gr. (hyposkenion; vgl.
s c e n e) eig. ondertooneel; buitengedeelte van
het voortooneel.
Hyposkleriet, n. door Breithaupt zoo genoemde groengrijs tot olijfgroen veldspaat van
Arendal in Noorwegen, hoogstwaarschijnlijk
albiet met wat augiet vermengd.
Hypospadie of hypospadiasie (spr. s=z) f. gr.
(vgl. spádón, ontmand, wien de teeldeelen afgerukt zijn, van spáó, ik trek of ruk uit) Med.
misvorming waarbij de opening der pisbuis van
onderen beneden het roedehoofd is, in tegenst.
met e p i s p a d i e, z. aid. (de artsen hielden
dezulken weleer ten onrechte voor onbekwaam
tot den bijslaap: vandaar de naam); bij vrouwen: afwezigheid der pisbuis; - hypospadiwus,
m. iemand, die met dit gebrek behept is.
Hypospásma, n. gr. (z. s p a s m a) Med. geringe graad van kramp, inz. der oogleden.
Hypospathísme, n. gr. (van spathe, kleine
spadel) heelkundige operatie der Ouden ter genezing van de loepoogigheid (lippitudo).
H'yposphágma, n. gr. (v. sphádzein, eig. slach-
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ten, bloedvergieten) Med. uitstorting van bloed
in of onder het bindvlies.
HypostAsis of hypostáse, f. gr. eig. onderlaag,
wezen, voorwerpelijkheid (substantie), Myth.
van een godheid afgeleid, zelfstandig geworden goddelijk wezen; Med. bezinksel (b.v. der
pis); - hypostaseeren (spr. s=z), iets tot voorwerp, tot zelfstandigheid, tot substantie maken,
het kenteeken van eenvoorwerpzelf als voorwerp
beschouwen; - hypostatisch, adj. wezenlijk,
voorwerpelijk (substanti.ëel), zelfstandig, persoonlijk; - hypostatisehe vereeniging, vereeniging der goddel. en menschel. natuur in den
persoon van Christus; - hypostathme, f. gr. vast
bezinksel.
Hyposthenie, f. gr. (v. sthenos, kracht, sterkte)
gebrek aan kracht, krachteloosheid, verzwakking, in tegenstelling met h y p e r s t h e n i e.
Hypóstróphe, f. gr. (z. s t r o p h e) Med. omkeeren, inz. der baarmoeder; instorten bij zieken.
Hypostylon, n. gr. (v. stylos, zuil) overdekte
zuilengang.
hypotáktisch, adj. gr. (v. takíós, è, on geregeld)
zich onderschikkend, onderwerpend; volgende.
Hypotenuse, hypotenusa, f. (hypoteínoesa, scil.
pleura, zijde, v. hypoteínein, er onder gespannen
zijn, zich daaronder uitstrekken; vaak onjuist
,h y p o t h e n u s e) Math. grootste zijde van
een rechthoekigen driehoek, de zijde tegenover
den rechten hoek; vgl. k a t h e t e n.
Hypotheek, f. gr. (h ypothëkè, d. i. eig. onderlaag, onderlegsel, v. hypo-theinai, onderzetten,
enz.) lat. hypothèca, gerechtelijk beschreven onderpand, een pand- of grondbrief of de zekerheid
op eens anders vermogen als op een onderpand,
kusting, plecht; ook het pandrecht van een
schuldeischer; - geld op hypotheek
s c h i e t e n, d. i. tegen onderpand, gew. onroerend onderpand leenen; - hypotheekbank, f.
handelskantoor ter verkrijging, omzetting en
aflossing van hypotheken; - hypotheekregister,
n. pandboek, waarin de verpandingen der goederen en de dienaangaande gesloten verdragen
op hoog gezag worden ingeschreven; - hypotheekbrief, m. bewijs van onderpand; - hypotheekverzekeringbank, f. handelszaak tot verzekering van den hypothekairen schuldeischer,
dat hij interest en kapitaal op den bepaalden
tijd verkrijgt; - hypothèca conventionális, ver
onderpand; - h. generális, algemeene-dragmti
verpanding (die het geheel vermogen betreft) - h.
judiciàlis, gerechtelijke verpanding; - h. specidlis, bijzonder of bepaald onderpand; - h. tacita of
legalis, stilzwijgend onderpand, stilzwijgend
ontstaan pandrecht, of eene enkel door de wetten bepaalde verpanding, die niet uitdrukkelijk
behoeft beschreven te worden; — hypothecarius,
pl. hypothecarii of hypothecaire crediteuren,
schuldeischers op vast pand; - hypothekárisch,
hypothecair, adj. met pandrecht voorzien, pandschrifttelijk; - hypothekeeren, verhypothekeeren, iets verpanden, als onderpand stellen,
doen inschrijven.
Hypothénar, n. gr. (v. thénar, vlakke of holle
hand) Med. aan- en aftrekkende spier van den
38
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Hrrakothèrium, n. fossiel van een op het
pink ; - hypotenaria, f. lijn,, die de hand bezwijn gelijkend dier.
grenst aan de zijde van den pink.

Hypothesis of hypothése (spr. s = z), f. gr. (v.

Hyrax, m. lat. klipdas; - hyraeëum, n. dasjes-

verklaring eener zaak uitgaat, b. v. bij mathematische bewijzen of ter verkl4ring van natuur
- ex hypothèsi, overeenkomstig de-verschijnl;
onderstelling, onderstellenderwijs; - in hypothësi, met toepassing op het tegenwoordig geval;
- hypotheseeren (spr. s=z) onderstellen, aannemen, onderstellingen wagen; - hypothétisch, adj.
aangenomen, ondersteld, hetgeen men, ofschoon
niet bewezen, voorhands als waar aanneemt; hypothéton, n. gr. iets ondergelegds; iets onder
zetpil.
-steld;M.
Hypotrachelium, n. gr. (van tráchèlos, hals)
Arch. onderhals, gladde strook onder den hals
eener zuil.
Hypotrimma, n. gr. (v. hypo-Iribein, onder
elkander wrijven) kruidensoep, saus.

oogst of bloeiende lente) groene chineesche thee.
Hy(s)sop, f. gr. (hyssópos, lat. hyssápus) h y s o p, plantengeslacht uit de fam. der Lipbloemi-.
gen, groeit in Zuid-Europa van bitterachtigen,
eenigszins aromatischen smaak, tegen borst
gebruik, (1 Kon. 4, 33; Exod. 12, 22).-ziektn
Hystëra, f. gr. (hystéra, eig. fem. van hysteros,
a, on, dus : laatste of onderste ingewand in het
vrouwelijk lichaam) Anat. bij de Ouden baarmoeder met de seheede; thans enkel baarmoeder; nageboorte; - hysteralgie, f. pijn in de
baarmoeder; - hysteratresie, f. aangeboren sluiting of vergroeiing der scheede; - hysterelósis,
f. omkeering, omstulping der baarmoeder; hysterésis, f. nawerking b. v. bij de beweging,
de warmte; El. achtergebleven magnetisme; het
niet werkzame deel van den magnetiseerenden
stroom; - hysterésisstroom, m. stroom, die met
den nuttigen (werkzamen) stroom den, magnetiseerenden stroom uitmaakt; - hysterésisverlies of
hysterésisarbeid, arbeid die magnetischen kringloop teweegbrengt; - hysterlka of hysterie, f.

hypo- theine, onderzetten) onderlaag, grondslag; pis, surrogaat voor het bevergeel, afkomstig
onderstelling, ten grondslag gelegde stelling, aan ^ van den kaapschen klipdas (Hyrax capensis).
meering, voorwaardelijke stelling, het-nemig,
Hyson of hysson, n. eng. (spr. halssen; v.
als waarheid aangenomene, waarvan men ter 't chineesch hi-Isjoen, d. i. woordelijk : eerste

Hypotröpe, f. en hypotropiásme, n. gr. (v. tr. épein, wenden, keeren) Med. terugkeer, instorting
van zieken; - hypotrópisch, adj. terugkeerend,
gemakkelijk of gaarne wederkeerend.

Hypotypósis of hypotypóse, f. gr. (v. hypotypoen, afbeelden; vgl. t y p u s) Log. levendige

voorstelling in beeld, aanschouwelijke voor- zenuwziekte, waarvan 't wezen in korte woorden
stelling en verzinnelijking, korte schets, ontwerp. niet te omschrijven is, doch welker verschijnselen inzonderheid zijn: on- en overgevoeligheid,
Hypoxyde, z. s u b o x y d e.
Hypozeuxis, f. gr. (vgl. z e u g m a) Log. ver vaak aan ééne zijde des lichaams verlammingen
ieder lid der rede met een werk--bindgva en kramptrekkingen, terwijl de stemming der
woord, zoodat de rede uit afzonderlijke kleine patiënten prikkelbaar en vol kuren en luimen is;
zinnen bestaat.
- hystériseh, adj. tot de baarmoeder behoorende,
hypozoisch, adj. gr. onder de p a 1 w o z o i betreffende of voortkomende uit de hysterie, dus
-sche(z.ald) zenuwziek, overspannen, hartstochtelijk;-hysteformaties liggende.
Hypozóma, n. gr. sterk touw, waarmede de ritis, f. ontsteking der baarmoeder ;-hysterocële,f.
buik van het schip ondergord werd, om het baarmoederbreuk;- hysterodynie, f. baarmoederuiteenvallen der planken te voorkomen.
pijn; - hysterolïthen, m. pl. venussteenen, steen
Hypselologie, f. gr. (van hypsèlós, hoog, van kernen eener soort van t e r e b r a t u l i e t e n
hypsi, adv. hoog, hypsos, hoogte) eig. 't hoog (z. ald.); - hysterolithi.sis, f. steenvorming in de
spreken; grootspraak, pralerij, snorkerij ; - hypse- baarmoeder; - hysteroloxie, f. ombuiging,
loloog, m. grootspreker, praler; - hypsistariërs, scheeve plaatsing der zwangere baarmoeder; m. pl. christensecte der 4de eeuw te Kappadocië hysteromalaeie, f. verweeking der baarmoeder; in Klein-Azië, die den éenen God onder den hysteromanie, f. ontembare zucht naar mannen,
naam van H o o g s t e (hypsistos) en wel onder
't beeld des vuurs en des lichts vereerden en
daarbij vele joodsche en heidensche gebruiken
in acht namen; - hypsóma of hypsos, n. (eig. ver
hoogte) iets verhevens, verhevenheid; --hogin,

mansdolheid; - hysteromoehllon, n. hefboom
der verloskundigen; - hysteróneus, m. baarmoedergezwel; - hysteroparalysis, f. baarmoederverlamming; - hysteropathie, f. baarmoederlijden, ook z. v. a. h y s t er i e; - hysterophoor,
hypsologie, f. leer van het verhevene ; - hyp- m. baarmoederdrager, een instrument voor vrousometer, m. hoogtemeter, speciaal voor hoogte wen ; - hysterophthlsis of hysterophthóe, f. baaringerichte metaalbarometer; - hypso--meting moedertering; - hysterophysèma, n. windgezwel
thermometer, m. een door Regnault uitgevonden der baarmoeder; - hysteroplásma, n., pl. hystewerktuig om de hoogte te meten door middel van roplasmáta of hysteroplásmen, nabootsingen van
de temperatuur van kokend water; - hypso- het scheedegedeelte en van den mond der baarmetrie, f. hoogtemeting; hoogtemeetkunde; - moeder in was, inz. ten opzichte van de verandehypsométrisch, adj. die betreffende, b. v. h y p- ringen tijdens de zwangerschap; -hysteropsophie,.
sometrische tabellen, tafels voor de f. trommelzucht der baarmoeder; - hysteroptósis,
hoogtemeting; - hypsophónos, m. iemand, die f. uitzakking van de baarmoeder; - hysterorrhaeene hooge stem heeft. .
gie of hysterorrhaea, bloedvliet uit de baarmoeHypurgie, f. behandeling en verpleging van der; het 2de woord ook: witte vloed uit de baarzieken.
moeder;- hysterorrhèxis, f. baarmoederverscheu-
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ring ; - hysteroskopie, f. onderzoek der baarmoeder
met den spiegel (speculum u) ter erkenning en
genezing van velerlei kwalen; - hysterotoom, m.
werktuig voor de keizersnede; - hysterotomie, f.
keizersnede, opensnijding der baarmoeder; hysterotomotoeie, f. geboorte door de keizer
-sned.
Hystéron, n. gr. (hysteros, a, on, laatste, achterste, volgende) eig. iets later- of achteraankomen ; Med. nageboorte; - hystéron-protéron
of hysteroprbton, n. het achterste voor, eene
omkeering der uitdrukking, waarbij twee begrip
verwisseld worden, dat het laatste-penzodaig
eerst en het eerste laatst staat, b. v. hij kleedde

IBERIR

zich en stond op (Roman v. Walewein); - hysterergie, f. nawerking van geneesmiddelen; hysterogeen, adj. later geboren of ontstaan; hysterologie, f. vooraanzetting van 't achterste of
laatste; - hysteropótmos, m. voor dood gehoudene, verdwenene, die na lange afwezigheid
terugkeert; een weder levend geworden schijn
dood herrezene.
-doe,van
Hysteroneus enz. ; - hysterotomotoeie, z. ond.
h y s t e r a.
Hystrieiásis, f. of hystricisme, n. gr. (v
hgstrix, stekelvarken) Med. stekelvarkensziekte,
stekelvarkensuitsiag; - hystrieiet, m. stekelvarkenssteen.

I.
I, als rom. getalteeken — 1; - I. = imperator,
keizer; - i = in, in; - ib. of ibid., lat. afkorting
voor ibidem; - ICtus = f urisconsultus; - id.
idem; - i. e. = id est (z. ald.); - I. H. S., een
opschrift aan de ordeshuizen en andere gebouwen der Katholieken, zijnde de eerste drie letters
van den met grieksche letters geschreven naam
Jezus: IH2J 0 r2J, verkeerdelijk verklaard door
in hoc salus, hierin het heil, of Jesus hominum
salvàtor, Jezus der menschen heiland, of Jezus
hortátor sanctàrum, Jezus, de vermaner der heiligen; - Imp. = imperium, imperator; ook wel: im-

peratief;- incl. of inclus. — inclusive;-J. N. D.
in nomine Dei, in den naam des Heeren; - ind. _
indicatie/; - in/.. = infra; of in /uncle;
uncle; of infinitief ;
-Inf. = i n f u s u m; - inf. aq. ferv. q. s. of s. q.
= in f unde aquae f ervidae quantum sul icit of
sufitem quanlitàtem, z. i n f u n d e e r e n; -

I. N. J. = in namine Jesu, in den naam van
Jezus; - I. N. R. I. — Jezus Nazarënus Rex
Judceorum, Jezus van Nazareth, koning der
Joden; - I. N. S. T. = in nominae sanctae trinitdtis, in den naam der heilige Drieeenheid; -

inv. = invénit z. ald. ; - i. q. = id quod of
idem quod, d. i. hetzelfde wat, enz.; - it. = item
(z. ald.); - Ir. chemisch teeken voor iridium; -I,

als muntteeken voor Frankrijk: Limoges; voor
Oostenrijk: Schemnitz in Hongarije; in het
Duitsche rijk: Hamburg.
lakehos, d.i. schreeuwer (bij Vondel „schreier")
m. gr. mystieke naam van Bacchus (z. ald.); ook
jubelgeschreeuw of jubellied op de feesten van
Bacchus.
lakoet-aga, m. turk. overste der gesnedenen
bij den schat van den sultan.
Ialémos, m. gr. klaaglied, treurlied.
lamatologie, f. gr. (v. lama, genezing, geneesmiddel, iásthai, genezen) leer der geneesmiddelen; - iamoteehnie, f. artsenijbereidingskunst; lamotéchnisch, adj. de artsenijbereidingskunst
betreffende.
Iambus, z. j a m b u s.
lapetos, z. J a p e t.

Ian, m. deensch (eng. earl) benaming der
deensche edelen in de middeleeuwen.
latralipt, m. gr. (iatraleíptës, v. intros, arts, en
aleiphein, zalven) zalvenarts, een geneesheer,
die door inwrijving geneest, masseur; - iatraliptlka, f. zalfgeneeskunst, wetenschap om ziekten door zalven en andere uitwendige middelen
te genezen, massage; - latrarehie, f. heerschappij,
der artsen, artsenvermogen; - latreusis, iatrie of
iatrèia, f. genezing; genees- of artsenijkunst; latreusiologie, f. genezingsleer; - iátriseh, adj.
geneeskundig; - iatrochemie, f. geneeskundige
scheikunde, d. i. dat gedeelte der chemie, 't welk
het naast met de geneeskunde in verband staat;
onderscheiden van c h e m i a t r i e (z. ald.); latroehemleus, m. kenner of leeraar der geneesk
scheikunde; - latrognomika, f. leer van de herkenning'der ziekten, z. v. a. d i a g n o s tie k; latralogie, f. leer van de geneeskunst; - latromantle (spr. tie = tsie) f. geneesk. waarzeggerij ; -latromathematika of iatromeehanika, f. toepassing van wis- en werktuigkundige waarheden op
de geneeskunde; - latromathematiei of latromeehanici, m. pl. aanhangers van eene door
B o r e 11 i te Pisa in de 17de eeuw gestichte
geneesk. school, welke de verrichtingen van het
menschelijk lichaam, als die eener eenvoudige
machine, naar werktuigkundige wetten wilde
verklaren; - latrophobie, f. vrees voor artsen; iatrophyslka, f. geneesk. natuurleer; - iatros, m.
geneesheer, arts; - latrosophist, m. wijsgeerig geneesheer; - iatroteehu a, f. geneeskunst; inz.
wondheelkunst.
Iberle, n., gr. en lat Iberia, f. Spanje en Por
oude Hispania, d. i. het geheele pyre--tugal,he
neesche Schiereiland; - Iberiër, m. (lat. Ibèrus,
gr. Iber) Hispaniër of bewoner van het pyreneesche Schiereiland. De Iberiërs (d. i. aan gene
zijde wonenden, het eerst door de Pheeniciërs
zoo geheeten; vgl. hebraicus), wellichtdeoudste
europeesche natie, bewoonden behalve het Pyreneesche Schiereiland ook het zuiden van Gallië,
en strekten zich in vroeger tijd nog verder naar
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't zuidoosten uit; hun laatste overblijfsel leeft
nog voort in de B a s k e n. Uit de vereeniging
van iberische met celtische stammen ontstonden
de C e 1 t i b e r i ë r s, die de hoogvlakten van
midden-Hispanië bewoonden.
Ibèris, f. gr. en lat. Bot. wilde kers, taschkers,
boerenmosterd, scheefbloem, plantengeslacht uit
de fam. der Crucifeeren.
Ibex, m. lat. steenbok.
ibidem, lat., afgek. ibid. of ib., ter zelfder
plaats, in hetzelfde geschrift, op dezelfde bladzijde.
Ibis, m. N. H. nijlreiger, een moerasvogel, die
op den ooievaar gelijkt, inz. in Egypte inheemsch
is en bij de oude Egyptenaren goddelijke eer
genoot, daar hij als het zinnebeeld van T h o t
(z. ald.) werd beschouwd; - ibiocephólisch, adj.
gr. met een ibiskop.
Ibka, f. turk. bevestigings-ferman.
Iblis, m. arab. duivel bij de mahomedanen.
Ibn, m. arab. zoon z. V. a. b e n (z. ald.).
Ibné-kelb, m. arab. hondenzoon, spotnaam
der mohamedanen voor joden, christenen enz.
Ibrahim, arab., z. v. a. A b r a h a m, z.
ald.
Ibrik, turk. giet- of waterkan; - ibrikdar-aga,
m. turk. eig. de heer der waterkannen, hij, die
den sultan water over de handen giet.
Ibum, n. hebr. huwelijk van een Jood met
de vrouw van zijn kinderloos gestorven
broeder.
Ibykus (de kraanvogels of kraaien van), beeld
der soms zonderlinge en onverwachte ontdek
geheime misdaden, omdat de moord-kingva

wond- of bloedwater (lat. serum sanguinis); ook
dunne etter, etterwater; - iehóriseh, adj. bloedwaterig, lymphatisch; - ichoreus, adj. etterig,
etterachtig; - ichorrhaemie, f. bloedvergiftiging
door opneming van brandige, etterwaterige stoffen in het bloed; - irhorrheeé, f. uitscheiding van
etterwater uit zweren.
Ichthya, f. gr. (v. ichthys, visch) gedroogde
vischhuid om te vijlen en glad te maken; haak
der verloskundigen; - iehthyelmum, n. vischolie,
traan; - ichthyites, m. holle vischsteen; - ichthyocentaurus, m., pl. -en (vgl. c e n t a u r u s)
gr. Myth. zeegodin met een vischstaart en twee
voorpooten van een paard, eene soort van
Tritons (z. ald.); - ichthyoeolla, zie i c h t h y o k o 11 a; - iehthyodéren, pl. kraakbeenvisschen; - ichthyodónten, pl. gr. versteende
vischtanden; - ichthyoglóssen, pl. versteende
vischtongen; - ichthyographie, f. beschrijving
der visschen; - ichthyokólla, f. vischlijm; ichthyol, n. Med. zwavelhoudend destillatieproduct van een gesteente in Tirol; middel
tegen rheumatisme en tegen ontsteking; hiervan
worden bereid ichthalbine f. (ichthyol en eiwit),
ichthargaan, n. een zilververbinding van ichthyol; - ichthyolíth, m. vischsteen, versteende
visch of afdruk van een visch in een gesteente; ichthyoloog, m. vischkenner, vischkundige; ichthyologie, f. leer van de visschen, vischkunde;
- ichthyomant, m. iemand die uit visschen waarzegt; - ichthyomantie, (spr. tie = isie) f. waar
uit de ingewanden van visch; - iehthyo--zegrij
morph of ichthyomorphiet, m. vischafdruk,
vischsteen; - iehthyomorphiseh, adj. vischvor-

der sage, door kraanvogels werd uitgebracht;
vergelijk ook: al zouden de kraaien
het uitbrengen, vgl. Prediker 10, 20.
Icabodskind, n. ongelukskind, zie Sam. 4,

schen levende menschen; - iehthyophagie, f.
't vischeten;- ichthyophthálmus, in. vischoogensteen, een als visschenoogen blinkende steen van
't kiezelgeslacht; - ichthyosaurus, m. vischhagedis, eene reusachtige diersoort der voorwereld,
uit de orde der krokodillen, die 't midden
houdt tusschen visch en hagedis en nog vaak
als versteend geraamte wordt aangetroffen; ichthyósis, f. Med. vischschubbenuitslag; ichthybtiscb, daarmede behept, daartoe behoorende; - ichthyspondyliet, m. vischgraatversteening; - ichthyotheologie, f. bewijs voor het
bestaan van God uit het wezen der visschen; ichthyotoom, m. anatoom met betrekking tot
visschen; - ichthyotomie, f. ontleding (anatomie)
der visschen; - ichthyotypolithen, pl. vischafdrukken op steen; - ichthyten, pl. vischversteeningen.
iei, adv. fr. (spr. isí) hier (in tegenst. met
la, daar).
Icon-, z. i k o n-.
Icosaëder, ieosandria, z. i k o-.
Icterus, z. i k t e r u s.
Ictrogeen, n. soort giftige alkaloide in de
lupine voorkomende, waardoor wel schapen ver
worden.
-giftd
Ictus, m. lat. (van icere, slaan, stooten) stoot,
houw, steek, slag; nadruk der stem, toonheffing,
klemtoon; - uno ictu, op eens; - sub ictu, in gevaar; - ictus arteriàrum, polsaderslag.

van den oudgr. lierdichter I b y k u s, naar luid mig; - iehthyophágen, pl. vischeters, van vis -

19-22.
Ichik-agasi-basji, m. hofmaarschalk aan het
perzische hof.
Ichneumon, m. gr.(van íchnos, spoor, ichneüein,
opsporen) eig. opspoorder; spoor, wezel, spoorrat of pharaonsrat, ook m u n g o, m., man g u s t e, f., egypt. n e m s, een op den bunsing
gelijkend roofdier van 't geslacht der stinkdieren,
van de fam. der civetkatten, inz. menigvuldig in
Egypte, waar het slangen, kikvorschen, muizen,
krokodilleneieren enz. verslindt (Viverra ichneumon, L.); - ichnognomika, f. spoorkunst, kunst
om de sporen op te zoeken; - ichnograaf, m.
teekenaar, ontwerper van plattegronden en machinerieën; - ichnographie, f. eig. spoorbeschrijving; grondteekening of plattegrond van een
gebouw; - ichnográphisch, adj. tot de grond
-teknigbhord,twepmaig.
Ichoglans of itsjoglans, m. pl. turk. (woordel.
jongelingen van het inwendige, van ttsch, inwendig en oglacn, jong mensch, enz.) pages van
het binnenpaleis of van den Grooten Heer, die
in alle turksche wetenschappen en lichaamsoefeningen onderwezen worden.
Ichbr, m. gr. oorspr. godenbloed, op bloed gelijkende vloeistof in de aderen der goden: Med.
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Id, n. lat. (het n. van i s, z. aid.) dit, dat b. v. vat zijn; - idealist, m. aanhanger van het idea-

Id est, dat is, dat wil zeggen.
Ida, 1) m. gebergte in Klein-Azië, aan welks
voet Troje was gelegen; P a r i s besliste hier
het pleit tusschen Venus, Juno en Minerva, en
G a n y m e d e s werd van hier door Jupiter
geschaakt; vandaar idwiseh, adj. tot den Ida
behoorende, daar wonende of vereerd, b. v. de
i d w i s,c h e Zeus (Jupiter), de i d w i s c h e
m o e d e r (Idea mater, d. i. Cybele); een ander
gebergte Ida ligt op Kreta; daar werd Jupiter
opgevoed, en men plaatst er ook de i d w i s c h e
d a k t y 1 e n, wien men de uitvinding van het
gebruik van het vuur en het metaalsmelten toeschrijft.
Ida, 2) oudd. vr. naam: (oudhoogd. Ida, Ilá):
de goddelijke.
Idalia, f. gr. bijnaam van Venus, naar de
stad I d a 1 ï u m, op het eiland Cyprus.
Idaveld, n. noorsch Myth. veld des arbeids,
de woonplaats der asen.
Idee, f., gew. n., gr. (idéa, v. idem zien; fr.
idee), pl. ideeën, aanschouwing, voorstelling, begrip, verstandsbegrip; ook in 't algemeen gedachte, ontwerp, plan; idée fixe, fr. z. onder
f i x e; - ideeén-assoeiàte (spr. t=ls), z. a s s oC i a t i e; - ideaal, n. nw. lat., in den ruimsten
zin: tegendeel van het r e a l e, r e ë e 1 e of
wezenlijke, het enkel voorgestelde, gedachte,
droombeeld; in engeren zin als wezenlijk gedacht voorwerp, dat volkomen aan eene idee,
eene voorstelling, een modelbeeld beantwoordt,
denkbeeldige voorstelling van iets in den toestand van volkomenheid; - ideaal of ideáliseh,
adj. slechts in de gedachte of in de voorstelling
bestaande, denkbeeldig, onwezenlijk, ingebeeld,
enkel gedacht; voorbeeldelijk, voorbeeldig; ideaal geld, n. niet werkelijk geslagen, enkel gedacht (gefingeerd) geld; - ideaal recht, n. natuurrecht;- ideale wereld, f. bovenzinnelijke wereld;ideale waarde, f. ingebeelde waarde ; - idealisch
schoon, adj. overschoon, wonderschoon, dichterlijk schoon, zoo schoon als het zich maar
laat denken; - idealiseeren (spr. s=z) tot idee
maken; iets tot het hoogste voorbeeld maken,
boven de wezenlijkheid verheffen, iets van zijn
onvolmaaktheden of gebreken ontdoen, veredelen of verfraaien; in de kunst : de voorwerpen
uit de natuur door de verbeeldingskracht zóó
voorstellen, dat zij in schoonheid of verhevenheid zich daarboven verheffen en het ideaal er
van zooveel mogelijk verwezenlijken; - idealisme, n. leer of wijsgeerige beschouwing van
oorspronkelijkheid en wezenlijkheid der verstandsbegrippen; het tegengest. van r e a 1 i sm e; ook: streven naar idealen; a b s t r a c t
i d e a 1 i s m e, de (Platonische) voorstelling van
een zelfstandig bestaan der oorspronkelijke begrippen; subjectief idea 1 i s m e (van
Fichte) schijnleer, volgens hetwelk de uitwendige dingen slechts verschijnsels zijn en alleen
het voorstellende of beschouwende wezen werkelijk is; objectief , concreet idea1 i s m e (van Hegel), volgens hetwelk de verstandsbegrippen in de werkelijkheid zelve ver-

lisme; ook: iemand die steeds idealen nastreeft;
- idealistisch, adj. idealisme betreffende, daarmede overeenkomstig, z. v. a. ideaal; - idealitelt, f. hoogste (ideale) volkomenheid.
idem, lat.. dezelfde, hetzelfde, afgek. id.;
idem per idem, gelijk met gelijk, de fout in de
bewijsvoering, ook cirkelbewijs (circulus in
demonstrando) geheeten, dat men als bewijsmiddel gebruikt, wat juist bewezen moet worden; idemíst, m. barb.lat., jabroer; - idemspirátie
(spr. 1=ts) f. nw.lat. gelijkgezindheid; - idéntisch, adj. (fr. identique, it. idéníico) eenerlei,
eenzelvig, een-en-het-zelfde, gelijkbeteekenend,
gelijkgeldend, Math. gelijk- en gelijkvormig,
c o n g r u e n t; tot denzelfden vorm herleidbaar; - identiteit, f. eenzelvigheid; eenheid van
wezen, volkomen overeenstemming; persoonsgelijkheid; - identiteitsbewijs, n. bewijs dat men
de persoon is, voor wien men zich uitgeeft; identiteits-systema, n. eenzelvigheidsleer van
S c h e 11 i n g, volgens welke het ideale en het
reale in de idee van het absolute een (identisch)
is; - identifieeeren, tot een-en-het-zelfde maken,
twee dingen onder een begrip brengen; - identifieàtie (spr, tie=isie) f. vereenzelviging, gelijkmaking, ineen- of samensmelting; - identigraphie, f. nw.lat.-gr., schriftgelijkheid.
Ideogram, n. (vgl. i d e e) ideographisch
teeken; - ideograaf, m. iemand die bij het schrijven geen klank- maar begripteekens gebruikt;
- ideographie, f. gr. begripschrift, dat niet enkele
klanken, maar geheele begrippen door schriftteekens voorstelt, schrift door algemeen verstaanbare begripteekens; - ideographïka, f. begripschrijfkunst, het algemeene teekenschrift,
vgl. p a s i g r a p h i e; - ideokraat, m. iemand
die de heerschappij der verstandsbegrippen voor
staat; - ideokratie (spr. t=ts) f. heerschappij
der verstandsbegrippen; - ideokratísme, n. streven om alles naar verstandsbegrippen te vormen, tegen de bestaande rechtsverhoudingen; ideologie, f. begripsleer, wetenschap van de
gronden der kennis, z. v. a. m e t a p h y s i k a;
- ideoloog, m. wie die wetenschap beoefent of
onderwijst; ook droomer, ziener, dweper; ideológisch, adj. wat tot de begripsleer hehoort.
id est, lat. dat is, afgekort i. e.
idioëléktrisch, adj. (van idios, a, on, eigen,
eigenaardig) z. e 1 e k t r i c i t e i t; - idiognomicus, m. iemand die zijn eigenaardige mee ningen heeft; - idiográphum of idiochiron, n.
eigen handschrift of onderteekening; - idiográphiseh, adj. eigenhandig, zelf geschreven; idiogynie, f. Bot. geslachts-afscheiding, de
plaatsing van de bevruchtingsdeelen der planten in afzonderlijke bloemen; - idiogf nisch, adj.
van gescheiden geslacht; - idiokràsis, f. (vgl.
k r a s i s) eigenaardige menging; eigenaardigheid in de natuur van een menschelijk of dierlijk
lichaam; - idiokràtisch, adj. eigenaardig gesteld,
eene eigen geaardheid hebbende; - idioktonie,
f. zelfmoord; - idiolatrie, f. zelfvereering, zelfvergoding; - idióma, idioom, n. eigenaardigheid
-

:
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(b.v. Theol. de afzonderlijke eigenschappen der
Godheid en der menschheid, welke zich in den
verlosser als vereenigd vertoonen in de c o mmunicatio idiomátum, vereeniging
der eigenschappen); inz. met betrekking tot de
taal van het land: landspraak, tongval (dialect),
spraakmanier, spraakeigen; ook elke eigenaardige, zelfstandige taal; - idiomátisch, adj. aan
eenen tongval of eene taal eigen; - idiomatographie en idiomatologie, f. leer van de verschillende landspraken of tongvallen; - idiometam, n. gr. voor zeker feest in het bijzonder vervaardigd lied; - idioot, m. gr. (idiàtës), eig. z. v.
a. particulier, inz. van staatszaken onkundige of
daarvan uitgeslotene uit de lagere volksklasse;
onwetend mensch, botterik, domkop, stompzinnige, onnoozele; sukkel; - idiopathie, f. Med.
eigenlijdigheid, plaatselijke ziekte van een
lichaamsdeel, zonder medelijdigheid der andere;
- idlopáthisch, adj. Med. onmiddellijk uit de
ziekteoorzaken volgende b.v. idiopathische
hoest, een oorspronkelijke hoest, die b.v. het
gevolg is van de prikkeling der longen, in tegenst.
van s y m p a t h e t i s c h e n hoest, die
b.v. het gevolg is van prikkeling der maag; idioaomnambulisme, n. gr.-lat. het s o m n a mb u 1 i s m e (z. ald.), dat zonder de werking
van een magnetiseur ontstaat; - idiospásme,
n. Med. kramp van een bijzonder lichaamsdeel;
- idiospástisch, adj. aan zulk eene kramp lijdend
of daaruit voortvloeiend; - idiosynkrasie, (vgl.
s y n k r a s i s) f. d. i. eig. eigenaardige menging, n.l. der bestanddeelen van het organisme;
al het eigenaardige van iemand ten opzichte van
zijne wijze van gewaarworden; de eigenaardige
vatbaarheid voor zekere indrukken, b.v. het
ontstaan van krampen op het zien eereer spin
enz. ; de inwonende neiging tot of de aangeboren
afkeer van zekere spijzen, dranken enz. ; idiosynkrátisch, adj. zulk een natuurneiging of
afkeer betreffende, daarin gegrond, van nature
eigen; - idiotie (spr. t= ts) f. stompzinnigheid; idiotïkon, n. woordenboek van een tongval (vgl.
i d i o m a) gewestelijk of landschaps-woordenboek, hetwelk slechts de aan de volkstaal van
eene zekere streek eigen woorden bevat; - idiodame, n. onregelmatige, gewestelijke uitdrukking, plat provinciewoord, eigenaardigheid van
eenen tongval; Med. stompzinnigheid ; - idiotiteit, f. eigenaardigheid, individualiteit; - idiotröphus, m. die eene bijzondere soort van voedsel noodig heeft; - idiotypie, f. gelijkvormigheid
in de bijzondere gedaante van vele niet-kristallinische lichamen.
Idjoek, f. mal. zwarte, bastachtige vezelstof
tusschen stam en bladstelen van den arènpalm,
waaruit in Ned.-Indië touw wordt vervaardigd.
Idokraas, m. olijfgroene of bruine steensoort,
z. v. a. v e s u v i a a n.
Idble, f. fr. (lat. idólum, v. 't gr. eídólon, d. i.
beeldje, schaduwbeeld,v. eidos, gedaante)afgods- j
beeld, afgod; - idioláter, m. (fr. idiolaire) afgodendienaar; aanbidder, bewonderaar, vereerder;
als adject, 'en adverb.: i .d o 1 a t e r, meestal
idolaat, afgodisch; smoorlijk verliefd, buiten-
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sprig beminnend, vertroetelend; - idololatrie
of gew. idolatrie, f. afgoderij, afgodendienst,
beeldendienst, beeldenvereering; - idologie, f.
leer der beelden;ookz.v.a. phwnomeno1 o g i e (z. ald.); - idolopaele, f. eig. afgodenmakerij ; Log. 't sprekend invoeren van een gestorvene.
fdonelteit, I. later lat. (v. idànéus, geschikt,
gepast, gelegen) passende tijd, geschiktheid, gepastheid, deugdelijkheid.
Idána, f. oude. (Idhunn, v. s. de blijde arbeiBende, van.idhja, arbeiden) Myth. Braga's gade
de godin van het terugkeerend groen der jeugd
en der onsterfelijkheid. Zij bezit eenige appelen,
waarin de oud wordende goden slechts behoeven
te bijten, om zich dadelijk verjongd te zien.
Idus, f. pl. lat., in het oud-rom. maanjaar de
dag van de vollemaan, vandaar in den rom.
kalender: de 15de dag der maanden Maart, Mei,
Juli en October, in de andere maanden de 13de.
Idylle, f. gr. (eidyllion, n. d. i. eig. beeldje,
verklw. v. eidos, gestalte, beeld) kleine schilde ring, tafereel uit het leven van eenvoudige natuurmenschen; inz. landelijk gedicht, herdersdicht, bekoorlijk tafereel van het land- en herdersleven, z. v. a. b u c c o 1 i s c h gedicht;
— idf lliseh, adj. landelijk; herderlijk, eenvoudig en onschuldig; - idylliseeren (spr. s=z) idyllisch opvatten of voorstellen.
Ierej, m. russ. priester (= gr. h i e r a r c h)
Iezel, n. barg. huis.
Ifing, m. noorsche Myth. stroom die de reuzenwereld van Asgard (de godenwereld) scheidt.
Ittichar, turk. eer, roem.
Igasoer, maleisch, z. v. a. ignatiusboon, z. ald.
Ighirmilk of ighirmisehlik, m. turk. rekenmunt van zilver = 20 paras of ongeveer 6 ct.
in waarde; - bejas-jirmilik (witte twintiger) =
20 piasters = f 2.15.
igitur, lat. derhalve, dus, bij gevolg.
Iglu, m. sneeuwhut der eskimo's.
Ignáme, f. (fr. igname, port. inhame, west-ind.
ihame, vgl. y a m; dioscoréa sativa, L.) onder scheiden soorten van het geslacht Dioscorea, in
warme luchtstreken, met groote voedzame wortelstokken, de yamswortel.
Ignatius, m. (van 't lat. ignis, vuur) mansn.:
de vurige; - Ignatiánen, z. v. a. J e z u 1 e t e n
(z. ald.); - ignatiusboonen, bittere, bedwelmende, in afwisselende koortsen en vallende ziekte
heilzame pitten der peervormige vrucht van den
i g n a t i u s b o o m (Strychnos ignatia) op de
Phillipijnsche eilanden, benoemd naar den stichter der Jezuietenorde, I g n a t i u s L o y ó 1 a,
daar de Jezuieten het eerst deze booreen naar
Europa brachten.
Ignelfk, n. turk. zundgat.
ignis, m. lat. vuur; ignis Antonin-, A n t on i u s-vuur, z. aid.; ignis f atuus, m. dwaallichtje; ignis persficus, perzisch vuur, eene
kwaadaardige ontstekingszweer; — igneseént,
adj. (lat. ignéscens, v. ignescére, vurig worden),
ontbrandend, ontstekend; ignéus, a, um, adj.
lat. Bot. vuurrood; - ignicola, m., pl. ignicolw,
nw.lat., vuuraanbidders; - ignipunetie, f. igni-
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punctuur, f. 't steken met gloeiende naalden
(points de feu) in lichaamsdeelen; - ignispieium,
n. waarzeggerij uit het vuur; - ignitie (spr. t=ts)
f. nw.lat., verbranding tot kalk en asch, chemische verkalking; het uitgloeien, de gloed; ignivómisch, adj. (later lat. ignívómus, a, um),
vuurspuwend.
ignóbel, adj. lat. (ignobilis, e, fr. ignoble; vgl.
nbo b e 1) onedel, slecht, gemeen, laag, schandelijk; - ignobiliteit, f. slechtheid, laagheid, gemeenheid.
Ignominie, f. lat. (ignominia, eig. berooving
van den goeden naam, v, in en nomen, z. ald.)
en fr. (spr. injominíe) smaad, schande, beschimping, oneer; - ignominiéus, adj. (lat. ignominiosus, a, um) smadelijk, onteerend, schandelijk,
eerloos.
ignoreeren, lat. (ignordre) v. ignãrus, onkundig, en dit v. 't ontkennende in en gurus, kundig) onwetend zijn, niet weten, inz. niet willen
weten, zich houden alsof men iets niet weet of
kent; - ignoramus, Jur. wij weten niet, 't is ons
niet duidelijk; - ignoránt, m. onwetend, weetniet,
domkop, stumper; - ignorántie (spr. t =ts) f.
(lat. ignorantia) onwetendheid, onkunde, domheid, ongeschiktheid; - ignorantia crassa, grove
onwetendheid; i. facti, onbekendheid met een
feit, met een voorval; i. juris of legis, onbekend
recht of de wet; i. supina, Jur.-heidmt
moedwillige onkunde (door nalatigheid, uitstel,
enz.) ; - ignorantijnen, m. pl. (fr. f rères ignoraníins) pl. monnikenorde, die zich met het onder
-wijsvan
kinderen bezighoudt.
ignosceeren, lat. (ignoscére, eig. niet willen
weten of kennen, v. gnoscére, noseere, leeren
kennen, kennen) niet meer gedenken, vergeven
en vergeten, als niet gebeurd beschouwen; ignoseéntie, f. (ignoscentia) vergeving; - ignoselbel, adj. (later lat. ignoscibilis, e) vergeeflijk; ignotus, a, um, adj. lat. onbekend ; - ignoti nulla
cupido, lat.

sprw.: naar het onbekende haakt

men niet; wat men niet weet, deert niet.
Ign7a, f. gr. Anat., knieboog.
Igra, f. slay. spel, dans; - igruschka, f. speelgoed.
Iguana, f. sp. soort van groote, eetbare hagedis in Z. Amerika, z. v. a. 1 e g u a a n.
Iguanodon, m. op den kangoeroe gelijkende
voorwereldlijke reuzenhagedis (in Engeland,
België en Hannover opgegraven).
Iguman of Igumen, m. russ. abt, prior van een
klooster (= h e g u m é n o s); - igumenja, f.
russ. abdis, superieure van een klooster.
Iguvijnsehe tafels, pl., zeven koperen tafels
met umbrische opschriften, in 1444 te Gubbio
(Iguvium) gevonden en aldaar bewaard.
Ihraam, m. arab. (eig. wijding) pelgrimsmantel
der mohammedanen, die naar Mekka gaan.
Ijar, m. hebr. de 8e maand van den Israël.
kerkelijken kalender (5 Mei — 2 Juni).
Ikan- wortel, m. kleine, scherp gekruide wortel uit China, bloedzuiverend en maagsterkend.
Ikarua, m. Myth. zoon van Dadálus, den
bouwmeester van het vermaarde labyrint op
Creta. Met zijn vader daarin gevangen ge1

IKPAL.

houden, ontvluchtte hij door middel van
kunstvleugels, door zijn vader vervaardigd.
Tegen het bevel van zijn wijzen vader te hoog
vliegende, smolt door de zonnehitte het was,
waarmede de vleugels aan zijne schouders waren
gehecht, en vond hij een ellendigen dood in do
zee, die naar hem later de Ikarische werd gebeeten. Vandaar is Ikarus fig. zinnebeeld van do
onbezonnenheid der jeugd; - ikariérs pl. communistische maatschappij in 1848 gesticht in
Iowa door Cabet, schrijver van een roman
l'Icarie, als Morus' Utopia.
!katten, mal. (ikat, band, mengikat, binden,
omwinden) tak van kunstindustrie in 0.-Indië,
een omsnoerings-procédé, waardoor men vóór
het weven, hetzij kettingdraden, hetzij inslagdraden verkrijgt, die naar een bepaald plan ten
deele gekleurd zijn.
Ikbal, f. arab. favorite in den harem.
Iki, turk. twee ; - iklik, m. turksche zilvermunt van 2 piasters = 21,5 cent.
Ikon, f. gr. (eikón; V. daar 't lat. icon) beeld,
evenbeeld, afbeeldsel; zinnebeeld, gelijkenis;
inz. gezegd - van de Grieksche (Russ.)kerk; ikonísme, n. afbeelding, zinnebeeldige voorstelling; tafereel; - ikóniseh, adj. (gr. eíkonikos)
gelijkend nagemaakt of afgebeeld ; - i k o n iS c h e s t a t u t e n, pl. nagebootste of gelijk
standbeelden, inz. in levensgrootte, in-vormige
tegensi. met de kolossale; - ikonoborzen, m.
pl. gr.-russ., sekte van beeldstormers in de russ.
Kerk; - ikonodülen, m. pl. beeldendienaars,
beeldenaanbidders; - ikonodulie, f. beeldenvereering, beeldendienst; - ikonograaf, m. beeld
portretschilder; - ikonographïe, f.-beschrijv;
beeldbeschrijving, kennis der beeltenissen, borstbeelden, standbeelden, inz. der Oudheid; ikonográphisch, adj. beeldbeschrijvend; - ikonoklást, m. beeldverbreker, beeldstormer; ikonoklastie, f. beeldstormerij ; - ikonoláter, m.
beeldaanbidder; - ikonolatrie, f. beeldenvereering, beeldendienst; - ikonoloog, m. kenner,
uitlegger van zinnebeelden; - ikonologie, 1.
beeldenkennis, verklaring der zinnebeelden en
oude gedenkteekens ; - ikonomachie, f. beelden
wegens de vereering en aanbidding der-krijg,
beelden van heiligen; - ikonomanie, f. overdreven zucht voor beelden, schilderijen enz. ; onverstandige vereering der heiligen-beelden ; ikonostaas, n. ikonostase, f. met heiligenbeelden
versierde afscheiding tusschen het allerheiligste
en het overige deel der kerk, beeldenwand in de
gr. kerk; - ikonostroof, m. beeldomkeerder (zeker glazen prisma).
Ikosa Bron of ikosaéder, n. gr. (v. eíkósí,
twintig, en hédra, zetel, grondvlak) twintigvlak,
door 20 gelijkzijdige driehoeken begrensd li
vierentwintigvlak;-cham;ikosterëd,n.
- ikosandria, n. pl. Bot. twintighelmigen, planten welker bloemen 20 en meer meeldraden hebben, die op den groenen kelkrand zijn vastgehecht, de twaalfde klasse in het stelsel van L.;
- ikosdndriseh, adj. twintighelmig.
Ikpal, f. turk. vrouw van den tweeden rang
in den harem van den sultan, vgl. i k b a 1.
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ILLIQUIDE,

Illacerábel, adj. lat. (illacerabilis, van laceráre,
ikra, f. russ. kaviaar.
Iktërus, m. gr. (iktéros) Med. geelzucht; — verscheuren) onverscheurbaar.

iktérisch, adj. met de geelzucht behept; — ikterocephálisch, adj. met geel hoofd; — ikteropódiseh
adj. geelvoetig; — ikteroptisch, adj. geeloogig; —
ikteroptériseh, adj. met gele vleugels; — ikterótisch, adj. met gele ooren.
II, pron. fr. hij, het (pl. its, zij), b. v. it n'y a
que le premier pas qui coute, alleen de eerste
II—, lat. voorlettergreep van woorden, die met
t beginnen, zie i n.
Ilámdbsji, m. turk. berichtgever.
Ilang-ilang, n. parfum, uit een indische plant

Ilacrimàtie, f. nw.lat. (v. illacrimáre, over
iets weenen) Med. tranenvloed.
illwsibel (spr. s=z) adj. lat. (illaesibilis, e;
vgl. 1 a e d e e r e n) onkwetsbaar, onschendbaar; — illaesibiliteit, f. nw.lat., onschendbaarheid, onkwetsbaarheid.
Illápsus, m. lat. (v. illàbi, binnenvallen; vgl:
1 a p s u s) het in- of binnenvallen.
illdta, m. pl. lat. (van in f erre, inbrengen) het
ingebrachte, nl. huwelijksgoed; — illàtie (spr.
t=ts) f. (lat. illatio) inbrenging, 't ingebrachte ;
gevolgtrekking, besluit; — illatief, adj. (lat.
illativus, a, um) eene gevolgtrekking aanwijzend,

bereid.

besluitend.

schrede kost moeite; els n'ont rien appris ni rien
oublié, zij hebben niets geleerd en niets vergeten.

it. „een Illatinist, m. barb.lat. niet-latinist.
schoone dag wordt des morgens gekend" d. i. illaudàbel, adj. lat. (illaudabilis; vgl. 1 a uiemands goede eigenschappen zijn reeds vroeg d a b e 1) onprijselijk, onloffelijk.
kenbaar.
ille, lat. gene (f. i 11 a, n. i 11 u d) b. v. ille
Be, f. gr. (ilè, of eilè, hoop, iets samengebalds) f ecit, cui pródest, diegene heeft het gedaan, de
Med. klomp; — ilëon of iléum, Ilion of ilium, m. misdaad bedreven, die er voordeel van heeft.
kronkeldarm; ook het darmbeen (os ilium of _ illecebreus, adj. lat. (illecebrósus, a, um, van
iléí); — iléus, m. (gr. eileós) darmkronkel; bra- illecébra, aanlokking, v. illicére, aanlokken) ver
king van drekstoffen (z. v. a. miserere); —
verleidend, verleidelijk.
-lokend,
iléisch of ilfisch, adj. tot den kronkeldarm be- illegaal, adj. mid.lat. (vgl. 1 e g a a 1) onwethoorende; — ileot^phus, f. buiktyphus; — iliokó- telijk, wederrechtelijk, onrechtmatig; — illegalisch, tot den kronkeldarm, en den karteldarm liseeren (spr. s=z) onwettig maken; — illegalibehoorende; — ileitis, f. ontsteking van den teit, f. onwettigheid, onrechtmatigheid.
kronkeldarm.
illegíbel, adj. nw.lat. (van legére, lezen) onIle, f. fr. (spr. iel') eiland; in oudere schrijfwijze leesbaar.
sland, spr. ailend ). illegitiem, adj. lat. (vgl. 1 e g i t i e m) onalsmede island,
isle (ook eng. spr. ai
hex, f. lat. (gehit. ilicis) steeneik; steekpalm rechtmatig, onwettig; ook onecht, buiten echt
(Ilex aqui f otium) ; — ilici f olius, a, um, adj. lat. verwekt; — illegitimiteit, f. nw.lat. onrechtmaBot. hulstbladerig; — ilicine, f. steekpalmbitter, tigheid, ongeldigheid; onechtheid.
eene bruingele stof, uit de bladeren van den
Uliberaal, adj. lat. (illiberális, e, vgl. 1 i b esteekpalm getrokken; — ilíeisch, adj. eiken, van r a a 1) onedel, ongrootmoedig, enghartig, beeikenhout.
krompen, laag, karig; onvrijzinnig; — illiberalig -lamp, f. kwikdamplamp, die ultraviolet lísme, n. nw.lat., onvrijzinnigheid (vgl. 1 i b elicht uitstraalt.
r a 1 i s m e); — illiberaliteit, f. (lat. illiberalitas)
Ilham, arab. goddelijke ingeving of inblazing. enghartigheid, lage denkwijze, ongrootmoedigIliácos intra muros peceàtur et extra, lat., eig. heid, karigheid, onvrij zinnigheid.
er wordt binnen en buiten de muren van
illiceeren, lat. (illicére) aanlokken, aanzetten,
111 i u m (Troje) verkeerd gedaan, d. i. van aanleiding geven.
weerszijden, overal gefeild; — Ilías of I iáde, f.
IIlicia, f. (van 't lat. illicium, aanlokking, lok--heldendicht van Homerus, dat den trojaanschen middel, uit hoofde van den aangenamen reuk>
oorlog bezingt; — Ilias post Homérum, eig. eene boomachtige struik in 0.-Indië, met zeer schoon
Ilias na Homerus, d. i. iets ontbeerlijks, over- aschgrauw, als anijs riekend hout; waarschijnlijk
tolligs ; — Ilias malórum, f. eene menigte van levert deze plant den b a d i a n op.
rampen en ongevallen.
illicite, adv. lat. (vgl. licel) Jur. ongeoorloofd,
I ielne, ilieiseh, z. ond. i 1 e x.
verboden; res illicita, f. eene ongeoorloofde daad.
.. Uingus, m. gr. (ilingos, v. íllein, draaien)
illico, adv. lat. (ontstaan uit in loco) dadelijk,.
draaien, draaiziekte, duizeligheid.
terstond.
iliokolisch, ilfon, z. ond. i 1 e.
illideeren, lat. (illidere, van in en laedere) aanilisch, adj. gr. (van I 11 u m of T r o j e.) slaan, aanstooten; aan stukken slaan, verbrij-trojaansch.
zelen; — illfsie (spr. s=z) f. (later lat. illísio)+
I ithyla, (gr. Eileithyia, als 't ware elèlythyia, 't aanslaan, indrukking, kneuzing.
do komende d. i. den barenden te hulp komende,
illimité, fr., of gei 11 i m i t e e r d, adj..
V. èlython, ik kom, elèlytha, ik ben gekomen) f. (vgl. 1 i m i t e e r e n) onbegrensd, onbeperkt..
gr. Myth. geboortegodin, beschermgodin der illineeren, lat. (illinére, v. Tinere, smeren) inbarenden, bij de Romeinen L u c i n a (z. ald.) smeren, inwrijven met zalven enz. ; — illiniIlkhan, m. mongoolsch, aanvoerder in den mént, n. wat tot insmeren dient; — illitie (spr.
oorlog; in 't alg.: heerschar, vorst.
tie=tsie) f. nw.lat. Med. inwrijving, insmering
Tll., bij natuurwetensch. benamingen afk. met olie of zalf, zalving.
voor J. K. W. Illiger (gest. 1813).
illiquide, adj. nw.lat. (z. l i q u i d e) onklaar,
it buon di Si conosce da mattina,
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onzuiver, nog niet vereffend, b.v. eene rekening.
Ills, z. ond. i 11 o s ; - illisie, z. ond. i 11 i
-dern.
Illiteràtus, m. lat. (vgl. 1 i t t e r a t u s) ongeleerde, ongeletterde; - illitteràta, pl. toonverbindingen, welke men niet met letters schrijven
kan (vgl. l i t t e r a), b.v. het huilen, zuchten.
-- Illitio, z. ond. i l l i n e eren.
Illoa, m. gr. (v. zllein, wentelen, draaien, ver
scheelziende, loensche;-draien,z.og)
- ills, f. eene scheelziende; - illósis, 1. 't scheelzien.
illótis manbus, lat. met ongewasschen handen,
d. i. zonder de noodige voorbereiding en zorg
-vuldighe.
illoyaal, adj. (het tegengest. van 1 o y a al,
z. aid.) onwettig, in strijd met den plicht.
illudeeren, lat. (illudére, v. ludére, spelen; vgl.
lusus) eig. met iets spelen, schertsen; hoonen,
bespotten, voor den gek houden; misleiden;
ontwijken, ontduiken, b.v. eene wet; verijdelen,
vruchteloos maken; - illusie (spr. s=z) f. (lat.
illusio, bespotting) misleiding, verblinding, dwaling, valsche inbeelding, begoocheling, inz. die,
welke door de schoone kunsten is teweeggebracht; schijnbeeld, zinsbedrog; - illusóriseh,
adj. nw.lat. (fr. illusoire) misleidend, verblindend
begoochelend; ontwijkend, bedrieglijk, sluw;
vruchteloos; een illusorisch verdrag,
een schijnverdrag.
illumineeren, lat. (illumináre, v. lumen, licht)
verlichten; met kleuren bedekken, kleuren;
ironisch voor: bedwelmen, dronken maken, een
roes aanzetten, benevelen; - illuminàten, m. pl.
verlichten, naam van 4 onderscheiden genootschappen: dat der A 1 o m b r a d o s in Spanje
op het einde der 16de eeuw; dat der G u e r in e t s omstreeks 1634 in Frankrijk (dwepers
en geestenzieners); in de 2de helft van de 18de
eeuw .eene vereeniging van mystieken in België,
en inz. sedert 1 Mei 1776 de i l l u m i n ate no r d e, door Weishaupt te Ingolstadt gesticht,
doch in 1784 op hoog bevel opgeheven (zij had
ten doel godsdienstige en staatkundige verlichting te bevorderen door ondermijning van het
kerkelijk leerstellig geloof, door verbreiding van
het deisme of den natuurlijken godsdienst, enz.);
- illuminateur, fr., later lat. illuminator, illumineerder en illuminist, m. verluchter; kleurder
van platen; - illuminator, in de middeleeuwen
z. V. a. m i n i a t o r; - illuminatie (spr. 1=4s)
f. (lat. illuminatio) verlichting, feestelijke ver
gebouwen enz. ook verlichting van-lichtngder
inwendige lichaamsdeelen (door elektrisch licht);
kleuring van platen; ook z. v. a. i n s p i r a t i e
(z. ald.)
Illusie, illusorisch, z. onder i 11 u d e e r e n.
illustre, fr. (spr. iluustr' ; v. 't lat. illustris, v.
lustráre, helder maken, verlichten) schitterend,
voortreffelijk, heerlijk, aanzienlijk, voornaam,
uitstekend, beroemd, doorluchtig; - illustrissimus, lat. doorluchtigste, beroemdste; - illustreeren, lat. (illustràre) ophelderen, in 't licht
stellen, verklaren; beroemd maken, op den voorgrond plaatsen, verheerlijken; ook versieren,
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opluisteren, inz. boeken met platen, vignetten,
met tusschen den tekst geplaatste houtsneefiguren, enz. (vandaar g e i 11 u s t r e e r. d e,.
verluchte, u i t g a v e n); - illustratie (spr. tie=
tsie) f. opheldering, verklaring; glans, roem,
onderscheiding eener familie; versiering van een
boek met platen enz. ; ook als titel en naam van
geïllustreerde tijdschriften; - illustraties, pl.
platen, vignetten enz. ter opsiering; - illustratief, adj. nw.lat. ophelderend, verklarend, uit
verlichter, ver--legndrwijs;utào,m.
luchter, ophelderaax; verfraaier, optooier.
Illutátie (spr. tie= tsie) f. nw.lat. (v. lutum,
slijk) Med. bestrijking met pap, slijk enz. (inz.
van jichtige ledematen); - illuteeren, met pap
of slijk bestrijken.
Iloten, z. v. a. H e l o t e n (z. ald.)
Use, f. oudd. naam: de kuische.
it tempo crescendo (spr. kresjéndo), it. Muz. de
beweging versnellende.
Iltizam, m. turk. verpachting der belasting
-hefing
aan den meestbiedende.
im-, lat. voorvoegsel van woorden, die met.
eene lipletter beginnen, z. i n.
imaginair, adj. fr. (spr. imazjinèr; van 't lat.
imaginarius) ingebeeld, vermeend; - imagineeren, lat. (imaginá ri, van imago, beeld, voorstelling) zich inbeelden of voorstellen, wanen, geboven, meenen; uitdenken, verzinnen, bedenken; vandaar Imagina, f. vrouwennaam: met
verbeelding begaafde, dweepster; - imaginàbel,,
adj. nw.lat. (fr. imaginable) uitdenkbaar, verzinbaar, wat men zich kan voorstellen of verbeelden; - imagindnt, m. (van 't lat. imagi ans)
een mensch vol inbeeldingen, een dweper, grillig
wezen; - imaginatie (spr. t=ts) f. (lat. imaginatio) inbeelding, voorstelling, verzinning, uitvinding, gedachte, inval; verbeeldingskracht.
Imám, m. arab. (imam, van amma, vooraangaan) eig. opperste, eerste, inz. weleer de beheerscher van Yemen in Gelukkig Arabië; de
vorst van Maskate aan de Perzische golf; de
twaalf imams van Irak, lenakomehingen van Ali, wier heerschappij te Medina naast
het khalifaat bestond; verder (gewoonlijk
i m a n) een turksch priester en schriftgeleerde,
het hoofd eener moskee; - iman-efféndi, m.
priester in het serail; - imamaat, n. ambt van
eersten moskeepriester en geestelijk rechter.
Imán, arab. (verwant met ons amen) het geloof aan God, Zijn engelen, Zijn gezanten, Zijn
(geopenbaarde) boeken en de Jongsten Dag.
Imáreth of liever , imáret, m. arab. (ima-rat,
van amara, bebouwen, bewonen) in 't algemeen
gebouw, woning, inz. openbaar gebouw; in engeren zin in Turkije eene soort van herberg, waar
schoolgangers en studenten eten en levensmid=
delen aan de armen worden uitgereikt.
imballeeren, z. e m b a 11 e e r e n; - imbargo,
z. embargo.
Imbatto, m. nw. gr. westenwind, zeewind.
imbeciel, adj. fr. (imbécile, v. 't lat. imbecillis,
imbecíllus, zwak van lichaam of geest), onvermogend, zwak van verstand, zwakhoofdig,
stompzinnig, onnoozel; - imbeciliteit, f. (lat. im-
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becillitas) verstandszwakheid, onnoozelheid,
stompzinnigheid.
iinbérbiseh, adj. lat. (imbérbis, e) baardeloos,
ongebaard.
imbibeeren, lat. (imbibére, v. bibére, drinken)
inzuigen, intrekken, tot zich nemen; Piet. vochten, bevochtigen, doorweeken, verzadigen; –
imbibitie (spr. t = ts) f. nw. lat. inzuiging, bevochtiging.
Imbondeiro, m. port. (spr. ei = é) apenbrood-

boom.
imborseeren, it. (imborsáre; vgl. b e tl r s) Kmt.

innen, ontvangen, beuren, i n c a s s e e r e n.
Imbrahar-basji, m. (bedorven uit het turksch
e,nnri-ákhor, gew. embrokhor, stalmeester, en
basch, z. ald.) opperstalmeester van den sultan.
Imbreviatuur, f. nw: lat. (mid. lat. imbreviatura, v. breviare, verkorten, brevis, kort; vgl.
a b b r e v i a t u u r) korte samenvatting van
behandelde zaken; p r o t o c o 1.
Imbrex, m. lat. holle dakpan; – imbricatus,
a€,, um, Bot. dakpanvormig, opeenliggend (van
doelen, die als dakpannen of vischschubben over
elkander liggen); – imbivus, a, um, Bot. over
elkander liggend.
imbriceeren, lat. (v. imber, zware regen, plas
beregenen, bevochtigen; – imbrifugisch,-regn)
adj. nw. lat. voor regen ondoordringbaar, regen
waterproef.
-dicht,
Imbroglio, m. it. (spr. iembróljo; vgl. o m brouilleeren en brouilleeren)verWarring, verwikkeling, warwinkel.
imbueeren, lat. (imbuére) eig. indoopen, indompelen; inwijden, onderrichten, bijbrengen,
inprenten.
Imbûto, m. ital. 1) inhoudsmaat op het eiland
Sardinië = 6,14 liter; 2) vlaktemaat aldaar =
248,9 vierk. meter.
Imeum, m. arab. geestelijk hoofd van een
moekim in Atjeh.
Imir, m. noorsche Myth. de verpersoonlijkte
e h a o s (z. ald.) en de daaruit ontsproten oud
-ste,
tweeslachtige reuzen.
imitecren, lat. (imitári, fr. inviter) navolgen,
nabootsen, naapen; – imit el, adj. (lat. imitaWis, e) navolgbaar, namaakbaar; – imit$tie
(spr. tne=tsie), f. (imitatio) navolging, nabootsing; naäperij; ook het nagevolgde, c o p i e; –
imttaíivum, z. ond. verbum: – imitator, m.
opvolger, navolger; – imitatórum servum pecus,
de kudde of het heer van slaafsche navolgers,
het gebroed van napers.
immaan, adj. z. immdnis.
immaeulábel, adj. later lat. (immaculabilis, e,
v. maculáre, bevlekken; vgl. macula) onbevlekkelijk; – immaculàtus, a, lat. onbevlekt, zonder
zonde; – conceptio immacul ta, onbevlekte ontvangenis (der maagd Maria); – immaculateneed, m. onbevlektheids-eed, de verzekering bij
eede, dat men gelooft aan de onbevlekte
ontvangenis van Maria.
immalleàbel, adj. nw. lat. (vgl. m a 11 e a b e 1) niet hamerbaar, niet door hamerslagen
uit te strekken.
immaneeren, later lat. (immanere, inblijven,
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manére, blijven) er in blijven, inwonen, aan
a neus) inwonend,-klevn;–imaét,
adj. (imm
innerlijk bijblijvend ; aanklevend; in iets blijvend; het tegengest. van t r a n s e u n t of
transcendent; immanente vorm
of methode der phi osophie, die met den
inhoud der leer een en daarmede volkomen in
overeenstemming is; – immanéntie (spr. t=ts) f.
't inwonen, bijblijven; eenzijn van 't beginsel en
den vorm van een phi osophisch stelsel; in de
nieuwere theologie : inz. inwonen van den goddelijken geest in de natuur of de stof.
immanifést, adj. lat. (v. maniféstus, openbaar,
klaar) niet klaar, niet helder, niet duidelijk.
immánis, e, adj. lat. onmatig groot, monsterachtig; wild, ruw, onmenschelijk, wreedaardig; –
immaniteit, f. overgrootheid, ontzaglijkheid,
ijselijkheid; onmenschelijkheid, wreedheid, gruwzaamheid.
Immánuel of Emanuel, m. hebr. (v. im, met,
anu, ons, en ei, Gods) mansn.: God met ons l
immarcescibel, adj. lat. (immarcescibilis, e, v:
marcescére, verwelken, flets worden) onverwelkelijk, onbederfelijk.
immarineeren, z. V. a. m a r i n e e r e n.
immartyrologiseeren (spr. s=z) lat. gr. onder
de martelaars (z. aid.) plaatsen.
immaterieel, adj. nw. lat. (vgl. m a t e r i e,
enz.) onlichamelijk, onstoffelijk, geestelijk; –
immaterialiseeren (spr. s=z) fr. immatérialiser)
onlichamelijk of geestelijk maken, vergeestelijken; – immaterialiteit, f. onlichamelijkheid der
ziel; stoffeloosheid; – immaterialisme, n. leer van
de onlichamelijkheid der ziel, z. v. a. s p i r i tualisme, in tegenst. met materialism e; – immaterialist, m. die de onlichamelijkheid :Ier ziel aanneemt of beweert.
immatriculeeren, nw. lat. inlijven, inschrijven,
in de m a t r i c u 1 a (z. ald.) of in een register,
b. v. op hoogescholen of van een vereeniging; –
immatrieulátie (spr. tie=tsie) f. inschrijving,
inlijving in een gild.
immatuur, adj. lat. (immaturus; vgl. m a t ur e e r e n) onrijp, ontijdig; – immaturitelt, f..
lat. (immaturitas) ontijdigheid, onrijpheid.
immediaat, adj. nw. lat. (vgl. m e d i a a t,
m e d i u m, enz.) als adverb. ook immediate, of
fr. ímmédialt (spr. ime-djaat'máii), onmiddellijk, zonder tusschenkomst van een derden;
oogenblikkelijk, dadelijk; – immediatiseeren
(spr. s=z) onmiddelbaar, d. i. vrij maken; –
immediatief, adj. niet bemiddelend, onmiddellijk
aanduidend, b. v. een werkwoord, dat zonder
bijvoeging van een zelfstandig naantwoord het
begrip eener handeling volledig voorstelt, als
k a m p e n, g a a n, enz. ;– immediëteit, f.
onmiddellijkheid, onafhankelijkheid van eene
ondergeschikte macht, rechtstreeksche onder
-geschiktd.
immedicàbel, adj. lat. (immedicabilis, e; vgl.
medicabel, ond. medicus) ongeneeslijk,
onheelbaar.
immemoràbel, adj. lat. (immemorabilis, e;
vgl. m e m o r i a, enz.) ongedenkwaardig, niet
noemenswaard; – immemoriaal, adj. nw. lat.
V.
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ondenkbaar, onheuglijk, buiten geheugenis.
imméns, lat. (imménsus, a, urn; v. menus, gemeten, partic. v. metiri, meten) of immense, fr.
(spr. vena s') onmetelijk, onbegrensd, oneindig,
ontelbaar; — immensiteit, f. lat. (immensztas)
onmetelijkheid enz. ; — immenurábel, adj. nw.
lat. onmeetbaar; — immensurabiliteit, f. onmee tbaarheid.
immergeeren, lat. (immergére, v. mergere, duiken) indompelen, onderduiken, zinken; — immergéten, m. pl. nw. lat. de Doopsgezinden; —
immérsie, f. lat. (immersio) indooping, indompeling; het onderduiken, zinken; inweeking;
door Amici uitgevonden verbinding van de
frontlens van het objectief van een mikroskoop
met het dekglas tot een optisch onderbroken geheel, door een vloeistof (water, olie), homogene
immersie genoemd; Astron. intrede van een planeet in de schaduw eener andere; ook het onzichtbaar worden van een ster door de zonnestralen; immersie -doop, doop door indompeling; — immersief, adj. door indompeling
bewerkt; — immérsor, m. nw. lat. dooper; —
immersus, a, um, adj. Bot. ingedrukt.
imrnerito, lat. (vgl. meritum) onverdiend, onbillijkerwijze.
immigreeren, lat. (immigràre; vgl. m i g r e er e n) zich in een land neerzetten; — immigrant,
m. (immigrans) wie zich in een land neerzet,
landverhuizer met betrekking tot het land, waar
hij zich nederzet (met betrekking tot het land,
dat hij verlaat, heet hij e m i g r a n t); — immigrátie (spr. t = ts) f. nederzetting in een land.
immineeren, lat. (imminère, bovenuitsteken,
V. 't zelden voorkomende minere, uitsteken)
over het hoofd hangen; dreigen in te storten; —
im.minént, adj. (imminens) nakend, dreigend, boven 't hoofd hangend (niet te verwisselen met
e m i n e n t); — imminéntie (spr. t=ts) f. (imminentia) dreigende nabijheid, nakend onheil.
imminueeren, lat. (imminuére; vgl. m i n u s,
enz.) verminderen, verkleinen; afnemen; — imminutle (spr. t=ts) f. (imminutio) vermindering,
verzwakking, afneming, krenking.
immisceeren, lat. (immiscere; vgl. m i s c e ere n) inmengen, indringen; — immiseíbel, ad j .
nw. lat. onvermengbaar — immiseibiliteit, f. onvermengbaarhei d ; — immixtie (spr. t = s) f. nw.
lat. inmenging.
immitis, e, adj. lat. Bot. niet week, hard, onrijp.
immitteeren, lat. (immittére; vgl. m i t t e e r e n) eig. inzenden, indoen, inlaten; Jur. gerechteiijk in 't bezit stellen; — immIssie, f. 't inlaten
inzetting; Jur. immissio bonàrum, gerechtelijke
toewijzing, inbezitstelling van eenig onroerend
goed door den rechter; Med. inlating, inspuiting.
Immiztie, z. ond. i m m i s c e e r e n.
immobiel, adj. lat. (immobilis, e; vgl. m ob i e 1) onbeweeglijk, onverzettelijk; Mil. niet
toegerust, niet marsch- of strijdvaardig; — immobilién, of immobilia (sc. bona), n. pl. onbeweeglijke of onroerende goederen, liggende have;
— immobilair eigendom, n. grondeigendom, onroerend goed; — immobiliseeren (spr. s=z) nw. lat.
roerend goed tot onroerend maken; — immobi-
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liteit, f. lat. (immobilitas) onbeweeglijkheid.
immoderaat, adj. lat. (immoderdtus, a, um;
vgl. m o d e r e e r e n) onmatig; overmatig,
overdreven; — immoderatie (spr. tie=tsie) f.
(immodoratio) onmatigheid, gebrek aan matiging
overmaat; — immodést, adj. (lat. immodestus, a,
um) onbescheiden, oneerbaar, onwelvoeglijk, onbeschaamd, onzedig, aanmatigend; — immodestie, f. (lat. immodestia) onbescheidenheid enz. ; —
immodice, adv. onmatig.
immoleeren, lat. (immoldre, v. molar, offermeel,
gezouten graankorrels, die den offerdieren op
't hoofd gestrooid werden) offeren, opofferen; —
immolátie (spr. t=ts) f. (ímmolatfo) offering,
opoffering.
immoraal, beter immoreel, adj. nw. lat. (vgl.
m o r a a 1) enz. onzedelijk, zedeloos, tegen de
zedewet; — immoraliteit, f. (fr. immoralité) onzedelijkheid, zedeloosheid.
immortél, adj. fr. (lat. immortulis, van mor
e, sterfelijk; vgl. m o r t a 1 i t e i t) on--tális,
sterfelijk, eeuwig, eindeloos; — immortelle, f.
Bot. papierbloem, stroobloem, met blinkende,
droge en daarom niet verwelkende bloembladeren; — immortaliteit, f. (lat. immortalitas)
onsterfelijkheid; — immortaliseeren (spr. s=z)
(fr. immortaliser) onsterfelijk maken, vereeuwigen; — immortalisatie (spr. za-tsie) f. barb. lat.
onsterfelijkmaking, vereeuwiging.
immunis, e, adj. lat. (v. munus, dienst, dienstplicht) vrij van staatsdiensten of opbrengsten,
belastingvrij, onbelast, niet vatbaar voor besmetting; — immuniteit, f. (lat. immuni(as) onschendbaarheid van personen of landen; vrijdom van dienstplichten, belastingen enz., onbelastbaarheid, onvatbaarheid voor besmetting.
immutábel, adj. lat.(immutabilis, e, van mutdre,
veranderen) onveranderlijk; — immutabiliteit, f.
(immutabilitas) onveranderlijkheid.
immuteeren, lat. (immutáre; vgl. m u t e e r e n) veranderen, verwisselen ; — immutabilis, e,
adj. lat. onveranderijlk; — immutátie (spr. tie=
tsie) f. (immutatio) verandering, verwisseling.
impacco, m. it. (v. pacco, bundel; vgl. het
nederl. p a k, p a k k e n) Kmt. verpakking; —
per impacco, wel ingepakt, wel bewaard.
impair, adj. fr. (spr. énpèr; vgl. i m p a r)
oneven; — pair ou impair, even of oneven.
impalpábel, adj. nw. lat. (vgl. p a 1 p a b e 1)
onvoelbaar, zoo fijn, dat men het niet grijpen
kan; — impalpabiliteit, f. onvoelbaarheid.
Impanátie(spr. t = ts) f. nw. lat. (van panfis, brood
bij de R. Kath. de verbinding van het lichaam
van Christus met het brood in het H. Avondmaal,
naar de leerstellingen van hen, die noch de tegenwoordigheid van het lichaam van Chr. loochenen, noch de transsubstantiatie aannemen;
vgl. consubstantiatie; —impanatoren,
pl. aanhangers dier leer.
Impánneling, f. eng. (v. pannel, de lijst der
gezworenen) 't oproepen en opteekenen der benoemde gezworenen op een perkamentblad.
ímpar, adj. lat. (vgl. par) ongelijk, oneven; —
impdri Marie (vgl. M a r s), eig. met ongelijken
strijd of krijgsgeluk; met ongelijke krachten; —
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imparinérvisch, adj. nw. lat. met oneven ribben
of nerven; - imparipénnisch, adj. met oneven
blaadjes; - imparisyllábisch, adj. in den genitivus
enz. eene lettergreep meer hebbende dan in den
nominativus; - imparisyllábum, n. lat. ongelijklettergrepig woord, d. i. een woord, dat in den
eenen naamval meer lettergrepen heeft dan in
den anderen; - impariteit, f. nw. lat. ongelijkheid, verschillendheid.
imparaat, adj. lat. (vgl. p a r a a t) onbereid,
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nw. lat. (vgl. p a t r o o n) zich tot heer maken,
tot beschermer opwerpen, in bezit nemen; zich
in eens anders gunst dringen.
impavidum non ferient ruine, lat. de ondergang
der wereld zou hem niet van zijn stuk brengen.
impayabel, adj. fr. (spr. éhpéj-) onbetaalbaar,
onschatbaar.

impazienza (con), it. Muz. (met) ongeduld,
onrust.

Impeachment, n. eng. (spr. impíétsjment; van
to impeach, aanklagen, oorspronkelijk verhindeimparàbel, adj. nw. lat. onvergelijkelijk, voor- ren, fr. empêcher; vgl. e m p ê c h e e r e n) aan-

niet klaar.

beeldeloos.
klacht en gerechtelijke vervolging, inz. tegen
impardonnábel, adj. fr. (impardonnable; vgl. staatsbeambten.
p a r d o n, enz.) onvergeeflijk, onverantwoor- Impeccántie (spr. t-==ts) f. later lat. (impeccandelijk.
tia; vgl. p e c c e e r e n), ook impeecabiliteit,
imparfait, z. ond. i m p e r f e c t.
f. nw. lat. zondeloosheid, onzondigheid, schulimpari Marie, impariteit, z. onder i m p a r. deloosheid.
Imparlanee, f. eng. (spr. impáárlens) in het impediéeren, lat. (impedire, v. pes, gent. pedis,
eng. rechtswezen het verlof tot eene minnelijke voet; eig. de voeten inwikkelen, verwarren, in
schikking gedurende een uitstel.
tegenstelling met expedire, z. e x p e d i e eImparochatie(spr. t = ts) f. gr. lat. (vgl. r e n) verhinderen, beletten, belemmeren; – im
jving bij een parochie.
a r o c h i e) inlijving
pediánte, impedántie, f. El. schijnbare weerstand;
impartiaal (spr. l=ts)adj. nw. lat. (vgl. zie r e a c t a n t i e; – impedimént, n. lat. (imp a r t i a a 1, onder p a r t, enz.) onpartijdig, pediméntum) hinderpaal, beletsel, belemmering;
onzijdig, onbevangen, rechtvaardig; – impar- – impediménlum canonizum of ecclesiasticum,
tiáles, m. pl. onpartijdigen; – impartialiteit, f. kerkelijke of kerkrechtelijke verhindering; –
onpartijdigheid.
imp. civile, burgerlijke verhindering; – imp. leimpartibel, adj. nw. lat. (van partiri, deelen), manmum, wettige of rechtmatige of in de wet geen impartàbel, fr. (impartable) ondeelbaar; – billijkte verhindering; pl. impediménta, verhinimpartabiliteit, f. ondeelbaarheid.
deringen, waardoor iemands niet-in-rechtenImpas of inpas, m. (fr. impasse, f.) straat zon- verschijnen verontschuldigd wordt; – impeditie
der uitgang, zakstraat; vandaar fig. ongelegen- (spr. t=ts) f. (impeditio) beletsel, oponthoud;
heid; bij het whistspel een impas maken, impas- verwikkeling.
seeren, met een lagen troef bannen in de onder- Impégno, m. it. (spr. iempénjo; van impegndre,
stelling, dat de partij geen hoogeren heeft, om verpanden, van pegno = lat. pignus, pand) verzoo een slag .meer te kunnen maken; gem. snijen. plichting, deelneming aan een netelig werk met
impasabel, adj. barb. lat. (vgl. p a s s e e- verantwoordelijkheid, borgstelling; – geimpegr e n) onbegaanbaar, onberijdbaar, onoverklim- neerd zijn, verplicht of verantwoordelijk zijn;
baar, ontoegankelijk.
in iets neteligs gewikkeld zijn.
im
z. ond. i m p a s.
impendeeren,
mpendeeren, lat. (impendére) aanwenden, te
i m assibel, pad'
adj. later lat (impassibilis • fr koste leggen •, – impend^eus,
'" adj. (lat. impenriZO"impassible, vgl. p a s s i b e 1) ongevoelig, stomp; sus, a, um, van impendium, kosten) veel kosten
voor lijden niet vatbaar, koelbloedig; – impassi- barend of makend, kostbaar, duur; – impénsen,
biliteit, f. (impassibilitas) onvatbaarheid voor f. pl. (impénsae) kosten, onkosten, uitgaven; –
lijden, ongevoeligheid, onmeedoogendheid, koud- impensae f unébres, begrafeniskosten; – i. necessabloedigheid.
riae, noodzakelijke kosten; – i. utiles, nuttige
impasteeren, it. (impastáre, eig. kneden) Arch. uitgaven;– i. voluptuariae, uitgaven voor weelde.
deeg of metseltras uit mortel en fijngestooten
impendént, adj. lat. (impéndens, v. impendére,
steepen enz. maken; Pict. verven dik opdragen; overhangen, boven hangen, zweven, dreigen,
Gray. de punten en strepen behoorlijk vermen- enz.) dicht op handen, dreigend.
gen; – impastatie (spr. tie=tsie) of impasteering,
impenetrabel, adj. lat. (impenelrabilis, e; vgl.
f. deegwording of deegmaking; dikke, vette p e n e t r e e r e n) ondoordringbaar; ondoorkleurgeving; vermenging der punten, strepen grondelijk, onnaspeurbaar; waterdicht; – impeenz. en daardoor ontstane werking.
netrabiliteit, f. nw. lat. ondoordringbaarheid;
impatibel, adj. lat. (impalibilis, e; vgl. p a t i- ondoorgrondelijkheid.
b e 1) onlijdelijk, onverdraaglijk, onduldbaar; – Impeniténtie, z. i m p oe n i t e n t i e; – imimpatibiliteit, f. nw. lat. onlijdelijkheid, onver- pensen, z. ond. imp e n d e eren.
draaglijkheid; – impatientie (spr. –isjéntsie), f.
Imperans, imperatief, imperator enz., z. ond.
lat. (impatientia) ongeduld; – impatienteeren imp ere eren.
(zich), nw. lat. ongeduldig worden, het geduld impereeptíbel, adj. nw. lat. (vgl. p e r c e p t iverliezen.
b e 1, ond. p e r c i p i ë e r e n) onbemerkbaar,
Impatiens, lat. Bot. plantengeslacht uit de niet waar te nemen; – impereeptibiliteit, f. onfamilie der Balsamineën.
merkbaarheid.
impatroneeren of impatroniseeren (spr. s=z)
imperdfbel, adj. nw. lat. (v. perdére, verliezen,
.

,
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verderven; vgl. p e r d a b e 1) onverliesbaar, onverderfelijk, onverdelgbaar; – imperdibiliteit, f.
onverderfelijkheid.
impereeren, lat. (imperdre, v. parare, bereiden,
inrichten) heerschen, bevelen; – impérans, m.
de gebiedende, heerschende; – imperativus of
imperatief, m. Gram. gebiedende wijs der werkwoorden, z. m o d u s; – kategorische imperatief,
Phil. onvoorwaardelijk zedegebod, ook m o r e eIe, practische, onbepaalde imp e r a t i e f geheeten; iron. de stok als dwangmiddel; – imperator, m. vroeger opperbevelhebber van een leger, veldheer; heerscher, keizer; – imperatbrisch, adj. (lat. imperatorïus, a,
um) gebiedend; keizerlijk; – imperatoria, f. nw.
lat. Bot. meesterwortel, plantengeslacht uit de
familie der Schermbloemigen; de wortel werd
vroeger, als Radix imperatoria in de geneeskunde
gebruikt; – imperatorlea, f. barb. lat. heer
imperium, n. lat.-scherofvldkunt;–
opperheerschappij, oppermacht, opperbevel;
ook rijk, keizerrijk; – imperium in imperio, een
gebied in een gebied; – imperium Manliánum,
spreekwoordelijk voor een gestreng opperbevel,
naar de om hunne gestrengheid bekende Romeinen Lucius en Torquatus Manlius ; – imperium
merum, zuivere staatsmacht in regeeringszaken
en in oorlog;– i. mixtum, gemengde staatsmacht,
d. i. met rechtspleging verbonden bestuur; –
i. summum, overheidsrecht van het zwaard
tegen misdadigers, lijfstraffelijk recht; – imperiaal, adj. (lat. imperiális, e) keizerlijk; statelijk,
heerlijk; – imperiaal papier, papier van het
grootste formaat; – imperiaal water, soort van
gedestilleerd water, als schoonheidsmiddel; –
imperiaal, m. naam van de grootste drukletter
(van 104/8 punt); stuk van 10 roebels, eene russ.
goudmunt van ongeveer 20 gld. waarde; de
halve imp eriaalvan5roebelsterwaarde
van ongeveer 10 gld. is de meest gebruikelijke
russ. munt; naam van een grooten diamant; –
imperiaaldukaat, m. russ. gouden munt van 3
roebels of 6 gld. ; – imperiaal, n. verkoelende
drank uit water, suiker, citroenschillen en eremortart; het i m p e r i a a 1- s p e 1, kaartspel,
dat veel op het piquetten met 2 personen gelijkt; – imperiále, f. fr. (spr. enp –) met zitplaatsen voorzien bovendeel van eene reiskoets,
diligence enz. ; bedverhemelte ; ook eene bloem:
keizerskroon; – imperiáles, pl. sp. of imperiale
schapen, spaansche merinoschapen, die van de
vorstelijke fokkerijen afstammen en bijzonder
fijne wol geven; voorts verscheiden katoenen
en wollen stoffen met allerlei teekeningen; –
imperialísme, n. nw. lat. keizerheerschappij,
keizerrijk; willekeurige onbeperkte heerschappij,
z. v. a. despotisme; – imperialist, m. keizerlijke; inz. in Frankrijk = b o n a p a r t i s t,
in tegenstelling met de r o y a 1 i s t e n, z. ald.;
– imperiëus, adj. (lat. imperiósus, a, um) heerschzuchtig, gebiedend, bevelend; – imperioso, -a,
it. gebiedend, fier, ontzagwekkend.
imperfect, adj. (imperféctus, a, um; vgl. p e rficiëeren, perfect) fr. imparfait (spr.
enparfè) onvoleindigd, onvolkomen, gebrekkig,

IMPETIGO.

onvolledig; – imperféetum (scil. praeteritum) of
imperféct, n. Gram. onvolmaakt verleden tijd; –
imperféctie (spr. t=s) f. (later lat. imperfe tio)
onvolkomenheid, onvolmaaktheid, het gebrek; –
imperfectibel, adj. nw. lat. niet voor volmaking
vatbaar; – imperfectibiliteit, f. onvatbaarheid
tot volmaking.
imperforabel, nw. lat. (vgl. p e r f o r e e r e n)
niet te doorboren; – imperforàtie (spr. t= ts), f.
Med. geslotenheid of vergroeiing van zekere
van nature open deelen van het lichaam inz.
van den aars enz.
imperiaal, imperium enz., z. ond. i m p e reeren.
imperissable, adj. fr. (spr. enperisabl'; . v
périr, vergaan) onvergankelijk.
Imperitla, f. lat. onervarenheid.
impermanént, adj. nw. lat. (vgl. p e r m a n e e r e n) onbestendig, veranderlijk; – impermanéntie (spr. t = ts) f. nw. lat. onbestendigheid,
veranderlijkheid.
impermeabel, adj. nw. lat. (vgl. p e r m e a bel), z. v. a. imp e ne tr ab el, vooralgezegd
van kleedingstukken (regenjassen) en zoo ook als
subst. gebruikt; – impermeabiliteit, z. V. a.
1mpenetrabi1iteit.
impermutábel, adj. nw. lat. (vgl. p e r m u t e e r e n, enz.) onverwisselbaar; – impermutabiliteit, f. onverwisselbaarheid.
impersonaal, adj. lat. (impersonális, e, ; vgl.
p e r s ó n a, enz.) of impersoneel (fr. impersonnel), onpersoonlijk; – impersonàle (scil. verbum),
n., pl. impersonalia of impersonallén, lat. Gram.
onpersoonlijk werkwoord, b. v. het regent, het
waait enz. ; – impersonaliteit, f. nw. lat. onpersoon ijkheid; – impersonaal-conto, n. it. zaakrekening.
Imperspicuiteit, f. nw. lat. (vgl. p e r s p i c i ë e r e n, enz.) -onduidelijkheid, onhelderheid.
impersuasibel (spr. si =zi) adj. nw. lat. (vgl.
p e r s u a d e e r e n, enz.) niet te overreden,
stijfhoofdig, halsstarrig, koppig.
impertinent, adj. nw. lat. (vgl. p e r t i n e n t)
onbehoorlijk, onvoeglijk, ongerijmd, ongepast;
onbetamelijk, onbescheiden, opdringend; onbeschaamd, onbeschoft, vlegelachtig, grof; – impertinéntie (spr. tie = tsie) nw. lat. of impertinence, fr. (spr. enpertináns') f. onbehoorlijkheid;
onbescheidenheid, onbeschoftheid enz. ; – impertinentiën (spr. –néntsiën), pl. onvoeglïjke,
ongemanierde dingen, lompheden, grofheden.
imperturbàbel, adj. (later lat. imperturbabilis,
e, fr. imperturbable) onverstoorbaar, niet te
verontrusten, niet te verwrikken; gelijkmoedig,
hartstochteloos; – imperturbabiliteit, f. onverstoorbare gemoedsrust, zielekalmte, hartstochteloosheid; – imperturbatie (spr. t= ts) f. lat.
ongestoorde rust, de gelatenheid.
impesteeren, nw. lat. (v. pestis, pest) verpesten; – g e i m p e s t e e r d, adj. verpest.
Impetigo, f. lat., pl. impetigines, Med. slepende
huiduitslag, ruidigheid ; – impetigineus, adj. (lat.
impetiginósus) daarmede behept, ruidig; – impetigologie, f. lat. gr. Med. leer van de slepende
huiduitslagen.
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impetreeren, lat. (impetrare; eig. in 't algemeen : tot stand brengen, verkrijgen) met verzoeken doordrijven, afbidden, afvorderen, verkrijgen, bekomen; — impetrábel, adj. lat. (impetrabilis, e) verkrijgbaar, bereikbaar; — impetrant, m. nw. lat. (impétrans) Jur. de aanzoeker,
klager, eischer; — impetrdntisch, adj. aanklagend,
eischend; — impetraat, m. (impetrátus) aangeklaagde, beklaagde; — impetrátie (spr. tie=tsie)
f. rechtsverkrijging; aanzoek, aanklacht; —
impetritum est, bec is door gunstige voorteekens
verkregen, de voorteekens zijn gunstig; impetritum (scil. auspiczum) gunstig voorteeken.
Impétus, m. lat. (van impeíere, aanvallen)
een hevige aanval, b. v. van eene ziekte; cum
impétu, met onstuimigheid, met heftigheid,
hitte; — impetueus, adj. (impetuósus, a, um)
hevig, onstuimig, haastig; — impetuositeit (spr.
s=z) f. hevigheid, onstuimigheid, drift; —
impetuóso (spr. iempotoeózo), con impeto, it. Muz.
met onstuunigheid, snel, vurig.
i mpie, lat. (adverb. v. impius, a, um) goddeloos; — impiéteit, f. (vgl. p i ë t e i t) goddeloosheid, godvergetenheid, roekeloosheid, snoodheid.
Impignorátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.
pignus, enz.) verpanding.
impingeeren, lat. (impingere, van pangere,
slaan, inslaan, bevestigen) tegen iets aanstooten; feilen, zich vergrijpen, tegen eene wet
zondigen.
Impinguentia (spr. t=ts) n. pl. lat. (v.
impinguére, vetmakers; vgl. pinguis) vetmakende middelen.
impitoyabel, adj. fr. (spr. ehpitoajábr vgl.
p i t o y a b e 1) onbarmhartig, meedoogenloos.
implacabel, adj. lat. (implacabilis, e; vgl.
p 1 a c a b e 1) onverzoenlijk, onverzoenbaar, onverbiddelijk, onbarmhartig; — implaeabiliteit,
f.. (implacabiWas) onverzoenlijkheid.
implanteeren, nw.lat. (v. plantáre; vgl. p 1 a nt e e r e n) inplanten, inenten; — implantatie
(spr. tie=tsie) f. inplanting, inenting; ingegroeid zijn; ook genezing van eene ziekte door
inenting in een boom enz. (een gebruik bij het
bijgeloof).
implausibel, (spr. s = z) adj. nw. lat. (vgl.
p 1 a u s i b e 1) geen bijval waardig, onwaarschijnlijk.
impleëeren, lat. (implere) aanvullen, volmaken; volbrengen, voldoen; — impleméntum
of implemént, n. aanvulling, volmaking; hulpmiddel; implementum contráctus, Jur. voltrekking van het verdrag of de overeenkomst.
impliceeren, lat. (implicáre, van plicàre,
vouwen) in eene zaak betrekken, verwikkelen,
insluiten, mede intrekken, invlechten; — g ei m p 1 i c e e r d, adj. mede in betrokken, verwikkeld; implicite, impliciet, mede in betrokken, bij ingesloten, stilzwijgend daaronder
begrepen (zonder bepaald te zijn uitgesproken,
het tegengest. van explicite); fides implicita,
geloof zonder duidelijk inzicht of erkentenis van
ieder geloofsartikel in 't bijzonder; implexus,
a um, lat. Bot. doorvlochten, omstrengeld; —
—

;

—

—

—

—
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implieátie. . (spr. l= ts) f (lat. implicatie) betrokkenheit in eene zaak, de verwikkeling.
imploreeren, lat. (imploráre, v. plordre, luid
weenen) aaanroepen, bidden, om hulp smeekera,
aanzoeken; — imploránt, n. (implorans) Jur.
een aanzoeker, hulpvrager bij de overheid tegen
een ander, Mager; — implorántisch, adj. hulpzoekend, aanroepend, klagend; — imploraat,
m. nw.lat. (implorátus) de aangeklaagde, beklaagde; — implorátie (spr. t=ts) f. lat. (imploratio) aanzoek, hulpinroeping.
Impluvium, n. lat. (v. impluére, inregenen,
v. pluere, perf. plui en pluvi, regenen) regenvang en i n 't algemeen de onbedekte, open
ruimte in het voorportaal of voorzaal (het
a t r i u m) der oud-rom. huizen; voorportaal
eener kerk, kerkingang; Med. regenbad.
impeenitént, adj. later lat. (impmnitens; vgl.
p ce n i t é n t i e) onboetvaardig, verstokt; —
impeenitentie (spr. tie=tsie) f. (impeenitentia)
onboetvaardigheid, gebrek aan berouw.
impoli, fr. (spr. e'apoli; vgl. p o 1 i s s e e r e n,
enz.) ongeëffend, ruw, hobbelig; onbeleefd, grof,
ongemanierd; — impolitésse, f. onwellevendheld, grofheid enz.
imponderábel, adj. nw.lat. (vgl. pondus, enz.)
onweegbaar; —imponderabiliën, n. pl. (imponderabilia) Phys. onweegbare stoffen, vroeger
de naam van hypothetisch aangenomen stoffen
tot verklaring der verschijnselen van licht,
warmte, elektriciteit en magnetisme; — imponderabiliteit, f. onweegbaarheid.
imponeeren, lat. (imponére, v. ponére, leggen,
zetten, fr. imposer), eig. opleggen, b. v. het
zwijgen enz. ; inz, indruk maken, zich doen
gelden; achting, eerbied, gehoorzaamheid enz.
inboezemen, gebieden of vorderen, zich van de
gemoederen meester maken, hen overweldigen;
— imponeerend of imposant (fr. imposant), gewichtig schijnend, achting of eerbied inboezemend, indruk makend; nadrukkelijk, gebiedend, veelbeteekenend; imponénte, it. Muz.
gebiedend; — imposábel, fr. (imposable) belastbaar, aan schatting onderhevig; imposito
silentio, lat. Jur. na of met opgelegd zwijgen;
— impositie (spr. —zi-tsie) f. oplegging, b. v. der
handen bij 't inzegenen; ook opleggen van belastingen.
impopulair, adj. nw.lat. (vgl. p o p u t air)
bij het volk niet bemind, den volksgeest outberend; moeilijk te verstaan, boven de algemeene bevatting, te hoog voor 't volk (b. v.
geschreven, gesproken); — impopulariteit, f.
gebrek aan volksliefde, volksongunst, onverstaanbaarheid, te hooge vlucht of te duistere,
te geleerde voordracht.
imporeus, adj. nw.lat. niet poreus; — imporositeit (spr. s=z) 1. nw.lat. (vgl. p o r i ë n)
ondoordringlijkheid, dichtheid; gebrek aan
p o r i ë n of zweetgaatjes.
importeeren, lat. (imporlàre) vreemde waren
invoeren (b. v. geimporteerde waren,
uit het buitenland ingevoerde waren; g e i mp o r t e e r d e sigaren, ingevoerde, niet in
het land zelf vervaardigde sigaren); iets betee—

—
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kenen; uitmaken, afdoen; van belang zijn, aangelegen zijn, b. v. het importeert niet,
er is niets aan gelegen (verkeerdelijk zegt men
wel: zich voor iets i m p o r t e e r e n, het moet
zijn e m p o r t e e r e n, d. i. warm maken,'in
de bres stellen); - impórt, m.nw.lat. invoer; pl.
impórten, invoerwaren; - importàbel, adj. later
lat. (importabilis, e) invoerbaar, veroorloofd in
te voeren; - importàtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
invoering van buitenlandsche waren, goederen
meer gebr.-invoer;mptá,.wlaof
importeur, m. fr. (spr. en-) invoerder van waren;
- important, adj. (fr. important) gewichtig, veelbeteekenend, aanzienlijk, van belang; - importantie (spr. tie = tsie) of fr. importance, f. (spr.
ehportdns') gewicht, belang, aanzien, waarde,
invloed.
importun, adj. fr. (spr. enport(i; van het
lat. importanus, a, um, van portare, dragen,
dus als 't ware : niet te verdragen) ongelegen,
lastig, bezwaarlijk, opdringend; onstuimig; importuniteit, f. (lat. vmportunitas, fr. importunité) ongelegenheid, overlast, kwelling; lastig
vallen; overloopen; - importuneeren, fr. (importuner) lastig vallen, overloopen, ongelegen
komen, opdringend zijn.
impos, lat. (van potis, vermogend, krachtig,
machtig) onmachtig, onvermogend; zwak; impos animi, zwak van verstand; zich zelven
geen meester.
imposabel, imposant, impositie, imposito,
enz., z. ond. imp o n e e r e n.
impossibel, adj. lat. (impossibilis, e; fr. impossible; vgl. p o s s i b e 1) onmogelijk, ondoenlijk; - impossibiliteit, f. (later lat. impossibilitas)
onmogelijkheid.
Impost, m. mid.lat. . (impostus; oudfr. en provenc. vrrzpost, it. imposto, nw.it. imposta, ) of
fr. impót (spr. enpó; v. 't lat. imponére, fr. imposer, opleggen; vgl. i m p o n e e r e n) belasting, opbrengst, accijns van waren; - impbt
unique, fr. stelsel van landnationalisatie door
den grondeigendom met een toenemende belasting te treffen, zie s i n g l e-t a x; - Arch.
vooruitstekende rand of lijst, waarop de boog
van een gewelf rust (fr. imposte) ; - imposteeren
(it. impostáre), belastingen opbrengen, belasten;
- impostor, m. nw.lat. (v. imponére, i m p on e e r e n, in de beteekenis van indruk op
iemand maken, meester van zijn gemoed worden) of fr. imposteur (spr. en-) bedrieger,
lasteraar, huichelaar; - impostores docti, geleerde beIriegers, geleerden die voorbedachtelijk ges hriften aan anderen hebben toegeschreven, of valsch aangehaald of uitgelegd,
of dwaalleeringen verdedigd hebben; - imposture, f. fr. (spr. en'postuur') bedrog, valsch
voorgeven, bedriegerij, veinzerij, belastering;
Impötens, m. lat. (vgl. p o t e n t) een onvermogende, inz. die geene getuigenis mag
afleggen; - impotent, adj. lat. (impótens) onvermogend, onmachtig (om vader te worden);
verminkt, gebrekkig, lam; - impoténtie (spr.
tie = tsie) f. mannelijk onvermogen, ongeschiktheid tot voortteling; ook : vrouwelijke onvat-
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baarheid om te ontvangen; onbevoegdheid om
te getuigen; zwakte, krachteloosheid, verstandszwakte ; - impoténtia conjugális, onvermogen
tot den bijslaap.
impraeticábel, adj. nw.lat. (vgl. p r a c t ij k,
enz.) ondoenlijk, onuitvoerbaar; ook onbegaanbaar, waar niet door te komen is; moeielijk te
behandelen; wonderlijk in den omgang, onverdraaglijk.
impraegneeren, impregneeren, nw. lat. (vgl.
p r x g n a n t) bezwangeren, bevruchten; Chem.
doorweeken, doortrekken, doordringen, oplossen,
verzadigen, eene stof met de zoutdeeltjes enz.
van een andere stof beladen; - impraegnáe,
impregnatie, f. bezwangering, bevruchting; Chem.
oplossing, verzadiging, b. v. van een vloeistof
met een gas enz. ; - imprcegnàtor, m. Jur. bezwangeraar.
Impraesciéntie (spr. l=ts) f. nw. lat. (vgl.
p r ae s c i e n t i e) 't niet-voorafweten.
impraeseriptibel, adj. nw.lat. (vgl. p r ws c r i b e e r e n) onverjaarbaar; - imprwseriptibiliteit, f. onverjaarbaarheid.
impreceeren, lat. (imprecári, eig. in 't alg.
iemand iets toewenschen, v. precàri, bidden,
toewenschen) verwenschen, vervloeken; - impreeátie (spr. t=ts) f. (imprecatio) verwensching,
vloek; - impreeatorisch, adj. verwenschend,
vervloekend.
imprenábel, adj. fr. (imprenable; spr. ems--; V.
prendre, nemen = lat. prendére, prehendére,
vatten, grijpen) onneembaar, oninbaar, b. v.
eene vesting.
Impresario, m. it. (spr. s=z) (van imprée,
ondernemen, imprésa, onderneming) ondernemer, b. v. van concerten, tooneelvoorstellingen enz.
impreseriptiible, adj. fr., z. i m p r ae s c r i pt i b e 1.
Impressie, z. onder i m p r i m e e r e n.
Imprévoyance, f. fr. (spr. e1iprevoa jars') gebrek aan voorzorg, onvoorzichtigheid.
imprimeeren, lat. (imprímére; v. premere,
drukken) indrukken, indruk maken, opdruk
inprenten, inscherpen; drukken, b. v. een-ken,
boek enz. ; - imprimatur, eig. het worde gedrukt; als subst. het imprimatur, de vergunning of de goedkeurende handteekening van
den c e n s o r voor den druk van een boek;
ook de op de drukproef geschreven toestem
auteur tot afdrukken;-mingvadecortf
- imprimerie, f. fr. (spr. en-) boekdrukkerij,
drukkerij ; - imprimeur, m. drukker, boekdrukker; - imprimeuse, f. fr. drukmachine; imprimure, f. fr.(spr. eiaprimuur')Pict.'t gronden,
aanleggen der grondkleuren; - impréssum, lat.,
of fr. imprimé, n. (spr. enprimé) drukwerk, een
gedrukt blad, boek enz. ; - impréssie, f. (lat.
impressio) opdrukking, inprenting, inwerking;
indruk, aandoening, invloed, ook z. v. a. i mp r i m u r e; - impressibel, adj. nw.lat. vatbaar voor indrukken; - impressibiliteit, f. vatbaarheid voor indrukken; - impressief, adj. (fr.
impressi f), indrukmakend, krachtig; - impression(n)isme, n. ultra-realistische schilder-
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school, die zich niet bekommerende om teekening, derwerp (in dichtmaat) behandelt; 1. improvisacompositie en harmonie der kleuren, alleen trice, fr. (spr. e^iprowizatriés', en it. (spr. iem-

door los neergeworpen verfkladden den indruk
aanduidt; - impressio(n)nist, m. tot die school
behoorende schilder.
improbábel, adj. lat. (improbabilis, e, vgl.
probabel, ond. probeeren) onwaar schijnlijk, onbewijsbaar, verwerpelijk; - improbabiliteit, f. nw.lat. onwaarschijnlijkheid.
improbeeren, lat. (improbàre, van probáre,
beproeven, goedkeuren, billijken) misbillijken,
laken, verwerpen, afkeuren; - improbätie (spr.

t=ts) f. (improbalio) misbillijking, afkeuring.
improbiteit, f. lat. (improbitas; vgl. p r o-

prowizatriéts je) vrouw, welke die gave bezit;

-

improviso, a, improvisamente, it. onverwachts,

plotseling.

imprudént, adj. lat. (irrmprudens ; vgl. prudens)
onvoorzichtig, onbezonnen, onbedachtzaam;
als adverb. ook imprudénter; - imprudéntie
(spr. t =ts) f. (imprudentia) onbezonnenheid,
zorgeloosheid, onachtzaamheid, onvoorzichtigheid.
impubéres, pl. lat. (vgl. p u b e s, enz.), Jur.
onmanbaren, onhuwbaren, knapen tot volle 14,
meisjes tot volle 12 jaren; - impuberteit, f.
nw.lat. onmanbaarheid, onmondigheid. ,
impudent, adj. lat. (impudens, v. pudëre,
zich schamen) onbeschaamd, schaamteloos; on-

b i t e i t) oneerlijkheid, slechtheid, laagheid.
improductible, adj. fr. (spr. enproduuktibl')
niet voort te brengen; - -improductief, adj. nw.
lat. (vgl. productief onder produ- zedig, onkuisch; - impudéntie (spr. t = ts) f.
C e e r e n) niet voortbrengend, onvruchtbaar, onbeschaamdheid, schaamteloosheid ; -. imschraal; - improductiviteit, f. gebrekkige of pudice, lat. onkuisch; - impudiciteit, f. nw.lat.
schaamteloosheid; onkuischheid, ontucht.
ontbrekende teelkracht, onvruchtbaarheid.
improfitabel, adj. (van het fr. profitable, vgl. impugneeren, lat. (impugnáre, van pugnare,
vechten, pugna, ..gevecht) bestrijden, bevechp r o f ij t), onvoordeelig, niet opbrengend.
Impromptû, n. fr. (enprontíc; v. 't lat. in ten, bekampen, met gronden of bewijzen aanpromptu, d. i. in gereedheid; vgl. p r o m p t) tasten; - impugnatie (spr. t=ts) f. bestrijding,
iets, dat zonder voorbereiding, voor de vuist is aantasting, wederstreving.
impuissant, adj. fr. (spr. enpwiessán, v. puisgemaakt, snel opgevatte, zinrijke gedachte,
fijne, schrandere scherts of inval, e x t e m p o- sant, v. als 't ware lat. possens, voor poten, van
r e; soms ook gelegenheidsinval, onverwacht, posse, kunnen) z. v. a. i m p o t e n t; - impuissance, f. (spr. -sans') z. v. a. i m p o onvoorbereid partijtje, feest, maaltijd enz.
Impropério, m. it. verwijt; - improperién, pl. tentie.
Impuls, m., of impulsie, f. lat. (impulsus,
klaagliederen gezongen in de lijdensweek in
impulsio; van impellére, aandrijven) aandrift,
de Kath. Kerk.
Impropórtie, f. nw.lat. (vgl. p r o p o r tie) stoot, aandrang, opwekking, aansporing, bewanverhouding, onevenredigheid; - g e 1 m- weeggrond; - impulseeren, nw. lat. aandrijven, aanprikkelen, opwekken; - impulsief, adj.
proport i oneerd, adj. onevenredig.
Impropriàtie (spr. t=s) f. nw.lat. (vgl. pro- aandrijvend, opwekkend, prikkelend; - impulprius, enz.) Jur. eig. toeëigening; beleening sorla, f. door paarden in beweging gebrachte
met kerkelijke goederen; eene door een leek locomotief; - impulsoridles (stil. litterae) aan
waarbij een-sporingfwekchjvn,
te vergeven prove.
improprie, adv. lat. (vgl. proprius, enz.) on- hooger gerechtshof bij een lager op spoed in
eigenlijk, beeldsprakig, verbloemd; - impro- de behandeling eener rechtszaak aandringt.
priëteit, f. (impropriétas) oneigenlijkheid, 't on- impune, adv. lat. (van poena, straf, punire,
straffen, ongestraft) straffeloos; - impuniteit, f.
eigenlijke in uitdrukkingen.
Improsperiteit, f. nw.lat. (van prosperitas, (lat. impunUas) ongestraftheid, straffeloosheid,
uitblijven der straf.
geluk, welgedijen) ongeluk, tegenspoed.
Impuriteit, impurisme, impurist, z. ond.
Improvement, n. eng. (spr. -proe-; v. to improve, verbeteren) verbetering ; - improving impuur.
imputee,ren, lat. (imputàre, v. putare, rekenen)
country (spr. -kentri), vooruitgaand land.
Improvidéntie, 1. later lat. (improvidentia, toerekenen, wijten, de schuld geven, te last
vgl. p r o v i d e n t i e) gebrekkige of ont- leggen, toeschrijven; - imputábel, adj. nw.lat.
brekende voorzorg, onvoorzichtigheid; - impro- toerekenbaar; - imputabiliteit, f. toerekenbaar visus, a, um, lat. (van providere, vooruitzien) heid; - imputatie (spr. tie=tsie) f. (later lat.
onverhoeds, onverwacht; - ex improviso, on- imputatie) toerekening, aanrekening, telast voorziens, onverwacht, onvermoed; - impro- legging eener misdaad; opheffing, vereffening
viseeren (spr. s=z) it. (improvisàre, fr. impro- van wederzijdsche vorderingen; - imputatief,
viser) onvoorbereid of voor de vuist dichten of adj. (later lat. imputativus, a, um) toerekenend,
redevoeren; -' improvisáde (spr. s=z) (it. eene beschuldiging bevattend.
imputrescibel, adj. nw. lat. (vgl. p u t r e simprovisata) of improvisatie (spr. za-isie), f.
barb. lat. onvoorbereid, voor de vuist gemaakt c e e r e n) onverrotbaar, vrij van bederf; gedicht, zulk eene redevoering enz. ; ook on- imputreseibiliteit, 1. onverrotbaarheid.
impuur, lat. (impurus, a, um; vgl. puur),
verwachte snedige antwoorden; - improviaátor, it. improvisatóre, of fr. improvisateur (spr. onrein, onzuiver, onkuisch; - impuriteit, f.
enprowizatéur), m. onvoorbereid spreker, zanger, (impurdas) onreinheid, onzuiverheid, onkuischinz. iemand, die voor de vuist een gegeven on- heid; - impurisme, n. nw.lat. taalverontreini-
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ging, taalvermenging, taalverbastering (vgl.
purisme) ; - impurist, m. taalverbasteraar,
z. purist.
Imschik, m. russ. koetsier.
in (waarvoor in samenstellingen vóor t il,
voor b, m en p im, voor r Ir staat) is 1) eene
onscheidbare lat. en roman. o n t k e n n e n d e
voorlettergreep, z. v. a. het ned. on-,
drukt gevolglijk opheffing of gebrek of doorgaans het tegendeel uit van het begrip van het
woord, waarvoor het geplaatst is; b. v. a dmissibel, inadmissibel; discreet
indiscreet; liquide, illiquide;
modest, immodest; possibel, impossibel; rationeel, irrationeel
enz. (Mocht men derhalve een woord, met in,
II, im, of ir beginnende, niet vinden, zoo late
men die voorlettergreep weg, zoeke het overblijvende woord te zijner plaatse- en zette voor
zijne ned. vert. de lettergreep o n); - 2)
een lat. en it. voorzetsel, dat in 't algemeen
in, over, op, aan, bij, tegen, enz. beteekent, b. v. illideeren, impugneeren, inciteeren, inclineeren, ind u c e e r e n, enz. Geheele zegswijzen met het
ectu, in
voorz. i n, b. v. in agone zijn, in de/ecu,
duplo, in fidem, in omnem evenium, vindt men
in den regel niet onder in, maar onder het
eerste of tweede daarop volgende woord.
inabordábel, adj. fr. (inabordable, vgl. a b o rd e e r e n) ontoegankelijk, ongenaakbaar, b. v.
eene kust.
inabrupt, adj. lat. (inabruplus; vgl. a b r u mp e e r e n) te wijdloopig, onafgebroken.
in abruplo necessitátis, lat., z. onder a br u m p e e r e n.
Inabstinéntie (spr. tie = lsie) f. nw.lat. (vgl.
a b s t i n e n t i e) ononthoudzaamheid, gebrek aan onthouding.
in abstraclo, z. ond. abstraheeren.
inacceptabel, adj. nw.lat. (vgl. a c c e p t e er e n) onaanneembaar, onaannemelijk.
inaccessibel, adj. later lat. (inaccessibilis, e;
vgl. a c c e s, enz.) ontoegankelijk, ongenaakbaar; inaccessibele punten, bij de
landmeting punten, die van het ingenomen
standpunt uit niet te meten zijn; - inaccessibiliteit, f. ontoegankelijkheid.
inaccommodábel, adj. nw. lat. (vgl. a c c o mm o d e e r e n) niet bij te leggen, onvereff enbaar.
inaccordàbel, adj. fr. (vgl. a c c o o r d, enz.)
onvereenigbaar.
inaccuraat, adj. nw.lat. (vgl. accuraat)
onnauwkeurig, slordig.
Inactie (spr. t=s) of inactiviteit, f. nw.lat.
(vgl. actie, enz.) onwerkzaamheid, onbedrijvigheid, rust, traagheid, werkeloosheid; inactief, adj. onwerkzaam, ledig, in rust.
inadaequaat, adj. nw.lat. (vgl. a d ae q u e er e n, enz.) ongelijk, niet passend.
inadmissibel, adj. nw.lat. (vgl. a d m i t t e er e n) onaannemelijk; niet ontvankelijk, niet
toe te laten.
Inadverténtie, (spr. tie = tsie) f. nw.lat. (v.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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advertére, ergens heen richten, inz. den geest,
opmerken) onachtzaamheid, achteloosheid, nalatigheid, zorgeloosheid, het verzien.
inwquaal, adj. lat. (incequális, e; vgl. ae q ua a 1) ongelijk, onderscheiden, oneffen; inwqualiteit, f. ongelijkheid; - incequilaterus, a,
um, adj. lat. Bot. ongelijkzijdig; - incequinervius, a, um, Bot. ongelijknervig; - incequivalvis,
Bot. ongelijkkleppig.
inwstimàbel, adj. lat. (incestimabilis, e; vgl.
w s t i m e e r e n, inz.) onschatbaar; - inwstimabiliteit, f. onschatbaarheid.
in aetérnum, lat. z. ond. oe t e r n u s.
inaffábel, adj. nw.lat. (vgl. a f f a b e 1) onspraakzaam, onvriendelijk, terughoudend, ongezellig; - inaffabilitelt, f. onspraakzaamheid,
terughoudendheid, ongezelligheid.
Inaffectátie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. (vgl.
a f f e c t e e r e n, enz.) ongedwongenheid, los
-heid.
in agóne, z. ond. a g o n i e; - in albis, z. ond.

albus.
inaliënubel, adj. nw.lat. (vgl. a 1 i ë n e e r e n,
enz.) onvervreemdbaar; - inaliénabiliteit, f.

onvervreemdbaarheid.
inalliábel, ac, j. fr. (inalliable; vgl. a 11 ië e r e n) onvereenigbaar, onvermengbaar; inalliabiliteit, f. barb.lat. onvereenigbaarheid.
inalterábel, adj. nw.lat. (vgl. a 1 t e r e e r e n)
onveranderlijk; onverderfelijk; - inalterabiliteit, f. onveranderlijkheid.
inamàbel, adj. lat. (v. amabilis, beminnenswaardig) niet beminnenswaardig.
in ambiguo, z. ond. a m b i g e e r e n.
inamicaal, adj. nw.lat. onvriendschappelijk.
inamissibel, adj. lat. (inamissibilis) onverliesbaar; - inamissibiliteit, f. nw. lat. onverliesbaarheid.
Inamoráto of innamoráto, m. it. (v. amóre =
lat. amor, liefde) verliefd, minnaar, vrijer.

inamovibel, adj. nw.lat. (vgl. a m o v e e -

r e n) onafzetbaar, onherroepelijk; - inamovibilitelt, f. onafzetbaarheid van ambtenaren.
in angusliis, z. ond. angustus.
Inanimátie (spr. t = ts) f. nw.lat. (vgl. a n im e e r e n) onbezieldheid, levenloosheid; - geinanimineerd, adj. onbezield, levenloos, onopgewekt.
in anima viii, lat. op een laag wezen (b. v.
een proef nemen met vergift enz.).
inanis, e, adj. lat. ledig, ijdel; Bot. saploos,
mergachtig; - inaniteit, f. lat. (inanitas) ijdelheid, nietigheid; - inanitie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(van 't lat. inanire, ledigen) eig. lediging; krachteloosheid, afgematheid, uitputting door gebrek aan voedsel; Theol. toestand der v e rn e d e r i n g van Christus; - inanitie -kuur, f.
hongerkuur.
in annum sequens, lat. in het volgende jaar.
in antecéssum, z. ond. a n t e c e d e e r e n.
inappellàbel, adj. nw.lat. (vgl. a p p e 11 e er e n, enz.) tot beroep op eene hoogere recht
niet geschikt, niet gewichtig genoeg, niet-bank
bevoegd.
Inappeténtie (spr. tie = ísie) 1. nw.lat. (vgl.
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a p p e t e n t i e) gebrek aan eetlust, afkeer.
inapplicábel, adj. nw.lat. (vgl. a p p 1 i c e er e n) niet aanwendbaar, ontoepasselijk; –
inapplicabiliteit, f. onaanwendbaarheid, ontoepasselijkheid; * – inapplicátie (spr. 1= ts) f. nalatigheid, traagheid, verzuim.
inapprehensíbel, adj. later lat. (inapprehensibilis, e; vgl. apprehendeeren) onbegrijpelijk, onvatbaar.
inappretiàbel (spr. t = ts) adj. nw.lat. (vgl.
a p p r e t i ë e r e n) of fr. inappreciable, onschatbaar.
Inaptitude, f. fr. (vgl. a p t i t u d e) ongeschiktheid, onbeholpenheid.
in armfis, z. ond. a r m a.
inartieulé, fr. (van 't later lat. inartieulátus :
vgl. articuleeren) of ongearticu1 e e r d, adj. niet geleed; onduidelijk, onverstaanbaar uitgesproken; – inarticulatie (spr.
tie=isie) f. gebrekkige geleding of articulatie,
onduidelijkheid der uitspraak.
in articulo mortis, lat. op sterven liggende.
inattént, adj. nw.lat. (vgl. a t t e n d e er e n, enz.) onoplettend, onachtzaam, nalatig,
zorgeloos; – inatténtie (spr. tie=tsie) f. onoplettendheid, onachtzaamheid.
inaudibel, adj. lat. (inaudibilis, e, van audire,
hoorera) onhoorbaar; – Inaudiet, (lat. inauditus,
a, um) ongehoord; zonder rechterlijk verhoor
(b. v. veroordeelen).
inaugureeren, lat. (inauguráre, eig. met inachtneming der a u g u r i ë n, z. ald., inwijden)
plechtig inwijden, instellen, bevestigen; – inaugurale rede, 1. inwijdingsrede,
e, intreerede ; –
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goederen vereenigen, daarbij inlijven; – incamerátie (spr. t =ts) f. intrekking, inlijving van een
goed met de pauselijke kamergoederen.
incamineeren of liever incammineeren, it.
(incammináre, V. cammino, weg, gang; vgl.
c h e m i n) aan den gang maken; aanleggen, op
touw zetten; – incamminàtie (spr. t=ts) f. inleiding, aanlegging.
incandesceeren, lat. (incandescére, van candescére, blinkend wit worden, gloeiend worden, van
candëre, blinkend wit zijn, gloeien) wit worden;
gloeiend worden, ontgloeien; – incandescéntie
(spr. t=ts) f. nw.lat. witgloeiendheid.
in canone, lat. Muz. in den stijl of trant van
een canon.
incanteeren, lat. (incanláre, eig. toezingen
V. cantàre, zingen, frequentatief v. canere, zin
gen) betooveren, bezweren; – incantatie (spr.
tie=tsie) f. lat. (incantatie) betoovering, bezweringsformulier der toovenaars; – incantator, m.
toovenaar.
incanus, a, um, adj. lat. Bot. witgrijs.
incapabel, adj. fr. (incapable; vgl. c a p a b 1 e)
onbekwaam, ongeschikt, onnut; – incápax, adj.
lat. ongeschikt, onvermogend; – incapaciteit, f.
nw.lat. onbekwaamheid enz.
in capita, z. ond. caput.
incarcereeren, nw.lat. (vgl. career) inkerkeren,
opsluiten, gevangen zetten, in hechtenis nemen;
Chir. inklemmen (van breuken); – incarceraat,
m. gevangene, gekerkerde, opgeslotene; – incareerátie (spr. t = ts) f. inkerkering, opsluiting;
Chir. inklemming, b.v. van eene breuk (incarce-

ratfo herniae).

inauguraal geschrift, inaugurale dissertatie of Incardinátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van incardisputatie (spr. lie = tsie) f. inwijdingsgeschrift, dinàre) overdraging van 't beheer eener kerk
geleerde verhandeling, welke op hoogescholen aan een vreemden geestelijke: clericus incardidiegene moet schrijven en verdedigen, die een nàtus; ook de verkiezing tot k a r d i n a a l
graad wil verkrijgen; – inauguratie (spr. (z. ald.)
t=ts) f. (inauguratie) inwijding, plechtige beincarneeren, nw.lat. (van caro, gehit. earns,

vestiging in eene waardigheid.
inaureeren, lat. (inauráre, van aurum, goud)
met goud overdekken, vergulden; – inauràtie
(spr. t =ts) of inauratuur, f. nw. lat. vergulding;
Med. vergulding der pillen, overtrekking der
pillen met goudschuim; – inaurálus, a, um,
adj. verguld; pilulae inaurátae, vergulde pillen.

inbarbam,z.barba;–inbianco,z.b1ane;
– in bona pace, z. p a x.
in bocco chiusa non entró mai mosca, it. „in
een gesloten mond kwam nooit een vlieg ", d. i.
om wat te krijgen, moet men vragen.
in bonis, z. ond. bonus; in brevi, z. ond. brevis.
Inca, Inka, m. titel der oude koningen van
Peru en der prinsen van den bloede, voordat de
Spanjaarden dat land veroverden.
incaleulàbel, adj. nw.lat. (vgl. c a 1 c u 1 u s,
enz.) onberekenbaar.
in calculo, z. ond. c a 1 c u 1 u s.
incalesceeren, lat. (incalescëre; vgl. c a 1 e sc e e r e n) verwarmen, verhitten; – incalescéntie (spr. t = ts) f. nw.lat. verwarming, ver
-hitng.
Incamereeren, nw.lat. (vgl. c a m e r a) inkameren, bijtrekken; met de pauselijke kamer-

vleesch) met vleesch bekleeden; tot vleesch maken; nieuw vleesch krijgen; – incarnantia (spr.
t=ts) n. pl. Med. vleeschmakende middelen, die
het groeien van het vleesch bevorderen; – incarnadin, adj. fr. (spr. enkarnaden) bleekrood,
iets lichter als in c a r n a a t, z. ald.; – incarnaat, adj. vleeschkleurig, hoogrozerood; bij de
ververs hoogrood (niet vleeschkleurig); – incarnaat, n. Pict. kleuring van het vleesch, vleeschtoon; – incarnatie (spr. t=ts) f. vleeschwording,
menschwording van Christus, Boeddha enz. ; aan
;– incarnatief,-nemigva schljkm
adj. Med. vleeschverwekkend, vleeschmakend.
Incartáden, f. pl. fr. beleedigende, moedwillige
streken, opzettelijke beschimpingen.
Incartation, f. fr. (spr. enkartasjon) z. v. a.
quarteering (z.ald.)
incasseeren, ital. (incassáre, v. cassa, kas, insluiting, enz. ; vgl. c a s s a) 1) in een raam zetten, omzetten; 2) geld ontvangen, innen; – ineásso, n., pl. incassi, Kmt. inning van gereed
geld.
incastelleeren, it. (vgl. c a s t e 1) bevestigen,
omwallen; – ineastellátie (spr. tie = tsie) f. barb.
lat. omwalling, ommuring; bevestiging.
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Incastratura, f. lat. klein kastje in de altaarsteenen voor reliquieën.
in casu, in casum, enz., z. ond. casus; in casum contraventions, z. eontraventie;
- in casum necessitàtis, z. necessiteit; in casum succumbentiae, z. ond. s u c c u mbeeren.
in cauda venénum, lat. in den staart zit het
vergift.
in causa, z. causa,
incaute, adv. lat. (vgl. caute) onbehoedzaam,
nalatig.
incaveeren, lat. (incaváre) hol maken.
Incendium, n. lat. (v. incendére, in brand steken, aansteken) brand; oneig. vlam des oproers;
- incendiarius, m. brandstichter; oproermaker;
- incénsie, f. (lat. incensio) ontsteking, invlamzetting, brand; - incensio lunae, lat. „ontsteking
der maan", de nieuwe maan; - incenseeren, it.
(incensáre, v. incenso, wierook, en dit v. 't lat.
incensum, iets ontstokens, mid.lat. wierook) berooken met wierook, bewierooken; - g e ï ne e n s e e r d, adj. bewierookt; - incensàtie
(spr. t=ts) f. barb.lat. bewierooken inde R. Kath.
kerk; - incensarium of incensorlum, n. mid.lat.
wierookvat.
incentief, adj. lat. (incentives, a, um, van
incinere, aanheffen, v. canére, zingen) eig. aanheffend, den toon aangevend; oneig. prikkelend,
opwekkend; - incentief, n. lat. (incentivum)
prikkelend of aanzettend middel.
Ineéptie (spr. t = ts) 1. lat. (inceptio, van incipere, aanvangen) aanvang, begin, onderneming;
- inceptief, adj. nw.lat. aanvangend, het begin
of den aanvang aanduidend.
ineereeren, lat. (inceràre, v. cera, was) met
was overtrekken of vermengen; - inceràtie (spr.
t=ts) f. nw.lat. overtrekken met was, vermenging met was; ook vermenging eener droge stof
met eene vloeistof tot aan de dichtheid van was.
incessamment, adv. fr. (spr. ensessamán, van
cesser, lat. cessàre, ophouden) onophoudelijk;
zonder verwijl, dadelijk.
ineessibel, adj. barb.lat. (vgl. c e s s i b e 1)
niet vatbaar om afgestaan te worden : - incessibiliteit, f. onafstaanbaarheid.
Incéstus, m. (v. castus, rein, kuisch) bloed
gemeenschap met bloed--schande,vlijk
verwanten, met wie het huwelijk wegens den
graad van maagschap verboden is; - incesteeren,
bevlekken, schenden; - incestueus, adj. nw.lat.
(fr. incestueux) bloedschendig.
Inch, m. eng. (spr. intsj; angels. ince, duim,
indsa, ons, v. 't lat, uncia, twaalfde deel; vgl.
o n s) lengtemaat = duim = 1/12 eng. voet (foot)
of 2,54 cM.
inchoatief, adj. lat. (inchoativus, a, um, v.
inchoàre, aanvangen) aanvangend, inleidend;
verba inchoativa, z. v e r b u m; - inchoative, f.
nw.lat. inleiding, begin, z. v. a. i n i t i a t i v e.
incident, incidenteel, adj. of als adverb. incidenter, lat. (van incidére, invallen, opvallen,
voorvallen, enz.) toevallig, bij gelegenheid; incídént n. of incidéntie (spr. t=ts) f. voorval,
toeval, bijkomende zaak; invulling, aanraking;
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- incidéntie-hoek, Geom. en Opt. invalshoek, in
tegenstelling van r e f 1 e x i e-h o e k (z. aid.);
- incidit in Scyllam qui vult vitáre C,harybdím, lat.
sprw.: wie de Charybdis wil vermijden, valt in
de Scylla, d. i. van kwaad tot erger komen, uit
den regen in den drop geraken (afkomstig van
Odysseus' lotgevallen in de Siciliaansche zeeëngte); - incidenteeren, barb.lat. (fr. incidenter)
bijzaken inmengen, zwarigheden maken; - incidentarius, m. zwarigheidmaker, rechtsvertrager, hij die zwarigheden omtrent bijzaken
opwerpt; - incidentien (spr. t=ts) 1) (fr. incidents) pl. tusschengevallen, tusschenhandelin
gen, bijkomende zaken.
incidentie of incidentien, 2) pl. lat. (v. incidére,
insnijden, verdeelen; vgl. i n c i s i e) Med. insnijdende middelen, geneesmiddelen tot vloeibaarmaking van verdikte vochten.
incinereeren, nw.lat. (van cinis, genit. cinéris,
asch) Chem. tot asch verbranden; - incineràtie
(spr. t=ts) f. verbranding tot asch, ook het bestrooien met asch als teeken van rouw of boete
-doenig.
incipiëeren, lat. (incipére; vgl. i n c e p t i e)
aanvangen; - incipiént, m. (incipiens) aanvanger
beginner, leerling.
in circa, nw.lat. ongeveer, omtrent.
Incisie (spr. s = z) f. lat. (incisio, v. incidére,
en dit van caedére, snijden, houwen) insnijding,
snede; - incisief, adj. nw.lat. insnijdend, allengs
invretend, bijtend, verdeelend, verdunnend; incisim, adv. lat. in korte afdeelingen, zinnen,
enz. ; - incisóres of incisiven pl. nw.lat. (ook
incisorii dentes of incisivi dentes) snijtanden; incisorium, n. mes voor lijkopeningen, ontleedmes; ook tafel voor het ontleden; - incisus, a,
um, lat. Bot. ingesneden, met diepe insnijdingen; - ineisum, n. lat. insnede; inschuifsel, tusschenzetsel; - incisuur, f. (lat. incisüra) gemaakte insnede; Med. uitholling aan een beenderrand of aan kraakbeenige deden.
inciteeren, lat. (incitáre, v. citáre, snel bewegen, drijven, versterkingswoord van ciére, in beweging zetten) aandrijven, opwekken, aansporen, prikkelen, aanmoedigen, aanvuren; opruien; - incitàbel, adj. nw.lat. opwekbaar, prikkelbaar, kitteloorig; - incitabiliteit, f. prikkelbaarheid der levenswerkzaamheid; - incitamént,
n. lat. (incitaméntum) prikkel, opwekkend middel; - incitantia, n. pl. (v. den sing. incitans) Med.
opwekkende middelen, die de levenswerkzaamheid verhoogen; - invitatie (spr. tie=tsie) f. (lat.
incitatïo) aanzetting, aansporing, prikkeling; opruiing; - incitatief, adj. nw.lat. aanzettend, aan
opruiend.
-drijven,
inciviel, adj. lat. (incivilis, e; vgl. civiel,
ond. civis) onbeleefd, onhoffelijk, grof, lomp, ruw
onaardig, onbevallig; - inciviliteit, f. (incivilitas)
onbeleefdheid, enz., boersch gedrag; - ineivilfsme, n. nw.lat. gebrek aan burgerzin, aan burgerdeugd, onburgerlijkheid.
Inclamátie (spr. t=ts) f. later lat. (inclamatio,
van inclamáre, aanroepen) aanroep, aanroeping.
mid.lat. klokje,
l , waarmede
Inclangorium, n m
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vóor het uitvinden der uurwerken het teeken (incogitantia) onbedachtzaamheid, onbezonnentot den godsdienst gegeven werd.
heid, zorgeloosheid; – ineogitàta, n. pl. toevallen,

Inclavatie (spr. t = ts) f. nw.lat. (van 't mid. voorvallen waaraan niemand gedacht heeft.

lat. inclaváre, van 't lat. claves, spijker, nagel;
vgl. enclaveeren), z.v.a. 'tgr. gomphosis.
inelaveeren, z. enclaveeren.
Incle, n. eng. (spr. ink'l) ongebleekt, grof garen
garenband, wollenband.

Incleméntie (spr. t=ls) f. lat. (inrlementia;
vgl. e 1 e m e n t i e) ongenade, onvriendelijk
-heid,
hardheid, ruwheid, gestrengheid.
inelineeren, lat. (inclináre, van clináre, neigen,
gr. klinevn) eene neiging tot iets hebben, tot iets
genegen zijn; neigen, overhellen; g e i n c 11neerde zonnewijzer, iszulkeen,waarvan het uurbord niet loodrecht is, maar met een
hoek naar het zuiden overhelt; – inclinánt, adj.
(lat. inclinans) zich neigend, overhellend; – inelinánten, m. pl. aanhangers van eene partij, inz.
geloofssecte; – inclinatie (spr. t=ts) f. (lat. inclinat^o) neiging, helling, hellingshoek b.v. der
magneetnaald; ten opz. van een horiz. vlak;
geneigdheid, liefde; – inelinatorium, n. nw.lat.
werktuig om de helling van de magneetnaald
te bepalen; de stoel voor oude en gebrekkige
geestelijken in 't koor der kerk; – incliner, m.
eng. (spr. inklainer) een zich naar het zuiden
neigende zonnewijzer; - inclinometer, m. (vgl.
m e t e r) door Gillespie uitgevonden werktuig
om te waterpassen.
includeeren, lat. (includére, v. claudére, sluiten;
vgl. c 1 a u d e e r e n) insluiten, omgeven, in
zich bevatten; – ineludens, lat. Bot. insluitende;
– inclusie (spr. s=z) f. (inclusio) insluiting, het
saamgevatte; inclusio unius non statim est
exclusio alterius, lat. insluiting van 't eene brengt
niet steeds de uitsluiting van het andere mede;
– inclusief, adj ., als adv. ook inclusive, afgek.
incl., nw.lat. ingesloten, medegerekend, meest
verbasterd tot i n c 1 u i s; met insluiting, het
tegengest. van e x c l u s i e f; – inclusus, a, um,

lat. Bot. ingesloten; – inclusum, n. lat. t ingeslotene, nevensgaande, bij- of inliggende ;– incluse, f.
fr. (spr. ehkluuz') het ingeslotene, het inliggende;
–par incluse, ingesloten;–inclusi, m. pl., inclusae,
f. pl. lat. (ook r e c 1 u s i, r e c 1 u s a e) leden
eener geestelijke orde, die in de middeleeuwen
zich bij steden, dorpen of kloosters in cellen opsloten, om in de strengste afzondering zich aan
het beschouwende leven te wijden.
in coena Domini, lat. naam eener pauselijke
bul, die den banvloek uitspreekt over allen, die
niet tot de R. Kath. kerk behooren ; zoo ge
naar de beginwoorden: Bij het Avond -hetn
-maldesHrn.
incoëreibel, adj. nw.lat. (vgl. c o ë r c e e r e n)

ontembaar, onbedwingbaar, onhoudbaar, niet
op te sluiten, niet samen te drukken; – incoëreibiliën, n. pl. Phys. onopsluitbare lichamen, b.v.
lichtstof, warmtestof; – ineoërbiliteit, f. onopsluitbaarheid, onbedwingbaarheid.
incogitánt, adj . lat. (incogitans, van cogitare,
denken; vgl. c o g i t e e r e n) onbedachtzaam,
onoverlegd; – incogitántiee(spr. tie = tsie) f. lat.

incognito, adv. it. (spr. ienkón jito ; v. 't lat. i ncognitus) onbekend, heimelijk, onder vreemden
naam; ook wel naamverbergend; – incognito, n.
als subst. onbekendheid, naams- of standsverberging.
ineohaerént, adj. lat. (vgl. c o h ae r e e r e n)
onsamenhangend, los, niet behoorlijk verbonden;
– ineohaerêntie (spr. t=ts) of incohwsie, f. gebrek
aan samenhang, onverbondenheid, zaak zonder
samenhang, verwarde zaak; z. o. C o h a e s i e.
Incolaat, n. of incolaatsrecht (lat. incolátus,
van incoláre = incolére, bewonen, incóla, inwoner) z.v.a. indigenaat.
ineollegiaal, adj. niet c o 11 e g i a a 1 (z. ald.);
– ineollegialiteit, f. gebrek aan c o 11 e g i a 1 ite i t (z. ald.).
Incolumiteit, f. lat. (incolumitas, v. incolumis,
columis, gezond, ongedeerd) volkomen gezondheid, welstand, welbewaardheid.
ineombustibel, adj. nw.lat. (vgl. c o m b ur e e r e n, enz.) onverbrandbaar; – incombusibiliteit, f. onverbrandbaarheid.
Income, n. eng. (spr. In/cum) inkomen; – income-tax, f. belasting op het inkomen, inkomstenbelasting.
ineomestibel, adj. nw.lat. (vgl. c o m e s t i
b e 1) niet eetbaar.
ineommensurábel, adj . nw.lat. (vgl. c o mm e n s u r a b e 1) onderling onmeetbaar, geene
gewone maat hebbende ; – incommensurabilitelt, f. onderlinge onmeetbaarheid.
Incomminàtie (spr. i= ís) f. nw.lat. (vgl. c o m-

m i n a t i e) bedreiging met de straf van den
ban.
incommiselbel, adj. later lat. (incommiscib lis ;

vgl. c o m m i s c e e r e n) onvermengbaar.
incommode, lat. (incommodus, a, um; vgl.
commodus) ongemakkelijk, lastig, bezwaarlijk,
onverdraaglijk; – incommódum, n. het nadeel,
bezwaar; – incommoditeit, f. (lat. incommoditas)
ongemakkelijkheid, ongelegenheid, last, overlast, ongemak; – ineommodeeren (lat. incommodáre) lastig zijn of vallen, plagen, hinderen,
verontrusten; – zich incommodeeren, zich bemoeien, zich moeite of ongelegenheid aandoen;
– incommodánt, adj. lastig, bezwarend.
in commune bonum of in communera utilitatern,
lat. ten nutte van het algemeen.
in communi, z. ond. c o m m u n.
ineommunicàbel, adj . nw.lat. (vgl. c o m m un i c e e r e n, enz.) onmededeelbaar, wat zich
niet laat mededeelen; terughoudend, geheim,
stug; – ineommunicabiliteit, f. onmededeelbaarheid.
incommutàbel, adj. lat. (incommutabilis; vgl.
c o m m u t e e r e n) onveranderlijk; – ineommutabiliteit, f. onveranderlijkheid, niet-ontzetbaarheid van eene bezitting.
incomparábel, adj. lat. (incomparabilis; vgl.
c o m p a r e e r e n 1) onvergelijkbaar, onvergelijkelijk, voortreffelijk; – ineomparabiliteit, f.
onvergelijkbaarheid, onvergelijkelijkheid; voor-
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treffelijkheid; - ineomparabilla, n. pl. Gram.
bijvoegelijke naamwoorden, die de trappen van
vergelijking niet aannemen (vgl. c o m p a r atie en comparativus).
incompatibel, adj. fr. (incompatible; vgl.
c o m p a t e e r e n) niet overeen te brengen,
onvereenigbaar; – incompatibiliteit, f. onvereenigbaarheid, b.v. van twee bedieningen, ambten in éen persoon; niet-overeenstemming van
karakters enz.
ineompensabel, adj. nw.lat. (vgl. c o m p e ns e e r e n, enz.) onvergoedbaar; – ineompensabiliteit, f. onvergoedbaarheid.
incompetent, adj. nw.lat. (vgl. c o m p et e e r e n, enz.) onbevoegd, ongeldig, onwettig;
– ineompeténtie (spr. tie=tsie) f. onbevoegdheid;
ongeldigheid; ontoereikendheid, ongeschiktheid;
– incompetentia termini, ongeschiktheid, onvoegzaamheid, ondoelmatigheid van den bepaalden
tijd (b.v. in kerkelijke of geestelijke vacantiën).
ineomplaisant, adj. fr. (spr. e1ikonplézán; vgl.
c o m p 1 a i s a n t) ongedienstig, onwellevend;
– ineomplaisance, f. (spr. –sans') ongedienstig
-heid.
incompleet, adj. lat. (incompletus, a, um; vgl.
e o m p 1 e e t) onvoltallig, onvolledig.
ineompléx, nw.lat. (z. c o m p 1 e c t e e r e n,
enz.) niet samengesteld, enkelvoudig; i n e o mp 1 e x e grootheden, Math. zulke, die uit
geene bijzondere, door samentelling, aftrekking
enz. verbonden deden bestaan en door een enkel
teeken, b.v. a, x, enz. aangeduid worden, in
tegenst. met comp 1 e x e, die door optelling
aftrekking enz. met elkander verbonden zijn.
ineomprehensíbel, adj. lat. (incomprehensibiUs; vgl. eomprehendeeren, enz.) onbegrijpelijk; – incomprehénsie, f. gebrek aan
vatbaarheid, aan bevattingsvermogen; – incomprehensibiliteit, f. nw.lat. onbegrijpelijkheid.
ineompressibel, adj. nw.lat. (vgl. c o m p r im e e r e n) onsamenpersbaar, niet samen te
drukken; – incompressibiliteit, f. onsamendrukbaarheid.
in concentu, lat. Jur. in samenstemming, een
-stemig.
laconceptíbel, adj. nw.lat. (vgl. c o n c i p i
e e r e n) onbegrijpelijk.
ineoncessibel, adj. nw.lat. (vgl. c o n c e d e er e n, enz.) onvergunbaar, niet toe te stemmen.
ineonceváble, adj. fr. (spr. enko1 s'wabl' ; v.
concevoir, begrijpen, v. 't lat. concipëre) onbegrijpelijk.
ineonciliabel, adj. nw.lat. (vgl. c o n c i 1 ie e r e n) onvereenigbaar, niet te vereffenen,
onverzoenbaar.
Ineoncinniteit, f. lat. (inconcinnitas, van inconcínnus, a, um, ongepast, kwalijk saamgevoegd; vgl. concinnus) ongepastheid, verkeerde
samenvoeging, onbehoorlijkheid, inzonderheid
der rede.
ineonclusief (spr. s z) adj. nw.lat. (vgl.
c o n c 1 u d e e r e n) zonder sluitrede, zonder
bewijskracht, niet bondig.
ineoneóet, adj. nw.lat. (van concoquére, ver
coquére, koken) onverteerd; oneig. on--tern,v.
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verarbeid, onbewerkt, ruw; – ineoncóetie (sper.
t=ts) f. gebrekkige vertering of verwerking,
onrijpheid, ruwheid.
inconcreto, z. concreet ond. concresceeren.
ineondensàbel, adj. nw.lat. (vgl. c o n d e ns e e r e n, enz.) onverdichtbaar, niet tot kleiner
volumen te brengen; – incondensabiliteit, f.
onverdichtbaarheid.
Ineonduite, f. fr. (spr. enkondunel' ; vgl. c o nd u i t e) onverstandig of ongepast gedrag, wangedrag.
in con f esso, lat. Jur. erkend, toegegeven (vgl.
confiteeren en confessie).
tinton f éssus, m. nw.lat. (vgl. c o n f e s s i e,
enz.) Jur. een niet-bekennende.
Ineonfidénten, m. pl. nw.lat. (vgl. c o nf i d e e r e n) Jur. verdachte personen.
inconfórm, adj. nw.lat. (vgl. c o n f o r m),
ongelijkvormig, niet overeenstemmend; – inconformiteit, f. ongelijkvormigheid, niet-overeenstemming.
inconfusibel, adj. (vgl. c o n f u n d e e r e n)
onvermengbaar z. i m m i s c i b e 1; – inconfusibiliteit, f. onvermengbaarheid.
incongelábel, adj. lat. (incongelabilis; vgl.
c o n g e l e e r e n) onbevriesbaar.
incongruus, a, um, adj. als adverb. incangrue,
lat. of incongruent (lat. incongruens) (vgl. c o ng r u u s enz.) niet overeenstemmend, ongepast,
ongeschikt, onregelmatig, onvoegzaam; – incongruéntie (spr. t=ts) (later lat. incongruentia)of
incongruiteit, f. nw.lat. niet-overeenstemming,
ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid;
fout, misslag (tegen de taal).
inconnéx, adj. later lat. (inconnéxus, a, urn;
vgl. c o n n e c t e e r e n, enz.) onsamenhangend, onverbonden; – inconnexiteit, f. nw.lat.
gebrekkige samenhang.
inconsequent, adj. lat. (inconséquens; vgl.
consequens enz.) zich zelven ongelijk, zich zelven
tegensprekend, ongelijk, ongeregeld, ongerijmd,
strijdig, wansluitend; – inconsequentie (spr. t=
is) f. strijdigheid met eigen beginselen, gebrek
aan gelijkheid met zich zelven, eigen tegenspraak, ongerijmdheid, ongelijkheid.
in conséssu, z. ond. c o n s e s s u s.
ineonsiderábel, adj. nw.lat. (vgl. c o n s i
d e r e e r e n, enz.) onbeduidend, ongewichtig,
onbelangrijk; – inconsideraat, lat. (inconsideràtus, a, um) onbedachtzaam, onoverlegd, gedachteloos, onbezonnen; – inconsiderátie of liever inconsiderántie (spr. t=ts) f. lat. (inconsiderantia) onbedachtzaamheid, onbezonnenheid.
inconsistént, adj. nw.lat. (vgl. c o n s i st e e r e n, enz.) onbestendig, geen stand houdende ; onvereenigbaar, onsamenhangend, zich
weersprekend; – inconsistentie (spr. tie=tsie)
f. onbestendigheid; onvereenbaarheid.
ineonsolàbel, adj. lat. (inconsolabilis, e; vgl.
C o n s o 1 e e r e n) ontroostbaar, troosteloos.
inconstant, adj. lat. (incónstans; vgl. conS t a n t) onbestendig, onstandvastig, veranderlijk; – inconstántie (spr. tie =tsie) f. (lat.
inconstantia) onbestendigheid, veranderlijkheid.
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in constánti, z. c o n s t a n t.
inconstitutioneel (spr. d o = tsio) nw. lat. (vgl.
e o n s t i t u e e r e n, enz.) strijdig met de grond
staatsregeling, ongrondwettig; — inconsti--wetof
tutionaliteit (spr. d o = tsio) f. ongrondwettigheid.
inconsí lte, lat. (vgl. c o n s u 1 e e r e n, enz.)
onbedachtzaam, onoverlegd.
inconsumàbel, adj . nw.lat. (vgl. c o n s um e e r e n) onverteerbaar.
in conlánti, z. ond. c o n t o.
incontestàbel, adj. nw.lat. (vgl. c o n t e st e e r e n) ontegenstrijdelijk, onwedersprekelijk,
uitgemaakt.
in continénti, z. ond. c o n t i n e e r e n.
incontinent, lat. (incontinens ; vgl. c o n t i
n e e r e n) onmatig, niet onthoudzaam; — incontinéntie (spr. tie=isie) f. (incontinentia) onmatigheid, het gemis der onthoudingsgave; Med.
onvermogen om een natuurlijke behoefte op te
houden.
in continuo, z. ond. c o n t i n u u m; — in contrarium, z. ond. contrarius.
incontribuàbel, adj. nw.lat. (vgl. co n t r ib u e e r e n) niet schatplichtig, onbelastbaar;
— incontribuabiliteit, f. onschatplichtigheid, vrijdom van belastingen, onbelastbaarheid.
Incontro, m. it. (spr. ten—) ontmoeting, voorval ; Kmt. gunstige samenloop van omstandig
gelegenheid, b.v. om waren aan den-hedn,.
man te brengen enz.; — incontreeren (it. incontráre, oudfr. encontrer, nw. fr. rencontrer, v. 't
lat. contra) aantreffen; zich schikken; gelegenheid of middel vinden; rekeningen tegen elkander houden, eonfronteeren; — incontratie of scontratie, f. (spr. —tsie) it. Kmt. weder
afrekening van verscheiden personen,-zijdsche
om schulden af te doen.
in contumaciam, z. contumacia.
inconvenàbel, fr. (inconvenable) en inconveniënt, adj. lat. (inconveniéns; vgl. c o n v e n ie e r e n enz.) niet passend, Ongeschikt, onbehoorlijk, ongelegen; — inconvenient, n. ongelegenheid, zwarigheid, ongerief, ongemak,
overlast; — inconvenientie (spr. l— ts) f. later lat.
(inconvenientia) ongepastheid, onbehoorlijkheid,
ongeschiktheid.
ineonversábel, adj. barb.lat. (vgl. c o n v e rs e e r e n. enz.) onspraakzaam, ongezellig.
inconvertíbel, adj. later lat. (inconvertibilis.
e, vgl. c o n v e r t e e r e n) onveranderlijk van
gedaante; onbekeerlijk; — inconvertibiliteit, f.
nw.lat. Theol. onbekeerlijkheid; ook eigenschap
van Christus, dat geene zijner beide naturen
met de andere verwisseld kan worden.
ineonvincíbel, adj. nw.lat. (vgl. c o n v i ne e e r e n) onovertuigbaar.
Incorporalia, n. pl. lat. (v. corpus, corpori lis,
lichaam, lichamelijk) onlichamelijkheden, afgetrokken begrippen; — ineorporaliteitt f. onlichamelijkheid, onstoffelijkheid.
in corpore, z. corpus.
ineorporeeren, lat. (incorporãre, van corpus,
z. ald.) inlijven, vereenigen, in een geheel, in een
gezelschap of genootschap opnemen, toevoegen;
— incorporatie (spr. t=ts) f. nw.lat., inlijving,
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vereeniging, opname in een genootschap enz.;
menschwording van Christus; Pharm. vermenging van droge en vloeiende stoffen tot eene
pil- of pleistervormige massa; — incorporist, m.
boekbinder.
incorréct, adj. lat. (incorrectus, a, um; vgl.
e o r r i g e e r e n, enz.) onjuist, onnauwkeurig,
gebrekkig; — ineorréctheid, f. lat.-ned., gebrek
onnauwkeurigheid; — incorréctie, (spr.-kighed,
t =ts) f. nw.lat. niet-verbetering, niet-terechtwijzing; ook z. v. a. incorrectheid; — incorrigibel, adj. nw.lat., voor geene verbetering
vatbaar, onverbeterlijk; hopeloos; — incorrigibiliteit, f. onverbeterlijkheid.
incorrupt, adj. lat. (incorruptus, a, um; vgl.
e o r r u m p e e r e n, enz.) onbedorven, onvervalscht, rein; — incorruptíbel, adj. later lat. (incorruptibilis, e) onverderfelijk, vrij voor bederf
of verrotting; onomkoopbaar; — incorruptibiliteit, f. onverderfelijkheid; onomkoopbaarheid;
— incorruptie (spr. t=s) f. (incorruptio) onbedorvenheid.
incoulant, fr. (spr. inkoelant) niet vloeiend,
niet aangenaam, niet naar den zin, niet flink.
incoupable, fr. (spr. énkoepábl' ; vgl. i n c u 1p a b e l en c o u p a b l e) onschuldig.
incourant, adj. (vgl. c o u r a n t) niet gangbaar, ongangbaar (van waren en geld).
inerasseeren, lat. (incrassdre; vgl. crassus)
verdikken, dik maken, b.v. het te vloeibare
bloed, enz. ; — incrassantia (spr. t = ts) n. pl.
verdichtings- of verdikkingsmiddelen van het
bloed en andere vochten; — inerassatie (spr. t=
ts) f. nw.lat., verdikking of verdichting; — incrassatus, a, um, lat. Bot. verdikt, dikker wordende.
incredibel, adj. lat. (incredibilis, e; vgl. credo)
ongeloofelijk; — incredebile visu, lat. ongeloofelijk om te zien, d. i. men vertrouwt zijn oogen
niet; — incredibiliteit, f. ongeloofelijkheid; — incredulus, m. een ongeloovige; — increduliteit, f.
ongeloovigheid, hardgeloovigheid, ongeloof,
twijfelzucht.
increment, z. ond. i n c r e s c e e r e n.
increpeeren, lat. (increpdre, eig. een gedruisch
tegen iemand maken, vgl. crepáre, gedruisch
maken, ruischen, klepperen) laken, verachten,
misprijzen; — inerepàtie (spr. t=ts) f. (increpaho) 't berispen, schelden.
incresceeren, lat. (increscére, van crescére,
groeien, wassen; vgl. crescendo) inwassen, aan
wassen, toenemen; — ineremént, n.-groein,
aanwas, wasdom, toeneming; — Math. verandering, die eene veranderlijke grootheid ondergaat;
verschillen eener opklimmende reeks.
inerimineeren, nw.lat. (van crimen, z. ald.,
crimindri, beschuldigen) van eene misdaad beschuldigen, als bestraffelijk aanzien; het geincrimineerde artikel, het artikel,
waarop men 't bijzonder verzien of gemunt heeft,
dat men iets verkeerds, iets strafbaars, enz. ten
laste legt.
incrociate, it. (spr. ci = tsj i) Muz. kruist de
handen (bij het piano- of harpspel de handen
over elkander slaan).
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incroyabel of incroyable, adj. fr. (spr. en- – incumbent, m. eng. bezitter eener geestelijke
kroajábel; vgl. c r o y a b e 1) ongeloofelijk; als prove ; – incumbéntie (spr. t =1s) f. nw. lat. ver
-

subst. een incroyable, eig. ongeloofelijke; modegek, modeheertje, pronkertje (vgl. g o mm e u x); ook bovenmatig groote tweepuntige
hoed tijdens het Directoire in Frankrijk.
incrusteeren, lat. (incrustdre, v. crusta, z. aid.)
bekorsten, overkorsten, met eene steenachtige
korst overdekken, beleggen, bekleeden; ook met
mortel of gips volwerpen; – inerustaat, n. omkorst lichaam uit het dieren- of plantenrijk, dat
met eene steen- of kalkachtige korst overtrokken is; – incrustatie (spr. tie = tsie) of incrusteering, f. overkorsting, steen- of kalkbekleeding;
volraping van een muur met kalk enz. ;'t inleggen
met steen, marmer, staal enz. ; overtrekken met
goud- of zilverblaadjes ; – incrustatie-machine,
f. door d'Illier uitgevonden machine om zand
met mest te overtrekken.
Incubatie (spr. t=is) f. lat. (incubatio, van
incubàre, ergens liggen, v. cubáre, liggen; vgl.
e u b i t u s) het liggen b. v. van een zuigeling
aan de moederbost; – het zitten, b. v. van eene
hen op de eieren, vandaar ook het broeden; in
de oudheid de tempelslaap, d. i. het gebruik om
in een tempel of eene grot te slapen, ten einde
een orakel te verwerven of van eene ziekte te
genezen; ontwikkelingstijdperk eener ziekte; –
incubatieproef, f. 't bebroeden van een monster
water in een gesloten flesch bij 37°. De zuiverheid
blijkt als daarbij geen rottingsverschijn^elen optreden; – incubator, m. lat. of incubateur, m. fr.
broedtoestel (om eieren kunstmatig uit te broeden); – incubus, m. Med. nachtmerrie, nachtelijke hartdrukking; – incuben, pl. soort van
daemons, die naar een vroeger volksgeloof-Ie
vrouwen in haren slaap omhelzen en bezwangeren, nachtduivels.
ineulceeren, ineulqueeren, lat. (inculcáre, eig.
intreden) inprenten, inscherpen; inkloppen, in-

-plichtng,
plicht.
Incunabelen, pl. lat. (incunabula, van cunabula, cunae, de wieg) eig. windsels; vandaar: de
eerste beginselen eener zaak, inz. der boekdrukkunst, de oudste gedrukte boeken, van de uit
boekdrukkunst tot den aanvang der-vindger
16e eeuw; – ab incunabulis, van de wieg, van de
eerste kindsheid af.
incurabel, adj. nw. lat. (vgl. c u r e e r e n,
ond. cura) ongeneeslijk, onheelbaar; – ineurabilitelt, f. ongeneesiijkheid.

in curia, z. curia.
Incurien, f. pl. lat. (sing. incuria, zorgeloosheid, v. cura, zorg) nalatigheden, achteloosheden; – ex incuria, uit onachtzaamheid.
Incuriositeit (spr. s = z) f. later lat. (vgl.
c u r i e u s) onnieuwsgierigheid, onweetgierigheid.
Incursie, f. lat. (incursio, v. incurrére, inloopen, invallen) vijandelijke inval, strooptocht; –
incursus, m. aanval; 't boeten der kloosterrecht-

banken.

incurveeren, lat. (incurvàre; vgl. c u r v e)
krommen, buigen; – incurvatie (spr. 1=ts), f.
(incurvatio) kromming, buiging ; – incurvatus, a,
um, lat. Bot. omgebogen.
incurvus, a, um, lat. (v. curvus, krom) Bot.
ongekromd.
Incus, f. lat. aanbeeld.
indageeren, lat. (indagdre) nasporen, opsporen,
uitvorschen; – indagabel, adj. voor onderzoek
vatbaar; – indagàtor, m. lat. indigateur, m. fr.
opspoorder, navorscher; – indagàtie (spr. t=ts)
f. (indagatio) uitvorsching; – res altióris indáginis
zaken die een grondiger onderzoek noodig hebben; – lndágo, f. eig. insluiting, uitvorsching, nasporing, stemming om een prelaat te benoemen.
indebile, lat. (vgl. debitum, enz. ond. debent),
ranselen; – ineulcátie (spr. t=ts) f. later lat. Jur. niet schuldig; onbevoegd; – indebitum, n.
(inculcatio) inscherping; in de R. Kath. kerk: opbrengst, betaling, dienst enz., die men uit
toedeeling van verschillende wijdingen op een dwaling heeft gedaan, of zonder er toe verplicht
dag.
te zijn; – in.debiti condictio, z. condictio, onder
in culpa, z. culpa.
eondieeeren,indebitisolutio,z.so1utio,
inculpábel, adj. lat. (inculpabilis, e, vgl. c u 1 - ond. solveeren.
p a, enz.) niet te beschuldigen, onschuldig, onindebolire, indebolendo, indebolite, –o, –a, ital.
bestrafbaar, onberispelijk; – inculpáta tutéla, f. Muz. den toon verminderen, doen verzwakken.
de noodweer.
indeeént, adj. lat. (indécens; vgl. d e c e n t),
inculpeeren, nw. lat. (inculpáre, van in en onwelvoeglijk, onbetamelijk, ongepast, oneerculpáre, beschuldigen) beschuldigen, aanwrijven, baar, onkuisch; – indecéntie (spr. t=ts) f. (inten laste leggen; – inculpánt, m. Jur. beschuldi- decenlia) onwelvoeglijkheid, onbetamelijkheid
ger, eischer; – ineulpaat, m. beschuldigde, be- enz.
klaagde; – inculpàtie (spr. t=ts) f. beschuldiindeehiffrable, adj. fr. (spr. endesji f rabl' ; vgl.
ging, aanklacht.
d e c h i f f r e e r e n) niet-ontcijferbaar, onleesincuiqueeren, z. inculeeeren.
baar, onverklaarbaar.
Ineultuur, f. nw. lat. (vgl. c u 1 t u u r) gebrek
indeeimábel, adj. (vgl. d e c i m a b e 1, d ebebouwing, het gebrek aan beschaving, ont--kige c i m e e r e n, enz.) nw. lat. niet decimeerbaar,
wikkeling, enz.
tiendvrij.
ineumbeeren, lat. (incumbére, v. cumbére, zich
indeeís, fr. (spr. endesi; van 't nw. lat. indecinederleggen, v. cubàre, liggen) zich op iets toe- sus; vgl. d e c i d e e r e n) onbeslist, besluiteleggen, al zijne zorg aan iets wijden, iets ter loos; – res indecisa, z. res; – indecisie, f. spr.
harte nemen; – ineumbens, lat. Bot. opliggend, (s=z) onbeslistheid, besluiteloosheid; – indeeinaar elkander toeneigende; – incumbént, adj. sief, adj. niet beslissend; – indeciso, it. (spr.
lat. (incumbens) ter harte nemend, toe-leggend; –tsji-zo) Muz. besluiteloos, onzeker.
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indeclinabel, adj. lat. (indeclinabilis, e; vgl. (spr. 1=1e) f. onafhankelijkheid, zelfstandigheid,
d e e 1 i n e e r e n) Gram. onverbuigbaar, on- vrijheid.
vatbaar voor naamvalsveranderingen; — inde
indeplorábel, adj. barb. lat. (v. deploràre, bef. nw. lat. onverbuigbaarheid, on--clinabte, klagen) niet beklagenswaardig.
veranderlijkheid.
Indecorum, n. lat. (vgi. d e c o r u m) 't ongepaste, onvoegzame, misslag tegen den goeden
toon der samenleving.
Indefatigatie, 1. spr.( tie = tsie) nw. lat. (v.
f atigatio, vermoeienis) onvermoeidheid.
indefectibel, adj. barb. lat. onfeilbaar, gebrekeloos; — indefectibiliteit, f. gebrekeloosheid, onfeilbaarheid; het voortdurend bestaan, b. v. der
kerk.
in de f éctu, lat., z. ond. d e f e c t.
indefensibel, adj. nw. lat. (vgl. d e f e n d e er e n) niet te verdedigen, onhoudbaar; — indef énsus, lat. Jur. onverdedigd, hulpeloos.
indefinibel, adj. nw. lat. (vgl. d e f i n i ë e r e n) onbepaalbaar, onverklaarbaar, raadselachtig; — indéfini, adj. fr. onbepaald; — indefiniet, adj. (tindi f initus) als adverb. ook inde f finite,
lat. onbepaald, onduidelijk; onbeperkt.
indehiscens, lat. Bot. niet (geheel) openspringende.
inde irae, lat. vandaar de haat (d. i. zijn, hun,
haar haat).
indelebilis, e, gewoonlijk indelebiel, adj. lat.
(van delére, uitdelgen, vgl. dele) onuitwischbaar,
onuitdelgbaar; — character indelebilis, z. ond.
e h a r a k t e r; — indelebiliteit, f. onuitwischbaarheid.
indelieaat, adj. nw. lat. (vgl. d e 1 i c a a t)
onkiesch, ruw, grof; — indelicatésse, f. fr., onkieschheid, gebrek aan fijn gevoel.
indemniseeren (spr. s=z) fr. (indemniser)
schadeloosstellen, vergoeden, vrijhouden; — Indemnisàtie (spr. —za-tsie' f. schadeloosstelling,
vergoeding; — indemniteit, f. lat. (indemnitas,
van damnurn, schade) schadeloosstelling, schade
— bill of indemnity, i n d e m n i -vergodin;
i t s- b i l1, wetsontwerp of besluit, waarbij-te
het eng. parlement verklaart, dat in een of ander
geval, waarin het ministerie, in het belang van
het welzijn van den Staat, op eigen gezag heeft
gehandeld, dat gedrag voor gerechtvaardigd en
straffeloos houdt.
indemonstràbel, adj. lat. (indemonstrabilis, e;
vgl. d e m o n s t r e e r e n) niet bewijsbaar.
Indenization, f. eng. (spr. indennizees?en) inburgering z. V. a. d e n i z a t i o n (z. ald.).
Indenture, f. eng. (spr. indéntsjur) weder
uitgetande oorkonde.
-zijds
in Deo consilium, lat., bij God is raad.
Independént, adj. nw. lat. (vgl. d e p e n d e er e n) onafhankelijk, ongebonden, zelfstandig,
vrij ; — Independénten, m. pl. onafhankelijken
van de bisschoppelijk-kerkelijke heerschappij,
eene op het einde der 16e eeuw in Engeland
ontstane protestantsche secte (Presbyterianen,
Puriteinen, Nonconformisten, Niveleurs); schot
Dissidenten, die het gezag der-schendrl.
synoden verwerpen; strijders voor de noord
vrijheid; — independentisme, n.-ameriknsch
zucht naar onafhankelijkheid; — Independéntie

in deposito, z. ond. d e p o n e e r e n.
inderai(1)lable, adj. fr. spoorhoudend, voor
geen ontsporing vatbaar (van locomotieven enz.)
indestructibel, adj. nw. lat. (vgl. d e s t r u e e r e n) onvernielbaar; — indestruetibiliteit, f.
onvernielbaarbeid, onuitroeibaarheid.
indeterminàbel, adj. lat. (indelerminabilis, e;
vgl. d e t e r m i n e e r e n) onbepaalbaar; —
indeterminabiliteit, f. nw. lat., onbepaalbaarheid ; — indeterminàtie (spr. t = ts) f. onbepaaldheid, besluiteloosheid, onzekerheid; — indeterminatief, adj. niet bepalend; — indeterminàtum,
n. iets onbepaalds; — geindetermineerd, adj. on
bepaald, besluiteloos, weifelend ; — indeterminisme, n. Phil. leer, volgens welke de wilshandelingen van den mensch door geene oorzaken en
beweegredenen te bepalen zijn, of de stelling van
de onbeperkte wilsvrijheid van den mensch; —
indeterminist, m. aanhanger van die leer.
indevoot, adj. lat (indevótus, a, um; vgl.
d e v o o t) ongodsdienstig, oneerbiedig, lauw,
koelzinnig; — indevótie (spr. l=ts) f. (indevotio)
gebrek aan godsdienstzin; oneerbiedigheid,
lauwheid.
Index, m. (gehit. indicis), pl. indices, lat., eig.
wijzer; aanwijzer, bladwijzer van een boek; register, inhoudsopgave; ook wijsvinger; — index
librórum prohibilórum, lijst der boeken, die door
de R. Kath. kerk, wegens daarin vervatte dwaalbegrippen of valsche leerstellingen, verboden
zijn: ook kortweg d e i n d e x geheeten; —
index librórum expurgandorum of index expurgatorius, lijst van zulke schriften, die, na uitwerping of verandering van zekere aanstootelijke
plaatsen, gelezen mogen worden; — index-eongregatie, f. met het toezicht op en het onderzoeken van de letterkundige werken belaste
geestelijke autoriteit, een door Sixtus V ingestelde commissie van kardinalen, onder bijzitting
van eenige dominikanen; — index-cirkel, m. toestel aan een astronomischen kijker met graad
index-cijfers, f. pl. cijfers, die do-verdling;—
gemiddelde prijsverandering aangeven van goederen in een zekere periode; — index-numbers,
pl. eng. tabellen, waardoor in de staathuishoudkunde de waarde-standaard van het geld kan
worden opgemaakt; — index-schroef, f. mikrometerschroef, schroef, waarvan de kop een cirkel
is met kartelrand; — indieílus, m. lijstje, klein
register, ook een schriftelijk bevel; — indielum,
n., pl. indieïa of indiciën, aanduidingen, kenteekenen (symptomen); verdenkingwekkende omstandigheden, gronden tot vermoeden; — indicia
/asti, pl. aanwijzingen of kenteekenen eener gepleegde daad; — indicia remóta, verwijderde kenteekens ; — indiceeren, indiqueeren (lat. indicáre,
en indicére, van dicére, zeggen, dicáre, verkondigen) aanwijzen, aanduiden, als kenteeken dienen; aanzeggen, aankondigen; toewijzen; — indleans, n. Med. aanwijzing; — indieaat, n. het
aangewezene; — indicatie (spr. t=ts) f. (indica-
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tio, v. indicàre) aanwijzing, verdenkingsgrond; stammen eigen; - India-goods, (spr. Indiagoeds)

inz. kenteeken eener ziekte, ziekte-aanwijzing; ~ eng. pl. indische goederen, bijv. ongebleekt
indleatief, adj. (indicativus) aanwijzend, aanduidend ; - indicativus of indicatief, m. Gram., z.
m o d u s ; - indicator, m. nw. lat. strekspier van
den wijsvinger; ook: instrument om diagrammen op te nemen omtrent de veranderingen in
den stoomdruk gedurende den gang van stoom
- indicateur de pression, m. fr. (spr.-machines;
eye-) de drukkingwijzer, een toestel welke den
stand van de drukking van een gas in een gasfabrick aanwijst; - indicaleur de l'aiguille, wijzer
van een spoorwissel; - indicaleur de chemin defer,
dienstbiljet, reiswijzer voor de spoorwegen; - indicateur paardekracht, /. paardekracht volgens
den aanwijzer (grooter dan de werkelijke, effectieve paardekracht); - indieatóriseh, adj. aanwijzend, doende blijken; - indieatuur, f. aanduiding
der waarde, schatting; - indietie, f. lat.
(spr. t =s; indictio, van indicére) aankondiging, beschrijving of samenroeping van eene
kerkvergadering; de kerkelijke oproeping; ook
z. T. a. indietiecirkel of romeinsehe indictie,
periode van 15 jaren, eene jaartelling, tot welke
het aanzeggen of de i n d i c t i e van zekere opbrengsten of hoofdgelden, aan de Romeinen onder Constantijn den Grooten opgelegd, en die
driemalen in de 15 jaren moesten aangezuiverd
worden, aanleiding gaf. Om de jaren na Chr. geboorte volgens indictiën te berekenen moet men
bij het jaartal 3 voegen en die som door 15
deelen, als wanneer de rest de indictie is; zoo
is b. v. voor het jaar 1912 de indictie 10 en er
zijn sedert Chr. geboorte 127 indictiën verloopen,
] 912 + 3
want — 127, rest 10.
15
Indexteriteit, f. nw. lat. (fr. indexterilé; vgl.
d e x t e r i t e i t), ongeschiktheid, onhandigheid.
indicla causa, onverhoorder zake, zonder ter
verdediging toegelaten te zijn.
Indiculus, indieium, indicatief enz., z. ond.
i n d e x.
Indië, n. (gr. en lat. India, f., v. Indus, de
bekende groote rivier in Indië, sanskr. Sindhoe,
perz. hindoe) een groot land in Z. Azië, verdeeld
in Indië aan deze en aan gene zijde van den
Ganges of in Voor- en Achter - Indië,
veelal O o s t- I n d i ë geheeten, ter onderscheiding van W e s t- I n d i ë of de eilanden aan
de kust van Centr. Amerika, die men sedert
de ontdekking zoo noemde, omdat men aan
geloofde, dat het nieuw ontdekte-vankelij
land met Indië samenhing; - indian, adj. eng.
(spr. indiën) z. v. a. i n d i s c h; - indian
liquor (spr. likker), door toevoeging van water,
peper, tabak enz. vervalschte brandewijn, zooals
die aan de indianen verkocht wordt; - indicus,
a, um, lat. Bot. indisch; - Indiërs, inboorlingen
van 0. Indië, Hindoes; - indisch, adj. tot dat
land of volk behoorende enz. ; - Indisch vuur,
z. b e n g a a l s c h vuur; - Indianen, inboorlingen van W. Indië en in ruimer beteekenis de
oorspronkelijke bevolking van Amerika; - indiaansch, adj. aan de amerikaansche volks-

wit katoen; - indianlet, n. naar zijn aanw ezigheid in Oost-Indië aldus genoemd a n o r t h i e t (z. ald.); - Indianíst, m. (fr. indianisic),
geleerde, die zich bezig houdt met de beoefening
der indische talen en letteren, inz. der oudere
(het sanskrit enz.); - India-rubber of Indianrubber, n. eng. (spr. Indië of índiën, eng. indisch
wrijftuig) vederhars, g u m m i e 1 a s t i c u m,
caoutchouc; - indienne, f. fr. (spr. endjeu') oost
katoenen stof, fijn gedrukt katoen,-indsche
sits; - indienneur, m. fr., katoenfabrikant; indieum, n. lat. (reeds bij Plinius) de indigo,
z. ald. ; - indicum in tabulis, indigo in koekjes of
plaatjes; - Indogermanen, indogermaansche of
Indo- europeesehe volkeren en talen, tot het
Kaukasisch ras behoorende volks- en taalstam,
die over een groot gedeelte van Z. Azië en bijna
over geheel Europa verspreid is en waartoe
de Indiërs, Perzen, Armeniërs, Grieken, Romanen, Germanen, Slaven en Celten behooren;
- Indoloóg, m. kenner van Indië, indische
zaken en talen.
indifferént, adj. lat. (indi f f érens; vgl. d i f f er e e r e n) niet onderscheiden, onverschillig;
ook: niet deelnemend, lauw, lauwgeloovig;
Chem. met weinig of geen chem. reactie; - Ind.
evenwicht, mech. evenwicht bij eiken stand; indiflerente bronnen, pl. warme bronnen zonder
bepaalde zouten; - Indifferentisme, n. nw. lat.,
onverschilligheid, lauwgeloovigheid, koelheid,
inz. in geloofszaken, godsdienstonverschi ligheid, ook z. v. a. indeterminisme;
- indiflerentíst, m. onverschillige, niet-deelnemende, lauwgeloovige; - indifferéntie (spr.
t = ts) (lat. indi fJerentia) of indifférence, fr.
(spr. eredi f eráns') f. onverschilligheid, ongevoeligheid, koelzinnigheid, lauwheid; - indileréntie-punt, n. Phys. punt tusschen twee tegenj overges telde polen van een magneet, waar geen
magnet. werking is. - ( con) indil erenza, it. Muz.
(met) koelheid.
indigénus, lat. Bot. inlandsch, inheemsch; lndigéna, m. pl. lndigénw, lat., inboorling
oorspr. of eerste bewoner; - Indigenaat of indigenaatreeht, ook i n c o 1 a a t, n. recht der inboorlingen, burgerrecht, voorrecht der ingezetenen.
indigént, adj. lat. (indigens, ook partic. van
indigere, behoeven, gebrek hebben, v. indu = in
en egere, behoeftig zijn) behoeftig, nooddruftig,
arm; - indigéntie, f. (indigentia) behoeftigheid,
gebrek, armoede.
indigést, adj. lat. (indigeslus, a, um; vgl. d i g e r e e r e n) onverteerd; niet doordacht, niet
uitgewerkt; - indigestibel, adj. later lat. (indigestibilis, e) onverteerbaar; - indigestie, f. (indigestio) onverteerlijkheid, gebrek aan of zwakheid
van vertering, kwade maag.
Indigétes, pl. lat. (vgl. i n d i g e n a) of indigéten, pl. rom. Myth. ingeboren beschermgoden,
schutsgoden van het land, na hun dood vergode helden.
indigiteeren, nw. lat. (indigilàre, van digitus,
vinger) aanwijzen, met den vinger aanduiden; -
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indigitàtie (spr. tie = tsie) 1. aanduiding; eig.
vingeraanwijzing, vingerwijzing.
indigneeren, lat. (indignári, d. i. eig. iets voor
onwaardig of onbetamelijk houden, daarover
misnoegd zijn; vgl. d i g n i t e i t) verontwaardigen, ontevreden, boos, wrevelig maken; g e i n d i g n e e r d, adj. verontwaardigd, boos,
misnoegd, beleedigd; inz. onwaardig behandeld;
- indignátie (spr. t = ts) f. (lat. indignalio) ver
misnoegen, verdriet; - indigni--ontwardig,
teit, f. lat. (indignitas) onwaardigheid, onwel
schandelijkheid, nietswaardigheid,-voeglijkhd;
beleediging, beschimping.
Indigo, m. sp. (oudsp. éndico, it. indaco, fr.
indigo en inde, provenc. indi, endi, v. 't lat.
indicum (z. ond. Indië), indicus color, indische
kleur) bekende schoone blauwe verfstof uit de
bladeren van onderscheiden soorten der a n i ten i n d i g o - p l a n t e n (Indigo f era) in Britschen Nederl.-Indië; - roode indigo, z. c u b d e a r d;
- indigoterie, f. indigoplantage; ook plaats, waar
de indigo wordt toebereid; - indigotine, f. of
gereduceerde indigo, indigo-wit.
Indiligéntie (spr. t = ts) f. (lat. indiligentia;
vgl. d i 1 i g e n t i e) gebrekkige zorgvuldigheid,
nalatigheid.
indiréct, adj. lat. (indiréctus, a, um; vgl.
d i r i g e e r e n, enz.) of als adv. indirecte, ook
per indiréctum, door omwegen, niet recht toe,
middellijk, door een derde, op bedekte wijze,
slinksch; - indirecte belastingen, d. i. middellijke
belastingen, die niet rechtstreeks den personen
opgelegd, maar door middel van een op zekere
waren enz. gelegden cijns geheven worden.
indiscerníbel, adj. nw. lat. (vgl. d i s c e rn e e r e n) niet onderscheidbaar, niet waarneembaar, onbemerkbaar, niet bespeurbaar.
Indisdipline, f. nw. lat. (vgl. d i s c i p 1 i n e)
gebrek aan tucht, tuchteloosheid, teugelloos heid, onbandigheid, ongeregeldheid; - indisciplinábel, adj. onbestuurbaar, onbandig, ontembaar, niet aan tucht, aan orde te gewennen; geindisciplineerd, adj. zonder tucht,
onbeteugeld; Mil. niet geoefend, onbedreven.
Indiscreet, adj. lat. (indiscrëlus, a, um, eig.
onbescheiden, niet onderscheiden; vgl. dis c r e e t, enz.) onbescheiden, onvoorzichtig, onbezonnen, onbedachtzaam, praatziek, niet geheimhoudend, opdringend, onbeleefd; - indiserêtie (spr. t=ts) f. nw. lat. onbescheidenheid
enz., praatzucht, opdringendheid.
Indiscriminàtie (spr. t= ts; vgl. d i s c r i m e n, enz.) niet-onderscheiding, niet onder
-scheidn
zijn.
indispensábel, adj. nw. lat. (vgl. d i s p e ns e e r e n) onvermijdelijk, volstrekt noodzakelijk; - indispensabilitelt, f. onvermijdelijkheid.
indisponibel, adj. nw. lat. (vgl. d i s p o n e er e n enz.) onbeschikbaar, waarover men niet
kan beschikken, onvervreemdbaar; - indisponibiliteit, f. onbeschikbaarheid, onvervreemdbaarheid; - indisponeeren, misnoegd, wrevelig of
boos maken, vertoornen, in kwade luim brengen;
- g e ï n d i s p o n e e r d, adj. ongenegen, afkeerig, onwillig, wrevelig, ontstemd, kwalijk ge-
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mutst; onpasselijk, ongesteld; - indispose, adj.
fr. z. v. a. ge1ndisponeerd;- indispositie
(spr. -zi-tsie) ongeneigdheid, afkeerigheid, kwaadluimigheid, verdrietigheid; onpasselijkheid.
indisputábel, adj. nw. lat. (vgl. d i s p u t e er e n) onbestrijdbaar, onbetwistbaar; - indisputabiliteit, f. onbetwistbaarheid.
indissolubel, lat. (indissolubilis, e; vgl. d i ss o 1 v e e r e n) onoplosbaar, onscheidbaar, op
het nauwst verbonden; - indissolubiliteit, f. nw.
lat. onoplosbaarheid, onafscheidelijkheid, onontbindbaarheici.
indistinct, adj. lat. (indislinclus, a, um; vgl.
d i s t i n g u e e r e n) onduidelijk, onbepaald,
verward; - indistínctie (spr. tie=sie) f. niet onderscheiding, onbepaaldheid, onduidelijkheid.
Indium, n. een in 1863 door F. Reich en Th.
Richter ontdekt metaal.
Individuum, lat., individu, fr. n., pl individuen,
lat. (vgl. d i v i d e e r e n, enz.) eig. ondeelbaar
of onscheidbaar geheel; enkel, afzonderlijk, op
zich zelf beschouwd wezen, b. v. een exemplaar
van een diersoort. persoon, ook gezegd van een
enkelvoudig kristal tegenover een a g g r eg a a t, z. a. ; - individueel, nw. lat. afzonderlijk,
op zich zelven; eigen, eigenaardig, aan een enkel
voorwerp eigen, slechts op een persoon passende,
persoonlijk; - individueel kapitaal, kapitaal, dat
dient om de bezitters een inkomen te verschaffen
(niet om nieuwe rijkdommen voort te brengen,
maatschappelijk kapitaal); - individualiseeren
(spr. s=z) op een enkel, afzonderlijk voorwerp
overdragen of als een op zich zelve staand iets
beschouwen en behandelen; - individualisatie
(spr. -za-tsie) of individualiseering, ook individu átie (spr. t=ts) f. verenkeling, beschouwing op
zich zelve in 't bijzonuer; beperking tot een enkel
wezen; - individualiteit, f. gezamenlijke kenmerken, waardoor een voorwerp zich van een ander
derzelfde soort onderscheidt; eigenaardigheid,
bijzonderheid, persoonlijkheid; - individuiteit, f.
eigen aard, bijzonderheid; het ik (de ik-heid); indivisus, a, um, lat. Bot. onverdeeld;- indivisibel
(spr. s=z) adj. ondeelbaar; - indivisibilía, n.
pl. Math. ondeelbare grootheden, d. i. zulke,
die in vergelijking met andere als niets te
achten zijn (infinite parva of in f initissima); indivisibiliteit, f. ondeelbaarheid, onafscheidelijkheid.
Indo, m. of f. kind van europ. vader en indische moeder, halfbloed.
Indoechiatura, f. it. (spr. iendokkiatoera) oog betoovering, boos oog, wonderkracht, die het
bijgeloof in Italië en elders aan den strak gevestigden blik op het aangestaarde voorwerp toeschrijft.
Indo- China, ,naam voor de gezam. bezittingen
van Frankrijk in Achter Indië.
indoeiel, adj. lat. (indocilis, e; vgl. d o c i e 1,
ond. d e c o e r e n) onleerzaam, traag van
bevatting; ongedwee; - indoeiliteit, f. onleerzaamheid, stugheid; - indoetus, lat. ongeleerd; - indocti discant et ament meminisse
periti, ter leering voor niet-geleerden en ter
aangename herinnering voor de kundigen.
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Indo- germanen, indo-germaansch, in d o1 o g enz., z. oud. Indië.
indolént, adj. nw. lat. (van dolere, pijn hebben)
eig. pijnloos, onpijnlijk; onverschillig, zorgeloos,
gemakkelijk, traag, slap; — indoléntie (spr. t=ts)
f. lat. (indolentia) pijnloosheid, onpijnlijkheid;
ongevoeligheid, onverschilligheid, zorgeloosheid,
stompzinnigheid, slaperigheid, slapheid, traag
-heid.
Indoles, f. lat. aangeboren eigenschap, aard,
aanleg, natuurgave; — indoles animi, gemoedstoestand; — indoles morbi, de natuur, de aard der
ziekte.
indomàbel, adj. lat. (indomabilis, van domare,
temmen) ontembaar, onbedwingbaar.
in dorso, z. ond. dorsum; — indorsement, n. eng.
z. V. a. i n d o s s e m e n t; rugschrift eener
oorkonde.
Indossánt, indosseeren enz. z. e n d o s s e er e n.
Indra, m. indisch (hetzij v. 't sanskr. ind, heerschen, hetzij van indh, vlammen, lichten) Myth.
de god der lucht en van het weder, de bliksem
donderaar, de hoogste god bij de oude-voerdn
Indiërs, later de vorst der lagere goden, d. i.
der gezamenlijke goden, behalve B r a h m a,
'Tischnoe en Ciwa.
in dubio, z. ond. d u b i u m.
indubitàbel, adj. lat. (indubitabilis, e; vgl.
d u b i t e e r e n) ontwijfelbaar, zeker.
induceeren, lat. (inducére, eig. invoeren; vgl.
d u c t i e 1) verleiden, misleiden, overreden, bepraten; gevolgtrekken, afleiden, besluiten; — inductíbel, adj. nw. lat. licht te verleiden of te misleiden; — inductie (spr. t = ts) f. lat. (inductio)
eig. inbrenging, invoering; inz. invoering, der
ziel in het lichaam bij de ontvangenis, naar de
meeping der aanhangers van het i n d u c t i eS y s t e e m, volgens welke de ziel aanwezig is
voor het lichaam; aanleiding of verleiding tot
iets ; gevolgtrekking, sluitrede, besluit van het
bijzondere tot het algemeene, d. i. de optelling
van bijzondere gevallen om eene stelling daaruit
te bewijzen (in tegenst. met d e d u c t i e, z.a.);
geleiding, overleiding; vandaar: i n d u c t i e e 1 e k t r i c i t e i t, ontdekt door Faraday, opwekking of verandering der elektriciteit, in een
geleider als zijn afstand van een elektrisch
lichaam grooter of kleiner wordt, of wanneer in
het algemeen de elektrische toestanden der nabijgelegen lichamen veranderen, vandaar: inductie
draadklos tot opwekking van ind. elek--klos,f.
triciteit; — inductiemotor, m. a s y n c h r o n e
m o t o r z. a. ; hier tegenover staat de c o n ^i u ct i e m o t o r (z. a.); — inductierol, f. z. v. a. inductieklos; — inductiestroom, m. elektrische
stroom, door inductie opgewekt; — inductiewerktuig, n. toestel om elektriciteit voort te brengen;
— inductor, m. opwekker van inductieëlektriciteit
(in 1851 door Ruhmkorf uitgevonden); — per induetión-em een bewijs voeren of d o o r i n d u ct i e b e w ij z e n, d. i. door een reeks van voorbeelden of daadzaken bewijzen, het tegengest.
van: per deductionem, z. onder d e d u c e e r e n;
— inductief, adj. nw, lat. uitlokkend, verleidend;
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uit enkele gevallen afgeleid of afleidend ; (het tegenovergest. V. d e d u c t i e f z. a.); i n d u ctieve wetenschappen noemtmendie,
welke hoofdzakelijk berusten op de methode der
inductie ; — inductorisch, adj. op inductie gegrond (n.l. de methode).
induciae, f. pl. lat. eig. wapenstilstand; Jur.
uitstel, termijn voor schulden, die iemand zich
niet te wijten heeft.
in dulci jubilo, z. ond. j u b e 1.
Indulgeeren, lat. (indulgere, indultum, n.
dulcis, zoet, aangenaam, zacht; dus zacht of
toegevend zijn) toegeven, verschoonen, laten
doorgaan, door de vingers zien; — indulgént,
adj. (indclgens) toegevend, toegeeflijk, verschoonend; — indulgéntie (spr. t=s) f. (indulgentia)
toegevendheid, verschooning; zachtzinnigheid;
strafontheffing, aflaat; — indulgentia plenaria,
volle aflaat; — indult, n. (later lat. indultüs, m.
en indcltum, n.) vergund uitstel van betaling,
r e s p ij t; pauselijke vergunning tot eene
zaak, die anders in den regel niet geoorloofd is;
een genadebrief; vrijbrief van de regeering,
van een bisschop; — indulto, m. sp., eig. strafontheffing; verlof of bewilliging; tol van amerik.
waren in Amerika.
Indumentum, n. lat. kleedij, gewaad; —
induménta episcopália, bisschopsgewaden.
in duplo, z. d u p 1 u m.
induràbel, adj. nw.lat. (vgl. d u r a b e 1)
niet duurzaam.
Induràtie (spr. t = ts) f. nw.lat. (induratio, v.
induráre, harden; vgl. durus enz.) verharding,
verstoktheid, onboetvaardigheid; — induratio
cordis, Med. verharding van 't hart; — ind.
hepdtis, leververharding; — ind. liénis, miltverharding; — induresceeren, lat. (indurescére)
hard worden, verharden; — indurescént, adj.
(indurescens) hard wordend, verhardend.
indusium, n. lat. Bot. het omhulsel.
Industrie, f. fr. (van 't lat. industria, v.
industrius, zeer werkzaam, bedrijvig) vlijt, bedrijvigheid, kunstbedrijvigheid, nijverheid, werk
kunstvlijt, in den ruimsten zin alle-zamheid,
gezamenlijke pogingen om de massa der voorhanden rijkdommen te vermeerderen of, met andere woorden, om die te verdienen; in engere
beteekenis : door technische bewerkingen te
weeg gebrachte veranderingen, tevens waarde
natuurproducten, vandaar b e--verhogind
drijfs-, handwerks-, fabrieks-ind u s t r i e; — industrie-planten, die planten,
welke in de nijverheid op uitgebreide schaal ver
worden, b. v. jute, katoen, hennep, vlas,-werkt
suikerriet, tabak enz. ; — Industrie-school, f. voorbereidende school voor de nijverheid, inz. voor
de elementaire vorming van aanstaande loonarbeiders op industriëel gebied, vakschool,
practische bedrijfs- of handwerkschool; —
industrie-systeem, n. staathuishoudkundig stelsel van den Schot A d a m S m i t h, vol
hetwelk vlijt, arbeid en spaarzaamheid-gens
de eerste bronnen van alle aanwinst en bezit
van goederen, gevolglijk ook de laatste voorwaarde van volkswelvaart en volksrijkdom zijn,
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en waaruit drie rechtmatige belastingen, n.l.
die op grond, bedrijf en kapitaal voortvloeien;
vgl. mercantiel en physiokratisch
systeem; — chevalier d'industrie, m. z.
C h e v a 1 i e r, ond. c h e v a 1; — industrieel,
adj. (fr. industriel, eng. industrial) tot de
beroeps-nijverheid behoorend; — industrial society, (spr. industrijel sosajetie) eng. een soort
begrafenisfonds; — industrieëlen, pl. nijverheidsmannen, de tot den bedrijfsstand behoorenden, drijvers en bevorderaars van 't fabriekswezen; — industrialisme, n. barb.lat.
overwicht van de industrie of de industriëelen; —
industriëus, adj. (lat. industriósus, fr. industrieux) vlijtig, bedrijvig, ijverig, werkzaam, vindingrijk, vernuftig, geschikt, in kunst, handwerk of bedrijf ervaren.
Inebriátie (spr. l=ts) f. nw.lat. (van 't lat.
inebriáre, dronken maken) verstandsbeneveling, bedwelming, roes.
Ineditum, n., pl. inedlta, lat. (vgl. e d e e r e n)
nog niet of vroeger niet uitgegeven geschriften,
z. v. a. a n e k d o t a; — oeuvres inédites, pl. fr.
onuitgegeven werken.
f abilis, e, v. e ff ári, uitineff abel, adj. lat. (ineffabilis,
uitspreken) onuitsprekelijk, onuitdrukbaar; —
ineffabillteit, f. (ine f f abilitas) onuitsprekelijkheid.
ineffagablc, adj. fr. (spr. inèf asabl') onuitwischbaar.
ineffectief, adj. nw.lat. (vgl. e f f e c t i e f)
onwerkzaam; onwerkelijk.
in efJécu, z. ond. e f f e c t.

gie, z. effigies.
in effigie,

inegaal, adj. fr. (vgl. e g a a 1) ongelijk; ver-

anderlijk; — inegaliteit, I. (fr. inégalité) onge-

lijkheid.

Inelegant, adj. lat. (inelégans ; vgl. e 1 e g a n t)
onsierlijk, smakeloos, onbevallig, plomp; —
inelegántie (spr. t = ts) f. (lat. inelegantia) onsierlijkheid, smakeloosheid.
inellgibel, adj. nw.lat. (vgl. e 1 i g e e r e n)
niet verkiesbaar; — ineligibiliteit, I. onverkiesbaarheid.
ineloquént, adj. nw.lat. (v. lat. elóquens, welsprekend) niet welsprekend.
Inépt, adj. lat. (inéptus, a, um, d. i. eig. ongepast, van in- en aptus) als adverb. ook inépte,
ongerijmd, laf, smakeloos, plat; — inéptus
libéllus, m. een ongepast, ongerijmd of onbehoorlijk klaagschrift; — inéptie (spr. t=s) f.
(lat. ineptia) pl. ineptién, ongerijmdheden, zotheden, fratsen; — ineptitude libélli, f. Jur.
informaliteit, ongepastheid van een klaagschrift.
inépuisable, adj. fr. (spr. ieneepwizábl') onuitputtelijk.
inermis, e, adj. lat. Bot. ongewapend, zonder
stekels of doornen.
iners, lat. (eig. kunsteloos, ongeschikt, van
ars, kunst enz.) traag, vadsig, ledig; — inertie
(spr. t=ts) f. (inertia) traagheid, lediggang;
onvermogen, zwakheid; — vis inertiae, z. ond. vis;
inertol, n. een roest voorkomende verfstof.
inerudiet, adj. (lat. ineruditus) ongeleerd,
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onontwikkeld; . ineruditie (spr. t=ts) ongeleerdheid.
Ines of Inez, m. sp. naam van het nederl.
A g n e s, b. v. Ines de Castro.
Ineseátie (spr. t=ls) f. lat. (v. esca, lokspijs)
't verlokken en verleiden tot iets.
in esse, in essenliáli, z. ond. esse.
inessentiëel, adj. (spr. ti=tsi) barb. lat. (vgl.
e s s e n t i ë e l) onwezenlijk.
inestimable, adj. fr. onschatbaar.
in evéntum, z. ond. evéntus.
inevidént, adj. nw.lat. (vgl. e v i d e n t) onduidelijk, onverstaanbaar, niet klaarblijkelijk;
— inevidéntie (spr. t = ts) I. onduidelijkheid, onoogenschijnlijkheid.
inevitabel, adj. lat. (inevitabilis, e; vgl. e v it e e r e n) onvermijdelijk, niet te ontgaan.
inexact, adj. nw.lat. (vgl. e x a c t) onnauwkeurig, nalatig; onjuist, gebrekkig, met fouten;
— inexactitude, I. fr. onnauwkeurigheid.
in excéssu, z. ond. e x c e d e e r e n.
inexeitábel, adj. lat. (inexcitabilis, e; vgl.
e x c i t e e r e n enz.) onopwekbaar, onprikkelbaar.
inexcusàbel (spr. s=z) adj. lat. (inexcusabilis,
e; vgl. e x c u s e e r e n) onverschoonlijk, onverantwoordelijk, niet te verontschuldigen.
inexigfbel, adj. nw.lat. (vgl. e x i g e er e n)
oneischbaar, onvorderbaar; — Inexigibiliteit, f.
onafvorderbaarheid, onbereikbaarheid.
Inexisténtie (spr. tie = tsie) I. nw.lat. (vgl.
e x i s t e e r e n) 't niet bestaan, niet voorhanden-zijn.
inexoràbel, adj. lat. (inexorabilis, e; vgl.
e x o r e e r e n) onverbiddelijk.
in expénsas condemneeren, z. exp e n s e n.
Inexperiéntle (spr. 1-1s) f. later lat. (vgl.
e x p e r i é n t i e) onervarenheid; — inexpértus, lat. onervarenheid.
inexpiAbel, adj. lat. (inexpiabrlis, e; vgl. e xp i ë e r e n) niet te boeten, niet goed te maken,
onvergoedbaar, onverzoenbaar.
inexplieftbel, adj. lat. (inexplicabilis, e; vgl.
e x p 1 i c e e r e n) onverklaarbaar, onoplosbaar.
inexploràbel, adj. nw.lat. (vgl. e x p l o r e er e n) onnavorschbaar, niet na te sporen.
Inexponibel, adj. nw.lat. (vgl. e x p o n e er e n enz.) onverklaarbaar, niet uit te leggen
of over te zetten.

inexpressibel, adj. nw.lat. of inexprimabel,
fr. (vgl. e x p r i m e e r e n) onuitsprekelijk,
onbeschrijflijk; onnoemlijk; — inexpréssibles, pl.
eng. (spr. —préssib'ls) onuitsprekelijken, iron.
voor: de broek.
inexpugnábel, adj. lat. (inexpugnabilis, e;
vgl. e x p u g n e e r e n) oninneembaar, onoverwinnelijk, onbedwingbaar.
inexstingulbcl, adj. lat. (inexstinguí7ilis, e;
vgl. e x s t i n g u e e r e n) onuitbluschbaar,
onuitdelgbaar.
inexstirpàbel, adj. lat. (inexstirpabilis,
vgl. e x s t i r p e e r e n) onuitroeibaar, onverdelgbaar.

INEXTENSIBEL.

— 621 --

inextensibel, adj. nw.lat. (v. lat. extendére)
niet voor uitbreiding vatbaar.
in exténso, ond. extendeeren.
in extrëmis, z. ond. e x t r e e m.
inextrieàbel, adj. lat. (inextricabilis, e; v.
extricàre, ontwarren) onoplosbaar, onontwikkelbaar, niet te ontwarren.
infaam, adj. lat. (in f ámis, e; vgl. f a m a)
te kwader faam staande, eerloos, schandelijk,
afschuwelijk, vuil, geschandvlekt; - infamie,
f. (lat. in f amia) kwade naam, eerloosheid,
schande; laagheid, schandelijkheid, schanddaad;
smaadheid, laster, eerroof; - in f amia notatus,
voor eerloos verklaard, eerloos gemaakt; - inf amiae abolitio, z. abolitio; - cum in f amia, met
schande; - infameeren (lat. in f amáre) in kwaden
naam brengen, eerloos maken, onteeren, belasteren, smaden, schenden, eerrooven; - infameerend of infamánt, adj. onteerend, eerroovend
enz. ; - infamàtie, (spr. t = ts) f. nw.lat. 't eerloos
maken, beschimping, eerrooving, schandvlek; ïnfamiteit, f. eerloosheid, laagheid, schurkerij.

in faciem, z. facies.
in facto, lat. inderdaad, werkelijk.

infallfbel, adj. nw.lat. of Infaillible, fr. (spr.
enf ailjiébl', vgl. f a i 11 i b e 1) onfeilbaar, on-

bedrieglijk, aan dwaling niet onderhevig; infallibiliteit, f. onfeilbaarheid, zekerheid.
Infamie, infameeren enz. z. ond. , i n f a a m.
to f ándus, a, um, adj. lat. onuitsprekelijk, onnoemelijk; - in f andum, regina, jubes renováre
dolorem, o, koningin, gij beveelt een onuitsprekelijke smart weder te vernieuwen (citaat uit
Virgillius, Aeneis II, 3).
Infant, m. sp. (infante, van 't lat. in f ans, eig.
(nog) niet sprekend, niet kunnende spreken,
V. in en tan, spreken, vandaar een klein kind,
in de middeleeuwen inz. de zoon van een gebieder of edele) oorspr. koninklijke erfprins,
kroonprins; later in 't algemeen koningszoon,
koninklijke prins in Spanje en Portugal; infánte, f. koningsdochter, koninklijke prinses
in Spanje en Portugal; - infant, m. eng. (spr.
Intent)
ent) Jur. minderjarige, die den leeftijdd
van 21 jaar nog niet heeft bereikt; - infants'school (spr. - stroel) klein-kinderschool; - infantagien, pl. in Spanje en Portugal bestaande
jaargelden voor koningskinderen; - infantádo,
m. gebied, dat aan een infant of infante tot lijftocht is aangewezen; vandaar infantádos of
infantádo-schapen, pl. een ras van merinosschapen; - infanterie, f. ft. (sp. en it. in f anteria,
van het sp. en it. infante, /ante, kind, knaap;
voorts dienstbode, knecht, inz. voetknecht,
voetsoldaat, fr. ook f antassin; v. 't lat. in f ans,
kind, met zeer verruimde beteekenis) voetvolk,
soldaten te voet, voetleger, voetknechten; infanterIst, m. soldaat te voet, voetsoldaat,
voetknecht; - infanticida, later lat. (van in f ans,
kind en caedere, houwen, dooden) kindermoorder, kindermoordster; - infantleidlum, n. kindermoord.
Infáretus, m. nw.lat. (v. 't lat. in f arcire, instoppen; vgl. farce) pl. infarctus of infarcten,
verstopping.
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infatigábel, adj. lat. (infatiabilis, e; vgl. f at i g e e r e n) onvermoeibaar, onvermoeid, onverdroten, rusteloos; - infatigabiliteit, f. nw.lat.
onvermoeibaarheid.
Infatuátie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. (van
in f atuáre, gek, uitzinnig maken, v. f atuus, dwaas,
onnoozel) verdwaasdheid, zotte waan, belachelijke inbeelding, overdreven, zotte voorliefde tot
iets; - geinfatneerd, adj. dwaselijk voor iets
ingenomen, verzot, dol op iets.
infavorábel, adj. lat. (in f avorabilis, e; vgl.
f a v o r a b e 1) ongunstig, ongenegen; onvoordeelig.
in f av rem, z. f a v o r.
infect, infectie, infecteeren, z. i n f i c i ë er e n.
infèlix, adj. lat. (vgl. felix) ongelukkig; in f eliciter, adv. ongelukkigerwijs; - infeliciteit,
f. (lat. infelicitas)
elicitas) ongeluk, ongelukzaligheid.
infereeren, lat. (in f érre) inbrengen, bijdragen;
opdragen, offeren; besluiten, gevolgtrekken,
afleiden.
inféri,
éri, m. pl. lat. (van in /,rus, a, um, van
onderen, beneden) eig. de benedensten, laag
goden;-stande;orchfels
de afgestorvenen in de onderwereld; - ad in f eros, bij of naar de dooden, in de onderwereld,
naar het schimmenrijk; - Inferiën, f. pl. (lat.
in f eriae) doodenoffers, gelijk die bij de Ouden
aan de onderaardsche godheden voor de zielen
der gestorvenen gebracht werden; - inferior,
m. of fr. inférieur, pl. inférieuren, ondergeschikte, mindere, lagere in rang; - inferior judex,
lagere rechter; - infer or magistrátus, de lagere
overheid; - in f erióris conditions, van geringe
hoedanigheid, van lageren stand; - inferius
testaméntum, n. laatste testament; - inferioritelt, f. mindere, ondergeschikte staat; geringere
waarde, slechtere gesteldheid, 't achterstaan bij
anderen; het tegengest. van s u p e r i o r it e i t; - inferus,
eros, a, um, lat. Bot. onderstandig,
wat onder een ander orgaan geplaatst is.
infermenteseible, adj. fr. (vgl. f e r m e nteeren, onder ferment) voor gisting
onvatbaar.
infernaal, adj. lat. (in f ernàlis, e, van in/éronderaardsch,
nus,
nus,
a, um, onderaardsch) helsch,
érduivelsch, afschuwelijk, snood, boosaardig; in f ernale, it. Muz. helsch, met eene sterke,
geforceerde uitdrukking voor te dragen; in f ernális lapis, z. lapis; - infernaliteit, f. helschheid, duivelsche boosaardigheid; - ex in f érno,
uit de hel; - inferno, n. it. hel, inz. als titel van
een gedeelte van Dante's d i v i n a c o mm é d i a.
infertiel, adj. nw.lat. (vgl. f e r t i e 1) onvruchtbaar, niet opleverend; - infertiliteit, f.
onvruchtbaarheid.
infesteeren, lat. (in f estare, v. in f estus, vijandelijk) vijandig aanvallen, verwoesten, stroopen, uitplunderen; verontrusten, plagen, lastig
vallen, kwellen, onveilig maken; - infestátie
(spr. tie=tsie) lat. (infestatio) of infesteering, f.
vijandelijke aanval, verontrusting; verwoesting, strooperij.
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infeudeeren, mid.lat. (vgl. f e u d u m) beleenen, verleien; – infeudàtie (spr. 1=ts) f.
beleening, verleiing.
infibuleeren, lat. (in f ibuláre; vgl. f i b u 1 a)
ringen, toehechten, inringen; – infibulatie
(spr. t=ts) f. Med. 't inringen der voorhuid, of
het kunstmatig vereenigen met een ring of
naad van die deelen, welker vrijheid tot het
werk der voortteling noodig is (een middel ter
bewaring der kuischheid, reeds bij de Ouden
in gebruik en later ter wering van de zelfbesmetting voorgeslagen).
inficiëeren, lat. (in f icére, v. f acere, maken,
doen) of infecteeren, fr. (in/etter) eig. er in of
aan doen; met stank vervullen; aansteken, besmetten, verpesten, vergiftigen met eene ziektestof;– g e1nfieiëerd,geinf ee teerd
w o r d e n, door eene besmettelijke ziekte
aangetast, besmet worden; – infleiëerbaar, adj.
lat.-nederl. aanstekelijk, besmettelijk; – infect,
adj. (lat. inféctus, a, um) aangestoken, besmet,
verpest, stinkend, rottend; – infectado, m.
fr. slechte sigaar, stinkstok; – inféctie (spr.
t = s) f. aansteking, besmetting; – infectiëus
(spr. t=s) adj. barb. lat. aanstekend, pestaardig; – in f ectorius, a, um, lat. Bot. besmet, vervuild.
inlideel, adj. lat. (in f idèlis, e; vgl. f i d e e 1,
ond. fides) ontrouw, trouweloos; ongeloovig; –
in partibus in f idelium, in het gebied of het land
der ongeloovigen, d. i. der niet-kath. Christenen;
– infideliteit, 1. (lat. i-n f idelitas) ontrouw, trouweloosheid; ongeloof:
in /idem, z. fides.
infigeeren, lat. (in f igére) insteken, inhechten,
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d ienoten (fr. ornements) ; in f iorire, infiorendo,
Torendo,
–rite, –ito, –ta, it. Muz. versierselen der melodienoten met bij- of hulpnoten, groepen, trillers,
enz.
infirm, adj. lat. (in f irmus, a, um; vgl. f e r m)
niet vast, krachteloos, zwak; – infirmaria,
mid.lat., of infirmerie, fr. (spr. en f iermeríe) f.
ziekenhuis, inz. voor soldaten; ziekenvertrek
in kloosters, op schepen; plaats voor kwijnende
planten in broeikassen; – infirmarius, m. mid.lat., infirmier, fr. (spr. en f iermjé) of infirmiére
(pl. in f irmiéri) it. (inz. geestelijk) zieken
ziekenverpleger (in kloosters) ; – in--opaser,
firmeeren, lat. (in f irmáre) krachteloos maken,
verzwakken, ongeldig maken, b. v. een testament; – infirmatief, adj. nw.lat. ontkrachtend,
ongeldig makend; – infirmiteit, f. lat. (in/irmitas) krachteloosheid, zwakte, gebrekkelijkheid, onvermogen, gebrek.
Infitiàtie, f. lat. (in f itiatio) Jur. 't loochenen,
ontkennen voor het gerecht.
in flagrante, z. f1 a g r a n t.
inflammeeren, lat. (in f lammáre) ontvlammen, ontsteken, verhitten; tergen, verbitteren;
– inflammábel, adj. nw.lat. brandbaar, onbrandbaar, ontvlambaar; – inflammabilïën, pl.
brandbare stoffen, brandstof; – inflammabilitelt, f. ontbrandbaarheid, ontvlambaarheid; –
inflammátie (spr. t = ts) f. lat. (in f lammatio)
ontsteking, brand; – inflammatórisch, adj.
nw.lat. ontstekend, ontsteking veroorzakende,
met ontsteking verbonden; eene i n f 1 a mmator i sche koorts, eene ontstekingskoorts.
Inflatie (spr. l=ts) 1. lat. (in/labo, van
in f láre, opblazen; vgl. f 1 a t u s) Med. epblazing, opzetting van het lijf door winden; –
in f latio abdominis, opgeblazenheid van het onderlijf; – in f labo ventricu' ti, opgeblazenheid der
maag; – inflatilia, pl. (stil. i n s t r u m e n t a)
Muz. blaasinstrumenten; – inflationist, m.
eng. amer. opblazer, zij die het in omloop blijven
van muntpapier voorstonden (in Amerika),
dat een aanzienlijke waardevermindering had
ondergaan; – inf latus, a, um, lat. Bot. opgeblazen; wat plaatselijk eene blaasvormige ver
-dikng
heeft en hol is.
inflecteeren, lat. (in f lectére, vgl. f 1 e c t e er e n) buigen, ombuigen, veranderen; ook eene
vocaal van een circumflex voorzien; – infléxie,
f. (in f lexio) buiging of afwijking der lichtstralen
van hun rechten weg; ook de buiging of overgang der stem; buiging der woorden in 't midden der woorden; – inflexioskoop, m. lat. -gr.
(slecht gevormd) een door M e y e r uitgevonden werktuig tot waarneming van de ver
straalbuiging; – in f lexus, a, um,-schijneldr
lat. Bot. neergebogen.
inflexibel, adj. lat. (in f lexibilis, e; vgl. f 1 e ct e e r e n, enz.) onbuigzaam, onbuigbaar, onbeweeglijk, onverzettelijk, hardnekkig, onverbiddellijk, stijfzinnig, halsstarrig; Gram. onverbuigbaar, voor geene verbuiging vatbaar (i nflexibele woorden of inflexibi-

inslaan; inprenten, indrukken.
Infilátor, m. Med. werktuig om een draad
door een naald te steken, zonder dat die
met de vingers wordt aangeraakt (bij operatiën).
infiltreeren, nw.lat. (vgl. f i 1 t r u m enz.)
inzijgen, intrekken, indringen; zich uitstorten;
– infiltratie (spr. tie = tsie) 1. inzijging, intrek
doorsijpeling eener vloeistof; Med. uit -king,
bloed, etter enz. in de-storingvalymphe,
organen.
Inflmus, m. lat. (superl. v. in f érus; vgl.
in /en)
eri) onderste, laagste, geringste; – infimeeren (lat. later in f imáre) vernederen.
in fine, lat. aan het eind. (vgl. f i n i s),
infiniet, adj. lat. (in f initus, a, um, van f inire,
begrenzen, eindigen, finis, de grens, het einde)
oneindig, onbegrensd, onophoudelijk; – infinïtum, n. 't onbepaalde, onbegrensde, oneindige; –
ad of in infinitum, in het oneindige, onophoudelijk, zonder einde; – infiniteit, f. (in f initas) onbegrensdheid, oneindigheid; groote menigte, talloosheid; – infinitesimaalrekening,
nw.lat.-nederl. of a n a 1 y s e v a n h e t o ne i n d i g e, de rekening of oplossing van oneindig kleine grootheden; daartoe behooren de
differentiaal-, integraal- en exp o n e n t i a a 1-rekening (z. aid.); – infinitivus of infinitief, m. Gram. z. m o d u s.
infioramenti, pl. Muz. versierselen der melo- 1 i a) ; – inflexibiliteit, f. nw. lat. onbuigzaam-
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heid; onverbiddelijkheid, stijfhoofdigheid, hardnekkigheid; Gram. on(ver)buigbaarheid.
Infléxie, z. ond. i n f l e c t e eren.
infligeeren, lat. (in /ligre,
ligére, van f ligére, slaan,
neêrslaan) eig. aanslaan; iemand iets toevoegen, aandoen; eene straf opleggen of voltrekken; - inflictie (spr. t = s) f. (in /hello)
lictio) Jur.
toekenning, toewijzing, oplegging van eene straf;
vonnisvoltrekking, strafvolvoering.
infloresceeren, lat. (in f lorescére, v. florescére,
beginnen te bloeien, afgeleid v. f lorère, bloeien)
beginnen te bloeien, opbloeien; - inflorescéntie
(spr. t=ts) f. nw.lat. schikking of plaatsing
der bloemen op de plant, bloemstand, bloeiwijze.
in f loribus, z. f 1 o s.
influeeren, lat. (in f luére) invloeien, inwerken,
invloed hebben; - influéntie (spr. t=ts) f.
nw.lat. invloed, inwerking; b. v. in de Phys.
elektriseering van een lichaam door het brengen
bij eene elektriciteitsbron; ook inflûxus, m. lat.;
- influentie-machine, f. eene op deze influentie
gegronde, door W. Stoltz en von Töpler uitgevonden elektriseermachine; - influenza, f. it.
(spr. ienfloeéntsa)
loeéntsa) Med. eig. invloedziekte,
eene algemeen verspreide kathaxrhale infectie
landverkoudheid, in Frankrijk g r i p p e,-ziekt;
in Nederland g r i e p geheeten, hoewel dit
feitelijk niet dezelfde ziekte is; ook snotziekte of droes der paarden; - influeneeeren,
invloed hebben, inwerken; inz. aansteken; overhalen, omkoopen; - inflfxie, f. lat. (in f luxio)
invloeiing; - influxie- systeem of influxisme, n.
nw.lat. stelling dat ziel en lichaam een zoodanigen wederzijdschen invloed op elkander
hebben, dat ieder deel in het andere de ver
teweeg brengt, die met zijne eigene-anderig
overeenkomen: - influxionist, m. voorstander
dezer meening.
tin f cecundus, a, um, adj . lat. onvruchtbaar ;
-

infoeeunditeit, f. (in f oecunditas) onvruch tbaar -

heid.

in folio, z. onder f o 1 i u m; - in folie, z.

blus.

inform, adj. lat. (in f órmis, e) ongevormd,
wanvormig, gedrochtelijk; wanordelijk; - informes, f. pl. Astron. sterren die niet tot eenig
sterrenbeeld gerekend kunnen worden; - informaal, beter informeel, adj. nw.lat. onregelmatig,
niet in den geregelden vorm; - informaliteit, f.
gebrek in den vorm of de in acht te nemen
vormelijke wijze; vgl. f o r m a l i t e i t; informiteit, f. (in f ormitas) wanverhouding, enz.
in forma probante, z. f o r m.
informeeren, lat. (in f ormàre) d. i. eig. vormen,
eene gedaante geven, (vgl. f o r m e e r e n)
onderrichten, leerera; berichten, kennis geven; zich inf-, bericht inwinnen, onderzoek doen; ad in f ormandum, om te berichten; - informant
of informativum, n.nw. lat. meening, oordeel,
dat een rechter voor zich van den anderen
inwint; - ook ingewonnen bericht, bescheid; Informatief, adj. leerend, onderwijzend, inlichting gevend; - informatie (spr. t=ts) f. lat.
(in f ormalio, eig. afbeelding, voorstelling) on-

INFUL.

derrichting, onderwijs; ook gerechtelijk onderzoek, navorsching, navraag; bericht, bescheid, inlichting; - informátor, m. leeraar,
huisleeraar, gouverneur; - informatrice, fr. f.
onderwijzeres.
Informiteit, z. ond. i n f o r m.
in f oro, z. forum.

Infortiatum (spr. ti=tsi) n. mid.lat. (v.

in f ortiáre, versterken, sterker maken; van lat.
fortis, sterk z. ald.) Jur. het tweede deel der

d i g e s t e n (z. ald.), van boek 21-38, een gedeelte van 't Corpus juris civilis.
Infortunium, n. lat. en infortune, f. fr. (spr.
en f ortuun' ; vgl. F o r t u n a) ongeluk, onheil;
- infortuna, f. nw.lat. bij de astrologen: onheilvoorspellende sterrenstand, inz. met betrekking
tot de vijandige planeten Mars en Saturnus,
waarvan de eerste in f ortuna minor en de laatste
inforluna
orluna major heet.
infra, lat. onder, beneden; - ut infra, als
beneden of lager (aangemerkt wordt).
Infráctie (spr. t=s) f. lat. (in /radio,
radio, v. in/ringere, z. i n f r i n g e e r e n) breking, knikking
van een been (bij eng. ziekte), overtreding,
kwetsing, schending, inbreuk, b. v. op een verdrag; - infráctor, nw.lat., of infractaire, fr. overtreder, b. v. eener wet, verbreker van een ver
-dragenz.
Infralapsarius, m. nw.lat. (van infra, en
lapsus, val) Theol. die partij onder de Calvinisten die aanneemt, dat God de menschen
slechts onder vooronderstelling der zonde tot
verdoemenis bestemd heeft; ook s u b 1 a p s ariërs; het tegenst. van s u p e r l a p s a r i u s.
inframundaan, adj. nw.lat. (van infra, z. a.,
en mundus, wereld) onderwereldsch.
infrangibel, adj. nw. lat. (van het lat. f rangere, breken) onbreekbaar; - infrangibiliteit, f.
onbreekbaarheid.
Infrastructuur, f. onderbouw.
in fraudem, z. ond. fraus.
infrequént, adj. lat. (infréquens;
réquens; vgl. f r eq u e n t) niet menigvuldig, niet talrijk, wei
bezocht, onbezocht, ledig, zonder of met-nig
weinig menschen; - infrequéntie (spr. t=ts), f.
(infrequentia)
requentia) onbezo chtheid, ledigheid, gebrek
aan bezoekers.
infrigideeren, later lat. (in f rigidáre, v. f rigidus, koud) koud maken, afkoelen, verkoelen;
(spr. 1= ts), f. (in f rigidatio) afkoeling,
-^ koudwording.
udwording.
infringeeren, lat. (infringére,
ringére, van frangére,
breken, b. v. een verbond) overtreden, krachteloos maken, te niet doen.
infructueus, adj. nw.lat. (vgl. f r u c t u e u s
onder f r u c t u s) onvruchtbaar, onvoordeeLig; vruchteloos.
infuceeren. lat. (van f ucáre, blanketten, verven) blanketten.
Inful, f. lat. (in f ula) vitte wollen voorhoofdband als hoofdtooi der oud-rom. priesters ; de
kath. abts- of bisschopsmuts, zinnebeeldig sieraad bij plechtige gelegenheden; - infuleeren,
aw lat. den bisschopshoed verleenen, d. i.
Lemand tot bisschop maken; g e i n f u 1 e e r-
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d e a b t e n, zulke, welken de paus het recht
heeft verleend, de bisschoppelijke eereteekens te
dragen.
infundeeren, lat (in f undére, van f undére, gieten) ingieten, opgieten; — infünde,
ende, afgekort, in/..
giet op; 'in/.. aq. f erv. q. s. of s. q. = in f ímde aquae
f ervidae quantum su ficit of sufficiéntem quantitàtem, giet er de toereikende hoeveelheid kokend
water op; — infundibillum, n. lat. trechter; — inf undíbuli f ormis, e, lat. Bot. trechtervormig, een
omgekeerden , hollen kegel vormende ; — infusie
(spr. s =z) f. (lat. in f usio) in- of opgieting, intapping; de bevochtiging; ook de goddelijke ingeving; — infusie-diertjes of diatomeeën,
kleine, voor het ongewapend oog onzichtbare
diertjes in water of andere vloeistoffen enz.; —
infusum, 't ingegoten, in- of opgietsel; — infusodecóctum, n. wn.lat. opgietselafkooksel, wanneer
van een geneesmiddel eerst een opgietsel bereid,
het overblijfsel afgekookt en dit daarna met het
eerste vermengd wordt; — Infusórisch, adj. door
in- en opgieten ontstaan; — infusorium, n. gereedschap of werktuig ter in- of opgieting; — infusoriën, pl. z. v. a. infusie -diertjes; — inf usorienaarde,
z.v.a. diatomeeënaarde.
infungibel, adj. nw. lat. (vgl. f u n g e e r e n
ond. f u n c t i e) ondoenlijk; — in f ung27iilis res,
ondoenlijke zaak, iets ondoenbaars.
lnfusceeren, lat. (in f uscáre, van fuscus, donkerbruin, zwartachtig) zwart maken, verdonkeren ; — infuscàtie (spr. t = ts) f. zwartmaking,
verdonkering.
Infusum, infusie, enz., z. ond. i n f u n d e e r e n.
in futurum, z. f u t u r u m.
Ingwvónen, m. pl. (lat. Ingcevónes) een van de
drie door Tacitus genoemde takken der Germanen, die den dienst van Ingo-Freyr bewaarden
en aan zee gewoond hebben.
inganno, m. it. (v. ingannare, provenc. anger, oudfr. enganer, bedriegen, mid. lat. gannàre,
hoonen, van cell. oorsprong; vgl. het amor. ganar, bedrieger, gao, gaou, valsch, verkeerd,
gaoui, onrecht doen, bedriegen) het bedrog, de
teleurstelling; — per inganno, bedriegelijkerwijze;
Muz. cadenza d'inganno, afgebroken slotval (fr.

.cadence rompue).

ingemineeren, lat. (ingemninare; vgl. g e m in e e r e n) verdubbelen, herhalen; — ingeminátie
{spr. l=ts) I. nw. lat. verdubbeling, herha ling.
in genére, z. g e n u s.
ingenereeren, lat. (ingenerare; vgl. g e n e T e e r e n) inplanten, inaarden; — g e i n g en e r e e r d, adj. ingeplant, aangeboren; — ingeneràtie (spr. t=ts) I. nw. lat. inplanting, maarding.
Ingenieur, m. fr. (spr. enzj—; oorspr. vervaar
krijgswerktuigen, van 't mid. lat. inge--diger
nium, scherpzinnige uitvinding, kunstige machine, inz. krijgsmachine, sp. ingenio, it. ingegno,
oudsp. engen, provenc. engeinh, oudfr. engin,
,eng. engine) vesting- of krijgsbouwkundige; —
.bouwkundige, iemand die werken uitvoert;
.Hooft vertaalde: vernufteling; — civiel-ingenieur,
,

,

INGREDIENS.

m. burgerlijk (niet-militair) ingenieur; mijningenieur, ingenieur van den waterstaat enz.,
bouwkundig opzichter over mijnen of over
wateren, dijken, bruggen enz.
Ingenium, n. lat. (v. ingenére, ingignére, van
nature mededeelen, inplanten, in-enitus, ingeplant, aangeboren, v. genére, gignere, telen, ver
natuurlijke aanleg, natuurlijk verstand,-wekn)
gezonde kop, enz. vgl. g e n i e, in later lat.
ook scherpzinnige uitvinding, enz. (z. i n g e n i e u r); — ingenium acütum, scherpzinnig
verstand; — i. capax, knappe kop; — i. divinum,
voortreffelijk verstand; — i. stupidum, domkop;
— i. tardum, langzaam, traag verstand; —
ingenieus, adj. (lat. ingeniósus, a, um, fr. ingénieux) zinrijk, scherpzinnig, geestig, vernuftig, vindingrijk; kunstig uitgedacht, kunstrijk;
— ingeniositeit (spr. s=z) I. nw. lat. scherp
fr. (spr.-zinghed,utvsa;—ingeu,
eiizjenu; van 't lat. ingenuus, a, um, d. i. eig.
ingeboren, vrijgeboren; vervolgens: vrijzinnig,
edel, enz.) open, rond, oprecht, eerlijk, vrij
onbevangen; ook als subst. ingenu, m.-moedig,
ingenue, f. naief persoon; — ingénuité, f. (spr.
ezjenuité) naiefheid, naiviteit; ook inz. als
theaterrol: naief jong meisje; — ingenulteit, f.
lat. (ingenuitas)1) bij de ouden: recht der vrije
geboorte, het recht van een vrijgeborene (in
tegenst. met de slaven en de vrijgelatenen);
2) zedelijke gevolgen van deze burgerlijke vrijheid: de openhartigheid, oprechtheid, rond
— ingenuus, a, um, adj. lat. vrijgebo--borstighed;
ren; vandaar: wat een vrijgeborene betaamt:
vrijzinnig, edel, trouwhartig, enz. vgl. i n g e nu;

— ingenuas didicisse f idèliter artes, ëmollit mores
nec simt esse . f eros, vlijtige studie der edele we-

tenschappen maakt ook de zeden zacht en laat
niet toe wreed te zijn.
íngereeren, lat. (ingerére) inbrengen, indoen,
invoeren; — z i c h i n g—, zich in iets mengen,
zich onbevoegd met iets inlaten; — Ingerént, m.
(lat. ingérens) Jur. bijbeschuldiger, bij-eischer; —
ingésta, n. pl. ingebrachte stoffen, inz. levens
lucht; — ingéstie, f. (ingestio) inbren--mideln
g van voedsel, enz. door den mond in het
lichaam.
inglèse, adj. it. engelsch; als subst. Engelschman.
Ingots, pl. eng. door de Bessemer-methode
verkregen staalblokken.
ingraat, lat. (ingrátus, a, um; v. gratus, aangenaam, dankbaar) fr. ingrat (spr. engrá), ondankbaar; — ingratitude, f. fr. ondankbaarheid,
ondank.
in granulis, z. ond. granum.

in graham, z. gratia.
Ingratitudé, z. ond. i n g r a a t.
ingrammaticaal, adj. (vgl. gr a m m a t i c a a 1)
niet taalkundig, in strijd met de taalregelen.
Ingrediens, lat. (eig. het ingaande, partic. van
ingrédi, ingaan, v. gradi, stappen, gaan) of
ingrediént, n. bestanddeel, samenstellend deel,
toevoegsel, inmengsel; — ingréssie, f. lat. (ingréssus, m., ingressio, f.) ingang, toegang, intrede; bijval, gunstige opname.
,
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Ingremiatie (spr. t=ts) f. barb. lat. (v. gre- verhinderen, sluiten; verbieden; - inhibitie (spr.
mium, z. ald.) opname in een geestelijk genoot t = ts) f. (inhibitio) rechterlijk verbod om met
-

-schap. eene zaak voort te gaan; - inhibitorium, n. of
inhibitoriàles, pl. nw. lat. gerechtelijke verbodsIngrist, m. aanhanger van de schilderschool brief, verbod; - inhibitorisch, adj. verbiedend,
van Ingres (tegenstander van Delacroix, 1781- ontzeggend.
1867), die den klemtoon legt op de teekening
in hoe casu, z. ond. c a s u 5; in hoc passu,
met achterstelling van het koloriet.
Z. ond. p a s s u s; - in hoc signo, z. s i g n u m.
ingrosseeren, mid. lat. (ingrossare; eig. tot een in hon brem, z. ond. h o n o r ; - in honorem
geheel of een lichaam vereenigen; vgl. g r o s; judicii, z. ond. j u d i c i u m.
evenwel beteekent grossare of ingrossare ook:
inhospitaal, adj. lat. (inhospitális, e, vgl.
in 't net schrijven, eene oorkonde uitvaardigen, h o s p e s, enz.) onherbergzaam, ongastvrij ;fr. grossoyer) inschrijven, in het grondpand- inhospitaliteit, f. ongastvrijheid, onherbergzaamof hypotheekboek brengen; - ingrossátor of heid.
ingrossíst, m. die dit verricht, de pandboekhouinhumaan, lat. (inhumánus, a, urn; vgl. h uder; - ingrossarïus of ingrossàtus, m. ingeschre- m a a n) onmenschelijk, gevoelloos, wreed, hard,
ven schuldeischer op pand; - ingrossàtie (spr. onbarmhartig; onbeschaafd, onvriendelijk; - int=ts) f. inschrijving in het pandboek, in het humaniteit, f. (inhumanitas) onmenschelijkheid,
register der hypotheken; - ingrossatie-docu- wreedheid enz.
ment, n. bewijs der gedane inschrijving.
Inhumanátie (spr. t =ts) f. later lat. (inhumain grosso, z. ond. gros.
natio) woordelijk: inmensching; menschworInguinaal breuk, f. lat.-nederl. (van inguen, pl. ding van Christus.
inguina, schaamstreek, liezen) liesbreuk.
Inhumàtie (spr. t =ts) f. nw. lat. (van inhuingurgiteeren, lat. (ingurgitáre, v. gurges, màre, beaarden) beaarding, begraving.
draaikolk, afgrond, doorbrenger) doorzwelgen,
in hypothesi, z. hypothesis.
onmatig eten en drinken; - ingurgitátie (spr.
Inigieten, pl., z. V. a. J e z u i e t e n, z. aid.
tie = tsie) f. 't zwelgen, vreten en zuipen.
(van 't sp. Ingo, z. v. a. Ignacio, I g n a t i u s,
inhabiel, adj. lat. (inhabilis, e; vgl. h a b i e 1) Z. ald., voornaam van Loyola).
ongeschikt, onbekwaam; - inhabiliteit, f. ongeinimice, adv. lat. vijandig, op vijandige wijze.
schiktheid, onbekwaamheid; - inhabilitas tesinimitàbel, adj. lat. (inimitabilis, e; vgl. i m i íium, niet-ontvankelijkheid der getuigen.
t e e r e n) onnavolgbaar; - inimitabiliteit, f.
inliabitàbel, adj. lat. (inhabitabilis, vgl. h a- nw. lat. onnavolgbaarheid,
b i t e e r e n, enz.) onbewoonbaar, niet ter bein infinitum, z. i n f i n i e t; - in instanti, z.
woning geschikt.
ond. instanter; - in integrum r e s t i t u e e r e n,
inhabiteeren, lat. (inhabitàre) bewonen, inwo- z. ond. integer; - in ipso termino, z. onder
nen; - inhabitátie (spr. tie = tsie) f. inwoning, terminus.
bewoning.
inintelligibel, adj. nw. lat. (v. intelligibilis,
inhaereeren, lat. (inhaerére, v. haerère, hangen, verstaanbaar) onverstaanbaar.
vastzitten, kleven) aankleven, aanhangen, eigen
inique, fr. (spr. iniek' ; van 't lat. in en aeque,
zijn, inwonen; Jur. voortvaren, op iets staan, vgl. aequus, enz.) onbillijk, onrechtvaardig,
ergens bij blijven, volharden ; - inhterént, acs j . slinksch; - iniquiteit, f. (lat. iniquitas; vgl.
(inhaerens), aanhangend, aanklevend, erbij hoo- 5e q u i t e i t) onbillijkheid, ongerechtigheid,
rend, ingelijfd; - inhwrentie (spr. t=ts) f. nw. hardheid; eng. iniquity (spr. iníkwiti), vandaar
lat.'t aanhangen, aankleven, aanhangigheid, ver old iniquity, oude booze geest, duivel.
dingen, volgens welke het-houdingvatwe
Initium, n. (spr. ti=tsi) lat. (van inire, eig.
eene slechts in en aan het andere gedacht wordt; ingaan) ingang, aanvang, begin; - ab initïo,
Jur. volharding, aanhouden.
van het begin af; - ab initio nullum, semper
inhaleeren, lat. (inhaláre, van halsre, ademen) nullum, van niets komt niets: - initia, n. pl. beinademen; - inhalatie (spr. t =ts) f.'nw. lat. ina- ginselen, aanvangsgronden ; - initiaal, adj . aanademing, inzuiging, inz. kunstmatig inademen vangend, beginnend; - initiaal -letters of initiavan dampen, gassen en poedervormige medica- len, f. pl. groote letters aan het begin van een
mepten ; -• inhalatie-apparaat, n. toestel om ge- woord; - initiëeren (lat. initiáre) inleiden, opneneesmiddelen in dampvorm in te ademen (voor men, inwijden; de eerste gronden bijbrengen; keel- en borstlijders); - inhalatiekuur, f. gene- initiàtie (spr. tie=tsie) f. (initiatio) inwijding; zing door kunstmatige inademing van gassen, initiative, f. fr. de inleiding, opening; het
dampen enz. ; - inhalatórium, n. inrichting, waar voorrecht om de beraadslaging te openen; het
men een inhalatiekuur kan doen; - inhaler, eng., recht tot voordracht bij beraadslaging over een
z. steampot.
ontwerp.
Inheritance, f. eng. (spr. inheritens) erfleen,
injiciëeren, lat. (injicére, v. ?acere, werpen)
erfenis; - inheritor, m. inheritrix, f. nw. lat. erf- inwerpen, inbrengen; Med. inspuiten; - injectie
genaam, erfgename.
(spr. t=s) f. (injectio) inwerping; Med. inspuiting,
Inhiatie f. (spr. t=ts, v. inhiare, hiáre, den ook uitspuiting; - injectie -pomp, f. pomp welke
mond opsperren) 't opensperren van den mond koud water, zoogenoemd injectiewater, in de
van verwondering of verlangen, sterke begeerte. stoommachine brengt; - injectie spuit, f. spuit(ie)
inhibeeren, lat. (inhibére) in- of terug houden, om mee in te spuiten; - injector, m. lat. of injecKRAMERS- ZONDERVAN.
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teur, fr. (spr. enzjekteur) stoomstraalpomp, een

door Giffard uitgevonden toestel om den stoomketel te voeden, water op te voeren enz.
Injungeeren, lat. (injungére, eig. in- of aanvoegen) inscherpen, aanbevelen, opleggen, ten
plicht maken, voorschrijven; — injunctie (spr.
1—s) f. (injunctio) of injí neturn, n. gerechtelijk
bevel, inscherping, voorschrift.
Injuràtus, m. nw. lat. (vgl. j u r a t u s) nietbeëedigd.
Injürie, f. lat. (injuria, v. jus, recht) eig. in't,
alg. onrecht, onbillijkheid, rechtsverkrachting;
gew. eerkwetsing, eerkrenking, beschimping,
hoon, smaad, grove beleediging, schimp- of
scheldwoord; injuria atrox of gravis, grove beleediging; i. immediáta, onmiddellijke; — i.
medidta, middellijke beschimping, die iemand
door tusschenpersonen enz. wedervaart; — i.
levis, geringe of lichte; i. reális, daadwerkelijke; i. scripta, schriftelijke; i. verbàlis, beleediging in woorden d. i. een mondelinge of
schriftelijke beleediging; summum jus, summa
injuria, z. onder j u s; — injurie-proces of proces
van injurie, n. aanklacht, rechtsgeding wegens
hoon, eerroof;— injuriëeren, (lat. injuriàri)
iemands eer aantasten, hem beschimpen, smaden, hoonen, schelden; hem onrecht aandoen,
benadeelen; — injuriánt, m. eerroover, eerschender, lasteraar; — Injuraat, m. gehoonde, beleedigde, verongelijkte; — injuriéus, adj. (lat. injuriósus, a, um) eerroovend, hoonend, lasterlijk,
smadelijk; injuriose, op eerroovende, hoonende
wijs.
injuste, lat. (v. Justus, adv. juste, rechtvaardig)
ook fr. (spr. enzjuust') onrechtvaardig, onbillijk;
— injustitie (spr. tie=tsie) f. (lat. injustitïa, fr.
injustice) ongerechtigheid, onrechtvaardigheid.
Ink, f. eng. inkt; marking ink, merk- of
teekeninkt; — Inkstand, m. inktkoker.
Inka of Inca, m. titel der oude koningen van
Peru en der prinsen uit het Peruaansche vorstengeslacht vóor de spaansche heerschappij.
Inkarnaat, enz. z. i n c—.
inkwartieren, z. ond. q u a r t i e r.
Inlet, m. eng. eig. „inlaat" : kleine bocht of
baai; ook de linnen of katoenen stof, waarin de
beddeveêren gedaan worden, beddezak.
in limine promotions, z. ond. p r o m o v e er e n ; — in loco, z. ond. locus.
in magnis volwisse, z. ond. sat; in majarem
gloriam, z. ond. gloria; in mandàtis, z. m a nd a a t; in manu, z. onder manus; in margine,
z. mango.
in medias res, lat. in het midden der zaak,
der handeling.
in medio, z. m e d i u m; in medio virtus,
lat. de deugd ligt in het midden, d. i. de middelweg is de beste; in mora, z. mora.
Inn, n. eng., pl. inns, herberg, logement;
weleer huis, waarin studenten kost en onderwijs
kregen; vandaar ook z. v. a. college, eene hoogere
schoolinrichting, waar het gewone engelsche
recht geleerd wordt, voluit: inns of court, pl.
eertijds scholen voor het recht, nu middagsvereenigingen van engelsche praktizijns.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Innamorato, z. i n a m o r a t o.
innaseibel, adj. nw. lat. (v. nasci, geboren
worden) Theol. wat niet geboren kan worden,
onteelbaar; — innaseibiliteit, f. ongeborenheid,
eigenschap van niet voortgebracht te zijn, die
den Vader en den H. Geest wordt toegekend.
in natura en in naturalibus, z. n a t u u r.
innavigábel, adj. lat. (innavigabilis; vgl. n a v i g a b e 1) onbevaarbaar; — innavigab' 'test, f.
nw. lat. onbevaarbaarheid.
inner, adj. eng. binnenste, binnenliggende,
enz. inner-skin, plankenhuid van een schip.
Innervátie (spr. 1-1s) f. nw. lat. (van 't lat.
nervus, zenuw) zenuwinvloed op het denkvermogen; ook de verwekking van gedachten en
voorstellingen door de gesteldheid der zenuwen.
in nexu, z. nexus.
innocént, lat. (innocens, v. nocere, benadeelen)
onschuldig, eenvoudig, onnoozel; niet wel bij
't hoofd, krankzinnig; massacre des innocents,
onnozele-kindermoord, inz. van Herodes te
Bethlehem; innocenteménte, it. (spr. ienotsjentemente) Muz. op ongekunstelde, natuurlijke
wijze; — innoeéntie (spr. t=ts) lat. (innocentia)
fr. innocenee (spr. innosa n' s') f. onschuld, eenvoudigheid; — Innoeentlus, (spr. t = ts) m. nw.
lat. mansn.: de onschuldige.
innominábel, adj. lat. (innominabilis, e; vgl.
n o m i n e e r e n onder nomen) onnoembaar, onnoemelijk; — innomináti, pl. it. (v. sing.
innomináto) ongenoemden, de naam der leden
van de Academie te Parma.
in nomine, z. n o m e n.
innormaal, adj. nw. lat. (vgl. norm, enz.)
tegen den regel, strijdig met de natuur.
innotesceeren, lat. (innotescére, v. notes, bekend) bekend worden, aan den dag komen.
innoveeren, lat. (innováre; vgl. novum) vernieuwen, nieuwigheden invoeren, wat nieuws
voor den dag brengen; — innovatie (spr. t=ts) f.
(innovatie) nieuwigheid, verandering.
inns, enz., z. ond. inn.
innubiel, adj. nw. lat. (vgl. n u b i e 1) nog niet
manbaar, niet den vereischten leeftijd voor het
huwelijk bereikt hebbende.
in nuce, z. ond. nux.
innueeren, lat. (innuëre) wenken, toewenken,
aanwijzen.
innumerábel, adj. lat. (innumerabilis, e ; vgl.
n u m e r u s, enz.) ontelbaar; — innumerabilitelt, f. (innumerabilitas) ontelbaarheid.
Innûpta, f. lat. (vgl. n u p t a) eene ongehuwde; — innüptus, m. ongehuwde, vrijgezel.
Ino, ook L e u k o t h é a, f. gr. Myth. dochter
van Kadmus en Harmonia, die, nadat haar man
Athamas in verbijstering haren oudsten zoon
Learchus omgebracht en zij zich met haren jongsten zoon Melicertes in zee gestort had, door
Jupiter in eene zeegodin werd veranderd.
inobediént,, adj. later lat. (inobediens) ongehoorzaam; — inobediéntie en inobsequéntie (spr.
t=ts) f. nw. lat. (vgl. o b e d i e n t i e, enz.) ongehoorzaamheid, onvolgzaamheid.
inobligaat, adj. nw. lat. (vgl. o b 1 i g a a t) onverplicht, onverbonden.
—

—
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in obscuro, enz., z. o b s c u u r.
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f e x; - in potestate, z. p o t e s t a a t; - in prae-

f ixo termino, z. t e r m ij n; - in praesenti casu,
Inobsequentie, z, i n o b e d i e n t i e.
Inobservántie, f. lat. (inobservantia; vgl. o b - z. ond. c a s u s ; - in praesentia, z. ond. p r ae s e r v e e r e n, enz.) 't niet-inachtnemen, nietnakomen; onachtzaamheid, zorgeloosheid, onverschilligheid.
in octavo, z. octaaf en formaat.
inoculeeren, lat. (inoculàre, v. oculus, oog,
knop) inenten, kunstmatig de kinderpokken mededeelen; - inoculàtie (spr. t=ts) f. (inoculatio)
inenting; - inoculator, inenter; - inoeulist, m.
nw. lat. (fr. inoculiste) aanhanger of vriend der
koepokinenting.
inodorus, a, um, adj. lat. Bot. reukeloos;
- inodore, - adj. fr. reukeloos; (cabinet) inodore, reukeloos geheim gemak, w a t e r-c 1 os e t.
ino$ensief, adj. nw. lat. (vgl. o f f e n d e er e n, enz.) niet aanvallend, niet beleedigend,
onaanstootelijk.
inoffieiëus, adj. lat. (ino f f iciósus, a, urn; vgl.
o f f i c i u m enz.) niet officieel, onbehoorlijk,
onplichtmatig, wederrechtelijk; ook ongedienstig, ondienstvaardig ; - ino f jiciósum testamentum,
z. t e s t a m e n t; - inoffieiositeit, f. (later lat. ino f iiciositas) ongedienstigheid, onrechtmatigheid.
Inogenësis en inosis, f. gr. (v. is, gen. inos,
spier, vezel) Med. vezelvorming; - inogeén, vezelstof; - inolith, m. gr. vezelsteen, straalgips; inóma, n. Chr. vezelgezwel, vezelkanker.
1

in omnem eventuin, z. eventus; - in omnibus
aliquid, enz. z. ond. omnis; - in omni scibili,
enz. z. scibile.
Inopia, f. lat. (v. ops, gevit. opis, bevorderend
middel, vermogen, macht) gebrek, behoefte,
nooddruft;- inopia 1 a b o r e e r e n, aan gebrek
ziek zijn, gebrek lijden.
inopindta, n. pl. lat. (inopinátus, a, um, ongedacht, v. opinari, meenen, vermoeden) onverwachte gebeurtenissen, toevallen.
inopportuun, adj. lat. ongelegen, lastig; inopportun te t, ongelegenheid, gebrek aan
opportuniteit (z. ald.).
inoptàbel, adj. later . lat. (inoptabilis; vgl.
o p t a b e 1) niet wenschelijk, niet wenschenswaardig.
in optima forma, z. f o r m a; - in ordinem
redigeeren, z. redigeeren; - in originali, z. originaal.
Inoseulátie (spr. tits) f. nw. lat. (van osculum,
verklw. van os, mond) Anat. ineenvoeging, inmonding; - inosculatio vasórum, Med. z. v. a.
a n a s t o m o s i s.
Inosine-zuur, n. (v. gr. is, gen. inós, spier
vezel) vleeschzuur, en inosiet, n. vleeschsuiker,
twee chem. bestanddeelen van vleeschbouillon;
-inosis, z. inogenesis.
in pace, enz. z. pax, enz. ; - in parenthési, z.
parenthesis; - in partibus in f idelium, z,
i n f i d e e l; - in patria, z. patria; - in pejus,
enz., z. ond. pejor; - in perpetuam rei memoriam,
z. ond. memoria; - in perpetuum, z. perpetuum; ín persona, z. persona; - in petto, z. p e t t o; -

in plena, z. plenus; - in poculis =inter po
cula, z. ond. peculum; - in pcenam, enz.
z. pcena; - in porti f icalibus, z. ond. p o n t i -

s e n s; - in praxi, z. ond. p r a k t ij k; - in
prima instantia, z. i n s t a n t i e; - in pristinum statum, z. status; - in procinctu, z. procinctus; - in promptu, z. p r o m p t; - in puncto, z.
p u n c t u m; - in puris naturalibus, z. ond.
natuur.

in quantum enz. z. quantus; - in quarto, z.
q u a r t.

Inquartatie, f. z. q u a r t a t i e.
Inquest, n. eng. (vgl. i n q u i r e e r e n) onderzoek, inz. van gezworenen.
inquiet, adj. fr. (spr. eiski-é; van het lat.
inquiètus, a, um; vgl. q u i e s c e e r e n) onrustig, angstig, bekommerd; - inquieteeren (lat.
inquietdre) verontrusten; - inquietàtie (spr. tie=
tsie) (lat. inquietatio) fr. inquietude, f. verontrusting, ongerustheid.
Inquilinus, m. lat. (voor incolinus, van incolére, bewonen, wonen; vgl. i n c o 1 a a t) een
huurder; thuislegger; - inquilinaat, n. (lat. inquilinátus) rechtsverhouding der huurders of
huisgenooten.
inquineeren, lat. (inquináre) bevlekken, bezoedelen, verontreinigen; - inquinàtie (spr. t=ts)
f. nw. lat. bevlekking, verontreiniging.
inquireeren, lat. (inquirére, v. quaerére) navorschen, onderzoeken; gerechtelijk afvragen,
verhooren; - inquirént, m. (inquirens) de afvrager, gerechtelijke ondervrager; - inquiry, n.
eng. (spr. inkwaíri) z. v. a. e n q u e t e (z. ald.);
- inquisitie (spr. -zi-tsie) f. gerechtelijk, inz. lijf
onderzoek of verhoor wegens eerre ge--strafelijk
pleegde misdaad; geloofsonderzoek; voormalig
kettergericht in Spanje; vgl. a u t o - d a - f é; inquisitief, adj. nw. lat. navorschend, weetgierig,
nieuwsgierig; - inquisiteur, m. fr. of inquisitor,
lat. ondervrager of rechter, inz. geloofs- of
ketterrechter; - inquisitóriseh, adj. lijfstraffelijk
verhoorend.
Inràmo, n. (eig. lat. in ramo, aan den tak)
Kmt. ruw katoen, inz. uit Egypte.
in regula, enz. z. ond. r e g e 1 enz. ; - in rerum
natura, z. n a t u u r; - in residuo, z. ond. r e s ideeren.
Inro, m. Jap. aan den lijfgordel gedragen
doosje(s) van verlakt hout, ivoor of metaal,
waarin medicijnen, reukwerk enz.
Inrolment, n. eng. de gerechtelijke registratie
of inschrijving van een document.
inrotuleeren, nw. lat. (vgl. r o t u 1 u s enz.)
Jur. de acten naar volgorde nommeren en
aaneenhechten; - inrotulátie (spr. tie=tsie) f.
samenhechting, inpakking der acten.
insaisissable, adj. fr. (spr. ensézisabl'; v. saisir,
grijpen) ontastbaar, niet te grijpen of te vatten;
voor geen inbeslagneming vatbaar.
in saldo, z. s a 1 d o.
insaleeren, nw. lat. (van sal, zout) inzouten.
Insalivàtie (spr. t=ts) f. nw. lat. (v. 't iat. saliva, speeksei) vermenging van het speeksel met
de spijzen door het kauwen; ook: gebrek aan
speekselvloed.
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Insalubriteit, f. nw. lat. (vgl. s a 1 u b r i - inseparabel, adj. lat. (inseparabilis. vgl. s et e i t) ongezondheid, b. v. van een plaats met p a r e e r e n) onscheidbaar, onafscheidelijk; inseparables, m. pl. fr. (spr. enseparábl') N. H.
betrekking tot lucht of water.
insalutato hospite, lat. zonder zijn gastheer te naam eener kleine, zeer gezellige soort van papegaaien in O.Indië, de onafscheidelijken, de
groeten (b. v. heengaan).
sympathie-vogels; - inseparabiliteit, f. lat. onin salvo, z. ond. salvus.
insanae menus, lat. (van insanus, eig. en afscheidelijkheid; - inseparaat, adj. ongescheioorspr. ongezond; vandaar onzinnig, krankzin- den, vereenigd.
insëquens, lat. (v. inséqui, op elkander volgen)
nig, v. sanus, gezond) krankzinnig; - insanie, f.
lat. (insania) krankzinnigheid, waanzin; - in- de, het volgende ; - insequeeren, afleiden, er uit
sania nocturna, nachtelijke waanzin, het nacht - afleiden.
insereeren, lat. (inserére, van serére, samenof slaapwandelen; - insaniteit, f. lat. (insanitas)
ongezondheid, ziekte; nw. lat. krankzinnigheid. voegen, verbinden) invoegen, inschuiven, inlasschen, inlijven; inz. in een courant laten opin sano sense, z. ond. sensus.
insatiábel, (spr. t = ts) adj. lat. (insaliabilis, e; nemen; - zich insereeren, zich aanzetten (van
vgl. s a t i a b e 1) onverzadelijk; - insatiabili- spieren) ; - inseràtur, het wore ingelascht, ingevoegd; - inseraat, nw.lat. liever insértum, lat.
telt, f. onverzadelijkheid.
insaturábel, adj. lat. (insaturabilis, e; vgl. n. eig. ingelascht; in nieuwsbladen geplaatste
bekendmaking of aankondiging; Jur. bijlage,
s a t u r e e r e n) onverzadigbaar.
inlassching, naschrift; - inserendum, n. pl inInschallah, z. i n s j a 11 a h.
Insciens, m. lat. (van scire, weten) een onwe- serénda, in te lasschen stukken of berichten; tende, onkundige ; - inseléntie (spr. t = is ; lat. insertie (spr. t =1s) f. (lat. insertio) inlassching,
invoeging, ; Med. 't aanzetten der spieren aan het
inscientia) onwetendheid, onkunde.
inscribeeren, lat. (inscribére) inschrijven, boe- te bewegen deel; - insertie - kosten, kosken; inteekenen; opdragen, toewijden; - in- ten der plaatsing, b.v. eener aankondiging; scriptie (spr. t=s) f. (lat. inscriptio) inschrijving, insertus, a, um, lat. Bot. vastgehecht, ingehecht.
Inséssus, m. nw.lat. (van 't lat. insidëre, in of
inteekening; in- of opschrift; - pl. inscriptién,
ook fransche schuldbrieven, waarvan de aflos - op iets zitten) Med. zitbad, dampbad; - inséssie,
f. zitten in het bad; - insidiën, pl. (insidiae, van
sing door het grootboek is gewaarborgd.
inscrutàbel, adj. lat. (inscrutabilis, e; vgl. insidére, op een plaats zitten of liggen) vervols e r u t e e r e n) onnavorschbaar, ondoorgron- gingen, hinderlaag; - insidiëeren, iemand strikdelijk; - inserutabiliteit, f. onnavorschbaarheid. ken spannen, een hinderlaag leggen; - insidiëus,
insculpeeren, lat. (insculpére; vgl. s c u 1 p- adj. (lat. insidiósus, a, um) arglistig, verraderlijk,
belagend; - insidiatie (spr. t=ts) f. (v. lat. insiS i t) ingriffelen, insnijden.
inseceeren, lat. (insecàre; vgl. s e c e e r e n) diàri, in een hinderlaag, liggen) hinderlaag, bef
insnijden, kerven; - insect, n. lat. (inséctum) drog, misleiding.
gekorven diertje; bij Linnaeus de naam van alle Insider, (spr. insaaider) m. eng. iemand, die
dieren met koud wit bloed, voelsprieten aan den ergens niet buiten staat, dus goed op de hoogte
kop en zes of meer pooten; dieren, waarvan borst is van een onderneming; iemand die bij een
en achterlijf als door inkervingen van elkander zeker gezelschap hoort, tegenst. outsider.
insieme, it. (fr. ensemble) te zamen, allen met
afgezonderd zijn; schadelijke i n s e ct e n, ongedierte; - insectarium, n. bewaar elkander.
insigne, adj. fr. (spr. ensienj') uitstekend, bui
insecten; - insectenpoeder, n. poeder-platsvn
insigniën, pl. lat. (insignia, van-tengwo;
bereid uit de fijngewreven bloesemknoppen der
bertram (Pyrethrum carneum, roseum en cinera- den sing. insigne, vgl. signum) int alg. teekens,
ri.ae folium), ter verdrijving van insecten,inz. van kenteekenen of merkteekenen; inz. de eereteeluizen, vlooien, weegluizen en motten; - insectie kens, stand- of rangteekenen, b.v. wapens,
(spr. t = s) f. nw.lat. insnijding, insnede; -in secula kroon ,schepterenz.;-rijksinsigniën, do
seculorum, lat. z. s e c u 1 u m; - insectoloog, m. te Aken bewaarde rijkskleinoodiën, die vroeger
lat.-gr. insectenkenner; - insectologie, f. leer der bij de duitsche keizerskroning gebruikt werden;
kerfdieren, z. e n t o m o 1 o g i e; - inseetóres, m. - insignis, lat. Bot. geteekend; uitstekend, b.v.
pl. snijtanden, de vier voortanden; - insectivóra insignis rubra, uitstekend, sierlijk rood.
of insectivóren, pl. nw. lat. insectenvreters, on- insignifiánt, adj. fr. (spr. ensienjí f ián) onbederaardsche roofdieren, zooals egels, mollen, duidend, onbeteekenend, ongewichtig, nietig; insigniiiánce, f. (spr. ensienju- f iáns') onbeduispitsmuizen enz.
in sedecimo, z. sedecimo en formaat. dendheid, ongewichtigheid enz.
insimuleeren, lat. (insimuláre, betichten,
Insenescéntie (spr. t = ts) f. nw.lat. (insenescentia; vgl. s e n e s c e n t i e), 't niet verouderen, valsch beschuldigen) beschuldigen, aangeven,
aanwrijven; - insimulatie (spr. t=ts) f. lat.
Z. v. a. het gr. a g e r a s i e.
insensíbel, adj. en adv. lat. (insensibilis, e; (insimulatio) meer of minder ongegronde bevgl. s e n s i b e 1) of fr. insensible, (spr. ensan- schuldiging.
insinueeren, lat. (insinuare, d. i. eig. iets in
siebl') ongevoelig, gevoelloos; onmerkbaar, allengs, langzamerhand; - insensibiliteit, lat. of den boezem of eene verborgen plaats brengen,
insensibilité, fr. (spr. ensansibilite) ongevoelig - van sinus, boezem, inham, bocht) iemand iets
op Bene sluwe wijze mededeelen, bedekt laten
heid; onmerkbaarheid.
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voelen, zijdelings aantijgen; Jur. gerechtelijk
ter hand stellen, voorleggen; — zich insinueeren,
zich in iemands gunst dringen, zich bemind
maken door vleierij ; — insinuánt, adj. (insinïcans) of lnsinuatief, nw.lat. indringend, vleiend,
— insinuánt, als subst. m. indringer; waarschuwer; — insinuátie (spr. t=ts) f. (insinuatio) indringing; Log. e n t h y m e m a (z. a.), ten
doel hebbende een bedekte aantijging; zijde
aanduiding; gerechtelijke overhandi--lingsche
ging, inlevering b.v. van een geschrift, eene
kennisgeving.
insipide, adj. (lat. insipidus, a, um, van sapere,
smaken) onsmakelijk, smakeloos, van laffen
smaak; ongerijmd, laf, onverstandig, zouteloos;
— insipiditeit, f. nw.lat. onsmakelijkheid; ongerijmdheid, lafheid.
insisteeren, lat. (insistére; vgl. s i s t e e r e n)
op iets staan, aandringen, volharden; — insistant,
m. (insistens) aandringer, volhouder, b.v. in een
voors tel, verzoek.
Insítie (spr. t= ís) f. lat. (insitio, van inserére,
inenten, griffelen) 't inenten, griffelen, z. v. a.
inoculatie.
insjállah, turk. zoo God wil.
insoeiábel, adj. lat. (insociabilis; vgl. s oc i a b e 1, ond. s o c i u s) ongezellig, onverdraagzaam, onvereenigbaar, niet te verbinden.
Insolàtie z. ond. i n s o 1 e e r e n.
insoleeren (lat. insoláre, v. sol, de zon) aan de
zon blootstellen, zonnen, in de zon drogen; —
insolátie (spr. t=ts) f. (insolatio) zonnebad, 't inde-zon-zetten om te drogen, te verdampen, om
phosphorescentie te voorschijn te roepen enz.;
Med. zonnesteek.
insolent, adj. lat. (insólens, d. i. eig. ongewoon,
vreemd handelend) onbeschaamd, onbescheiden,
ongepast, lomp, hoogmoedig, trotsch, vermetel;
als subst. m. fr. (spr. ensolán) overmoedige, onbeschaamde; — insolentie (spr. 1=ts) f. (lat. insolentia) onbetamelijkheid, onbescheidenheid,
lompheid, koene aanmatiging, overmoed.
insolide, lat. (insolidus; vgl. s o l i d e) onvast, niet stevig, zwak; onbetrouwbaar, zijn verplichtingen niet nakomende; — insoliditeit, f.
nw.lat. onvastheid, zwakte; onbetrouwbaarheid, gebrek aan s o l i d i t e i t (z. aid.).
in solidum, enz. z. ond. s o l i d e.
insolubel, adj. lat. (insolubilis, e; vgl. s o 1v e e r e n enz.) onoplosbaar, onverklaarbaar;
— insolubiliteit, f. onoplosbaarheid.
in solulum, z. ond. s o 1 v e e r e n.
insolvabel, adj. (fr. insolvable) en insolvent,
nw.lat. (insolvens, d. i. niet betalend; vgl. s o 1v e e r e n) onvermogend om te betalen; ook
zonder betaalmiddelen; — pro insolvente, voor
onvermogend om te betalen (verklaren); — insolventie (spr. t=ts) f. onmacht om te betalen,
onvermogen om zich van zijne schulden te
kwijten.
Insomnie, f. lat. (insomnia; vgl. s o m n u s)
slapeloosheid.
insortem computeeren, z. ond. sons.
Insouciance, f. fr. (spr. ensoesjáns' ; van
souci, zorg) onbezorgdheid; zorgeloosheid.

INSTANTER.

inspe,z. spes; —inspecie,z. species;—

inspectie, inspector, z. ond. i n s p i c i ë er e n.
insperábel, adj. lat. (insperabilis, e; van spe
hopen) onhoopbaar, niet te hopen; — in--ráe,
sperála, n. pl. ongehoopte, onverwachte dingen.
inspergeeren, lat. (inspergére; vgl. s p a rg e e r e n) besproeien, bestrooien, besprengen;
— inspersie, f. 't besproeien, besprengen.
inspiciéeren, lat. (inspicére; vgl. s p e c i e s)
of inspecteeren, fr. (inspecler) inzien, bezichtigen,
beschouwen, in oogenschouw nemen, het opzicht over iets hebben; — inspeximus, op (oorkonden) z. v. a. eidi; — inspectie (spr. 1=s) f.
(inspectio) bezichtiging, oogenschouw, monstering; het opzicht, toezicht; district waarin een
inspecteur toezicht houdt; — inspectio oculáris,
nauwkeurige beschouwing, inz. ambtshalve ; inspector of fr. inspecteur (spr. ek—) opziener,
onderzoeker; — inspectoraat, n. en inspectuur, f.
nw.lat. post en woning van een opziener; —
inspicient, m. opzichter, inz. een beambte aan
den schouwburg, die voor de voorwerpen zorgt,
die bij de voorstelling of repetitie noodig zijn,
die orders geeft aan de figuranten en voorts al
derg. diensten achter het tooneel te verrichten
heeft.
inspireeren, lat. (inspiràre, van spiráre, ademen) inblazen, inademen, inboezemen, bezielen,
aanvuren; — g e i n s p i r e e r d, bezield, in
verrukking gebracht, begeesterd; — inspirátie (spr. t=ts) f. inblazing, ingeving, goddelijke ingeving, geestvervoering; — per inspiratiónem, door ingeving en geestvervoering; —
inspírium, n. inademing.
in spiritualibus, z. ond. s p i r i t u s.
inspisseeren, lat. (inspissáre, v. spissus, a, um,
dicht) verdikken, verdichten; — inspissátie (spr.
t = ts) f. Med. verdichting, verdikking; — inspissàlus, a, um, verdikt; b. v. fel Lauri inspissàtum, verdikte ossengal.
instabiel, adj. lat. (instabilis vgl. s t a b i e 1)
onbestendig, veranderlijk; — instabiliteit, f.
(instabilitas) onbestendigheid, veranderlijkheid.
installeeren, mid.lat. (i n s t a 11 a r e, van
het duitsch s t a 1, d. i. plaats) aanstellen, in
een ambt zetten, invoeren, inwijden, bevestigen;
inrichten, b.v.. elektrische toestellen; — installatie (spr. t=ts) f. aanstelling, bezitgeving
van een ambt enz; inrichting, b.v. elektrische
installatie; — instalment, n. storting, betalingstermijn.
instanter, lat.(v. insláre, ergens op staan, op het
punt zijn enz. ; vgl. s t a n t e) aanhoudend, dringend; — in instánti, oogenblikkelijk, dadelijk; —
instant, n. fr. oogenblik; — instantané, wat slechts
een oogenblik duurt; als subst. zeer vlugge photographische opname; — instantograaf, f. camera
voor het opnemen van instantané's ; — instantie
(spr. tie=tsei) f. (lat. instantia) 1) 't aanhouden,
aanzoeken, dringend verzoeken of begeeren van
eene zaak; b.v. ad instantiam eredilórum, op verzoek of aanhoudenden aandrang der schuld
gerechtshof, rechtbank; b.v. in-eischr;2)
prima instantia, in eerste instantie,
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bij de eerste of lagere rechtbank; een proces
door alle instantiën winnen of verliezen enz. ; 3) Log. tegenwerping, tegenbewijs;
ab instantia a b s o l v e e r e n, Jur. den beklaagde van den plicht ontslaan om zich tegen
eene hem gedane aanklacht verder te verdedigen.
instar omnium, lat. (instar, naar wijze, zooals,
afk. v. ad instar, v. instar, schets, beeld, gestalte,
wijze) zoo goed alle of alles van de soort, in
plaats van of tot model van alle andere; - ad
instar, evenzoo, evenals.

in stalu quo, z. status.
instaureeren, lat. (insíauràre) weder oprichten, vernieuwen, herstellen of heropenen; - instauràtie (spr. tie=tsie) f. wederoprichting, hernieuwing, herstelling enz. ; - instaurator, m.
wederoprichter enz.
insteeren, lat. (insláre) op iets blijven staan,
aandringen.
instigeeren, lat. (instigáre) aanprikkelen, aan
ophitsen, opruien, verleiden; - insti--drijven,
gàtie (spr. t = ts) I. (insligalio) aansporing, opruiing, ophitsing enz. ; - instigátor, m. aanhitser,
opruier, stokebrand; openbare aanklager, f i scaal.
instilleeren, lat. (instilldre; vgl. s t i 11 a tie)
indruppelen, indruipen; - installatie (spr. t=ts)
f. (instillatio) Med. indruppeling b.v. van een
geneesmiddel op eene wond.
instimuleeren, lat. (instimuláre; vgl. s t i m u1 e e r e n) aanprikkelen, aandrijven, opwekken.
Instinct, n. lat. (instinctus, van instinguére,
aanprikkelen, van het ongebruikelijke stamwoord slinguére, steken, angels, stingan, eng.
sling) natuurlijke aandrift der dieren, natuur
onbewuste natuurprikkel, ingeschapen nei--drift,
ging of aandrift; ook de kunstdrift van vele
dieren, b.v. der bevers, bijen, spinnen enz. ; - instinetmatig, lat.-nederl. of instinctief, adj. nw.
lat. onwillekeurig, aandriftmatig, volgens dierlijke aandrift.
in stirpes, enz. z. ond. caput.
Institor, m. lat. (v. insistére, 1° ergens heenof ingaan; 2° iets verrichten, met ijver doen) 1)
plaatsvervanger in het beheer der zaken van een
koopman, iemand die een magazijn of winkel
houdt en beheert voor den eigenaar en verbintenissen kan aangaan (f a e t o o r, d i s p onent, procuratie-houder, proviS o r zijn bijzondere soorten van den i n s t it o r); 2) kramer, winkelier, uitdrager, marskramer.
institueeren, lat. (instituere, van staíuére; vgl.
s t a t u e e r e n) oprichten, stichten, instellen,
inzetten, beginnen met iets; ook aanwijzen, onderrichten, leeren; - instituut, n. (lat. instil uturn)
instelling, inrichting, stichting, inz. opvoedingsgesticht, kostschool; - institut de France, n. fr.
(spr. enstití d' f rans) de collectieve naam voor
de 5 te Parijs bestaande academiën: de Académie

f ranraise, Academie des inscriptions et belles
leitres, Académie des sciences, Académie des
beaux arts en Academie des sciences morales et
politiques; - institutie (spr. tie=tsie) f. lat. (institutio) stichting, instelling inz. staats- of bur-
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gerinstelling; inzetting in een ambt; - institutibnes, f. pl. onderrichtingen in het rom. recht,
een gedeelte van de rom. wetsverzameling van
keizer Justiniaan, z. corpus luns; - institutor,
m. stichter, oprichter, insteller; ook leermeester;
fr. instituteur (spr. eiti--).
instradeeren (van 't it. strada, straat, en dit
V. 't lat. strata, stil. via, een met steenen bestrooide of bestrate weg, v. sternére, uitstrooien,
plaveien) op den rechten weg brengen, de baan
of het pad voorschrijven.
Instràtum, n. lat. (van insternére, overheen
spreiden, bedekken) bedekking, overkleeding.
instrueeren, lat. (instruére, opstapelen, ineenvoegen, op- of inrichten, v. struére, schikken,
stapelen; vgl. s t r u c t u u r) eig. inrichten,
terechtbrengen; onderwijzen, onderrichten, leeren; voorschriften of gedragslijn geven; een proces instrueeren, eene rechtszaak ter behandeling voorbereiden, inleiden; - instruént,
m. wie eene rechtszaak voorbereidt; ook z. v. a.
instructor, rechter van instruct i e; - instructie (spr. tie = sie) f. (lat. instructie)
eig. inrichting; onderwijs, onderricht; voor
regels van te houden gedrag, schriftelijke-schrift;
aanwijzing, dienstvoorschrift, handeling in
ambtszaken; voorbereiding eener rechtszaak
tot behandeling; volmacht; i n s t r u c t i e
v a n e e n p r o c e s, rechterlijk onderzoek
en vaststelling der strijdpunten er van; - instructief, adj. nw.lat. leerrijk, onderwijzend; instructie-bataillon, n. legerafdeeling met bijbehoorenden cursus voor de opleiding van 't kader
(korporaals en sergeanten) te Kampen; - instructie-batterij, of -compagnie, f. afdeeling der
artillerie tot opleiding van 't kader der vestingartillerie te Schoonhoven; - instructie-loge, f.
lat. fr. loge in de vrijmetselarij, waarin de meester van den stoel vrije voordrachten houdt over
het doel der vrijmetselarij ; - instructor, m. leermeester, inz. bij prinsen; fr. instructeur.
Instrumént, n. lat. (instruméntum, van instruere, inrichten; vgl. i n s t r u e e r e n; eig.
middel tot inrichting of tot-standbrenging eener
zaak) werktuig, hulpmiddel, gereedschap, inz.
toonkunstig werktuig, speeltuig, en wondheelers
(chirurgisch) werktuig; Jur. eene oorkonde of bewijsschrift (d o e u m e n t), schriftelijk opstel
tot bewijs eener voorgevallen handeling; - instruméntum authenticum, echte of geloofwaardige oorkonde; - i. cessions, acte van afstand; i. emtiónis et venditionis, koop- en verkoopbrief;
- i. novum of noviter repértum, pas gevonden oorkonde; - i. pacis, vredestractaat; - i. privdtum,
bijzondere acte of oorkonde; - i. publicum, openlijk bewijsschrift, door een notaris of beambte
vervaardigd; - instrumentaal, adj. nw.lat. als
middel of werktuig dienende; door werktuigen
of gereedschappen verricht; - instrumentalis
(stil. casus) m. Gram. werktuigsnaamval op de
vraag : w a a r d o o r? - instrumentale arithmetica, oplossing van zekere berekeningen door
middel van werktuigelijke hulpmiddelen; instrumentale muziek, muziek, die met speel
zonder gezang wordt uitgevoerd, in te--tuigen
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genstelling met v o c a l e m u z i e k (zang
spel); - instrumentale philosophie, z. v. a. 1 og i e a, omdat deze als het werktuig of hulpmiddel der geheele philosophie beschouwd
wordt; - instrumentarium chirurgleum, beschrijving en verzameling van chirurgische instru
menten; - instrumenteeren, Muz. voor speeltuigen zetten of componeeren, onder de verschil
muziekinstrumenten verdeelen; Jur. eene-lend
oorkonde opstellen; - instrumentatie (spr. -Isie)
of instrumenteering, f. verdeeling van een muziekstuk onder de verschillende instrumenten;
- instrumentist, m. speeltuigbespeler.
Insuaviteit, f. lat. (v. suàvis, zacht, liefelijk)
gebrek aan liefelijkheid.
Insubordinatie (spr. t = ts) f. nw.lat. (vgl.
s u b o r d i n e e r e n enz.) gebrekkige onder
ongehoorzaamheid, tuchteloosheid,-geschiktd,
weerspannigheid tegen hooger geplaatsten, tegen
de overheid.
in subsidium juris, z. s u b s i d i u m.
insubstantiëel, adj. nw.lat. (vgl. s u b s t a nt i e enz.) onwezenlijk, niet werkelijk.
Insnecátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v. succus, het
sap, insuccáre, indoopen) inweeking, doortrekking met een vocht of sap.
in . sueeum et sanguinem, enz. z. ond. succus.
insuffieiént, adj. lat. (insu f iiciens; vgl. s u ff i c i ë n t) of fr. insuffisant (spr. ensu f izan)
ontoereikend, ongenoegzaam, onbekwaam; nsufficiéntie (spr. t— ts) f. later lat.) insu f f icientia) of insuffisánce, fr. ontoereikendheid, het
te kort schieten enz. vooral gezegd van het hart,
dat niet gezond is.
Insufflatie (spr. t = ts) f. later lat. (insu f f ialio,
van insu f f làre, inblazen; vgl. s o u f f 1 e e r e n)
inblazing.
in suis terminis, .enz. z. ond. terminus.
insulair, adj. (lat. ínsuláris, e; v. 't lat. insi la,
eiland) een eiland of eilanden betreffende, daar-

-

,

,

toe behoorende, eilandachtig ; - insulánen of insu-

laken, m. pl. eilandbewoners, eilanders; - Insulinde, indisch eilandenrijk, naam voor den ned.
indischen archipel, afkomstig van Multatuli.
Insula Dei, f. Godswaard, aan God gewijde
plaats.
insulteeren, lat. (insulldre, eig. op iets springen,
moedwillig aanvallen, versterkingswerkw. van
insilire, insultum, V. salire, saltum, springen)
trotsch en overmoedig beleedigen, smadelijk of
grof behandelen, schelden, hoonen, beschimpen ; - insultàtie (spr. tie = tsie) f. (lat. insullatio)
of insult, n. (later lat. insultus) of fr. insulte (spr.
ensuult') plotselinge aanval (ook van een beroerte gezegd), beleedigende aanranding, hoonende behandeling, hoon, beschimping, beleediging; - insultor, m. beleediger.
insumeeren, lat. (insumére; vgl. s u m t i e)
tot iets nemen, aanwenden; - insumtie (spr.
t ==s) f. (later lat. insumptio) aanranding.
in summa, z. ond. s u m m a; - in summo
gradu, z. ond. s u m m u s.
insuperàbel, adj. lat. (insuperabilis, e; vgl.
s u p e r e e r e n) onoverkomelijk, onoverwinnelijk.
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in suppleménlum, z. ond. s u p p l.e e r e n.
insupportabel, adj. fr. (insupportable, spr.
ensupor-; vgl. s u p p o r t a b e 1) onverdraaglijk, onuitstaanbaar; - insupportabiliteit, f. onverdraaglijkheid.
insurgeeren, lat. (insurgére, van surgere, opstaan) tegen iemand of iets in massa opstaan,
oproerig worden tegen de regeering of een andere partij ; ook : aanhitsen tot oproer, opruien;
- insurgénten, m. pl. in opstand zijnde onderdanen, verzachtende uitdrukking voor muiters,
oproermakers, rebellen; de hongaarsche landmilitie, die door eene algemeene oproeping
(heerban) wordt samengebracht, de baanderlieden, het baanderheer; - insurrectie (spr. t=s)
f. nw.lat. opstand, oproer; 't opbreken van den
heerban in Hongarije ; - insurrectioneel, adj.
oproerig, muitend.
insurmontéble, adj. fr. (spr. ensuurmontábl' ;
V. surmonter, te boven komen; vgl. m o n t e er e n) onoverkomelijk.
insusceptibel, adj. nw.lat. (fr. insusceptible;
vgl. s u s c e p t i b e 1) onaandoenlijk, niet
lichtgeraakt.
in suspenso, z. ond. s u s p e n d e e r e n.
intabesceeren, lat. (intabescére; vgl. tabes enz.)
uitdrogen, wegkwijnen, verdwijnen, inz. van
ledematen.
intabuleeren, nw.lat. (van tabula, tafel, plank)
omranden, in eene tabel, lijst enz. brengen; intabulándo, door omranding, omzooming; door
in-tabel-brenging; - intabulátie (spr. tie=tsie)
f. omsluiting, omranding; inschrijving op de
lijst, tabel enz.
intáet, adj. lat. (intáctus. a, um, v. tangre,
aanraken) onaangeraakt, onverzeerd, onbevlekt,
onbezoedeld, rein; - intangíbel, adj. nw.lat. niet
aan . te raken ; - intangibiliteit, f. onaanroerbaarheid.
Intaglio, m. it. (spr. ientáljo, van intagliare,
insnijden) pl. intaglién, verdiept snij- of beeld
inwaarts gesneden steenen (gemma-houwerk,
insculpta), het tegengest. van den verheven gesneden steen (z. c a m e e); - intaglio d'acqua
forte, geëtste koperen plaat; afdruk daarvan.
intangibel, enz. z. ond. i n t a c t-.
in tantum, z. tantum.
Intarsiatára, f. it. (spr. ientarsiatoera, v. intarsiáre, met bont hout inleggen, v. tarsia, ingelegd houtwerk; vgl. het mid.lat. tarsicus, bont
Tharsia in Azië) ingelegd werk van-kleurig,v.
veelkleurig hout en paarlemoer; - intarsiatore,
m. wie zulk een werk maakt.
intégra res, lat. (van integer, intégra, intégrum,
ongeschonden, ongerept, ' geheel, nieuw, enz.)
eene ongeschonden, onveranderde zaak; - integer vitae scelérisque purus, in levenswandel onbesproken en van schuld rein (citaat uit Hora
ongeschonden geheel; - de-tius);négrm,.
intégro, op nieuw; - in intégrum r e s t i t u e er e n, weder in den vorigen stand herstellen; integraal, adj . nw.lat. een geheel uitmakend, op
zichzelf bestaande (b.v. integrale spoorwegen);
- integraal, n. Math. eindige veranderlijke grootheid, weder hersteld of berekend uit haar oneinT
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dig klein deel '(differentiaal); - integraal-formulen, f. pl. bij het integreeren gebruikelijke reken
integraal-rekening, f. hoogere re--vorschiften;
kenwijze, die door vergelijking der oneindig
kleine deelen de eindige grootheden voortbrengt,
waaruit de eerste ontstonden; - integralen, ook
geintegreerden, pl. aandeelen in de 2 1/2 % Ne
werkelijke schuld; - integraliteit, f. vol--derl.
ledigheid, geheelheid; - integreeren, lat. (integràre) volledig maken b.v. een integreerend deel,
een wezenlijk tot het geheel behoorend deel;
Math. eene eindige veranderlijke grootheid uit
haar gegeven oneindig klein deel berekenen; integrdnt, n. iets tot het geheel behoorende; dat
voltallig makende; - integriteit, f. (lat. inlegritas)
ongeschonden toestand, volledigheid, volkomenheid; zuiverheid, redelijkheid, oprechtheid,
braafheid; onomkoopbaarheid; - integrifolius,
a, um, lat. Bot. effen-, gaaf- of geheel bladerig;
- integerrimus, a, um, lat. Bot. gaafrandig, met
volkomen gaven rand.
Integumént, n. lat. (integuméntum) hulsel, bedeksel, inz. dunne huid van de inwendige li
-chamsdeln.
Intelléctus, m. intellect, n. lat. (v. intelligére,
inzien, verstaan) verstand, kenvermogen; intellectuaal, adj. (later lat. intellectudlis) of
gewoonlijk intellectueel (fr. intellectuel) tot het
verstand behoorende ; dat betreffende ; vers tandig, geestig, schrander; i n t e 11 e c t u e e 1e
v o r ni i n g, vorming, beschaving van den
geest tot het verstand; d e i n t e l l e c t u e e1 e b e d r ij v e r eener daad is degene, die
het denkbeeld heeft opgeworpen of daartoe
heeft aangezet (in tegenst. met den p h y s i ek e n d a d e r); - intellectualiseeren (spr. s=z)
nw.lat. in den geest of de gedachte oplossen; -
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intendeeren, lat. (tntendère, eig. uitrekken,
spannen, ergens heen richten) op iets letten,
zijne aandacht op iets vestigen, beoogen,
bedoelen, van zins, genegen of willens zijn, het
oogmerk hebben, zoeken, ook nw.lat. inten-

tioneeren of gelutentioneerd zijn ; - intendant,

m. fr. eerste opzichter, toeziener, zaakwaarnemer, bestuurder, b. v. der schouwburgen,
en inz. bij legers de opzichter over de betaling, verpleging en kleeding der troepen; intendántie of intendance (spr. eItandáns')
oppertoezicht, beheer; ook onder een toeziener
staand gebied; de officieren van administratie,
belast met verpleging, kleeding enz. der troepen;
- intendantuur, f. barb.lat. oppertoezienersambt.
Inténsie, f. lat. (intensio, eig. spanning, van
intendére; vgl. i n t e n d e e r e n) inspanning, krachtversterking; innerlijke kracht of
sterkte, innigheid, hevigheid ; innerlijk gehalte,
inwendige deugdelijkheid; - intensief, adj.
of als adv. ook intensive, nw. lat. innerlijk,
naar innerlijke kracht en sterkte; sterk in zich
zelf, levendig, opgewekt; - intensivum (scil.
verbum). z. ond. v e r b u m; - intensiteit, f.
innerlijke kracht en werkzaamheid, werkzame
kracht (e n e r g i e), grootte der kracht; het
tegengest. van e x t e n s i e; - intenso, it.
Muz. verhoogd, versterkt, krachtig.
Intentie (spr. tie=tsie) f. lat. (intentio, eig. _
intensio, spanning, inspanning, vgl. i n t e nd e e r e n) richting der ziel op iets, oogmerk,
voornemen, wil, wilsmeening, doel, einddoel,
de aanslag; - intentio actions, Jur. einddoel
eener aanklacht, de klaaggrond; - int. principális, hoofdoogmerk; - int. secundaria, bijoogmerk;
- intentionalísme, n. nw.lat. stelling, dat het

doel de middelen heiligt; - intentionaliteit, f. 't
intellectualísten of intellectuale philosophen, beoogde, beooging; - intentioneeren, z. i n t e nwijsgeeren, die staande houden, dat de zinnen d e e r e n; - intentioníst, m. schilder met

ons niets dan schijn aanbieden, en dat het ver
alleen het ware doet kennen; - intellec--stand
tualisme, n. leerstelsel dezer wijsgeeren; ook
z. v. a. idealisme; - intelleetualiteit, f.
toestand van het kenvermogen, het geestelijke
in den mensch; - intelligént, adj. (lat. intelligens)
verstandig, kundig, schrander, ervaren, onderricht wijs; - intelligénti pauca, lat. een goed ver
heeft maar een half woord noodig; --stander
intelligéntie (spr. . t=ts) f. (lat. intelligentia)
verstand, doorzicht, kennis; bericht, tijding; intelligibel, adj. lat. (intelligíbilis, e) verstaan
duidelijk, klaar, bevattelijk, begrijpelijk;-bar,
- intelligibiliteit, f. nw.lat. verstaanbaarheid,
duidelijkheid, begrijpelijkheid.
intempérant, adj. lat. (intempérans; vgl. t e mp e r e e r e n) ongematigd, onmatig, niet onthoudzaam ; - intemperántie (spr. tie = tsie; lat.
intemperantia) of fr. intempérance (spr. eetanperans') f. onmatigheid, uitspatting, zwelgerij.
intempestief, adj. lat. (intempestivus, a, um;
vgl. t e m p e s t i e f) en als adverb. intempestive, ontijdig, ten ontijde, niet passend, verkeerd
aangebracht.
in tempore opportuno, lat. op den juisten of
geschikten tijd.

verwarde kunstbegrippen, die met penseel em
verf meer intenties heeft dan talent; ^- intenteeren, lat. (intentáre) tegen iemand iets bedoelen, ondernemen, voorbereiden, hem willen
aantasten.
in tenui labor, lat. het kleine kan veel arbeid.
vereischen.
,inter, lat. voorzetsel: tusschen; onder, gedurende (in vele samenstellingen).
inter absentes, onder afwezigen.
inter arma silent leges, z. ond. arma.
interarticulair, adj. nw.lat. (vgl. a r t i k e 1,.
enz.) tusschen een gewricht (aanwezig).
interealeeren, lat. (intercaláre, eig. uitroepen,
dat iets ingelascht wordt, van caláre, roepen),
inlasschen, invoegen; - intercaldris annus, m.
schrikkeljaar; - intercaláris dies, m. schrikkeldag; Med. koortsvrije dag, tusschendag; interealátie (spr. t -= ts) f. inlassching, b. v. van
een dag in het j aar.
inter canem et lupum, lat., entre chien et Loup,
fr. (spr. anter sjen e loe) woordelijk tusschen
hond en wolf, d. i. in de avondschemering; eig.
in den tijd tusschen het oogenblik, dat de
herder den hond loslaat om de kudde te bewaken en het tijdstip. dat de wolf, gebruik
1
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makende van de invallende duisternis, in de
nabijheid der schaapskudde verschijnt.
intereedeeren, lat. (intercedére) eig. daartusschen treden, intreden, in 't midden treden,
bemiddelen; zich voor iemand in de bres stellen,
voor hem verzoeken, een goed woord voor hem
doen, voor hem borg blijven; — intercedendo,
door tusschenkomst of bemiddeling; door voor
aanbeveling; — intereedént, adj.-sprakof
(intercédens) of intereéssor, m. • bemiddelaar,
tusschenbeidetreder; voorspraak; borg; —
intercéssie, f. (intercessio) bemiddeling, tusschenkomst, voorspraak, borgtocht; — intercessio
Christi, Christus' voorspraak voor de zijnen
bij God; — intercessionáles, pl. nw.lat. bemiddelingsgeschrift, schriftelijke voorbede.
intercellulair, adj. nw.lat. (intercelluláris, van
inter en cellula, cel) tusseliencellig, wat zich
bevindt tusschen de weefselcellen van het
dierlijk lichaam b. v. intercellulaire
substantie.
Interceptie, z. i n t e r c i p i ë e r e n.
Intercessie, z. intercedeeren.
intercideeren, 1) lat. (intercidére, van cadére,
vallen) eig. tusschenvallen; zich toedragen; —
intereident, adj . (intercidens) tusschenkomend .
intereideeren, 2) lat. (intercidére, van caedére,
snijden) doorsnijden, scheiden; afbreken; —
intereident, adj. (intercidens) afbrekend ; —
intereisie (spr. s=z) f. (intercisio) eig. doorsnijding, doorsnede, afbreking, pauze; tusschenzetting, inschuifsel.
intereipiëeren, lat. (intercipére) onderscheppen, opvangen, wegnemen, b. v. brieven; interceptie (spr. tie=sie) f. (interceplio) onder
-scheping,ova.
interelaviculair, adj. nw.lat. (vgl. c 1 a v ic u 1 a i r onder c 1 a v i s) Anat. tusschen de
sleutelbeenderen liggende.
intereludeeren, lat. (intercludére) versperren,
afsluiten, sluiten, verhinderen, insluiten; —
interclusie (spr. s=z) f. (interclusio) versperring, afsluiting, sluiting.
Intereolumnium, n. lat. (v. columna, zuil)
zuilenafstand, zuilwijdte, z. v. a. e n t r eeo 1 onne.
intercommunaal, adj. nw.lat. tusschen ver•
schillende gemeenten of landen bestaande,
plaatshebbende, tot verschillende gemeenten
of landen behoorende, b. v. intercommunale
telephoon enz. vgl. i n t e r k o l o n i a a l; —
intercommuniceeren of —queeren, met elkander
gemeenschap hebben; — intercommunicatie (spr.
—Isie) of intercommuniteit, f. gemeenschap,
samenhang.
interconfessioneel, adj. tusschen verschillende confessies bestaande, heerschende, de
betrekkingen daartusschen betreffende enz.,
b. v. het interconfessioneele gedeelte van het
concordaat.
intercontinentaal, adj. tusschen vaatlanden
of continenten plaatshebbende, deze verbindende enz., b. v. intercontinentale spoorwegen
en telegrafen.
intercostaal, adj. nw. lat. (vgl. c o s t a a 1)
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Anat. tusschen de ribben liggend; — intercostaal- zenuwen, ribbenzenuwen.
intereruraal, adj. nw.lat. (vgl. c r u r a a 1)
Anat. tusschen de dijen of schenkels lig
-gend.
intereurrént, adj. lat. (intercurrens, van
intercurrére, v. currere, loopen) eig. daartusschen loopend, tusschengbeidetredend, zich inmengend; Med. van den pols: onregelmatig.
Interces, f. lat. (eig. adject.: onder de huid
aanwezig; v. culls, huid) Med. huidwaterzucht
(lat. intercus) ; — intercutaan, adj . nw.lat. onder
de huid, tusschen de huid en vleesch aan
-wezig.
interdiceeren, lat. (interdicére, v. dicére, zeg gen) verbieden, beletten (inz. het eigen vermogen-beheer); — g e ï n t e r d i c e e r d, adj.
verboden; tot zelfbeheer van zijn vermogen onbevoegd verklaard; — interdict, n. (lat. interdictum) verbodsbevel, rechterlijk verbod; uitsluiting, groote kerkban, die de paus aan
gansche steden, gewesten, landen enz. oplegt; —
interdíetie (spr. tie=sie) f. (interdictio) ontzegging, verbod; — interdictio aquae et ignis, ontzegging van water en vuur (bij de Rw,iueinen
de formeele en gestrengste wijze van verbanning); — interdictor, m. later lat. verbieder,
ontzegger.
interdum, adv. lat. somtijds, somwijlen; —
interdum vulgus rectum videt, soms ziet de
groote hoop juist.
Intërest, m. (van 't lat. interesse, daartusschen zijn, deelnemen) 't betrokken zijn in eene
zaak, aandeelneming, deelneming, aanlokkende
waarde; nut, voordeel; baat, gewin, rente; — interest et refert,
ert, lat. 't geeft nut en voordeel; — ad
inetresse e i s e h e n, schadeloosstelling. eischen,
— per interesse, of fr. par interêt, (spr. eetere),
uit eigenbaat, terwille van eigen voordeel; —
id quod interest, Jur. datgene, waaraan gelegen
is, d. i. de bate of schade, die iemand bij de behandeling van een ander of bij eene of andere
gebeurtenis heeft; — lis, quorum interest, diengenen, welken daaraan gelegen is ; — i nterêt
d'a ff eetion (spr. ènterè da f f eksion), fr. de band,
die bestaat tusschen den verzekerde en de
bevoordeelde b. v. de vader die zich verzekert
ten nutte van zijn kind; — interesten, pl. renten
van een kapitaal; — interesseeren (fr. inieresser),
in eene zaak mede betrekken, tot deelnemer
maken, iemands deelneming opwekken, zijne
nieuwsgierigheid spannen, hem aantrekken, innemen, bewegen, roeren; b. v. het i n t e r e sseert mij,of ik ben er bij geïnteress e e r d, liet trekt mij aan, bekoort, beweegt
of roert mij ; het boezemt mij deelneming in,
wekt mijne opmerkzaamheid of nieuwsgierigheid, 't is mij niet onverschillig, 't is voor mij
van gewicht, ik neem daaraan deel, ben daarin
betrokken; minder dikwijls voor: deel laten nemen, laten deelen, in b. v. een industrieel, die
zijne werklieden in de opbrengst interesseert; zich voor iemand int e r e s s e e r e n, aan zijn lot deelnemen, hem
gunstig zijn, voor hem in de bres springen ; —
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geinteresseerd zijn, baatzuchtig, zelfzuchtig, winzuchtig zijn, alleen zijn eigen voordeel op het oog hebben (vaak hoort men hiervoor verkeerdelijk, i n t e r e s s a n t zijn); interessánt, fr. aanlokkend, innemend, roerend,
onderhoudend, belangrijk, wegsleepend, deel
wekkend ; - interéssent, m. deelnemer,-nemig
deelhebber, betrokken in eene zaak.
Interfeetie, f. (spr. tie = sz e) (inter f ectio, van
interficére, dooden) doodslag; - interféctor, m.
lat. doodslager.
Interferentie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. (fr. interf érence, van interferer, tusschenbeide komen, op
elkander stooten) Phys. het samenwerken van
twee of meer trillende bewegingen, b. v. i. v. 't
licht, d. i. de wederzijdsche werking der lichtstralen op elkander bij hun samentreffen; - interferentiaal-refractor, m. nw.lat. (van re, weder
en f rangëre, breken) door Jamin uitgevonden instrument, dat de kleine verschillen van het brekingsvermogen meetbaar maakt.
Interfluent, adj. lat. (interf luens, v. inter/lure) tusschenvloeiend.
interfoliair, adj. (vgl. f o 1 i u m) Bot. tusschen de bladeren zittende, liggende enz. ; interf oliacéus, a, um, lat. Bot. tusschenbladerig; - interfoliéeren, nw.lat. met wit papier
doorschieten (een boek).

in tergo, z. tergum.

Interieur, n. fr. (spr. e -) het innerlijke, inwendige, de innerlijke belangen en verhoudingen, het tegengestelde van e x t e r i e u r;
de huiskamer, het huiselijke leven, b. v. een
gezellig interieur.
interim, adv. lat. intusschen; - interim ahquid fit, lat. sprw. intusschen gebeurt iets
(vgl. tijd gewonnen, veel gewonnen) als subst.:
het interim, tusschentijd, tusschentoestand,
tusschenhandeling, inz. het A u g s b u r gs e h e i n t e r i m, het voorloopig geloofsvoor
drie god--schriftvanKelV,1548dor
geleerden opgesteld en tot aan eene algemeene
kerkvergadering tot bedaring der toenma•
lige godsdienstonlusten als wet voorgeschreven; - interimsconto, Kmt. in het grootboek
over levenlooze voorwerpen gevoerde rekening;
- ad interim, nw.lat. voorloopig, middelerwijl,
ondertusschen, voor 's hands, tot nader order; interimistisch of interimair, adj. voorloopig,
tot nader order, vgl. provisorisch; interimistleum, n. Jur. voorloopige schikking
in een geschil, met voorbehoud van verder
onderzoek en nadere beslissing.
interjaeent, adj. lat. (inter jdcens, v. interjacére,
v. jacere, liggen) tusschenliggend.
Interjectie, f. (spr. t = s) lat. (inter jectio ; v.
interjacére, interjicëre, tusschenwerpen, van
jacére, werpen) Gram. tusschenwerpsel, uit
inbrengen van een beroep-roepingswd;.Ju't
op eene hoogere rechtbank (a p p e 11 a t i e,
a p p è 1); - interjectionaal, adj. nw.lat. (interjectiaraális) tusschengezet, als tusschenwerpsel
dienende.
inter jocos, enz., z. j o c u s.
inter- koloniaal, adj. tusschen koloniën on-
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derling bestaande, plaats hebbende enz., b. v.
inter-koloniale postconf erentie
of tentoonstelling.
interlineair, adj. nw.lat. (van linea, z. ald.)
tusschenregelig, tusschen andere regels geschreven of gedrukt; b. v. eene i n t e r t i n ea i r e v e r t a 1 i n g, eene tusschenregelige
vertaling; - interliniëeren, tusschen de regels
schrijven; - interliniàtie (spr. t=ts) f. tusschenschrijving (tusschen twee regels); - interlinium, n. of interlinie, f. ruimte tusschen twee
regels.
Interloper, m. eng. indringer, smokkelaar.
interloqueeren, lat. (interlóqui, v. loqui, spreken) Jur. een tusschenuitspraak doen, bijoordeel
uitspreken of voorloopig bescheid geven; interlocuut, interlocutorium, n. of interlocatie
(spr. tie = tsie) f. tusschenuitspraak, tusschenof bijoordeel wegens eene bijzaak van een proces;
- interlocutoir, adj. fr. (spr. -toár; interlocutoire)
interlocutoir vonnis, beslissing in
eene bijzaak van het proces; - interlocutor, m.
nw.lat. tusschenspreker, gesprekvoerder; bij
magnetiseurs : de geest, die uit den mond van
den gemagnetiseerde spreekt.
Interludium, n. nw.lat. (van 't lat. interludere,
tusschenspelen) Muz. tusschenspel.
Interlunlum, n. lat. (stil. tempus, tijd; vgl.
1 u n a) eig. tusschenmaan: nieuwe maan.
intermaxillair, adj. lat. (intermaxilláris, van
inter, tusschen en maxillaris, tot het kinnebakken behoorende, v. maxilla, kinnebakken);
- intermaxillair- beenderen, n. pl. nw.lat. Anat.
tusschenbeenderen van het kinnebakken.
Intermedium, n. nw.lat. (van -'t lat. intermedius, a, um, in 't midden zich bevindende;
vgl. m e d i u m) tusschentijd, tusschenruimte
tusschen twee vervaldagen of termijnen; Phys.
en Chem. tusschenmiddel, stof, die den overgang of de vereeniging van twee andere te weeg
brengt; - intermediair, adj. nw.lat. (fr. intermédiaire) tusschen afzonderlijke voorwerpen
bestaande of heerschende, bemiddelend; - het
intermediair, de tusschenkomst, bemiddeling;
- intermediaat, adj. het midden houdende;
in 't midden; als subst. n., z. v. a. i n t e rm e d i u m.
Intermenstruum, n. lat. tijd der nieuwe maan.
Intermezzo, n. pl. intermezzi, it. (= lat. intermedium; van mezzo = medium, midden)
tusschenspel, tusschenvoorstelling, oorspr. kleine
vroolijke stukjes, die tusschen 2 groote stukken
gespeeld werden; - intermezzíst, m. tusschenspeler (b u f f o n e of Ib o u f f o n; z. ald.)
op het it. tooneel, die alleen door pantomine
en zang de aanwezigen vermaakt.
interminábel, adj. lat. (interminabilis, vgl.
terminus, enz.) oneindig, grenzenloos, onmetelijk; onbepaalbaar, onbeslisbaar.
intermineeren, lat. (interminari, van mincri,
dreigen) bedreigen, dreigend verbieden; - interminàtie (spr. tie = tsie) f. (interminatio) bedreiging.
in terminis en in termino, z. terminus.
intermisceeren, lat. (intermiscére, vgl. m i s-
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e e e r e n) ondermengen, inmengen, vermengen; - intermixtuur, f. nw.lat. bijmenging;
mengsel.
intermitteeren, lat. (inter-mittére; vgl. m i tt e e r e n) nalaten, aflaten, afbreken, uitblijven; intermitteerende koorts, in;ermittens, tusschenpoozende koorts; i n t e rm i t t e e r e n d e pols, uitblijvende of afgebroken polsslag; intermitteerende
b r o n n e n, uitblijvende, d. i. nu en dan of
ongelijkmatig vloeiende bronnen; - intermíssie, f. (lat. intermissio) uitblijving, afbreking,
ophouden, nalaten; tusschentijd; i n t e r m i ss i e eener koorts, koortsvrije tusschentijd; intermissie-zonden, nalatingszonden; - intermissief, adj. nw.lat. afgebroken,
met rustpauzen, met afbrekingen.
Intermixtuur, z. ond. i n t e r m i s c e e r e n.
intermontaan, adj. nw.lat. (van mons, genit.
montis, berg) tusschen bergen of gebergten
liggende.
Intermundium, n. lat. (van mundus, wereld)
tusschenwereld, ruimte tusschen de werelden; intermundaan, adj. nw.lat. tusschen wereldlichamen aanwezig.
intermuraal, adj. lat. (intermuràlis, v. murus,
muur) tusschen de muren aanwezig.
intermuseulair, adj. nw.lat. zich tusschen
de spieren bevindend; tusschen de spieren.
intern, adj. (lat. interrus, a, um) of als adverb.
intérne, innerlijk, inwendig, binnen, b. v. de
i n t e r n e (binnenlandsche) handel; in tegensi.
van e x t e r n; - intérnen, m. pl. inheemschen, inlanders (inz. op opvoedingsgestichten) ;
leerlingen, die kost en inwoning op eene school
hebben; ook inwonend adsistent-arts in ziekenhuizen; - internaat, n. nw.lat. school, waarin de
leerlingen gehuisvest en gevoed worden (in
tegenst. met e x t e r n a a t); ambt van intern
adsis tent-arts ; - interneeren, nw.lat. vreemdelingen, vluchtelingen enz. van de grenzen
naar het binnenste des lands verwijzen om daar
te blijven; - internist, m. geneeskundige, die
studie heeft gemaakt van de inwendige ziekten;
- internisten, m. pl. nw.lat. Med. innerlijk
zieken, aan inwendige ziekten lijdende; ook
z. v. a. internen.
internationaal, adj. nw.lat. (spr. I==ts; vgl.
natie) tusschen natiën of volken bestaande
of heerschende, op een verdrag tusschen verschillende volken steunende, wereldburgerlijk
b. v. internationaal recht; intern a t i o n a 1 e verhoudingen, verdragen, enz.;
- internationale f. of internationale arbeiders
Amerika verbreide-asocite,f.vrEupn
vereeniging van arbeiders enz. ter verbetering
van hunne politieke en sociale toestanden, naar
aanleiding van Marx' woorden : vereenigt u 1
heeft ze bestaan tot 1877 ; - internationalist,
m. lid eener dergel. vereeniging.
Internécie, f. lat. (internecio, v. internecáre,
geheel dooden) volkomen vernietiging of verdelging; - internecie- krijg, m verdelgingsoorlog.
interneeren, internen, internisten, z. ond.
i n t e r n.
:
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Internodium, n. lat. Bot. ruimte tusschen
twee knoopen of geledingen (aan planten),
stengellid.
inter nos, lat. onder ons (gezegd, enz.).
Internuntius, m. lat. (vgl. n u n t i u s)
tusschenboodschapper, onderhandelaar, onderboodschapper, inz. gezant, dien de paus aan
de buitenlandsche kleine hoven of bij republieken zendt; ook oostenrijksche gezant te Constantinopel; - internunciatuur, f. nw. lat., ambt
en waardigheid van zulk een persoon.
interoeeánisch, adj. nw.lat. tusschen twee
wereldzeeën gelegen, twee oceanen verbindend.
inter pariétes, tusschen de (vier) wanden.
interpasseeren, lat.-fr. doornaaien, stikken; interpassátie (spr. 1= ts) f. benaaiing of doornaaiing van de met geneeskruiden gevulde
zakjes.
interpelleeren, lat. (interpellare) in de rede
vallen, de rede storen; opheldering of verklaring vorderen (inz. van de regeering door leden
van het parlement); iemand iets betwisten, bestrijden; voor het gerecht dagen, opeischen; interpellàtie (spr. tie = tsie) f. (interpellatio)
tusschenrede, afbreking der rede; de vraag om
opheldering of verklaring (inz. in het parlement,
tot een of meer leden van het kabinet) ; ver
bestrijding van een bezit , tegen--hinderg,
spraak, ook gerechtelijke opeisching om iets te
doen.
interpensiva, pl. lat. (v. interpensivus, tusschenhangend, zwevend tusschengevoegd, v.
pendére, hangen) Arch. tusschenbalken, steekbalken.

inter pocula, z. p o e u 1 u m.
interpoleeren, lat. (interpouore) eig. anders
vormen; iets inschuiven, inlasschen, door invoegen van een woord enz. vervalschen; g e ï nterpoleerde plaatsen: vervalschte
of tusschengevoegde zinnen in een geschrift; interpolátie (spr. tie = tsie) f. (interpolatio) inlassching, inschuiving van een of meer woorden
in handschriften, van termen in eene getallenreeks; - interpolatie-formule, f. formule in de
waarschijnlijkheidsrekening; - interpolator, m.
schriftvervalscher, schriftbederver.
interponeeren, lat. (interponére, v. ponere,
tusschenzetten of -leggen) iets bemiddelen,
zich tot bemiddelaar aanbieden, bemiddeling
overnemen; Jur. rechtsmiddel tegen eene strijdige uitspraak inbrengen; - interponént, m.
(interponen) Jur. inbrenger van een rechtsmiddel ; - interpositie (spr. -zi-Isie) f. (interpositio) tusschenkomst, bemiddeling; inbrenging van een rechtsmiddel; - interpositio appellaliónis, Jur. inlegging van het beroep op
eene hoogere rechtbank.
Interpres, m. pl. interprétes, lat., interprête,
m. fr. (spr. enterprèt') tusschenspreker, uitlegger, verklaarder, vertolker, overzetter, tolk;
- interpreteeren (lat. interpretári), uitleggen,
verklaren, ophelderen, overzetten, vertalen; interpretábel, adj. (later lat. interpretabilis, e)
verklaarkaar, vertaalbaar; - interpretatie (spr.
tie = tsie) f. (interprelatio) uitlegging, verklaring,
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overzetting; - interpretatio authentica, voor echt

verklaarde, rechtsgeldige uitlegging; - i. extensiva, uitbreidende verklaring; - i. grammaticalis,
woordverklaring; - i. juris, rechtsuitlegging; - i.
restrictive, beperkende uitlegging; - i. stricta,
strenge, juiste uitlegging; - interpretatief, adj.
nw.lat. uitleggend, verklarend; - interpretator,
m. uitlegger, verklaarder.
interpungeeren, lat. (interpungére, inter-punetum, een punt er tusschen zetten, door punten
onderscheiden en afdeelen; vgl. p u n t) of
interpuneteeren, nw.lat. door teekens afdeelen
of onderscheiden, met zinscheidingsteekens
voorzien; - interpunctie (spr. ti,e=sie) (lat.
interpunctio) of interpunetátie (spr. tie = tsie)
nw.lat. f. teekenzetting; zinscheiding, plaatsen
der schrijf- en zinteekens.
Interrégnum, n. lat. (vgl. regnum) tusschenrijk, tusschenregeering, tusschenbestuur, ledigheid van den troon; - interréx, m. (vgl. rex)
tusschenregent, tusschenkoning, rijksvoogd.
interrogeeren, lat. (interrogáre; v. rogáre,
vragen) _ vragen, ondervragen, verhooren; interrogatie (spr. tie = lsie) f. (interrogatlo) vraag,
ondervraging; - signum interrogándi, n. vraag
lat. inter--tekn(?);irogaf,dj.lte
rogativus, a, um) en als adverb. ook interrogative, vragend, vraagsgewijs; - interrogatief of
interrogativum, n. vragend voornaamwoord; interrogatorlum, n. nw.lat., gerechtelijke ondervraging, rechtsvraag, vraagpunt; verhoor;
pl. interrogatoria of interrogatoriën ; - interrogatoria captiósa, pl. strikvragen; - i. criminosa
of injuriósa, de eer betreffende, de eer aan
vraagpunten; - i. generalióra, alge -tasend
inleidende vragen; i. impertinent^a,-menof
super f lua of inepta, ontoelaatbare, niet tot de
zaak behoorende vragen; - i. irrelevantia, onbeduidende, niet tot de zaak behoorende vragen;
- i. licita, volgens de procesorde veroorloofde
vragen; - i. specialiora, bijzondere, in bijzonder
afdalende vragen.
-hedn
interrumpeeren, lat. (interrumpére; vgl. r u mp e e r e n) afbreken, in de rede vallen; hinderen, storen; - interrupt, adj. (lat. interrilptus,
a, vn) afgebroken, onsamenhangend; - interruptie (spr. tie=sie) f. (interruptio) afbreking,
stoornis; - interruptio prcescriptionis, stuiting
der verjaring; - interruptor, m. afbreker, verstoorder; - interruzione, it. afbreking, 't ophouden, i n t e r r u p t i e; - senza interruzione,
zonder ophouden.
-

Interscapulum of interseapillum, n. later lat.
(van scapula, schouderblad) ruimte tusschen
de schouderbladen.
interseceeren of intersequeeren, lat. (interrecáre; vgl. s e c e e r e n) doorsnijden; - interseetie (spr. tie=sie) f. (intersectio) doorsnijding, kruising, snijpunt van twee lijnen,

doorsnede.

Interseptum, n. lat. (van inter-sepire, omtuinen, afsluiten) scheidsmuur; ook: middelrif.
inter speur et metum, z. ond. s p e s.
interspergeeren, nw.lat. (v. spargére, strooien)
tusschenstrooien of inmengen.
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interspinalis, adj. lat. tusschen de doorn
uitsteeksels der wervels liggende.
-achtige
Interstitium, n. lat. (van inter-stare, tusschen
staan of zijn) tusschenruimte, tusschentijd,

rusttijd, pauze, uitstel.
Intertignium, n. lat. (v. tignum, balk) Arch.
ruimte tusschen twee balken, tusschendiepte.
Intertrigo, f. lat. (v. terére, tritum, wrijven)
Med. blikaars (door paardrijden veroorzaakt);
het zoogenaamde smarten van kleine kinderen
(door de scherpte der pis); - intertrituur, f. lat.
(intertritura) slijten door de wrijving, door
het gebruik.
intertrópiseh, adj. lat.-gr. (vgl. t r o p e n,
enz. ond. t r o p u s) tusschen de keerkringen
liggend of aanwezig.
Interusurium, n. lat. (vgl. u s u u r) tusschenrente, aftrek of rabat, dat bij betaling
eener nog niet vervallen schuld voor den tusschentijd wordt afgetrokken.
Interval, n. lat. (intervállum, eig. ruimte tusschen twee schanspalen, v. vallus, schanspaal)
tusschenruimte, afstand, gaping; Jur. uitstel,
tusschentijd; Med. koortsvrije tusschentijd;
Muz. toonsafstand, toonwijdte, ruimte tusschen twee tonen; verhouding tusschen de
trillingsgetallen van twee tonen; - intervallen,
pl. (lat. intervalla) toonverhoudingen, toonsafstanden; - per intervalla, in tusschentijden,
van tijd tot tijd, afgebroken, stoots- of ruksgewijs; - dilucida of gew. lucida intervalla, pl.
heldere of lichte tusschentijden, heldere oogenblikken bij een zieke, inz. bij een krank
-zinge.

intervenieren, lat. (intervenire) tusschenkomen

of tusschentreden, zich in zaken van

een ander mengen, bemiddelend optreden, bemiddelen; Kmt. in den wisselhandel: door den
betrokkene teruggezonden wissel voor rekefling of ter eere (per honor) van den trekker of
van een g i r a n t betalen (vandaar ook: e e r e
interventie en interventie-prov i s i e); - interveniént, m. Jur. tusschentred er, die zich in een rechtsgeding als derde
partij (tertium interveniens) mengt, bemiddelaar,
scheidsman; - intervéntie (spr. tie=tsie) f. (interventio) tusschenkomst, bemiddeling, 't tusschentreden van een derde in eene rechtszaak; de
bemoeiing van een staat in de aangelegenheden
van andere staten ; - interventief, adj. nw. lat.
tusschenbeidetredend, bemiddelend; - interventer, m. bemiddelaar, scheidsman.
Interversie, z. ond. interverteeren.
intervertebraal, adj. nw. lat. (vgl. v e r t e b r a a 1) Anat. tusschen de wervelbeenderen
liggende.
interverteeren, lat. (intervertére, eig. naar eene
andere richting wenden; vgl. v e r t e e r e n)
onderslaan, geld heimelijk achterhouden; - intervérsie, f. (interversio) 't onderslaan van gelden;
- intervérsor, m. hij die geld achterhoudt, onder slaat.
Interview, f. of n. eng. (spr. interes joe) samen
bijeenkomst, bezoek tot uitvorsching of-komst,
uithooring, inz. politiek gesprek tusschen den
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berichtgever van een nieuwsblad en een staats
m. (spr. inlerurjoeër) r e--man;–itervw,
p o r t e r (z. ald.) die een vraaggesprek houdt
met een bekende persoonlijkheid met het doel
dit in een nieuwsblad te plaatsen; – interviewen,
eng.-ned. (spr. interwjoeën) op dergelijke wijze
iemand uithooren.
inter vivos, lat. onder levenden, bij levenden
lijve.
intestábel, adj. lat. (intestabilis; vgl. t e s t e e r e n) Jur. onbevoegd of onbekwaam om
een testament te maken of getuige te zijn; –
intestaat, adj. lat. (intestátus of ab intestáto)
zonder testament of erfmaking, zonder uitersten
wil, zonder beschikking over de nalatenschap; –
heres intestátus of ab intestáto, z. ond. heres; –
intestate, eng. (spr. -sleet) z. v. a. i n t e s t a a t.
Intestinum, n. lat. (v. inleslinus, a, um, innerlijk, inwendig, v. inlos, z. ald.) darm; pl. intestina
ingewanden, darmen; – inteslinum ccecum, blinde
darm; – int. colon, karteldarm; – int. crassum,
dikke darm; – int. duodénum, twaalfvingerige
darm; – int. iléum, kromme darm, kronkeldarm;
– int. 2*ejunum, ledige darm; – int. rectum, rechte
darm, endeldarm; – int. tenue, dunne darm; –
intestinaal, adj. de ingewanden betreffende; –
intestinale toon, 't door de gehoorbuis waarneem bare ruischen in de ingewanden.
in thesi, z. thesis.
inthroniseeren (spr. s=z) lat. gr. (mid. lat.
inthronizáre, v. 't gr. thronos, stoel, troon) ten
troon verheffen, een bisschop plechtstatig in zijne
waardigheid, in zijn ambt zetten, op den bisschopsstoel plaatsen; – inthronisátie (spr.
za -tsie) f. troonsverheffing, troonsbestijging,
troonsaanvaarding; inz. plechtige instelling van
een bisschop of paus door bezitneming van den
troon in de hoofdkerk; ook vrijspraak der boe
hun wederopneming in de gemeente;-tend
voorts: wederinwijding van een ontwijd altaar.
intiem, adj. lat. (intimus, a, um, eig. de binnenste, superl. V. interior) innig, vertrouwd,
nauw verbonden; – intimus, m. vertrouwde, boe
halsvriend ; – intimis,-zemvrind,hat
aan de vertrouwde vrienden; – intimissimus, a,
meest vertrouwde vriend of vriendin; – intimiteit, f. nw. lat. (fr. intimité) innigheid, vertrouwelijkheid.
intimeeren, lat. (intimáre, eig. invoegen, v.
intimus; fr. intimer) gerechtelijk aankondigen,
aanzeggen; ook dagvaarden; – intimaat, n. (intimdtum) hooge verordening; – intimátie (spr. tie=
isie) f. (later lat. intimatio) gerechtelijke aanzeg
bekendmaking; – intimàtor,-gin,kode
m. aankondiger.
intimideeren, nw. lat. (fr. intimider, vgl. t i m i d e) bevreesd, beschroomd, schuchter,
schroomvallig maken, vrees of schrik aanjagen;
– intimidatie (spr. tie=tsie) f. 't bevreesd maken,
inboezemen van schrik of vrees.
intimiteit, intimus, z. ond. i n t i e m.intingeeren, lat. (intingere; vgl. t i n g e e r e n) indoopen, bevochtigen; – intínctie (spr.
/ie = sie) f. (later lat. intinctio) indooping; inz.
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indoopen van het brood en den wijn bij het
Avondmaal.
intituleeren, nw. lat. (vgl. t i t e 1) betitelen,
boven schrijven, met een opschrift voorzien; –
intitulátie (spr. tie = tsie) f. betiteling, opschrift, titel van een boek.
intolerabel, adj. lat. (intolerabilis, e; vgl. t o 1 e r e e r e n enz.) onverdraaglijk, onlijdelijk, onuitstaanbaar; – intolerant, adj. (lat. intolérans)
onverdraagzaam jegens andersdenkenden, inz.
in godsdienstzaken; – intolerántie (spr. tie = tsie)
f. (lat. intolerantia) onverdraagzaamheid, vijandige gezindheid tegen andersdenkenden; –
intolerantísme, n. barb. lat. geest van onverdraagzaamheid.
intoneeren, nw. lat. (lat. intonáre, aanheffen,
v. lat. tonàre, weerklinken, donderen, donderend klinken, v. tonus, toon, donder) aanheffen, den toon aangeven; – intoneermes, n. besnijmes der orgelmakers bij het intoneeren der
orgelpijpen; – intonatie (spr. tie=tsie) f. toon
bij den R. Kath. eeredienst: de-angevi;
spreuken, die door den priester voor de c o 11 e c t e gezongen en door de gemeente beantwoord worden.
intorqueeren, lat. (intorquère; vgl. t o r q u e er e n) omdraaien; verdraaien; – intórsie, f. nw.
lat. (intorsio) verdraaiing; – intorsio uteri, ombuiging der baarmoeder.
in totum, z. ond. totum.
Intoxicatie (spr. tie=tsie) f. lat. gr. (z. t o x ic u m) vergiftiging; bedwelming, betoovering.
intra, lat. (voor interà, stil. parte, v. intérus, a,
um, inwendig, innerlijk) binnen, in, inwendig; –
intra biduum, z. b i d u u m.
intracapsulair, adj. nw. lat. wat binnen
de gewrichtsschijf (capsula) is, b. v . een
daarin doorgedrongen kwetsuur van het gewricht.
intraetábel, adj. lat. (intraetabilis, e; vgl.
t r a c t e e r e n enz.) of fr. intraitable (spr.
e &trètábl') niet handelbaar, onbuigzaam; ongedwee, stijfkoppig, halsstarrig, hardnekkig, wonf. nw lat. onderlijk, grillig; – ntractabiliteït,
i
buigzaamheid, stijfzinnigheid, halsstarrigheid
enz. ; – intraetaat, adj. onbehandeld, (van paarden) ongedresseerd.
Intrade, f. (it. intráta of entráta, oudfr. entrade
voor e n t r é e, z. ald.) Muz. inleiding, voorspel,
inleidingsstuk; gezamenlijk geschetter van een
trompetorkest; – intráden, p. staatsinkomsten.
Intrados, m. fr. (spr. -do) z. v. a. d o u e 11 e
(z. ald.); vgl. extrados.
intramatrimoniaal, adj. in, gedurende het
huwelijk.
intramuraan, adj. (v. intra en m u r u s, z. ald.)
binnen de muren zich bevindende of geschiedende, in besloten ruimte, niet openbaar, b. v.
intramurane doodstraf.
intra muros, z. ond. murus.
intramusculair, adj. tusschen de spieren, in
het spierweefsel.
Intransigenten, pl. ital. (fr. intransigeant) onverzoenlijken, die zich met, geene onderhandeling met de tegenpartij inlaten; in de politiek
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inz. van de tegenstanders, die principieel tegen- troduetief, adj. inleidend; - introductorisch, adj.
nw. lat. of liever introductoire, fr. (spr. -tear)
over de regeering staan.
intransitief, adj. lat. (intransitivus, a, urn; vgl. tot de inleiding behoorende ; - introduzione, f.
nleiding, i n t r o d u c t i e.
r a n s i t i e enz.) Gram. niet overgaand, on- Muz. invoering, inleiding,
Introgréssie, f. nw. lat. (v. introgrédi, instap-overgankelijk, zonder voorwerp; - verbum intransitivum of intransitivum, niet overgankelijk, pen) 't intreden, intrede.
Introitus, m. lat. (v. intro-ire, ingaan) ingang,
onzijdig werkwoord, dat geen accusatief regeert
(b. v. slapen, sterven, het tegengestelde van inleiding, voorbereiding; de aanvang der mis; introite, nam et hic Dii sant, lat. komt binnen,,
t r a n s i t i v u m; vgl. verbum).
want ook hier zijn goden (vertaald citaat uit
in transitu, z. ond. transitie.
intransportábel, adj. nw. lat. (vgl. t r a n s p o r- Aristoteles).
Introjectie-hypothese, 1. veronderstelling, vol t e e r e n enz.) onvervoerbaar, onbeweeglijk.
intraossaal, adj. tusschen de beenderen, in gens welke de hersenen niet het centrum onzer
gewaarwordingen zijn.
het been. '
intromnitteeren, lat. (intromittére) inlaten of
intra pariétes privates, z. ond. panes.
-brengen; - intromíssie, f. nw. lat. inbrenging,
intraveneus, adj. in, tusschen de aderen.
intrepide, adj. fr. (lat. intrepidus, a,um, v. inschuiving, insteking.
introrsum, adv. lat. binnenwaarts.
Irepidus, onrustig, angstig) onverschrokken, onintrospiceeren, lat. (intro-spicere, van spicere,,
bevreesd, onversaagd, heldhaftig, moedig; intrepideit, f. nw. lat. onverschrokkenheid, on- specére, zien, aanschouwen) inzien, van binnen
bevreesdheid, onversaagdheid enz. ; - con intrepi- bezien; inwendig onderzoeken; - introspéetie
dezza, it. Muz. met onverschrokkenheid, vast- (spr. t=s) f. nw. lat. 't inzien; onderzoek van
heid, zekerheid (een toon aanheffen, een è noot binnen.
introuvable, adj. fr. (spr. entroevabl'; v. trouaangrijpen); - intrepido, -da, -damente, it. Muz.
onverschrokken, stoutmoedig; - intrepidissimo, ver, vinden) onvindbaar, zooals men niet licht
vinden zal; - chambre (spr. sjanbr') introuvable,
-ma, zeer onverschrokken.
intríeeeren, intriqueeren, lat. (intricáre, v. tri- de fr. Kamer kort na 1815, omdat zij in alles de
.
can, zwarigheden maken, tricae, treken, verwik- regeering te wille was.
Introvérsie, f. nw. lat. (v. intro, binnen en
kelingen, zwarigheden) verwikkelen, verwarren;
- intrieaat, adj. (lat. intricátus, a, um) ingewik- verfere, wenden, keeren) inwaartswending, inkeld, verward, moeilijk, netelig; - intrigue, f. fr. waartskeering;- introversio palpebrárum, Med.
(it. intrige, m.) verstrikking, verwikkeling; binnenwaartskeering van de randen der oogleden..
intrudeeren, lat. (in. trudére, v. trudére, stooknoop, b. v. van een tooneelstuk; list, arglistigheid, listige, heimelijke streek, kuiperij; ook ten) instooten, inschuiven; zich indringen, opminnehand el, geheime minnarij ; in het meer- dringen; - intrusie (spr. s = z) f. nw. lat. invoud: intrigues, listen, streken, treken, knepen, dringing, 't inschuiven, insluipen, b.v. in eene beomwegen, draaierijen enz.; een intrigue-stuk, diening, opdringen; - intrusief, adj. inschuivend;
tooneelstuk, waarvan de hoofdverdienste min- indringend.
Intubátie, f. 't inbrengen van een tube, buis.
der in de grootschheid der handeling of de voorIntuitus, m. lat. (v. intuèri, aanschouwen, v.
treffelijke ontwikkeling der karakters, dan
wel in de door de list der handelende perso- tuèri, in 't oog vatten, zien) aanschouwen, aannen veroorzaakte verwikkeling en de kunstige blik; - intuitu, Jur. in aanzien of overweging; oplossing daarvan ligt; - intrigueeren (fr. intra- primo intuitu, bij den eersten aanblik; - intuitie
guer, it. intrigare) met slinksche streken omgaan, (spr. tie = tsie) f. nw. lat. aanschouwing, zinnekuiperijen maken; verwikkelen, verstrikken; -- lijke gewaarwording of voorstelling; ook innerbij eene zaak geintrigueerd zijn, daarin verwik- lijke aanschouwing van den geest; - intuitief,
keld, betrokken, verstrikt zijn; - intrigánt, adj. adj. aanschouwend, onmiddellijk waarnemend
(fr. intrigant) arglistig, geslepen, vol streken en en gewaarwordend; aanschouwelijk; de i n listen; - intrigánt, m. arglistige, mensch vol t u ï t i e v e k e n n i s, eene door zinnelijke aanheimelijke streken, vriend van kuiperijen; op schouwing verkregen kennis; de i n t u i t i e v e
het tooneel: die figuur, die door haar listen f a c u 1 t e i t, het aanschouwingsvermogen.
intumesceeren, lat. (in-tumescere; vgl. t u hoofdzakelijk de verwikkeling teweeg brengt; m o r enz.) opzwellen, opblazen; trotsch zijn; intrigoterie, f. kleingeestige kuiperijen.
intrinsecus, a, um, adj. lat. (fr. tintrinseque) in- intumescéntie of inturgesckntie (spr. tie = isie) f.
wendig, innerlijk (in de volkstaal i n t r i n - nw. lat. opzwelling, opzetting, gezwel, opgezetheid.
siek); z. valor, ond. valgieren.
in turn, z. ond. turnus.
in triplo, z. triplum.
intus, lat. (eig. inwaarts, V. in en tus, herintroduceeren, lat. (introducére, v. intro, in, en
ducére, voeren, invoeren) ingang verschaffen, in- waarts) inwendig, binnen; - intussuscéptie (spr.
leiden; iemand toegang verschaffen; - introdue- tie=tsie) f. nw. lat. (vgl. s u s c i p i e e r e n)
tie (spr. tie=sie) f. (introductio) invoering, in- innerlijke opname, inwendige toeeigening, westelling van een ambt; toegangverschaffing; ook derzijdsche inzuiging en samensmelting van
inleiding van een boek; Muz. (it. introduzidne) twee stoffen, b. v. water en suiker ; aanzetting
inleiding of voorbereiding tot een muziekstuk, van nieuwe deelen van binnen, de inwendige
meestal van langzaam, ernstig karakter; - in- aanwas; i n t u s s u s c e p t i e van een.
,
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d arm, Med. inschuiving van het bovenste
gedeelte daarvan in het onderste, zie i n v aginatie.
Iní la, f. lat. Bot. alantswortel, een planten
Composieten;- inuline, f. nw. lat. al--geslachtdr
kaloide van den alantswortel; ook a 1 a n t i n e
inumbreeren, lat. (inumbráre, van umbra,
schaduw) beschaduwen; - inumbrátie (spr. tie=
Isie) f. (inumbratio) beschaduwing.
in una serie, z. ond. s e r i e s.
Inunetie (spr. tie = tsie) f. lat. (inuncilo ; vgl.
u n c t i e) 't inwrijven, insmeren.
inundeeren, lat. (inundáre, v. unda, golf) overstroomen, onder water zetten; - inundàtie (spr.
t = ts) f. (inundatio) overstrooming, vloed, zondvloed; zwerm.
inurbaan, adj. lat. ('inurbánus, a, urn; vgl.
u r b a a n) onsteedsch, onhoffelijk, onwellevend,
boersch, ruw, plomp; - inurbaniteit, f. nw. lat.
onwellevendheid, boerschheid enz.
inusitáte, lat. (v. usiláre, usitáre, usitari, gewoonlijk gebruiken) ongebruikelijk, ongewoonlijk.
in usu, in usum, enz. z. ond. usus.
ínutiel, adj. lat. (inutilis, vgl. utilis) onnut,
nutteloos, ondienstig; - inutile pondus terrae,
z. ond. pondus; - inutiliteit, f. (lat. inutilitas) ondienstigheid, nutteloosheid.
invadeeren, lat. (invadére, v. in en vadére,
gaan, stappen) invallen, overvallen, eenen aan
doen; - invasie, f. (invasio) vijandelijke aan -val
inval, strooptocht.
-val,
Invaginátie (spr. t=ts) f. nw. lat. (van vagina,
scheede) inschuiving in de scheede; Med. z. v.
a. intussusceptie.
Invaléntie (spr. t = ts) 1. lat. (invalentia, v.
V a 1 e e r e n, gezond, sterk zijn) krachteloosbeid, zwakte, onvermogen, onpasselijkheid ; invaleseeeren, lat. (invalescére, v. valère, gezond,
sterk zijn) sterk worden, in krachten toenemen,
de overhand nemen; - invalide, adj. lat. (invalidus, fr. invalide, v. 't lat. validus, gezond, sterk)
zwak, krachteloos; onvermogend, bouwvallig,
gebrekkig, zwak; inz. uitgediend hebbende,
tot den dienst onbekwaam, niet meer bruikbaar;
ook ongeldig in rechten; - invalide, m. krijgsman tot verderen dienst onbekwaam, uitgediend, verminkt, gebrekkig; - invaliden-huis
(fr. Hotel des invalides) oude-krijgsmanshuis,
openbaar gebouw ter verpleging van uitgediend, oude, gebrekkige soldaten; - invalideeren, nw. lat. in rechten ongeldig of krachteloos maken, verzwakken, omverstooten; - invalidàtie (spr. t=ts) of invalideering, f. ongeldigverklaring in rechten; tenietdoening; ontkrachtiging; - invaliditeit, f. zwakheid, gebrekkigheid,
lichaamszwakte, krachteloosheid; onvermogen,
onbruikbaarheid, ongeschiktheid tot den dienst;
ongeldigheid, nietigheid.
invariabel, adj. nw. lat. (vgl. v a r i a b e 1)
onveranderlijk; - invariabiliteit„ f. onveranderlijkheid.
Invasie, z. ond. invadeeren.
Invéeta of invécten, n. pl. (van invehére, invoeren, inbrengen) het door den pachter, huur-
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der enz. ingebrachte, medegebrachte goed.
Invective, f. nw. lat. (fr. invective, van 't lat.
invectivus, a, um, tegen iemand uitvarend, v.
invéhi, eig. het passiv. van invehére, tegen
iemand uitvaren, op iemand schelden) heftige
aanvallende, beleedigende rede, een grof smaad -,
scheld- of schimpwoord, losbarsting van misnoegen; - inveetiveeren (fr. invectiver) driftig en beleedigend uitvaren, vinnig verwij een, beschimpen, schelden, hoonen.
in Vènére lat., wat betreft liefdegenot, in zake
zinnelijken lust.
invènit, lat. (v. invenire, vinden, aantreffen,
uitvinden) hij heeft het gevonden, op plaatwerk
gew. vork. inv., naast den naam van den kunstenaar, naar wiens origineel de gravure vervaardigd is, evenals sculpsit achter den naam van den
graveur; vgl. d e 1 i n e a v i t; - inventarium, n.
gew. inventAris, m. voorraad, inz. huishoudelijke
voorraad; wetteiijke lijst of schriftelijke opsomming van de voorhanden artikelen in huis, vaartuig enz. ; de opgave van alle voorhanden gevonden of over te leveren goederen enz. bij overneming van bedieningen of posten, bij overlijden
enz. ; boedelbeschrijving of -opschrijving; - beneficie van inventaris, z. beneficium inventariii; inventariseeren (spr. s =z), inventariëeren, barb.
lat. zoodanige wettelijke lijst der nalatenschap
enz. maken, boedelbeschrijver; - inventarisatie
(spr. -zatsie) f. opschrijving van een boedel of
eene nalatenschap; - inventeeren (fr. inventer)
uitvinden, verzinnen; - inventie (spr. t=ts) f. lat.
(inventio) uitvinding, verdichtsel, kunstgreep,
vond; - inventie - hoorn, m. inventie - trompet, f.
Muz. door zoogenaamde inzetstukken verbeterde
hoorn of trompet, waarop dientengevolge uit alle
toonsoorten kan geblazen worden; - inventiëus,
(spr. ti = tsi) nw. lat. inventief, fr. adj. vindingrijk, vernuftig, zinrijk; - inventiuncula, f. lat.
kleine uitvinding; - invéntor, m. lat. uitvinder; invéntum, n. vond; - inventuur, f. nw. lat. (inventura) na- of doorziening van het voorhandene
en de opteekening daarvan; bij kooplieden: lijst
der voorhanden waren enz., posthuisboek.
in verba magistri, enz. z. ond. v e r b u m.
invergeeren, lat. (invergére; vgl. v e r g e e r e n) neigen, ergens naartoe hellen, overbuigen;
- invergentie (spr. t = ts) f. nw. lat. neiging,
helling.
invers, inversie, z. ond. i n v e r t e e r e n.
inversábel, adj. nw. lat. (vgl. v e r t e e r e n)
onomstootelijk, niet om te werpen.
Invertebràta, n. pl. nw. lat. (van vertebra,
wervelbeen) N. H. ongewervelde dieren.
inverteeren, lat. (invertére; vgl. v e r t e er e n) omkeeren, verplaatsen, omzetten; vooral
van rietsuiker, onder opneming van water, in
druiven- en vruchtensuiker. ; - invertentiën, n.
pl. (invertentia) Med. inwikkelingsmiddelen om
scherpe artsenijen, inz. zuren, te omhullen; invérs, adj. lat. verkeerd, in omgekeerde richting; - inversa methodus tangéntum, Math. omgekeerde leerwijze der raaklijnen; - inversa ratio,
Arith. omgekeerde reden in eene evenredigheid;
- inverso ordine, in omgekeerde reden; - invér-
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sie, f. (lat. inversio) omkeering; Gram. woord
omzetting der woorden, waarbij de-verplatsing,
bestanddeelen hun logisch karakter behouden,
b. v. God is rechtvaardig, rechtvaardig is God (vgl. conversie);
Mil. vorming der slagorde op eene wijze, die van
Ie doorgaans gevolgde afwijkt; — inversio palpebrárum, Med. buitenwaartswending van de binnenvlakte der oogleden; — inversio utéri, omstulping van de baarinoec er; — inversor, m. eig. omwender; werktuig, dat dient om den elektrischen
.stroom te doen omkeerera ; — invertine, f. ferment
in planten voorkomende, dat rietsuiker kan inverteeren en doen gisten.
itivesteeren, lat. (investire, van vestis, kleed)
inkleeden, met de uteekenen der ambtswaardigheid bekleeden; vandaar in een ambt plaatsen,
instellen, beleenen; — investitief, adj. nw. lat.
kleedend, instellend; — investituur, f. nw. lat.
eig. inkleeding; plechtige inzetting in het bezit
eener waardigheid, prebende enz., beleening,
bevestiging in een ambt; het toereiken van den
bisschopsstaf en den ring, als teeken der opgedragen macht; — investitura evenluális, beleening,
gegeven voor het geval een leen openvalt; — i.
simultanéa, medebeleening, gezamenlijke beleefling, als verscheidene met iets beleend worden;
investituurreeht, n. beleeningsrecht.
investigeeren. lat. (investigàre; vgl. v e s t i g i ë n) opzoeken, opsporen, uitvorschen, doorgronden; — investigàbel, adj. (lat. investigabilis,
e) opspoorbaar, doorgrondelijk; — investigstie
(spr. tie=tsie) f. (investigatio) opsporing, navorsching, uitvorsching, doorgronding, het onderzoek; — investigatief, adj. nw. lat. tot navorschingen geneigd of bijzonder geschikt; — investigàtor, m. opspoorder, uitvorscher.
invetereeren, lat. (inveteràre, oud maken, inveteran, oud worden; van vetus, oud) verouderen, verjaren, inwortelen, door langen duur zich
vaststellen; — malum inveteràtum, n. ingewortelde
kwaal; — inveteratie (spr. tie=tsie) f. (lat. inveteratio) veroudering, inworteling.
in via. enz. z. ond. via.
inviábel, adj. nw. lat. (fr. inviable; v. 't lat.
via, de weg) onbegaanbaar, onbereisbaar.
invicem, adj. lat. (vgl. vice) beurtelings, wederzijds, het eene na het andere.
invideeren, lat. (invidére) benijden, misgunnen; — invidia, f. nijd; — arguméntum ab invidia,
bewijs, dat men arglistig met valsche bewijsmiddelen enz. voert; — invidiëus, adj. lat. (invidiósus,
a, um) nijdig, wangunstig.
Inviérno, m. sp. winter.
Invigilantie (spr. l= ts) f. nw. lat. (vgl. v i g i 1 e e r e n enz.) gebrekkige waakzaamheid, onachtzaamheid, nalatigheid; — invigileeren, lat.
(invigilàre; vgl. v i g i 1 e e r e n) over iets waken, waakzaam zijn; oppassen.
in vim, enz. z. ond. v i s.
invincíbel, adj. lat. (invincibilis; van vincére,
zegevieren) onoverwinnelijk, onbedwingbaar; —
invincibiliteit, f. nw. lat. onoverwinnelijkheid, onbedwingbaarheid.
in vino veritas, lat. „in den wijn is de waar-

10.

heid", d. i. de wijn maakt de tong los, dronken
lui spreken de waarheid.
inviolábel, adj. lat. (inviolabilis, e; vgl. v i o1 e e r e n) onschendbaar, onverbrekelijk, onaantastbaar, heilig; — inviolabiliteit, f. nw. lat. onschendbaarheid, heiligheid enz.
invisibel (spr. s=z) adj. lat. (invisibllis; vgl.
v i s i b e 1) onzichtbaar; — invisibiliteit, f. onzichtbaarheid.
ïnvita Minerva, z. M i n e r v a.
invite, adv. lat. ongaarne, met tegenzin.
inviteeren, lat. (invitáre) uitnoodigen, te gast
vragen, verzoeken; aanlokken; in het kaartspel:
door een invite zijn maat verzoeken eene kleur
uit te spelen; — invitatie (spr. tie = tsie) f. (lat.
invitatïo) uitnoodiging; — invitátor, m. uitnoodiger; — invitatorianus, hij, die bij sommige monnikenorden in het koor moet intoneeren; — invitatorlum, n. nw. lat. opwekkingsgezang in
de R. Kath. kerk; — invite, subst. f. (it. invíto, m.)
bij het whistspel: uitnoodiging aan den mede
maat door het uitspelen eener lage-helprof
kaart, waaruit deze kan opmaken, dat men in de
aangespeelde kleur aas of heer heeft, en ze dus
nagespeeld wenscht te zien.
invituperàbel, adj. lat. (invituperabilis, e; vgl.
v i t u p e r e e r e n) onberispelijk.
invitus, a, um, adj. lat. ongaarne, tegen wil
en dank; vgl. Minerva.
invoceeren, invoqueeren, lat. (invocáre) aanroepen, afsmeeken; — invocavit, n. naam van
den eersten zondag in de vasten, naar het begin
van 't gezang in de R. Kath. kerk: invocavit me
enz., Ps. XCI, 15; — invocatie (spr. t=ts) f.
(invocalio) 'aanroeping, afsmeeking; in de Kath.
kerk: inleidingsgebed; — invocatóriseh, adj. nw.
lat. aanroepend, inroepend; — invocazione, f. it. z.
i n v o c a t i e; Muz. gebied, aanroeping, smeeking, muziekstuk van godsdienstig karakter,
langzaam van beweging, harmonisch en zacht.
van melodie.
Invoice, n. eng. (spr. inwuis) z. v. a. f a c t u u r.
involontaire, adj. fr. (spr. enwoloètèr') onwillekeurig, onvrijwillig, onopzettelijk.
involveeren, lat. (involvére; vgl. v o l v e e
r e n) inwikkelen, inhullen, verwikkelen, mede
bevatten, in zich sluiten; — involventla (spr. t =ts)
pl. Med. omhullende, omwikkelende middelen; —
involucrum, n. Bot. hulsel, omslag; — involute,
f. Geom. kromme lijn, die door de afwikkeling
van eene andere ontstaat; — involuut, adj. (lat.
involütus, a, um) ingewikkeld, omwikkeld; —
involutie (spr. t = ts) f. (involutio) inwikkeling;
verwikkeling; omhulling, omhulsel, de omslag;
verwarring, verwikkeling.
invoqueeren, z. i n v o c e e r e n.
invulnerábel, adj. lat. (vgl. vulnus enz.) onkwetsbaar; — invulnerabiliteit, f. nw. lat. onkwetsbaarheid.
Io, f. gr. Myth. de dochter van Inachus, koning van Argos. Ten gevolge van Jupiters liefde
voor haar werd zij in eene koe veranderd, die .op
Juno's last door den honderdoogigen A r g u s
(z. ald.) werd bewaakt; zij ontsnapte echter
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trade, f. turk. (v. 't arab. irádeh, irï deí, wensch
door de list van Mercurius en zwom van Argos
door de I o n i s c h e zee naar de monden van wil, van ra'da, wenschen, willen) 't tegenden Nijl; N. 1I. dagpauwenoog, eene soort van schrijven, bevelschrift, kabinetsorder van den
vlinder; Astr. een door Peters in 1865 ontdekte sultan.
ira furor brevis est, lat. de toorn is eene korte
asteroide.
Zo ! gr. een uitroep van vreugne or tirluml, razernij citaat uit norarius).
Iranísche talen, familie van den indo-euroheisa! hoezee ! - io vivat, de aanvangswoorden
en vandaar de benaming van een bekend stu- peeschen taalstam, die met de indische talen
de a r i s c h e groep vormt en waartoe het
dentenlied.
iobólisch, adj. gr. (v. ios, geschut; vergift) ver Zend of Oud-Perzisch, het Pehlvi of Hoespadden); --giftend,vrsch(a waresch, het Parsi of Pazend, het Nieuwperzisch, het Koerdisch, het Afghaansch of
iolíth, m. straalgips.
Ion, n. gr. pl. lonen, eigenl. gaanders, stroo- Poeschtoe, het Ossetisch in den Kaukasus en het
mers, zwervers, van gr. iënai d. i. gaan), kleinste Armenisch behooren.
ïrasclbel, adj. later lat. (irascibilis, e, v. irásci,
deeltjes, waarin een stof, die aan elektrolyse
is onderworpen, wordt ontbonden; vgl. a n i o n toornig zijn) tot toorn geneigd, prikkelbaar; en k a t i o n; - loniseeren, scheiden van de irascibilitelt, f. geneigdheid tot toorn, prikkel
- ab irato, lat. uit-barheid,opln;
positieve en negatieve ionen door middel van
toorn, in toorn opgesteld (b. v. een testament).
elektrolyse.
Iréne, f. gr. (eiréne, de vrede) als vr. naam : de
Ionicus, in. gr. (iónikós) ionische versvoet met
2 korte en 2 lange lettergrepen (ionicus a minári vreedzame; Myth. de vredesgodin, de godin
(.^ ,-.'--), b.v. onverteerbaar of omge- der eendracht of des vredes, vgl. T h e m i s; keerd ionicus a majori (— — ^.-), b. v. k u n s t- irenárch, m. vredevorst, vrederechter; in het
m a t i g e r); - iónisch, den Ioniërs (een oud latere rom. recht opzichter ter bewaring der rust
volksstam) eigen;- i o n i s c h d i a--griekschn en tot inleiding van de crimineele zaken; 1 e e t, de tongval van de Ioniërs, die zich irenarehie, f. ambt van vrederechter; - Irenwus,
door weekheid en zachtheid onderscheidde; ook m. mansn.: de vreedzame; - irenaeën, pl. vrede
geschrift van vredestich--zange;irèo,.
ionísme, n. in 't algemeen volkseigenaardigheid
der Ioniërs; vgl. dorisme; - ionische ting tot vereeniging der luth. en geref. kerken; o r d e, de tweede naar tijdsorde, de derde naar irenlka, f. vredesleer, inz. in de theologie; rang onder de gr. bouworden; de hoogte de'r zui- irënisch, adj. vredestichtend, bemiddelend, b. v.
len is in deze 8 maal de middellijn; — i o n i- irenische richting, theologische richS e h e s e h o o 1, de oudste gr. wijsgeeren ting, die den strijd der uiterste partijen tracht te
Thales, Anaximander en anderen, die verzoenen; irenische schriften, zulke
in een natuur-element het wezen der dingen die godsdienst- of sectenvereeniging ten doel
hebben.
zochten.
Iris, f. gr., regenboog; Myth. eene maagdelijke
Iónthus, m. gr. (ionthós) Med. venuspuistjes,
inz. in het aangezicht en aan het voorhoofd; ook godin, de gevleugelde godin en dienares der
goden, inz. van Juno; regenboogvlies in het
blauwachtige huidvlek.
Ipekakuánha,1. brazil. (port. ipecacuanha; sp. oog; zwaardlelie, een pronkgewas; ook een edelipecacuan2a) amerikaansche braakwortel; indiaan gesteente, welks kleuren op die van den regen
gelijken; ook naam van eene door Hind-bog
-scheofbrazilnpugewot(iz.van
ontdekte asteroide; - iris-diaphragma, n. Phot.
Cephaëlis ipecacuanha Willd.).
Iphigenia, f. gr. (I phigéneia) vr. naam, de d i a p h r a g m a (z. a.), waarvan de opening
dapper-geborene; Myth. de dochter van Aga- kleiner of grooter kan gemaakt worden, zooals de
memnon, die, op het punt staande van door i r i s van ons oog; - iris -druk, m. soort van geharen vader als zoenoffer geslacht te worden, kleurden druk op stoffen, waarbij verschillende
door Diana naar Tauris werd gevoerd en aldaar elkander afschaduwende kleuren in elkaar schijopperpriesteres werd in den tempel dezer godin. nen te loopen; - irisglas n., irissteenen, n. pl.
Ipo, jay. vergift, z. v. a. o e p a s, z. b o a - kristallen of kwaitssteenen, die de kleuren van
o e p a s; - akar-ipo, giftwortel; - lada-ipo, gift- den regenboog vertoonen; - iris-objectiefring, in.
peper; - ipo-batang, boomgift (ipo-batangboom, Phot. ring, waarvan de opening grooterenkleiner
kan gemaakt worden om de objectieven vast te
Antaris toxicaria).
ipse (ipsa, ipsum), lat., zelf; - ipse dixit, hij zetten; - irisvignet, n. masker voor zacht uitloozelf heeft het gezegd (nl. Pythagoras), eene uit pende achtergronden van portretten met aan den
hunner-sprakdePythgoinsav binnenrand verstelbare plaatjes, zoodat de opeleer ; vandaar in 't alg. het formulier voor het ning vergroot en verkleind kan worden; - irigedachtenloos napraten van de woorden van den dium, n. Chem. een helder grijs, zeer hard, bros,
meester; - ipse f ecit, hij zelf heeft het gemaakt; = vuurbestendig metaal, in 1803 door Tennant in
ipso facto, door de daad zelve, eigenmachtig: - het ruwe platina ontdekt; - iridiseeren, iriseeren
ipso jure, door het recht zelf, van zich zelf, op (spr. s=z) de kleuren van den regenboog ver
zich zelf; - ipsísme, n. barb. lat., de zelfzucht,
glas); - iridankistron,-tone;vrw(a
gr. of minder goed iriankistron, n. irishaak,
eigenbaat.
ir-, lat. voorlettergreep van woorden, die met haakje tot het uithalen van het regenboogvlies
door eene insnede in het hoornvlies; - iridektor beginnen, z. in.
,
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mie, f.'t uitsnijden van 't regenboogvlies;- iridenkleisis, f. inklemming van 't regenboogvlies in de
hoornvliessnede; - irideremie, f. ontbreken van
't regenboogvlies; - iridodyalysis, f. Med. vorming van den oogappel door de afscheiding van
den regenboog van den haarband; - iridoptósis,
f. uitzakking der iris; - iridotomie, f. insnijding
in de iris; - iritis, f. Med. ontsteking van het regenboogvlies in het oog.
Irish stew, (spr. airis stjoe) eng. schapen
-vleschmt
aardappelen en groente.
Irmenzuil, f. (oud-saks. irminsíl) door de oude
Saksers vereerde hooge zuil, oorspr. een zinnebeeld van den god of halfgod I r m i n, later als
een gedenkteeken voor Herman of Arminius, den
bevrijder der Germane , aangezien.
Iron, n. eng. (spr. air'n) ijzer; ook als adj.
ijzeren; - iron man (spr. -men), „ijzeren man",
een soort katoenspinmachine; - iron wire (spr.
oeair) ijzerdraad; - iron bricks, pl. ijzeren plaveisel.
Ironie, fr. (lat. ironia, v. 't gr. eironeia) geveinsde of schijn-onwetendheid, om iem. daarmede te plagen of te hoonen; fijne bedekte spot,
heimelijke scherts, boerterij, waarbij men het
tegendeel zegt van hetgeen men meent; inz.
spottende of hoonende lof; - ironisch, adj. spottend, schalk, fijn schertsend of plagend, boertend; - ironiseeren (spr. s=z) barb. lat. plagen,
spotten, schertsen.
irradieeren (irradiare; vgl. r a d i u s) bestralen; - irradlátie (spr. 1=ts) f. nw. lat. bestraling, vérlichting, beschijning; b. v. verschijnsel dat heldere voorwerpen op donkeren grond
grooter schijnen, dan even groote en even ver
verwijderde donkere voorwerpen op helderen
grond; uitstralen van zenuwpijnen.
irraisonnable, adj. fr. (spr. irèzondbl'; vgl.
r a i s o n, enz.) onredelijk, onbillijk.
irrationaal (spr. t=ts), lat. (irrationális, e;
vgl. r a t i o, enz.), beter irrationeel (fr. irrationnel), onredelijk, strijdig met het gezond ver
onberekenbaar, wat niet volkomen-stand;Arih.
juist kan uitgerekend worden, wat noch door
geheele, noch door breukgetallen zuiver kan
uitgedrukt worden, b. v. de vierkantswortel uit
2; irrationeele verhouding, zulk
eene, waar% an grootheden geene gemeenschapp elijke maat hebben; - irrationalisme, n. nw.
lat., 't niet g
gebruiken der
rede, b.g
v. in eloofsza^
ken; - irrationaliteit, f. onverstand, onredelijkheid; onberekenbaarheid.
irreeognosefbel, adj. nw. lat. (vgl. r e c o gn o s e e e r e n) niet erkenbaar, wat niet erkend
behoeft te worden (b. v. eene oorkonde); - lire-

eognoscibiliteit, f. onerkenbaarheid, verwerpelijkheid.
irreeonciliábel, adj. nw. lat. (vgl. r e c o nC i 1 i ë e r e n) onverzoenlijk; - irreeonciliabiliteit, f. onverzoenlijkheid.
irreeordàbel, adj. later lat. (irrecordabilis, e;
vgl. r e c o r d e e r e n) onherinnerbaar.
irrecuperabel, adj. lat. (irrecuperabilis; vgl.
r e c u p e r e e r e n) onherstelbaar, niet te vergoeden, niet weder te brengen.
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irrecusàbel, adj. lat. (irrecusabilis, e; vgl.
r e c u s e e r e n) onverwerpelijk, onafwijsbaar;
- irrecusabiliteit, f. nw. lat., onverwerpelijkheid,
onafwijsbaarheid.
Irredenta of Italia irredenta, „het onverloste
Italië ", de irredentisten, een anti-Oostenrijksche,
uit radicale, republikleinsche en sociaal-democratische elementen bestaande vereeniging, wier
streven is alle landen, waar de bevolking grootendeels italiaansch spreekt (Triëst, Tessino,
Nizza, Malta, Corsica) met het koninkrijk Italië
vereenigd te zien.
irredimibel, adj. nw. lat. (vgl. r e d i m e e r e n) niet los te koopen, onaflosbaar,
irreduelbel en irreduetibel, adj. nw. lat. (vgl.
r e d u c e e r e n) niet terugvoerbaar, onherleidbaar, onherstelbaar.
Irrefléxie, f. nw. lat. (vgl. r e f 1 e x i e) onberadenheid, onbedachtzaamheid, gebrek wan
-overlg.
irreformftbel, adj. later lat. (irre f orinabi2is, e;
vgl. r e f o r m e e r e n) onveranderlijk, onverbeterlijk; - irreformabiliteit, f. nw. lat. onverbeterlijkheid, onveranderlijkheid.
irrefragábel, nw. lat. (vgl. r e f r a g e er e n>

onwederlegbaar, onomstootelijk, onwedersprekelijk, onverwerpelijk; - irretragabiliteit, f. onwederlegbaarheid enz.
irrefutubel, lat. (irre f utabilis, e; vgl. r e f u t e e r e n) onwederlegbaar.
irregenerabel, adj. nw. lat. (vgl. r e g e n e r e e r e n) niet weder te telen, niet weder voort.
te brengen.

Irregenitus, m. nw. lat. (v. genitus, geboren,.
van genre, gignére, telen, baren) niet- wedergeborene, onverbeterde.
irregulier, adj. fr. (spr. iregu-ljé) of irregalair,
nw. lat .(irregu1aris,vgl.regu1air,ond.
r e g e 1) onregelmatig, van den regel afwijkend;
regelloos, onordelijk; - i r r e g u 1 a i r e p o l s,.
ongeregelde polsslag; -i r r e g u 1 a i r e s o 1d a t e n, ongeregelde troepen, die noch in Ideeding en uitrusting, noch in tucht met het overig.
deel van het leger overeenkomen; - verba vrregularia, pl. onregelmatige of afwijkende werkwoorden; - irregulariteit, f. onregelmatigheid;.
regelloosheid, wanorde ; in de Kath. kerk: wij
-dingsbelt.
irrelatief, adj. nw. lat. (vgl. r e l a t i e f)
zonder betrekking, op zich zelve, oeverbon,

den.

irrelevant, adj. nw. lat. (vgl. r e 1 e v e e -r e n) onbeduidend, nietig; - irrelevantla (spr.
t=ts) n. pl. onbeduidende, nietige voorwerpen,,
nietigheden.

Irreligie en irreligiositeit, f. later lat. (irreligioen irreligiositas; vgl. r e 1 i g i e) ongodsdienstigheid; ongeloof, godvergetenheid, roekeloosheid;
- irreligieus, (lat. irreligiosus, a, um) ongeloovig;,
strijdig met de voorschriften der religie, ongodsdienstig, goddeloos.
irremeábel, adj. lat. (irremeabilis, e, v. remeáre, terugkeeren) wat niet weder te brengen is,..
niet kan terugkeeren.
irremediàbel, adj. lat. (irremediabilis, e; vgl-
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remedium, enz.) onherstelbaar, onheelbaar, niet beginselen gekant, met de revolutionnaire grond stellingen strijdig.
irrideeren, lat. (ire, van ridère, lachen)
irremissf bel, adj. nw. lat. (vgl. r e m i t t e euitlachen, bespotten, beschimpen, hoonen; r e n) onvergeeflijk, niet kwijt te schelden.
irremonstrabel, adj. nw. lat. (vgl. rem o n- irrisie, (f. lat. irrisio) 't uitlachen, belachen, bes t r e e r e n) niet wederlegbaar, waartegen zich schimping enz.
niets laat inbrengen.
hrrigeeren, lat. (irrigare, v. rigáre, bewateren)
irremovibel, adj. nw .lat (vgl. r e m o v e e - bevochtigen, besproeien, bevloeien; bespuiten,
inspuiten; - irrigatie (spr. t= ts) f. (irrigatie) ber e n) onafzetbaar; onveranderlijk.
irremunerabel, adj. lat. (irremunerabilis, e, vochtiging, besproeiing, bevloeiing, besprenkevgl. r e m u n e r e e r e n) onbeloonbaar, onver- ling; inspuiting; - irrigatoriseh, adj. nw. lat.
(irrigatoriius) tot bevochtiging enz. dienende; geldbaar.
irreparábel, adj. lat. (irreparabilis, e; vgl. r e - irrigateur, irrigator, m. spuit met een buis tot
p a r e e r e n) onvergoedbaar, onherstelbaar, (zelf)klysteeren, een soort c 1 y s s o p o m p e
niet weder te brengen.
(z. aid.).
irrepeeren, lat. (irrepére, v. repere, kruipen)
Irrisie, z. ond. i r r i d e e r e n.
insluipen, iets door kuiperij verkrijgen; - irréptie irriteeren, lat. (irritáre) opwekken, prikkelen,
(spr. t=s) f. (later lat. irreptio) insluiping, ver aanzetten, vertoornen, verbitteren, boos maken,
insluiping.
-wervingdo ergeren; - i[rritans, n., p1. irritantïa (spr. ti =ts2)
irreplieàbel, adj. nw. lat. (vgl. r e p 1 i c e e - Med. prikkelende middelen; - irritabel, adj. (lat.
r e n) niet te beantwoorden.
irritabïlis, e), prikkelbaar, licht te vertoornen,
irreposelbel, adj. later lat. (irreposcibilis, e; licht geraakt; - genus irritabile (vatum), het
vgl. r e p o s e e e r e n) niet terug te vorderen. prikkelbare geslacht (der dichters); - irritpbiliirreprehensíbel, adj. lat. (irreprehensibitis, e; teit, f. prikkelbaarheid, inz. der zenuwen; opvgl. reprehendeeren) onstraffelijk, on- wekbaarheid, lichtgeraaktheid; - irritamént, n.
berispelijk, onverwerpelijk.
(irritamentum) prikkelend middel, prikkel; irrepressibel, adj. nw. lat. (vgl. r e p r i m e e- irritatie (spr. tie = tsie) f. (irritatio) prikkeling,
r e n) niet onderdrukbaar.
't gaandemaken, opwekken tot toorn, verbitteïrreproehable, adj. fr. (spr. irreprosjdbl'; vgl. ring; - irritatief, nw. lat. prikkelend, opwekr e p r o e h e, enz.) onberispelijk, onbesproken. kend, aanzettend.
Irreptie, z. ond. i r r e p e e r e n.
irroboreeren, lat. (irroborare; vgl. r o b o r e e irresistíiel, adj. nw. lat. (vgl. r e s i s t e e - r e n) Jur. sterken, versterken.
r e n) onwederstaanbaar; - irresistibiliteit, f. onirrogeeren, lat. (irrogáre, van in en yogare,
weerstaanbaarheid.
vragen, verzoeken, inzonderheid officieel aan
opdragen) opleggen, toekennen (inz.-vragen,
irresoluut, adj. nw. lat. (vgl. r e s o l v e e r e n, enz.) besluiteloos, weifelend, wankelend, straf) ; - irrogatie (spr. t = ts) f. (irrogatio) Jur.
onbesloten, aarzelend; - irresoluto, it. (spr. ierezo- oplegging of toeke nning eener straf, strafoplegloeto) Muz. weifelend, minder afgemeten; - ir gmg
(spr t=ts) f. nw. lat. besluiteloosheid,-resolUti
Irroratie (spr. t=ts), f. nw. lat. (v. 't lat.
wankelmoedigheid, weifeling.
irroráre, bedauwen, v. ros, dauw) bedauwing;
Irrespéet, m. nw. lat. (vgl. r e s p e c t ond. Med. besprenging, bevochtiging, bedruiping.
r e s p i c i ë e r e n) oneerbiedigheid; - irreirrumpeeren, lat. (irrumpére; vgl. r u m p e e speetueus, adj. oneerbiedig.
r e n) inbreken, vijandig invallen, indringen; irrespirabel, adj. later lat. (irrespirabilis, e; irrf ptie (spr. t = s) f. (irruptio) inval, overval,
vgl. r e s p i r e e r e n) tot inademen ongeschikt, inrukken van den vijand in een land.
b. v. zoodanige lucht; - irrespirabiliteit, f. onIrus, m. gr. (Iros) naam van een bedelaar op
geschiktheid tot inademen.
het eiland Ithaka in de Odyssea van Homerus;
irresponsábei, adj. nw. lat. (vgl. r e s p o n - vandaar arme, straatarme, bedelaar.
d e e r e n) onverantwoordelijk; - irresponsabiliIrvingianen, m. pl. aanhangers der dweep
Engeland en Pruisen,-ziekchrstn
teit, f. onverantwoordelijkheid.
irreverent, adj. lat. (irrevérens, v. reveréri, door Ir v i n g (gest. 1834) gesticht, welke de
vereeren) oneerbiedig; - irreveréntie (spr. t=ts) redding van het menschdom van zijne zondigf. (lat. irreverentia; vgl. r e v e r e n t i e) oneer - heid alleen voor mogelijk houdt door eene webiedigheid, geringschatting.
derverschijning van Christus op aarde en eene
irreversibel, adj. niet omkeerbaar, gezegd van nieuwe uitzending van apostelen; - irvingiaeen verorderingsproces, waarbij de eindtoestand nisme, n. leer van dien dweper.
niet meer kan veranderd worden in den begin- is, pron. lat. deze, hij (vgl. i d.)
toestand.
Isa of Isla, d. i. Jezus (in den Koran).
irrevoeábel, adj. lat. (irrevocabilhs, e; vgl. r eIsaak, m. hebr. (Jis-chák, de spotter, v.
v o e e e r e n) onherroepelijk, niet terug te ne- sachák, lachen, spotten; gr. Isaák) mansn.: kind
men; - irrevoeabi iteit, f. nw. lat. onherroepe- der vreugde, vreugdezoon.
lijkheid.
Isabelle, f. vr. naam (sp. Isabel, Isabela, van
irrevolutionnair, adj. nw. lat. (vgl. r e v o 1 u - 't hebr. ïsebel, Isebel, koningin van Israël 917 —
t i e, ond. r e v o 1 v e e r e n) niet oproerig, niet 897, van i, niet, en sebel, beslaping) de ongerepte,
omwentelingsgezind, tegen de revolutie en hare niet- ontmaagde, kuische = A g n e s; - isabelle-

te verhelpen.
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kleur, bruinachtig gele kleur (naar de prinses
I s a b e 11 e genoemd, die, zegt men, bij gelegenheid der belegering van Ostende (1601) eene
gelofte had gedaan, haar hemd niet eerder uit te
trekken, dan na de inneming dier stad, welke
eerst drie jaar later plaats greep, zoodat gezegd
kleedingstuk toen die kleur had aangenomen); isabil, isabélkleurig, isabélgeel, adj. geelachtig
wit of bruinachtig geel, lichtgeel, inz. van het
haar van paarden.
isadélphisch, adj. gr. Bot. met in twee gelijke
bundels verbonden meeldraden.
Isaga, m. turk. opperkamerheer van den
sultan, die het opzicht heeft over de pages.
Isagóge, f. gr. (eis-agógè, van eisagein, invoeren) invoering, inleiding in eene wetenschap; isagógisch, adj. inleidend; - isagogika, isagogiek,
f. inleidingskunst, inleidende wetenschap; - isa-

gogikon of isagogleum, n. intreegeld.
Isagoon (fr. en eng. isagone) isagóniseh, adj.
onregelm. voor isogoon, isogonisch,

ISMAËL.

zwakheid of fijnheid van stem; - ischnótis, f.
Med. magerheid, dorheid.
Ischoblennie, f. gr. (v. ischein, weerhouden)
Med. onderdrukking eener ziekelijke slijmafscheiding; - ischoeaelíe, f. buikverstopping, trage
darmontlasting; - ischogalaktie, (spr. t=s) f.
onderdrukte zogafscheiding; - ischolochie, f. onderdrukking van de kraamzuiveringen; - ischomenie, f. onderdrukking der maandstonden; ischophonie, belette gebrekkige, licht stamelende
spraak; - isehopyósls, f. onderdrukking vanetter;
- ischurie, f. onderdrukte waterloozing bij hysterie b. v. ; - ischuretische middelen (ischuretica),
pisstoppende middelen, middelen tegen den
pisvloed.
Isegorie, f. gr. (v. isos, gelijk, en agoreuein,
openlijk spreken) gelijke vrijheid of gelijk recht
om openlijk in staats- of rechtszaken te spreken
en te stemmen; vandaar ook gelijkheid der burgerlijke rechten, der vrijheid in 't algemeen.
Isegrim, z. i z e g r i m.

Iselotte, z. v. a. I z e 1 o t t e (z. ald.).
Isii, m. hebr. een burger te Bethlehem en isentrópisch, adj. gelijk van entropie, gezegd
vader van koning David; vandaar ijsaide m. een van veranderingsprocessen, waarbij de e n t r ozoon van Isài, de bijnaam van David, (zie p i e (z. a.) niet verandert.
J e s s e).
is /ecit qui prodest, lat. hij heeft het gedaan,
Isametrálen, pL lijnen van gelijke afwijking wien de daad tot voordeel strekt.
van de normale anaandelijksche warmte.
Isfendiar, m. arab. schutsengel der vrouweIaano(r)malen, f. lijnen, die plaatsen op de lijke kuischheid.
aardoppervlakte verbinden, welke een gelijk
Isieten, m. pl. aanhangers van I s a M e raantal graden van hun gemiddeld breedtekli- d a r d, die den goddelijken oorsprong van den
maat afwijken.
Koran ontkende.
Isard, m. fr. (spr. izár; catal. isart en sicart) Isis, f. egypt. godin, gemalin van 0 s i r i s,
soort gemzen in de Pyreneeën.
oorspr. vereerd als het zinnebeeld van de voortisánthisch, adj. gr. Bot. met volkomen gelijke brengende natuurkracht der aarde (overeen -

z. ald.

bloemen.

stemmende met de gr. D e m e t e r) en als

isarithmisch, adj. gr. (van isos, gelijk, en uitvindster van vele kunsten, later ook als
arithmds, getal) gelijktallig, uit gelijke getallen maangodin beschouwd en met de vergode griekbestaande.
sch e I o verwisseld; Astron. een door Pogson in
Isátis, f. gr. (isátis) plantengeslacht,waartoe de 1866 ontdekte asteroide; - isèum, n. gr. (iseion)
weede (Isa^is titwtoria) behoort; - isatlue, f. ge- Isistempel; - Isidórus, m., Isidóra, f. gr, manssublimeerde indigo; - isatódes (stil. bilis), f. en vr. naam : eig. geschenk van Isis, in wier
blauwe, scherpe, bedorven gal.
schoot men, naar de egypt. myth., eeuwige
Isba, f. russ. boerenwoning.
rust vond.
Inch, m. (joodsch-duitsch) man; - isehad, Isjakoe, z. s j a k o e.
vrouw.
Iskariotisme, n. hebr. lat. (van Judas Iskariot,
Iselimmie, f. gr. (v. íschein, houden, stuiten, en den verraderlijken discipel van Jezus) manier
halma, bloed)Med.'t stillen of stelpen eener bloed van Iskariot, veile verraderij.
bloedstorting; - ischoemon, n. bloed-vlo-eingf
Iskénder, m. perz. mansn. Alexander.
stillend middel; - ischidràsis, f. gr. (v. hidrós,
Islam, m. arab. (islám, van salama, zich aan
zweet) Med. onderdrukking van het zweet of de iemand overgeven, onderwerpen, inz. zich aan
huiduitwaseming; - ischidrótisch, adj. zweet on- God overgeven) eig. overgave aan God of aan
derdrukkend ; uit onderdrukking van zweet ont- het ware geloof; benaming van den mohamestaan.
daanschen godsdienst; ook met een lat. uitIschion, n. gr. Anat. heup, heupbeen; - os gang : islamisme.
ischii, n. lat.-gr. of enkel ischion, zitbeen; Island, Isle, zie i 1 e.
ischiadie, ischiágra, ischialgie en ischias, f. gr.
Ismáël, m. hebr. (Jischmaél) manse.: eig. God
Med. heuppijn, heupwee, lendepijn, lendejicht; - (el) hoort (jischma , van schama, hooren); - Isischiádisch, adj. tot het zitbeen behoorende; - maëlieten, m. pl. nakomelingen van Ismaël, den
ischiátisch, adj. tot de heup behoorende; - ischia- zoon van Abraham, de Arabieren; een mohametocéle of liever ischiocèle, f. breuk door de zit- daansche secte in Perzië en Syrië, in de 12de
been- insnijding.
eeuw zoo genoemd, omdat zij beweerden, dat de
Ischnophoon, m. gr. (van ischnós, mager, dun, nakomelingen van den khalif Ali, en bepaaldelijk
en phoné, stem) die eene zwakke stem, ook die van zijn kleinzoon I s m a ë 1, de rechtmatige
Bene zeer fijne stem heeft; - ischnophonie, f. erfgenamen van het khalifaat waren. Zij maak,
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nen, z. isothermis eh; — isocalórisch, met
constante warmtemenging; — isochorisch, met
gelijke dichtheid, met constant volume; — isochromàtisch, adj. gelijkkleurig; — i s o c h r o m at i s c h e b r i 11 e n, brillen die voorzien zijn
van toeslaande platte glazen vóór de gekleurde
glazen; — i. platen, Phot. soort kleurgevoelige
platen; — isochróne of t a u t o c h r ó n e, f.
Math. lijn van den gelijktijdigen val, eene bijbenaming der cycloide (z. ald.) ; — isoehrónisch,
adj. gelijk langtij dig, even langdurend, gelijkdurend, in even lange tijden volgend; — isochronisch paracentrische lijnen, zulke ' c u r v e n,
volgens welke een lichaam, door eene zekere
kracht gedreven, een gegeven punt in gelijke
tijden even veel nadert of zich daarvan verwijdert; — isochronfsme, n. gelijke tijdduur, gelijk
onrustslingeringen in een-durighe,b.van
horloge; — isodomum, n. pl. —a, gebouw uit regel
-matige,vnros;—idyname,f.
gelijkkrachtigheid, gelijkheid van beteekenis,
gelijkgeldendheid; — isodynómisch, adj. gelijkkrachtig, gelijkbeduidend; — isodynamische lijnen, lijnen, welke die plaatsen der aarde verbinden, waar de kracht van het aardmagnetisme even groot is; — isogeothérmisch, adj.
(eene lijn) over alle altijd even warme punten
der aarde getrokken; — isogoon, m. gelijkhoek,
veelhoek met enkel gelijke hoeken; — isogónisch,

groote eiland (op het dalmatische kust); — isoloeren (it. isoláre, fr. isoler) verenkelen, afgezonderd plaatsen, buiten verbinding zetten, afzonderen; Phys. een lichaam van alle verbinding
met elektrisch geleidende lichamen uitsluiten,
of het met enkel niet-geleiders omgeven; —
g e ï s o 1 e e r d, adj. vrij, enkel of alleen staande,
afgezonderd, afgescheiden, eenzaam, op zich
zelf levende; onafhankelijk, buiten aanraking; —
isolar- plaat, f. Phot. plaat met de kleur tusschen het glas en de emulsie, die de doorgelaten
lichtstralen tegenhoudt en in het zuurfixeerbad
haar kleur verliest; — isoleering of isolatie (spr.
t=ts) f. barb. lat. afzondering, vereenzaming; —
isolatie-muur, m. muur met ledige tusschenruimte ter afvoering van vochtigheid of warmte,
spouwmuur; — isoleerstelsel, n. in strafgebouwen:
inrichting, waarbij de gevangenen afzonderlijk
in cellen opgesloten worden; — isolator, m. nietgeleider der elektriciteit b. v. glas, hars ; — isolateur, m., z. v. a. isoleerpot; — isolaterïum, n. of isoleerstoel, of fr isoloir, m (spr.
loar) afscheidings- of afzonderingstoel, in de
leer der elektriciteit; — isoleerpot, m. i s o 1 at e u r, afzonderingshoedje bij telegrafen (inz.
aan de palen); — isolotta, f. it. (vgl. i s o 1 a
eilandje.
Isomerie, f. gr. (van isos, e, on, gelijk, en
méros, deel) Arith. de gelijkdeeling, terugvoering van verscheiden breuken tot denzelfden
noemer; gelijk aandeel; gelijk recht; — isomérisch, adj. gelijkdeelig, gelijk gedeeld; — i som er i s c h e lichamen, Chem. zulke, die bij
gelijke chemische samenstelling toch verschillende uitwendige eigenschappen hebben; —
isometrie, f. meting naar gelijke deelen; — isométriseh, adj. gelijkmetend, gelijke maat of
gelijke uitgebreidheid hebbende; — isomórph,
adj. (van morphè, gedaante) van dezelfde gedaante; — isomorphe substantiën,

isográphiseh, adj. gelijk geteekend, eveneens teekenend (z. p r o j e c t i e); — isogyren, pl. curven
in het convergente licht van gelijke polarisatie
pl. lijnen, die plaatsen van-richtng;—soale,
gelijk zoutgehalte in de zeeën aangeven; — isohfpsen, f. pl. lijnen, die de punten verbinden van
gelijke hoogte boven de zee (om trapsgewijs do
verheffing van den bodem op gebergtekaarten
aan te wijzen); — isoklinische lijnen of isoelinen,
lijnen, over die plaatsen der aarde, waar de
i n c l i n a t i e (z. aid.) der magneetnaald gelijk
is; — isokólon, n. Log. gelijkheid der leden in
eenen volzin.
Isoformpoeder, n. ontsmettend poeder (een
jodiumpreparaat); — isoform-pasta, een oplossing van het poeder in glycerine.
Isola, f. it. (= lat. insula, mid. lat. insola) het
eiland, b. v. Isola bella, het schoone eiland (een
der borromeïsche eil.); — I. déi Pescatori, de
Visscherseilanden (bij Italië); — I. grossa, het

chemische samenstelling; — isomorphic, f. gelijkvormigheid, overeenkomst van gedaante; —
isomotóriseh, adj. met constante snelheid; —
isonomie, f. (van nómos, wet) gelijkheid der
wetten, welgelijkheid; -- isonómisch, adj.
gelijkwettig, in allen opzichte gelijk in rechten.
Isop, z. Hyssop.
Isopathie of isopathiek, f. gr. (van isos, e,
on, gelijk en pathos, z. ald.) geneeskundige leer
der gelijke stoffen; — i s o p a t h i e k der b es m e t t i n g e n, d. i. gewaande eigenaardigheid van aanstekende ziekten, dat zij in haar
eigen smetstoffen middelen tot hare genezing
zouden bevatten; — isopóthisch, adj. met de
gelijke ziektestof (genezen); — isoperimetrie, f.
gelijkheid van omtrek; — isoperimétriseh, adj.
van gelijken omtrek; — isophóniseh, adj. met
gelijke stem, met een stem van denzelfden omvang, gelijkstemmig; — isopiéstiseh, adj. met
gelijken druk; — isopleuron, n. gelijkzijdige

ten zich inz. ge^ •_ eesd door de vorstenmoorders,
die zij uitzonden, en werden ook H a s j i s j i m
genoemd, waaruit A s s a s s ij n e n (z. ald.)
ontstaan is.
Ismag, m. turk. tulband voor vrouwen, uit
doeken bestaande.
Isobaren of isobarométrische ljjnen, f. pl. gr.
(van isos, e, on, gelijk) lijnen door plaatsen getrokken, waar de luchtdruk gelijk is (d. i. met
gelijke jaarlijksche gemiddelde der barometrische
- -

veranderingen); — isocheimale lijnen of isochimé-

adj. gelijkhoekig; — isogonisehe lijnen, lijnen,
welke die plaatsen der aarde verbinden, waar
men dezelfde d e c l i n a t i e (z. aid.) der m agneetnaald waarneemt, zie a g o n e; — isographie, f. gelijkschrift, z. v. a. f a c s i m i 1 e; —

stoffen van verschillenden aard, die bij gelijken
kristalvorm de eigenschap hebben, om zich in
verbindingen te kunnen oplossen zonder den
kristalvorm daarvan te veranderen; — isomorphisme, n. gelijke gestalte bij verschillende
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figuur; — isopolitie, gelijkheid van staatsbur- f. bloeding uit de vaten van de keelengte.

gerlijke rechten; — isopolítisch, adj. burgerlijk
gelijk, met gelijke burgerrechten; — isopsëphlsche verzen, (v. psèphos, steentjes tot berekenen, cijfers) verzen, welker letters, als cijfers
beschouwd, een en hetzelfde getal vormen; —
isopykniach, adj. met gelijke dichtheid, met
constant volume; — isorrhachlen, pl. verbindingslijnen der plaatsen met gelijken vloedtijd,
(eng. cotidal lines); — isorrhopastika of isorrhopie, f. evenwichtsleer; — isorrhopiseh, adj. tot
de evenwichtsleer behoorende; — isoskélisch
(van skélos, n. dij) gehjkbeenig (van hoeken en driehoeken); — isosthenie, f. gelijkkrachtigheid, gelijke lichaamskracht; — isotachen, pl. gr. (isos, gelijk, 4whus, snel), lijnen
van gelijke snelheid (van vloeistoffen in buizen, kanalen enz.); — isothérmiseh, adj. even
warm, van gelijken warmtegraad; — isothermisehe lijnen of isothérmen, lijnen op de
aarde, door zulke plaatsen getrokken, die een
gelijken gemiddelden warmtegraad hebben;
— isotheràle lijnen of isotheren en isocheimàle
lijnen of isoehiménen (v. théros, zomer en
cheima, winter) - lijnen, die door plaatsen
van gelijke gemiddelde zomer- en wintertemperatuur zijn getrokken; — isotónisch,
adj. gelijkklinkend, ook: van gelijke osmotische kracht op het oplossingsmiddel (water), gezegd van oplossingen; — isotroop, adj.
naar alle richtingen gelijk zijnde (van lichamen).
Ispráwnik, m. russ. (v. isprawljátj, verbeteren, in orde brengen, van prawnj, recht,
juist = lat. probes, ned. b r a a f) landpolitiemeester, hoofd der landelijke politie.
Israél, m. hebr. (Jisraêl, v. sarah, strijden
en ê1 4 God) eig. strijder Gods; 1) latere naam
van Jakob den aartsvader; 2) het rijk van
Israël, zoowel in 't algemeen voor het joodsche
volk, alle nakomelingen van Abraham, als inz.
voor het na Salomo van het 'rijk afgescheiden
en tegenover Juda staande koninkrijk van
Israël met de hoofdstad Samaria; — Israëliet,
m. nakomeling of lid van het joodsche
volk.
Isla, zie I s a.
Issue-departement, n. , eng. (spr. is?óe-depárt'ment) afdeeling der eng. bank, die met de uitgifte der banknoten belast is.
Istábili emiri, m. turk. (vgl. e m i r en s t ab u 1 u m) stalmeester.
Istaevónen (v. Isto, d. i. Wodan) de naam
van . een der 3 takken der Germanen (vgl.
I n g n v o n e n), waartoe de Goten met de
Gepiden, de Burgundiërs, Variners en Semwonen behoorden.
Isthmus, m. gr. (isthmós) eig. hals, keel,
gorgel, enge ingang; vandaar: landengte tusschen twee zeeën; inz. naam van de landengte
van Korinthe; vandaar isthmische spelen,
plechtige gr. oefeningsspelen, kampoefeningen
enz., the om de 3 tot 5 jaren op de landengte
van Korinthe gevierd werden; — isthmitia, f.
Med. ontsteking van de keel; — isthmorrhagie,

Iswótsjt$jik, m. russ. (v. iswositj, voerman
zijn) huurkoetsier, vigelantekoetsier.
it., z. item.

Itacisme, n. gr. uitspraak der grieksche q
als i, zooals zij door R e u c h 1 i n, in overeenstemming met de uitspraak der NieuwGrieken, werd aangenomen; in tegenst. met het
etaeísme of de door E r a s m u s verdedigde
uitspraak der q als è; — itaeist, m. aanhanger
van het itacisme.
ita est, lat. zoo is het, zoo staat het.
Itakolumiet, n. soort wit kwartsgesteente
(van den berg Itakolumi in Brazilië), ook in
Transvaal ontdekt.
Itála, f. lat. oudste latijnsche (eig. italiaansche) bijbeloverzetting, waaruit de V u 1 g a t a
ontstond.
Italia irredenta, z. i r r e d e n t a.
Italiaan, (v. 't is. Italiáno) of Italiër, m. bewoner van Italië (lat. Italia, d. i. oorspr.
runderland, van 't gr. italós, rund); — italiaansch boekhouden, n. dubbel boekhouden; —
italianiseeren (spr. s=z) italiaansch maken,
veritaliaanschen; — italianísme, italiaansch
spraakeigen, eigenaardigheid in uitdrukking
of in de woordvoeging der ital. taal; — italianissimo, m. (pl. italianissimi) ital. ijverigste en
meest besliste, in hun eischee om de vrijheid
van Italië het verst gaande Italianen, dwepers
met Italië; — italioot, m. gr. (italcótès) Italiaan,
oorspronkelijke bewoner van Italië, inz. van
Groot Griekenland; — italicus, a, um, lat. Bot.
italiaansch; — italique, f. fr. (spr. -líék') schuin
liggende lat. drukletter, door Aldus Manutius
uitgevonden, c u r s i e f; — italische school,
in de gesch. der wijsbegeerte: p y t h a g o r e
s c h e s c h o o 1.
Italia /and da se, it. Italië zal het zelf doen,
d. i. heeft niemands hulp nodig.
ite, lat. gaat 1 z. m i s s a oud. m i s.
item, lat. of afgek. it., insgelijks, desgelijks,
evenzoo, verder, ook.
itereeren, lat. (iteràre, v. itérum, weder, nogmaals) herhalen; — iteratie (spr. tie = sie) f.
(iteratio) herhaling; — iteratief, adj. later lat.
herhaald, herhaaldelijk; — iteratívum, n. herhalingswoord, z. v e r b u m; — iteretur, het
worde herhaald (op recepten).
Itinerarium, n. lat. (van iter, gerit. itinéris,
weg, reis) reisboek, reisbeschrijving; aan R.
Kath. geestelijken op reis voorgeschreven gebed
(Itinerarium clericórum); — itinerárch, m. opzichter over de wegen.
itio in partes, f. lat. (woordel. het gaan in
deelen of partijen) in den oud-rom. senaat: het
stemmen door zich te plaatsen bij diengene,
wiens meening men toegedaan is; het stemmen
naar afzonderlijke partijen, inz. eertijds op de
duitsche rijksdagen het afzonderlijke stemmen
der R. Kath. en der Evangelischen in godsdienstzaken.
Itsjoglans, z. i c h o g 1 a n s.
Ittur sopherim, hebr. weglating der schrijvers (z. s o p h e r), tekstplaats in den hebr.
-
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bijbel, waar een letter of woord is weggelaten.
Ityphállus, m. gr. amulet in de gedaante van
een p h a 11 u s (z. ald.).
Iülns, m. gr. (inlos, eig. melkhaar) bloemkatje ; — inlophónisch, adj. bloemkatjes dragende, zooals b. v. de hazelnotestruik.
Ivoor, z.. e 1 p e n b e e n; — ivoriet, n. (v.
het eng. ivory, fr. ivoiry, i v o o r) in Amerika uitgevonden, witte massa, waarop me
potlood of inkt geschreven en het geschrevene met een vochtig lapje weder uitgewischt
kan worden; ook wel surrogaat v. ivoor.
Ivresse, f. fr. (van ivre = lat. ebrius, dronken)
dronkenschap, bedwelming, roes, opgewondenheid, dronkenschap; — ivrogne, m. (spr. wronje)
dronkaard, zuiper.
Iwan, russ. z. v. a. J o h a n n e s (z. ald.).
Ixeutika, ixeutiek, f. gr. (van ixós, z. ald.,
ixeuein, vogels vangen) vogelvangst, inz. met
lijmstangen of -roetjes.
Ixia of ixie, f. gr. pronkgewas met bolwortels,
van verscheiden schoone soorten, het eerezwaard, de engelsche zwaardlelie; Med. aderbreuk, aderspat.
Ixion, m. gr. Myth. koning der Lapithen
in Thessalië. Jupiter vergunde hem, aan de godentafel deel te nemen; doch hier ontvlamde
hij voor Juno, die hem echter bedroog en in
plaats van zich zelve eene wolk liet omhelzen,

JACK.

uit welke omhelzing de Centauren zijn voortgekomen. Jupiter slingerde hem voor dit mis
waar hij hem met slan--drijfneTatus,
gen aan een rad liet boeien, dat eeuwig door
den stormwind met hem wordt omgedreven.
Ixóre, f. struikgewas uit Oost-Indië, door
Linnaeus zoo genoemd, omdat de bewoners der
kust van Malabar den tempel van hun god
I x o r a of I s o r a met dezen struik versierden.
Ixos, m. gr. (ixós) mistel, marentak; daaruit
bereide vogellijm.
Izàr, m. witte doek, waarin de oostersche
dames zich hullen, sluier.
Izari, m. (vgl. a 1 i z a r i) oostersche mee
een oostindisch katoenen-krap;—izes,
weefsel.
Ized, m. goede genius in den godsdienst van
Zoroaster.
Izegrim, Idzegrim, m. (oudhoogd. Isangrïm,
d. i. ijzeren helm, waarmede men zich voorstelde, dat hij voorzien was) naam van den
wolf in de duitsche dierenfabel, inz. in den
R e i n a e r t d e Vos; vandaar een wolfachtig of wreed mensch; ook eigenzinnig, gemelijk mensch, knorrepot.
Izelotte, f. (vgl. poolsch zloty, gulden, v.
zloto, goud) turk. zilvermunt, bijna = 60 ets.;
ook z 1 o t a geheeten.

ia
J. chemisch teeken voor j o d i u m, j o d; —
Jac. = Jacobus (brief van den apostel); — J. C.
of J. Chr., verk. van Jezus Christus; — J. d. W.
= jaar der wereld; — Jer. = Jeremia (het boek
van den profeet); — Jes. = Jesaja (het boek
van den profeet); — Jhr. = Jonkheer; — ;.l.
= jongstleden; — J. n. C. = jaar na Christus; —
J. N. R^ J. = Jesu Nazarènus Rex Judeorum, z.
J e z u s; of ook = justum netare reges Italiae,
z. j u s t u s ; — Joh. = Johannes (het evangelie
en de brieven); — Jos. = Josua (het boek van);
— ?r. = jaar; — J. u. C., J. u. D. en J. u. L., z.
ond. jus; — ICtus, z. jurisconsultus; -jun., z. j u n i o r; — J. v. C. = jaar voor
Christus.
Jábiroe, m. braz. moerasvogel in Z.Amerika,
op den reiger gelijkende, maar veel grooter,
brazil. strandlooper.
Jabloehkotl- kaars, El. kaars in een booglamp,
naar den uitvinder genoemd, bestaande uit 2
koolstaven die op 3 m.M. naast elkaar staan
en ertusschen een isoleerende stof (c o 1 u mb i n e z. a.).
Jabot, m. fr. (spr. zjabó; eig. krop der vogels)
borststrook, hemdstrook aan eenmansoverhemd.
Jaca of jacka, m. broodboom in Oost-Indië;
ook de naam van het kwade beginsel of den
boozen geest bij de bewoners van Ceylon.

Jacana, m. brazil. moerasvogel in W.Indië,
Brazilië enz., die op het waterhoen gelijkt.
Jacapa, m. zuid-amerik. zilversnavel, roodborst-meerle in W.Indië.
Jacara, m. zuid-amerik. brazil. krokodil, die
naar muskus riekt.
Jacaránda, f. brazil. soort van zuid-amerik.
boomen, op de acacia's gelijkende, met groote
klokvormige bloemen, inz. de brazil. j a c aranda, welke het jacaranda-hout
voor fijn schrijnwerk oplevert.
Jacèa, f. nw.lat. (it. jacea) vlokbloem, wilde
amberbloem; — jacéce herba, f. gedroogd drie
stiefmoedertje, eene plant, die-enighdskru,
bij wijze van thee als een zacht afvoerend middel
gebruikt wordt.
jacént, lat. (Jacens, V. jacére, liggen) liggend,
verlaten, onbeheerd, b. v. een zoodanig goed; —
jacens hereditas, z. ond. heres.
Jachmak, liever jasehmak (z. ald.).
Jack, m. eng. (spr. dzjek) eig. verklw. van
den eng. naam Joh n, Johannes; Hans,
Hansje; scheldnaam der eng. matrozen (Jack
tar, Jan Teer); — old (spr. oold') jack, in de matrozentaal: de Britsche vlag; — jack-of-all-trades
(spr. —treedt') iemand, die overal voor te gebruiken is; — jack-an-apes (spr. —eeps), Jan Aap; —
jack pudding, hansworst.
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Jaco, m. de aschgrauwe papegaai in Guinea,
het Kongogebied enz.; ook de japansche aartspriester, Jacco, Jacko.
Jachbus, Jacob, Jakob, hebr. mansn.: Gen.
27, 38, de . hielhouder, nakomer, nageborene
(van akéb, hiel, volgens den bijbel: omdat hij als
tweede tweelingzoon van Isailk bij de geboorte
Esau aan den hiel vasthield; volgens de nieuweren oneig. voor b e d r i e g e r, van akáb,
iemand bij den hiel houden, om hem te doen
vallen, arglistig bedriegen; gr. Jacobos, lat.
Jacobus, fr. Jacques (spr. zjaak), it. Jacopo, sp.
Jago (spr. chàgo), eng. James (spr. dzjeems),
arab. Yakoeb); - Jacoba, Jacobina, vr.namen; Jacobus, oude eng. goudmunt, ongeveer =
15 gl . ; - Jacobijnen, m. pl. naam der Dominikaner-monniken te Parijs, naar de straat,
waarin hun klooster lag; naam der leden
of aanhangers van het genootschap der vurigste vrijheidsdwepers, dat gedurende de eerste fr. revolutie ontstond en zijne zittingen hield
in het voormalige J a c o b ij n e n- of Dominikanerklooster te Parijs; — jacobijnseh, adj.
voor vrijheid en gelijkheid blakend, vurig vrijheidslievend; - jacobinisme, n. de partij en de
gevoelens der Jacobijnen; vrijheidszucht, vrijheidswoede; - Jacobieten, m. pl. 1) aanhangers
van den heiligen Jacobus, eene oude, inz. in
Afrika verbreide godsdienstpartij, die men
naar hun geloof ook M o n o p h y s i e t e n
(z. aid.) en E u t y c h i a n e n noemt; 2) R.
Kath. aanhangers van den in 1688 verdreven
koning Jacobus II in Engeland, als ook die
van zijnen zoon Jacobus III; - Jacobsstaf, m.
(ook baculus astronomicus, bij de Arabieren:
mizdn, d. i. balans), oud astron. instrument; ook
naam van 3 sterren in het sterrenbeeld Orion;
vgl. elgeuze en orion.
Jaconnet, (spr. zjakonè) of jacquet (spr.
zjakè), m. eene soort van oostindisch, meestal
glad mousseline.
Jaeotíst, m. een aanhanger der manier van
onderwijzen van J a c o t o t.
Jacquard-machine, f. (spr. zjakdr) of Jacquardsehe weefstoel, door Jacquard te Lyon
(gest. 1834) uitgevonden weefstoel tot het
gemakkelijker en sneller weven van zijden
stoffen; - jacquard, n. op die wijze geweven
linnen stof.
Jacquerie, z. j aquerie.
facta est aléa, lat. (v. jacére, werpen, alea,
de teerling, dobbelsteen) de teerling of het lo'
is geworpen, het is gewaagd (het beslissend
woord van Caesar, toen hij den R u b i c o n
overtrok); - jacteeren (lat. jactãre) in 't rond
werpen, schudden; pralen, grootspreken; jaetántie (spr. tie=isie) f. lat. (jactantia) groot
snoeverij ; - jactàtie (spr. tie = tsie) f.-sprak,
(jactatlo) Med. 't onrustig woelen van een zieke;
snoeverij, pralerij : - jactuur, f. (lat. jactura)
't wegwerpen der goederen over boord, verlies,
schade.
Jaeulátie (spr. t = ts) f. lat. (jaculatio, v.
jaculári, werpen, slmgeren)'t werpen, slingeren;
slingeraar; bij de oude Romeinen-jaculàtor,m.
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de naam der met eene werpspies (jaculum) gewapende lichte troepen; - jaculatoríum, n.
nw.lat. schietgebed.
Jade, m. (fr. en eng. jade, it. jada) z. n ep h r i e t.
Jaéllmethode, f. methode van pianoonderricht, geheeten naar de Hongaarsche uitvindster,
waarbij o. a. door voortdurend gespannen houden der vingerspieren en een ronde handbeweging een ideale aanslag verkregen wordt.
Jagellónen, m. pl. de dynastie van Jagellon,
groothertog van Litthauen (1386), koningen
van Polen tot den dood van Sigismund II (1572).
Jago, m. sp. en port. voor Jacob, z. aid. ; St. Jago-orde, f. de orde van den H. Jacob.
Jagua, m. wijnpalmboom; - jagára, m.
palmwijnsuiker; - jagory, n. bedwelmende
drank in 0.Indië, uit de b a t a t e n (z. aid.)
bereid.
Jaguar, m. (uit de Guarani-taal in Paraguay,
brazil. jagoara) amerik. tijger (Fells onza), iets
kleiner dan de aziatische tijger, tijgerkat.
Jahweh, m. hebr. (de heilige) weinig uitgesproken naam van Israels god, „ik . ben, die
ik ben" (Exod. 3, 14); de naam is in later tijd
Jehova (z. a.) geworden. Zie A d o n a i en
E 1 o h i m; - Jahwist, de schrijver van dat
gedeelte der 5 eerste bijbelboeken, waarin het
opperwezen „Jahweh"" genoemd wordt. Zie
E 1 o h i s t.
Jajem, barg. jenever; - jajemen, drinken; jajempie, borrel.
Jakob, z. Jacobus.
Jakkepoes, f. drekkever (in Indië).
Jaktan, m. lengtemaat in Guinea = 3,660
meter.
Jakoet, f. (zoo genoemd naar den turkschtataarschen stam der Jakoeten) met leder overtrokken houten schip in Oost-Siberië.
Jalappe, f. jalappewortel, m. (sp. jalá pa,
xalápa, spr. chat-; naar de stad X a 1 a p a in
Mexico genoemd, vanwaar zij uitgevoerd wordt)
een in gedaante op de ramenas gelijkende
wortel, vol harsig, sterk purgeerend sap, van
de ConvolvOus jalappa, in Z. Amerika; jalappine, f. jalappe-stof.
Jalëo, m. sp. (spr. cha-) vurige spaansche dans..
Jali, n. nw.gr. en turk. oever, strand.
Jalik, m. russ. boot op de Newa.
Jaloezie, z. ond. j a 1 o u x.
Jalon, m. fr. (spr. zjalón; voor galon, gaulon,
v. gaine, lange staak) Mil. afstekpaal; richt
baken met eene stroowisch voorzien,-vantje;
maatstok; - jalonneeren (fr. jalonner), met
palen enz. afstekken; bakens zetten; - jalon
-mán)'t afstekken, afbakenen; -nemt,.(spr
degene, die bij het optrekken-jaloneur,m.
van het voetvolk door zulk een kenteeken
(richtvaantje) de vleugelpunten aangeeft.
jaloux, adj. fr. (spr. zjaloé; provenc. gelos,
it. geloso, zeloso, mid.lat. zelósus, van 't gr.
dzèlos, lat. z e 1 u s, ijver) ijverzuchtig, nijdig, wangunstig, minnenijdig, j a 1 o e r s c h; jalouzie, gewoonlijk jaloezie, f. (it. gelosia)
ijverzucht, wangunst, minnenijd, jaloerschheid;
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ook ' driekleurige amarant of duizendschoon algemeene benaming voor matroos; — janoom,

(Amarantus tricolor); — jalousie de métier, (spr. in Zuid-Nederland lombard, woekeraar, bezjaloezio de meetjée) fr. beroepsnijd, broodnijd; — drieger, afzetter; — jansalie, droomerige jongen;

jalouzién, gew. jaloezieën, f. pl vensterschermen, zomerblinden, tralievensters, door welke
men ziet zonder gezien te worden; soort van
vensterblind, bestaande uit evenwijdige raamverbonden houtstrooken, die men als eene gordijn kan nederlaten en optrekken.
Jam, 1) hebr. zee.
Jam, 2) z. v. a. Y a m.
Jam, 3) m. tataarsch. russisch poststation;
— jamsjtsjik, m. koetsier, postknecht.
Jam, 4) f. eng. (spr. dzjem) vruchtengelei.
damágh, m. turk. helper.
Jamalka-peper, z. p i m e nt.
Jamavas, n. indisch taf met goudbloemen.
Jambage, f. fr. (spr. zjanbááz' ; van jambe,
been, pijler) Arch. grondmuur; deur- en vensterpost of -pijler.
Jambe, z. j a m b u s.
Jambea, turk. breed, krom, puntig mes, dat
de Turken in den lederen gordel dragen.
Jambette, f. fr. (spr. zjanbet', v. jambe, been;
vgl. g a m b a d e) knipmes, zakmes; bij
bontwerkers : beenstuk van sabelpelzen.
Jamboezenboom, maleisch (sp. jambosa, fr.
jambose, jamboesier; v. 't indisch dzjamboe; z.
j a m b o 1 a n e) boom met eene aangename,
verfrisschende steenvrucht (Eugenia malac-

damboláne, f. (sanskr., hind., maleisch en
jay. dzjamboe, malabaarsch jamboli, maleisch
jambolan) eetbare, wijnzure, pruimvormige
vrucht van eenen boom in Indië en deze boom
zelf (Eugenia jambolàna).
Jambon, m. fr. (spr. zjarsbón) ham.
Jambos, m. pl. kinderen van een inboorling
en eene mesties in Amerika.
Jambus, m. of Jambe, f. gr. (iambos, lat.
Iambus) Poët. versvoet, die uit eene korte en
eene lange lettergreep bestaat ( .-., —), b. v.
g e n o t; — jamben, jambische verzen. die uit
zulke versvoeten zijn samengesteld.
Jamdamis, pl. fijne gebrocheerde zijden
stoffen uit Bengalen.
Jamerlonk, m. (verbasterd uit het turk.
jaghmoerlik, regenmantel, v. jaghmoer, regen)
turksche mantel, in slechte spelling ten onzent:
chamber-cloak. Z. ond. c h a m b e r.
James, m. (spr. dzjeems) eng. naam voor
Jakob; — james-poeder, n. in Engeland
gezocht zweetdrijvend middel; — james-thee, f.
labrador-thee (uit de bladeren van Ledum

— jan-sul, onnoozele jongen; — jan-van-gent,
m. soort van rotspelikaan (Sula bassana)jantje, n. barg. jaar (gevangenisstraf).
Janduslamp, f. El. booglamp, geschakeld als
hoofdstroomlamp, met een brandduur van
200 uren.
Jane, f. eng. (spr. dzjeen) z. v. J o h a n n a,
Janitor, m. lat. (v. januia, deur) portier.
deurwachter.
Janitsjaar, janitsaar, m. turk. (eig. ienitsjéri, nieuwe krijgslieden) soldaat der in 1826
opgeheven bevoorrechte klasse van soldaten,
ingesteld door Oerchan in 1329, die de kern van
het turk. voetvolk uitmaakten; — janitsarenaga, m. hoofdman of kapitein der janitsaren; —
janitsaren-muziek, eig. militaire muziek der
Turken; in 't algemeen elke volledige militaire
muziek met blaas- en slaginstrumenten.
Jansenisten, m. pl. naam door de R. Kath.
kerk gegeven aan hen, die de onderteekening
weigeren van de bul van paus Alexander VII
(1656), waarin 5 stellingen als geleeraard door
Cornelis Jansenius, bisschop van Yperen (gest.
1638), worden veroordeeld; zij worden ook A pp e 11 a n t e n geheeten en noemen zich zelf
in Nederland (alwaar zij in Holland en Utrecht
van de overige R. K. zijn afgezonderd en hunne
eigen kerken, priesters en bisschop hebben) de
R. Katholieken der bisschoppelijke k 1 e r e z i e;
— jansenisme, n. leer van den genoemden
bisschop Jansenius, over Adams val en de
godsgenade.
Janus, m. lat. god der Romeinen, de bestuurder des jaars, voorgesteld met 2 aangezichten,
waarvan het eene voor-, het andere rugwaarts
ziet; — januspolitiek, f. tweehoofdige, onoprechte of weifelende staatkunde; — Janus alter,
eig. een tweede Janus, d. i. een wijze, die het
verledene en de toekomst doorziet; — Januari,
m. lat. (Januarius) de eerste maand van het
jaar, louwmaand.
Japaneezen of Japanners m. pl. bewoners
van J a p a n, — japanneesch of japansch, adj.
den Japaneezen eigen, tot Japan behoorend; —
japansehe aarde, z. a r e k a; — japanseh
werk, allerlei voorwerpen met verhoogde
figuren verguld of beschilderd; — japaneeren of
japoneeren, porselein op japansche wijze vormen en beschilderen; — japanoloog, m. kenner
van het Japansch.
Japarandiba, f. boom in Suriname (Gustavia

lati f olium).

auqusta).

dámon, m. sp. (spr. cha—) ham ; vgl. j a mb o n.
Jan, m. nederl. mansn. voor J o h a n n e s
(z. aid.); algemeene benaming der bedienden in
koffiehuizen, logementen enz. in Nederland; ook
opgepronkte windbuil, opsnijder; — jangat, onnoozele, onhandige knecht; — janhen, iron.
verwijfde keukenklauwer; — janhagel, n.g emeenste volk, j a n r a p e n zijn maat;
ook zekere soort van koek; — janmaat, jantje,

tapet, m. gr. (Japétos) Myth. een der Titans
(z. ald.) de vader van Atlas en P r o m et h e u 5; — Jáphet, m. hebr. mansn. (jepheth,
gr. Iáphet) de wijze; tweede zoon van Noach,
die als stamvader van de in 't westen en noorden van Palestina verstrooide volkeren genoemd
en voor den Japetos der Grieken gehouden
wordt; vandaar japetisehe volkeren, talen,
z. v. a. indo-europeesche volkeren of talen.
Japoek, m. turk. onderbeddedeken.

cénasis).

a.
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japonicas, a, um, adj. lat. japansch; - terra
Jarretière, f. fr. (spr. zjarr'tjèr; van jarret,
japonica, japanscheaarde. z. a r e k a.
knieboog, haze, oudfr. garret, it. garretto, v. eelt.
Japon, m. pl. fr. (spr. zjapór't) oostindische gar, schenkel, scheenbeen) kouseband, knieband.
zijden stoffen voor kleederen.
Jaquemart,1 f. fr. klok, waarop automatisch
bewegende poppetjes staan, geheeten naar
Jacques Marc.
Jáquennotte, f. soort van oostindisch mousseline.
Jaques of Jacques, m. fr. (spr. zjaak') z. v. a.
Jacobus; -jaqueline, f. z. v. a. Jacoba;
- jaquerie, f. fr. (spr. zjak'rie) een boerenopstand
in N.Frankrijk ten jare 1358, met het doel om
den adel uit te roeien (zoo genoemd naar den
spotnaam Jaques bonhomme, waarmede de
adel de boeren aanduidde) ; later in 't algemeen
een volksopstand.
Jaquette, f. fr. (spr. zjakétt') (verkIw. van
Jacque, jak, sp. Jaco, jaca, bask. jaca, kort en
nauw wambuis der krijgslieden, pantserhemd)
jakje, kinderrokje; pandjesjas in penvorm,
jachtbuis; overbovenjak der vrouwen.
Jar, m. nw.gr. (it. giarre) oude maat voor
natte waren op de Ionische eilanden van ver
grootte, ongeveer 17 liter.
-schilend
Jarákli, n. turk. gevlamd gros de Napels.
jardin, m. fr. (spr. zjarden; provenr. en sp.
jardin, it. giardino, van het duitsche garten,
gaarde) tuin; - jardin des plances, m. fr.
(spr. -dè plant') plantentuin of botanische tuin
te Parijs; - jardin d'acclimatation (spr. dakli matas?ón) dierentuin te Parijs; in schouwburgen: cóté jardin, z. oud. c S t é; - jardinier,
m. (spr. zjardi-n jé) tuinman : ook : een wijnbergslak, (Helix aspersa) ; - jardinière, f. (spr. z jardinjère') tig. tuinierster; bloemenkast; manden
(zeker laag rijtuig); krans of ruiker van-wagen
kunstige of natuurlijke bloemen; aarden of metalen vat voor bloemen ; smal boordsel aan labben en hemdstrooken; ook gerecht met allerlei
groenten, b. v. soep d la jardinière.
Jargon, 1) n. fr. (spr. zjargón; it. gergo, gergone,
sp. jerga, gerigonza, oudsp. girgonz, provenc.
gergonz, misschien van 't fr. jars, de mannetjesgans ; vgl. het oudn. jarg, jargr, jargan,
regels
wijlige herhaling, gewauwe l) met de ege
strijdige, onverstaanbare taal, kromtaal, koeter
ook eene voor bijz. bedoelingen ge--walsch;
vormde spraak, zooals het joodsch-duitsch, de
dieventaal enz. ; gezwets, gesnap; - jargonneeren. fr. (jargonner) onverstaanbaar en gebrekkig
spreken, koeterwaalsch of brabbeltaal praten; jargonneur, m. koeterwaal; brabbelaar, snapper.
. Jargon, 2) in., pl. jargons, fr. (spr. zjargon)
naam der kleine, goudgele, geelroode of violetblauwe, op den hyacint gelijkende steentjes van
de grootte eener speldeknop, die tot versiersels
van velerlei galanterie-waren gebruikt worden.
Jargonelle, f. fr. (spr. zjar-) zomerpeer, herfstpeer.
Jargonneur, jargonneeren, z. ond. j a r g o n 1)
Jarimilik of jarmlik, z. ighirmi1k.
Jart, m. skarad. adellijke; vgl. e a r L
Jarn, a. oudn:.ijzer.
Jarra, z. g e r r a.

r

Jasak, m. russ. belasting in bont en pelswerk
in Siberië enz.
Jaschmak, m. turk. (jáschmak) sluier der
turksche vrouwen, die haar den hals en het
hoofd tot op de oogen bedekt.
Jaseur, m. fr. (spr. zjazeur) snapper; - jaseur
de Bohème, zekere vogel: zijdestaart.
Jasja Sultan, turk. (van jásjamak, leven)
leve de Sultan! het osmanisch hoezeegeroep.
Jasma, f. neteldoeksche hoofddoek der oostersche vrouwen.
Jasmjjn, f. (fr. jasmin, sp. jazmin, van 't
arab.-perz. jasaman, jasmin enz.) struikgewas
van velerlei soorten, dat welriekende bloemen
voortbrengt (Jasminum).
Jason, m. gr. Myth. een thessalische koningszoon, die als aanvoerder der Argonauten
(z. aid.) uit Colchis het gouden vlies haalde.
Jaspis, m. (gr. laspis, perz. jaschp, arab. jasfeb,
jasjef) zeer harde, ondoorzichtige steen, tot de
silicaten behoorende, van allerlei kleur en
teekening; vandaar jaspeeren, -bij boekbinders:
de snede van een boek als jaspis beschilderen of
besprenkelen; g e j a s p e e r d, gesprenkeld, gevlamd, b. v. gej aspeerde weefsels; jaspis-porselein, n. doorschijnend, zeer teeder
porselein, door W e d g e w o o d uitgevonden; jaspidus, a, um, lat. Bot. op jaspis gelijkend.
Jassa, f. wetboek der Tataren.
Játagan of yátagan, m. turk. korte degen,
kromme sabel.
Jataka, skr.' geboorte, physiek leven; mv.
legenden aangaande Boeddha's vroegere geboorten en levens (550 in getal).
Jàti, m. soort vrome boeteling bij de Indiërs,
kluizenaar.
Jatti-hout, z. dj a t t i -hout.
jaune, adj. fr. (spr. zjoon') geel; vandaar
jaune d'oeuf, geel (als een eierdooier); - jaune
de Tarkand, gele raap; - jaune brillant, zwavelcadmium; - jaune f ixe of jaune de Steinbuhl,
baryumchromaat.
Javelle (eau de), z. ond. eau.
Javeljn, f. (fr. javelin) werpspies.
Jean, m. fr. (spr. zjan) z. v. a. J o h a n n e s
(z. aid.); - Jean-lorgne, m. (spr. -lornj'; v. fr
lorgner, door een lorgnet of oogglas kijken) fat,
met een lorgnet gewapend modeheertje; - Jeanpotage (spr. -taazj ; d. i. eig. Hans-soep, Hanssop) z. v. a. h a n s w o r s t; - Jean qui rit, Jean
qui pleure (spr. zjan ki rí, zjan ki pleur') Jantje
lacht, Jantje huilt; - Jeanne, f. (spr. zjan')
Johanna, b. v. Jeanne d'Arc, de Maagd van
Orleans; - Jeannette, f. (spr. zjanétt') z. v. a.
J o h a n n a; ook door de dames om den hals
gedragen smal zwart fluweelen band, door een
gouden slootje saamgehouden, waaraan een
kruisje of ander sieraad hangt; - jeannets, m. pl.
(spr. zjanne) soort van gekeperde katoenen stof.
Jeetigátie (spr. tie = tsie) f. nw. lat. (fr. jecti gatien, V. 't mid. lat. jectigdre, heen en weer werpen; vgl. jacteeren en jactatie)Med.
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't omwerpen, woelen, onrustige lichaamsbewegingen bij ziekten; trillen van den pols; soort van
vallende ziekte.
Jehóva, m. verkeerde uitspraak van J a h w e h (z. a.), doordat men tusschen de mede
linkers van Jhwh de klinkers van Adonai d. i.-k
heer, sprak; – Jehova- Zebaóth, Heer der heerscharen of wezens en schepsels; een naam die
vaak in het 0. T. voorkomt en in het N. T.
Rom. 9, 29 en Jac. 5, 4.
jejunus, a, um, lat. nuchteren; mager, droog;
laf, geesteloos, afgezaagd; – jejunurn consilium,
nuchtere, d. i. onnoozele raad; – jejuniteit, f.
(lat. f ejunitas) nuchterheid, lafheid enz. ; – jejunum, n. (stil. intestinum, z. aid.) ledige darm.
Jekaterina, f. russ. naam, z. K a t h e r i n a;
– als verklw. Kátjenka, Kaatje.
Jelek, f. arab. lange vrouwenrok: bij de Serviërs : mansbuis.
Jelissawiëta, f. russ. naam, z. E 1 i z a b e t h.
Jemil jan, m. russ. naam, z. A e m i 1 i u s.
dentin, hebr.-arab. rechts; rechterhand: jemin
ad daulat, rechterhand des rijks, een, door den
khalif verleende hooge eeretitel.
jenensis, e, Bot. jena'sche, uit Jena.
je ne sais quoi, fr. (spr. zie n' see koa) ik weet
niet wat, d. i. een zeker iets, iets onverklaarbaars, dat men niet noemen kan.
jèni, turk. nieuw; vgl. j a n i t s a a r.
Jenny, (spr. dzjénni–) eng. machine voor het
katoenspinnen, eigenl. pinny uit engine, machine,
door volksetymologie naar de vrouw van den
uitvinder Arkwright, die Jenny (d. i. Johanna)
heette, zoo genoemd.
Jens, m. deensehe afk. voor I m m a n u ë 1.
Jerbóa, m. arab. (jerboea) springhaas, aard
bergmuis in N. Afrika, Arabië-has,twebnig
enz.
deremiw4, hebr. (jirme jáh, lirmejc hhoe, gr. Hieremias) mansn.: door den Heer verhevene; een
der groote profeten van het 0. T., die de ver
Jeruzalem in de zoogenaamde-woestingva
Klaagliederen betreurt; vandaar jeremiáde, f. klaaglied, jammerklacht.
Jeremilik, m. turk. zilvermunt = 20 piasters;
vgl. inghirmilk.
Jeremoedi, m. ind. grauwvaarder.
Jérieho-roos of roos van Jericho (stad in oudJudea, hebr. jerêchó, volgens de legende opgeschoten op eene plaats, die Maria op hare vlucht
naar Egypte met haren voet aanraakte), 12 a 15
cM. hoog zomergewas uit Palestina enz., welks
stengels zich dicht boven den grond in vele
twijgen uitspreidt, op het einde van zijn leven
houterig wordt en, evenals mos, weder opleeft,
zoodra het in 't water wordt gezet; vandaar
ook a n a s t a t i c a, d. i. opstandingsbloem,
geheeten.
Jerli, p.1 turk. groene of zwarte galappels.
Jerobéam, hebr. (Jdrobeám, van rabad, veel
zijn, en ám, volk) mansn.: volksvermeerderaar.
Jeroem erochea, oude turksche gouden munt
= ongeveer t 2,50.
Jerome, fr. (spr. zjeroom') z. v. a. H i e r o nymus.
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Jersey, f. soort wol; sporthemd, buis van die
wol gemaakt.
Jeruzalem, n. (hebr. jerdschïrlaim, later jeruschálajim, eig. jerû,sch-schâi4m, bezitting des
vredes) de hoofdstad van Judaea; – het n i e u we of hemelsche Jeruzalem, in de
kerktaal z. V. a. de hemel.
Jeadias, hebr. (Jeschajáhoe, van jêscha, hulp,
heil, gr. Hésafas, lat. Isaias) mansn.: heil Gods,
Gods hulp; een groot profeet van het 0. T.
Jeser, jeschir, m. turk. slaaf.
Jesiden, of gew. Jezieden, m. pl. duivelaanbidders, vereerders van den satan, eene na Mohameds dood in Mesopotamië ontstane secte, inz.
onder de Koerden, dus genoemd naar haren
stichter den sjeikh J e s i d.
Jesse, d. i. I s a i, z. a.
Jesuàten, m. pl. monnikenorde van barrevoeters, gesticht door St. Jean Colomban.
Jesuit, Jesuiten, enz. z. J e z u i e t.
Jet, m. fr. (spr. zjè, gew. zjè; eig. worp, ook:
gietsel, van jeter, werpen) een gegoten voorwerp
uit gummi; vandaar j e t-k a m m e n, j e tkettingen, jet-kruisen, jet-arm
broches; –jet d'eau, m. fr.-bande,jt
(spr. zjè do) waterstraal, die uit eene fontein opstijgt; – jeton, m. fr. (spr. zjetón; van jeter, werpen) leg- of rekenpenning, speel- of pachtpen
ook z. v. a. m e d a i 11 e, z. aid. ; – jetta--nig,
tura, f. it. (spr. dzjettatoera) eig. worp; 't booze
oog = m a 1' o c c h i o; – jettatore, m. (spr.
dzel–) mensch, die een boozen blik heeft, die
met zijn oog betoovert.
Jett, n. zwart barnsteen, gagaat.
Jeu, n. fr. (spr. zjeu) spel, scherts; ook eene
verbastering van jus, z. aid. ; – esprit (spr.
esprí) de jeu, speelzin, verstand, kennis, smaak
voor het spel; – jeu d'esprit, pl. jeux d'esprit
(spr. zjeu desprí) verstandsspelen, zulke gezelschapspelen, bij welke eene werkzaamheid van
verstand, vindingskracht, schranderheid enz.
gevorderd wordt; – jeux f loraux, pl. (spr. –f Toro)
bloemspelen, een te Toulouse sedert 1323 jaarlijks gevierd feest, waarbij voor gedichten gouden en zilveren bloemen werden uitgedeeld; –
jeu de grace, (spr. zjeu de graas), spel waarbij
men hoepeltjes wegwerpt en opvangt met stokken; – jeu de monseigneur, fr. spel van den heer,
dominospel.
Jeudi, m. fr. (spr. zjeu–; lat. Jovis dies, dag
van Jupiter) Donderdag.
Jeunesse, f. fr. (spr. zjeunès') eig. jeugd ; in de
kleedij der vrouwen een breede band, die, om
kin en ooren gebonden, voor koude beschut; z.
ook ond. d o r é; – jeune France, f. baardje.
Jezieden, z. J e z i d e n.
Jezuïet, m. (mid. lat. Jesuita) pl. Jezuieten,
medeleden of aanhangers van de R. Kath.
geestelijke orde, die door I g n a t i u s van L oy ó 1 a in 1534 onder den naam van gezelschap
of sociëteit van J e z u s gesticht, door paus Paulus in 1540 bevestigd, door paus Clemens XIV in
1773 opgeheven, door paus Pius VII in 1814
weder hersteld werd; ook Loyolieten genaamd,
naar den stichter. Men legt de leer dezer orde
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allerlei gevaarlijke stellingen ten laste, die zij met
sluwheid verdedigt, predikt en voortplant; vandaar beteekent een J e z u i e t ook schijnheilig
bedrieger, doorsluwe i n t r i g a n t, booswicht
onder 't masker van godsdienst, kortom de
massa der ondeugd in één wezen saamgevat, gelijk zij in S u e ' s bekenden roman (le Jui/
errant) optreedt in den persoon van R o d i n; Jeziiletersen, Jezuietínnen, nonnenorde der 16de
eeuw, die zich naar die der Jezuïeten vormde,
maar in 1630 door paus Urbanus VIII werd
opgeheven; - jezuieten-roes, kleine roes, geestverheuging, als zijnde die, naar de leer der
Jezuïeten, onzondig; - jezuletisch, adj. volgens
de leer, de grondstellingen, de handelwijze der
Jezuieten; - jezuietisme, n. Loyola's leer, zijne
beginselen of zijn geest; - Jezus, m. hebr.
(jesjoea, samengetrokken uit jehósjoea, gr.
Ièsoes) mansn.: helper, redder, heiland, verlosser; - Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, afgek.
J.N.R.J., Jezus van Nazareth, koning der joden
(het opschrift dat Pilatus op het kruis van Christus zou hebben laten plaatsen).
Jieara, f. sp. (spr. chi-) kopje (chocolade enz.).
Jig, m. eng. (spr. dzjig) vlugge, huppelende
dans (vgl. g i g u e).
ijllis, mansn., z. ond. iE g i d e.
Jingo, (verbastering van „Jezus") m. overdreven nationaalgevoelend Engelschman; jingoblad, courant uitgegeven door jingo's; jingoisme, vgl. chauvinsime; - jingopolitiek, de
staatkunde der jingo's.
.linrikeha, f. jap. open tweewielig rijtuigje,
door een koelie getrokken.
Jloe-jitsoe, jiu-jutsu, japansche (behendig
worstelkunst, eigenlijk; zachte kunst. -heids)
Jfva, ski. levenskracht, leven, ziel; - jtvitmá,
het goddelijke wezen in den mensch; de hoogste
godheid.
Joachim, nm. hebr. masn. (Jehó-jïicfm, Jójakim, gr. Jóakeim) de door Jehovah of God opgerichte of verordende; - Joaehimsdaalders, m.
pl. eerste naam der daalders, naar de bergstad J o a c h i m s t h a 1 in Bohemen; zij heetten ook schlickda aid ers, naar den graaf
von Schlick, die ze in 1517 uit het in de
mijnen te Joachimsthai gewonnen zilver liet
slaan.
Joailierie of joualllerie, f. fr. (spr.zj oeal'rie;
vgl. j u w e e 1) juwelierkunst, juweelhandel; joaillier, m. (spr. zjoaljié, misschien uit het perz.
dsjauhari) juwelier, juweelhandelaar.
Job, 1) Hiob, m. hebr. (I jjób, gr. lob) mansn.:
de zwaar beproefde, de door het lot vervolgde; jobsbode, m. brenger van een ongelukstijding,
van een treurig bericht; - jobsgeduld, n. zeer
groot, taai geduld.
Sob, 2) Techn. bladtin ter bekleeding van de
elektrische flesschen, theebussen enz., foelie.
Jobber, m. eng. (spr. dzjobber; v. job, onbeduidende, nietige loonarbeid; ook: winstleverend
zaakje) daglooner, handlanger, marktknecht;
ondernemer in 't klein, makelaartje ; woekeraar,
iemand die van voorkomende zaken en speculatiën leeft; in de Vereen. Staten: grossier, mid-

JOD.

delpersoon tusschen den groothandelaar, die de
waren invoert en den kleinhandelaar; - stockjobber (vgl. s t o c k), actie-handelaar of -woekeraar, actie-kramer in Engeland, die op liet
rijzen en dalen der staatspapieren speculeert; jobbery, f. eng. (spr. dzjóbberi) woeker, woekerachtige speculatie.
Joch, n. hoogd. juk, eene duitsche landmaat
van 416 2/3 vierk. rijnl. roeden = 59,0428 vierkante ned. roeden; -- jochart, z. j u c h a r t.
;oci causa, z. ond. j o c u s.
Jockey, m. eng. (spr. dzjókki, v. j a c k, d. i.
Hans, verklw. v. John; dan ook knaap, knecht
enz.) rijknecht, voorrijder, pikeur, die bij wedrennen het paard berijdt; ook wel rij- of staljongen; paardenhandelaar, roskammer; - jockeyclub, f. besloten gezelschap uit liefhebbers van
paardenwedrennen of harddraverijen bestaande.
Jocko, z. b a r r i s.
jocos, jocosa, z. ond. j o c u s.
Jocrisse, m. fr. (spr. zjokríéss') bespottelijke
figuur uit de fransche straatkomedie, vandaar:
zot, onnoozele bloed, uilskuiken.
Jocus, m. lat. boert, scherts, kortswijl, j o k; ;oci causa of jocaliter, adv. schertsenderwijs,
uit de grap, uit joks; - inter locos el seria, onder
scherts en ernst; - jocusstal, staf met een borstbeeldje, waarmede de vreugde wordt te kennen
gegeven; - jocósus, a, um, lat. schertsend, boer
pl. schertsende in--tig,korswjl;eóan.
vallen, grappen, potsen; - joculatóren, m. pl.
(v. joculdri, schertsen) goochelaars, potsenmakers, hansworsten, in de middeleeuwen z. v. a.
j o n g 1 e u r, z. ald. ;- joculeeren, schertsen.
Jod,00k jood,afk. van jodium, n. of jodíne, f. (v.
't gr. ton, viooltje, nodes, viooltjesachtig, violetkleurig) enkelvoudig, niet metallïsch element,
in 1812 door een salpeterfabrikant te Parijs,
C o u r t o i s, toevallig in de loog der vare c
of t a n g s o d a ontdekt. Dit element, hetwelk
vele punten van overeenkomst met het chloor
heeft, kreeg om zijn violetkleurigen damp van
G a y L u s s a c dezen naam; het is thans als
een zeer werkzaam geneesmiddel, als blauwe
verfstof, ter vervaardiging van photographiën
enz. veel in gebruik; - jodámylum, jodiumstijfsel,
n. door jodium blauwgekleurde stijfsel; - jodáten, n. pl. jodiumzure zouten; - jodètum, ver
een metaal met jodium; ontsmet--bindgva
tend middel; - jodeeren, met jodium verbinden
of overtrekken, b. v. bij het photographeeren
de verzilverde koperplaat door jodiumdampen
met eerfe dunne laag jodiumzilver bedekken; jodglidine, f. een preparaat van planteneiwit en
jodium; - jodiden, pl. verbinding van j odium met
een metaal; - jodisme, m. vergiftiging tengevolge van jodium houdende geneesmiddelen, z. v.
a. j odintoxicatie; - jodolórm, n. gele,
sterkriekende kristallen; als ontsmettend poeder
in gebruik, trijoodmetaan; - jodothyrine, f.
joodeiwitverbinding (uit de schildklier van
het schaap); - jodtinctuur, f. oplossing van
jodium in wijngeest; - jodüre, f. verbinding van
het jodium met een enkelvoudig lichaam; - jodvaso-genum, n. antiseptische zalf.
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jodeln, hgd. (spr. -délén) eigenaardige manier
van zingen, n. 1. met falsettonen in springende
intervallen, vooral in Tirol; -- jodler, m. dergelijk zanger.
Jodium, z. o. Jo d.
Jodbeus, mansn. (v. 't gr. iodokos, pijlen opnemend of bevattend, iodókë, pijlkoker, en naam
eener Amazone).
Joël, hebr. mansn.: wiens God Jehovah is; een
van de 12 kleine profeten.
Joelar, turk. zilveren halster.
Joelfeest, n. (oudn. ?ól, zw. jul, deensch Juul, angels. geol, eng. yule, got. jiuleis) een winterfeest,
dat in germaansche landen,vóór de invoering van
het Christendom, in December werd gevierd, en in
welks plaats later het Kerstfeest trad; het schijnt
van celtischen oorsprong, want zoowel in 't wal
als in 't armorisch is gewyl, gouel, goel,-lisch,
goel, gwel, in 't algemeen feest.
Joessoef, m. perz. z. V. a. J o s e p h.
Joet, barg. tien; - joetje, n. gouden tientje; joeter, 10 stuivers.
Johánnes, Johan of afgekort Jan en Hans,
hebr. (Jehóchánán, d. i. Jehovah schenkt of is genadig, erbarmt zich, gr. Ióánnës, Ióannds, fr.
Jean, it. Giovanni, port. Joao (spr. dzjoan), sp.
Juan, eng. John, russ. Iwan) mansn.: Godsgeschenk, genadekind; - Joao (Johannes) m. voor
1836 een port. rekenmunt van goud = 1 peca
(d. i. stuk) = 1/2 dobra = 22 gld. ; - johannelsche
leer, Theol. leer van den evangelist Johannes ; johannisbloed, duitsche c o c h e n i 11 e, eene
soort van schildluis, ook poolsche kermes of
scharlakenbezie (Hypericum per f oratum) ; - johannisbrood, roodbruine, eetbare, tegen het zuur
of hitte in de keel dienstige peul van een in het
Oosten en in Z. Europa groeienden boom (CIeratonica); - johanniskever, glimwormpje (Lampyris
noctiluca); bij Benige paren van dit insect onder
een helder glas, kan men in het duister lezen; Johanniter-ridders of Johannes-ridders, duitsche
orde, die in Palestina ten tijde der kruistochten ontstond; zij had de bescherming der
pelgrims en de verdediging van het Heilige land
tegen de ongeloovigen ten doel. De ridders kozen
zich den Apostel J o h a n n e s tot patroon. Uit
Palestina verdrongen, begaven zij zich naar het
eiland Cyprus (1291), vandaar naar Rhodus en
eindelijk naar Malta (1529), daarom ook M a lt e z e r-r i d d e r s geheeten; - Johanna, f. vr.
naam, v. J o h a n n e s, de door God geschonkene, genadekind (fr. Jeanne, it. Giovanna, sp.
Joana en Juana, eng. Jenny), ook Hanna,
Jansje, en verk. Jo; - John, m. eng. (spr.
dzjon) samengetrokken uit Johannes (z.
boven); - Johnson, m. eng. (spr. dzjouns'n)
zoon van J o h a n n e s; - John-Bull, z. ond.
Bii11.
Johnst., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor George Johnston (gest. 1855).
Joint-tenant, m. eng. (spr. dzjuint-ténnent)
medepachter; - joint-stock-company, f. eng.
maatschappij op aandeelen.
Jol, f. smal, klein vaartuig, van voren en achteren spits, doorgaans van klinkwerk gebouwd;
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open boot, die met een riem van achteren wordt
gevoerd.
joli, adj. fr. (spr. zjoli; it. giulivo, oorspr. feestelijk, vroolijk; vgl. het oudnoorsch jol, jubelfeest,
en het nederl. j o o 1, j o 1 i g, joe 1 e n) lief,
netjes, hupsch; vandaar jolt, m. hondennaam;
ook fraaie kleine lettersoort; - jolivetés, f. pl.
(spr. zjoliw'té) kleine versierselen, aardige kleinigheden; bevallige kindergrappen.
Jómfru, f. deensch. juffer, maagd.
Jóm teroeah, hebr. dag des geschals, nieuw
Numeri 29, 1.
-jarsdg.
Jonas, m. hebr. (jónáh, eig. duif, gr. Jónás)
mansn.: joodsch profeet ten tijde van Jerobeam
II ; - jónasvisch, z. k a r c h a r i a s; - jonassen,
ie mand in een laken opwerpen en opvangen, (fr.
beroer, lat. sagatio en gr. palmos).
Jonathan, hebr. (Jónáthán, eig. Jehóndthán,
d. i. Jehovah geeft) mansn.: de van God geschonkene; een getrouwe vriend; - Broeder (eng.
Brother) Jonathan, spotnaam voor het gezamenlijke volk der Vereenigde Staten (zooals
J o li n-B u 11 voor de Engelschen), onderscheiden van Y a n k e e (z. ald.), als benaming der
individu's. (Toen generaal Washington in den
vrijheidsoorlog over het aanschaffen der ver
verlegenheid was, zeide hij-deignsml
bij eene beraadslaging met zijne officieren: „Wij
moeten het broeder Jonathan vragen", waarmede hij zijn vriend Jonathan Trumb u 11, gouverneur van Connecticut, bedoelde.
Later werd Washingtons gezegde bij moeilijke
omstandigheden tot een spreekwoord).
Jongleur, m. fr. (spr. zjongléíir; oudfr. joglere,
juglere, jonglere, jogleor, jugleor, jongleor,provenc.
joglar, v. 't lat. joculátor, van joculàri, schertsen,

den spot drijven) in de middeleeuwen muzikanten of speellieden, die den t r o u b a d o u r s
(z. ald.) ter zijde gingen; later: goochelaar,
koorddanser, potsenmaker; -jongleríe, I. goochelarij, tooverspelen, koordedansen.
Jonk, f. soort van chineesche koopvaardij- en
oorlogsschepen van eenigszins plomp maaksel,
gewoonlijk met 3 masten en 2 zeilen van katoen
of biezen matten.
Jonquille, f. fr. (spr. zjonkielj' ; v. jonc, lat.
juncus, bies, wegens de biesvormige bladeren)
soort van welriekende narcissen; - jonquillekleur, hooggeel, naar het groene zwemend.
Jóntries, pl. muzikanten in Indië.
Jood, z. ond. J o d en Juda.
Joost, m. mansnaam, z. J u s t u s.
Jopenbier, n. soort bier, dat heet naar een
straat in Danzig.
Jóran, m. in Waadtland: uit de Juradalen
naar het meer van Genève waaiende wind.
Jórgan, m. turk. beddedeken.
Joris, z. G e o r g e.
Jormungand, m. noorsch myth. wereldslang,
(midgardsorna z. a.), die de geheele wereld omgeeft; zij was een kind van Loki.
Jornáda, f. sp. (spr. chor-) „dagwerk" : bedrijf
van een drama.
Josaphat, hebr. „Jahweh richt", rechtplaats;
dal Josaphats Joël 3, 2 en 12.
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Joseph, hebr. mansn. (jósêph, eig. hij voegt bij)
toegevoegd, kuisch, eerbaar jongeling (naar den
zoon van den aartsvader Jakob); soort van dun
fransch papier; rijkleed, amazonenkleed der
dames; vrouwenrok in Engeland; — Josephine,
f. vr. naam: de toegevoegde; — josefinos, pl sp.
aanhangers van Joseph, koning van Spanje
(1808-13)z. v. a. Afraneesados; — josephinisnie, n. de van Joseph II uitgegane inrichting der kath. kerk, welke eene van den paus
onafhankelijke stelling in Oostenrijk ten doel

heeft.

Josephshuwe "k, n. lat. (matrimonium virgi-

n) huwelijk, waarbij volgens voorafgesloten

overeenkomst de sexueele betrekkingen zijn uit
toespeling op Joseph en Maria,-geslotn(m

z. Matth. I, 25).
aéeia of. Jósias, hebr. (jóschijjáh, jóschijjahoe,
gr. Iósias) mansn.: de van God geheelde.
assi, ind. duivel, ten onzent Joosje geworden,
uit portug. deos, god.
Jóska, m. heuvel, welke de Turkomannen ter
eere hunner groote dooden opwerpen.
Jooselaar, m. gesponnen katoen uit Smyrna.
Jessoehromie, f. gr. soort van bont schilder-

werk.

Jásua, hebr. mansn. (eig. Jehos joea, d. i. wiens
hulp Jehovah is) : Godhelp.
Jota, f. grieksche i (i), kleinste letter; in het
algemeen en oneig.: letter, punt of puntje, tittel,
het allergeringste of minste; vandaar: geen tittel
01 jota = niets; — jotactsme,, n. te menigvuldige
herhaling der jota; ook onvermogen om de jota
uit te spreken, een wijze van stamelen; — gejoteerde klanken, medeklinkers waarna een i gesproken wordt (in de Slavische talen).
Jouaillerie, n. j o a i 1 l e r i e.
joué, adj. (v. jouer, spelen) eig. gespeeld; fig.
bedrogen.
Jouet, n. fr. (spr. zjoe-è; v. jouer, spelen, van
't lat. jocári, schertsen) speelgoed, speelbal.
Jouissanee, f. fr. (spr. zjoefsáns; van jouir, ge
jauzir, gauzir, it. godére, van 't-niet,provc.

lat. gaudère, zich verheugen) genot, gebruik, bezit; vruchtgebruik.
Joujou, n. fr. (spr. zjoez?óé; vgl. j o u e t)
speeltuig, kinderspel; inz. het voor jaren zoo ge
speelgoed, bestaande in eerre houten schijf,-liefd
die door een snoer uit en in de hand werd gelaten, het op- en afrol-spel.
Joule (spr. joele) f., eenheid van elektr. ar
naar den geleerde : Joule ge--beidsvrmogn,
noemd. Het is de hoeveelheid warmte of arbeidsvermogen door een stroom van één ampère
in een draad met weerstand van één Ohm per
seconde opgewekt; '/o K. G. M. ; 10000 gramcentimeter; 10 millioen ergs.
jour, m. fr. (spr. zjoer; provenc. jorn, it. giorno,
mid. lat. jornus, van 't lat. diurnum, een dag durend, neutr. van dí(trnus, wat bij dag geschiedt,
v. dies, de dag) dag; ook: ontvangdag in jour
houden; — d jour, m. in den dag (gezet), d. i.
zoo, dat het licht doorschijnt, doorzichtig, doorbroken, getralied, slechts ingerand (van edel
gebruikt); Kmt. tot op den loopenden-sten
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dag in orde (b. v. het grootboek is nog niet geheel d jour); — du jour of de jour, aan de dagorde,
aan de dienstbeurt zijn, den dagdienst hebben
(van officieren, enz.); — jours de grace (spr. zjoer
degrás'), pl.,z.v.a.res pij td age n(z.aid.);
— gout du jour, de op 't oogenblik heerschende
smaak; — chr du jour, modekleur; — plat du
jour, gerecht dat op bepaalde uren van den dag
voorhanden en tegen vasten prijs te verkrijgen
is (in restauraties); — journaal, n. (it. giornale
mid. lat. jornale; eig. adj.: dagelijksch) dagboek;
dagblad, en in 't algemeen c o u r a n t, tijdblad,
tijdschrift, week- of maandblad; Kmt. handelsboek, waarin allevoorkomendehandelszakennaar
volgorde der dagenwordengeboekt ,dag- ofmaandboek ; — journallseeren (spr. s= z),de dagelijks voor=
vallende zaken in het dag- of maandboek brengen ;
— journalísme, n. barb. lat. tijdschriftwezen; 't
schrijven van tijdschriften en dagbladen; —
journalist, m. (fr. journaliste) dagbladschrijver,
tijdschriftsteller, uitgever van of medewerker
aan een dagblad of tijdschrift, courantier; ook
iemand die op diëet gesteld is; — journafiatieum,
n. leesgezelschap voor tijdschriften; ook voor
daarover ; — journalistiek, f., z. v. a.-lezing
j ournalisme; — jomnalier, m." fr. (spr.
zjoernaljé), journalière, f. (spr. —ljèr') dagelijksch
daagsch; veranderlijk, onbestendig, die heden
dus, morgen zoo gestemd is; als subst. d.aglooner; — jonrnalibre, weleer: dagelijksche post of
reisgelegenheid tusschen twee plaatsen; — journée, f. (spr. zjoerné) dag, dagwerk, dagloon; —
f emme de journée, werkster; — vivre au jour (spr.
uiwr'ozjoer) la journée, van de hand in den tand

leven.
joviaal, adj. fr. (jovial, it. gioviále, van 't lat.
Joviàlis, tot Jupiter, oud. lat. Jovis, behoorende,
wiens ster volgens de astrologen den menschen
vroolijkheid mededeelt) blijmoedig, blijgeestig
vroolijk, lustig, opgeruimd; — jovialist, m. barb,
lat. vroolijke raad, hofnar; — jovialiteit, f. (fr
jovialité) blijmoedigheid, vroolijkheid, enz. ; —
joviale lijn, f. in de gelaatkunde : de tweede
hoofdlijn van het voorhoofd naar beneden.
Jovilablum, n. nw. lat. (v. Jupiter, genit.
Jovis) werktuig ter voorstelling van Jupiter en
zijne 4 trawanten of wachters, voor een gegeven
tijdstip.
Jovinianísten, m. pl. aanhangers van J o v i
i a n u s, een monnik in de 4de eeuw, die meen--n
de, dat de doop de zondigheid wegnam. Hij bestreed het vasten en kwam op voor het huwelijk.
Hij was een der oudste voorloopers van Luther.
joyeux, adj. fr. (spr. zloaléu; v. joie, provenc.
joia, it. gio ja, van 't lat. gaudium, vreugde, pl.
gaudia) vroolijk, blijde, verheugd; — joyeuse
entrée, f. fr. (sjoajeuz' anlré), eig. blijde inkomst,
vroolijke intocht; benaming van de gewichtige
privilegiën der stènden van Brabant (met insluiting van Antwerpen) en Limburg, welke de hertogen bij hunne huldiging vóór den intocht of
de e n t r é e in de hofstad moesten bezweren.
Het gewichtigste punt daarbij was, dat, zoodra
de hertog een dier privilegiën mocht opheffen,
geen onderdaan verder tot gehoorzaamheid j e-
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gens hem zou verplicht zijn; ook het geschenk, Juda, later een lid van het gansche volk der
Israëlieten; - judaisme, n. nw. lat., jodendom;
dat de vorst bij die gelegenheid ontving.
Jozef, nederl. vorm van J o s e p h, z. ald. - jndaiseeren (spr. s=z) jood worden, zich
Juan, (spr. choeán) sp. mansn., ontstaan uit laten besnijden; joodsch spreken, joodsche
Johannes (z. ald.).
taaleigenheden gebruiken; z. h e b r a i s e er e n.
Juba, f. lat. manen; helmbos.
Judas, hebr. mansn. (de gr. en lat. vorm van
Jubal, m. stamvader van alle toonkunstenaars en uitvinder der muziek (zie 4e boek Mozes, Juda) inz. Judas Iskariot, de apostel, die Jezus
verried; - judas-kits, m. verraderlijke kus; 21); Muz. orgelstem van 2 of 4 voet.
judas-baar, n. rood, resachtig, vossig haar; Jubé, n. fr. (spr. zju-) z. v. a. o x a a 1.
Jubel, m. (het naast wel van 't midlat. judas-lach, m. valsche lach; - judas-loon, n.
jubilus, lat. jubilum, vreugdgeroep, jubiláre, belooning, die de verrader of die iets heiligs
juichen; in de volgende afleidingen echter ver voor geld enz. opoffert, ontvangt; ook : datjóbêl, d. i. hoorn, als blaas--wantmehbr. gene waarmede een verrader weldaden verinstrument. Bij de Joden heette ieder 50ste jaar, geldt; vandaar ook: judassen, plagen, kwellen.
waarop naar de mozaische wet door 't gansche
Judex, m. lat. (vgl. j u d i c e e r e n) reehland de bazuin moest geblazen worden: jaar ter, pl. judices; - sub judwe, onder den rechter,
des jobels of hoorns) een vreugdgescheeuw, d. i. nog onbeslist; - Judicum (stil. lil er), het
-gejuich; - in dulci jubilo, lat. eig. in zoeten boek der Richteren, in het 0. T. ; - judex z
jubel, d. i. vroolijk, onbezorgd en lekker (leven); quo (n. 1. appel atur), de (lagere) rechter, van
- jubilwum, n. nw.lat. (lat. annus jubilc?us, welken men hooger kan appelleeren; - j. ad
naar het hebr. gevormd) fr. jubilé (spr. zjubilé) quern (appellatur), de (hoogere) rechter, op
jubelfeest, jubeljaar, jubeljaarfeest, jubelvie- wien men zich beroepen kan; - judex compélens,
ring van een afgeloopen tijd van 100, of 50, of fr. juge comp~ (spr. zjuuz j' konpeíd3),
soms ook slechts van 25 jaar; - jubilaris, m. bevoegd, behoorlijk, onverwerpelijk rechter; jubelvierder, iemand, die zijn jubelfeest viert; - j. compromissariius, door partijen zelf gekozen
jubileeren, lat. (jubilàre) jubelen, juichen; ook rechter; - ?. corruplus, omgekocht rechter; zijne 50- of 25-jarige ambtsbediening of echt j. delegatus, afgevaardigd rechter, d. i. een door
vieren, gouden en zilveren bruiloft-vernig den vorst of door een opperrechter voor een
houden; - jubilAte, lat. derde zondag na pa- enkel geval of Bene bijzondere klasse van zaken
schen, naar het aanvangswoord van een latijnsch gestelde rechter; - j. incompétens, lat. onbegebed in de R. Kath. kerk: jubilate, etc., naar voegd, ongeldig rechter; - j. inferior, onderPsalm 66 of 100 (juicht! enz.), vandaar de rechter; - j. requisitus, gevraagd of verzocht
leipziger j u b i l a t e-m i s (jubelmis, voor rechter; - j. superior, opperrechter; - ad su
appelleeren of p r o--periómjudc
maandag na-jarsofpchmi),detn
gemelden zondag een begin neemt.
v o c e e r e n, zich op den hoogeren rechter beJubis, m. pl. fr. (spr. zjubi) in de zon ge- roepen; - judices in partibus, pl. bisschoppen,
droogde druifrozijnen of kistjes-rozijnen uit die krachtens Bene pauselijke benoeming in
Provence.
naam van den paus beslissen of vonnis spreken.
Juehart of juehert, n. (verwant met het lat.
Judge, m. eng. (spr. dzjudz j') rechter (fr.
jugérum en het duitsch j o c h, juk, als land- j u g e; vgl. j u d e x); - judg(e)ment, n. (spr.
maat) zekere landmaat, ongeveer een morgen dzjudzjrnent) oordeel, vonnis.
lands in Opper-Duitschland; in Zwitserland
judieeeren, lat. (judicáre, v. jus dicáre, recht
een akkermaat van 40,000 vierkante voet = spreken), oordeelen, richten, een vonnis vellen,
36 are, in fr. Zwitserland a r p e n t geheeten. vonnissen, beslissen; - judlea, 5de zondag in
Jueht, juchtleder, n. (v. russ.: ju f i, juchij, de vasten, naar de aanvangswoorden van den
d. i. een paar, omdat de vellen paarsgewijs, tekst in de R. Kath. kerk op dezen zondag uit
met bast samengenaaid, bewerkt en ook zoo Ps. 43: judica me etc., d. i. richt mij enz., ook
in den groothandel verkocht worden) soort ' de zwarte zondag geheeten; - judieàvan zeer week, lenig, waterdicht, met beuken bei, adj. (lat. judicacbilis, e) waarover zich een
berkenteer ingewreven en vandaar-olief oordeel laat vellen, oordeelbaar; - judiestie
sterkriekend rood runder- of paardenleer.
(spr. t=1s) f. (judicatio) beoordeeling, beslisjucundi acti labores, lat. aangenaam (is) sing; - judieatá riseh, adj. later (lat. judicatorl us,
gedane arbeid, d. i. na gedanen arbeid is het a, um) rechterlijk; - judieátum, n. oordeel,
goed rusten (citaat uit Horatius).
rechterlijk bescheid, uitspraak, vonnis; Jueker, m. ho g. klein hongaarsch paard. judicàlus, m. lat. rechtersambt; - res judicaía,
Jueunditeit, f. lat. (jucunditas, v. jucündus, f. rechtsgeldig vonnis, ook de door zulk een
a, um, aangenaam, verblijdend) aangenaam- vonnis geëindigde zaak; - judieatuur, f. nw.lat.
heid, vermakelijkheid, genoegen.
rechtersambt; - judicatuurbank, f. handelsJuda, m. hebr. mansn. (jehï dc hh) : de gepre- gerecht, rechtbank van koophandel.
zene; de 4de zoon van den aartsvader Jakob,
Judicium, n. lat. (vgl. judex) gerecht, rechts
ook zijn stam; sedert de splitsing des rijks een
gerechtelijk onderzoek; oordeel, mee -plegin,
bijzondere staat; vandaar Jood, m. pl. Joden,
rechterlijke uitspraak; rechtszaak, rechts -nig,
(hebr. Jehoedt, pl. jehoedïm; lat. Judaeus, pl.
gerechtshof, rechtbank; ook oordeels--gedin;
Judaei) oorspr. een burger van het rijk van vermogen, oordeelskracht of beoordeetngs,

-
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kracht - – in honárem ?udicïi, ter eere van of uit
achting voor het gerecht (verschijnen); – judunum appellatiónis, appellatie- of beroepingsgerecht; – j. aulicum caesaréum, (keizerlijk)
hofgerecht, de rijkshofraad; – j. cameràle, rijkskamergerecht (vroeger te Wetzlar); – j. censorium, correctioneel gerecht; – j. civile, burgerlijk of vredegerecht; – j. criminále, lijfstraffelijk gerecht; – j. discretivum, juist onder
– j. domes--scheidnborlgvmen;
ticum, (voormalig Westphaalsch) inheemsch of
binnengerecht; – j. duellicum, kamergerecht; –
1. ecclesiasticism, geestelijk gerecht (consistorie);
– j. equéstre, of j. honoricum, eeregerecht; – j.
feudale, leengerecht; – j. ignis, vuurproef, als
godsgerecht; – j. ordinarium, gewoon gerecht,
regelmatige rechtshandeling; – j. parfum, z.
ond. par 2) ; – j. perduelliónis, gerecht over hoog
verraad; – j. seculáre, wereldlijk gerecht; ook
eerie zaak, die voor de wereldlijke overheid
behoort; – judiciàlis, e, en judiciarius, a, um,
of judieiaal, judicieel, adj. tot het gerecht behoorend, gerechtelijk, rechterlijk; – judicialiIer, adv. gerechtelijk, rechterlijk; – judieiëus,
adj. nw.lat. (fr. judicieux) oordeelkundig, van
goede beoordeelingskracht, verstandig, vernuftig, scherpzinnig, wel overlegd en wel overleggend, zinruk.
Judleum, z. ond. j u, d e x.
Judith, hebr. (f ehudith, gr. Judith) vr. naam,
z. v. a. Jodin of belijderesse Gods.
Juégo, n. sp. (spr. eh–) spel; speelplaats.
Juéz, m. sp. (spr. ch–) rechter (lat. judex);
i. de paz, (fr. juge de paix) vrederechter.
Juffer, f. Mar. beslagen blok met gaten, dienende om de hoofdtouwen van buiten aan de
schepen te zetten; – juffers, f. pl. korte scheepsmasten, die uit Riga en Memel komen; ook het
dunne daksparrenhout uit Noorwegen.
Juft, z. j u c h t.
jugaal, adj. lat. (jugàlis, v. jugum, juk).tot
het juk behoorende, daarop gelijkende, samengevoegd; – jugaal been, Anat. jukbeen; –
jugale naad, juknaad ; – jugum, n. Bot. juk,
twee tegenoverstaande blaadjes (bij de gevinde
bladeren).
jugubel, adj. later lat. (jugabilis, v. jugáre,
verbinden) samenvoegbaar, vereenigbaar.
jvge, m. fr. (spr. zjuuz j' ; van 't lat. f udex)
rechter; – juge competent, z. judex compétens; –
juge consul, (spr. konsuul), lid van een handelsrechtbank; – juge de paix, m. (spr. –d'pè)
vrederechter; – jugement, n. (spr. zjuuzf mán)
z. V. a j u d i c i u m; – jugeeren (spr. zjuz jeeren) oordeelen, beoordeelen, vonnissen.
jugulair, adj. nw.lat. (v. jugulu7rm, sleutelbeen, keel, van jungére, verbinden) hals of keel
betreffende; – jugulair -ader, of vena iuguláris,
f. hals- of keelader; – jugulares, pl. visschen
met buikvinnen voor de borstvinnen aan de
keel; – jugulàtie (spr. t = ts) f. (lat. jugulatio)
verworging, vermoording; – juguleeren (juguláre)
verworgen; – jugulàtor, m. worger, vermoorder.
Juiek, juik, jux, rekenmunt in Constantinopel
van 833 1/3 piaster = 90 gld.
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Juif errant, m. fr. (spr. zlwieverran) wandelende Jood.
Jujubes, f. pl. fr. (spr. zju-zjuub') roode borst
-beziënvadjuom,brstezi
(gr. dzidzyphon, lat. zizyphus, waaruit het fr.
jujube
jube is ontstaan) inz. in Syrië, in Italië enz.,
vooral tegen hoest, enz. in gebruik; bij ons
een mengsel van gom en suiker.
Jular, z. j oe1ar.
Julep, m. (fr. en eng. julep, it. giulebbe, giulebbo, spr. julepe; barb.lat. julapium; uit het
arab. dsjoeleb, dsjoeláb, van 't pers. goeláb, rozenwater, van Boel, roos, en áb, water) koeldrank,
geneesdrank in Amerika, samengesteld uit
brandewijn, suiker en fijngestooten ijs.
Julfeest, z. j o e l f e e s t.
Julianisten, pl. zie a p h t h a r d o c e ten.
Julien (St.-), m. fr. (spr. sen zjuljen) soort
van Bordeaux-wijn.
Julienne, f. fr. (spr. zjulièn') vr.naam: J u 1 i a,
J u 1 i a n e (z. ald.); – (potage d la) julienne,
groentensoep z. j a r d i n i è r e.
Julius, lat. mansn. (vgl. het gr. inlos, vlasbaard): vlasbaardig, jongeling; – Julia en
Juliana, vr.namen: de maagdelijke, jonkvrouw;
– Julius of Juli, (uit den genit. julii, ontstaan)
7de maand van het jaar, hooimaand (naar men
zegt ter eere van Julius Caesar zoo genoemd,
omdat hij de tijdrekening verbeterde en in deze
maand geboren was, terwijl deze maand vroeger quintilis heette; vgl. evenwel j o e 1 f e e s t,
terwijl niet onwaarschijnlijk de oud-romeinsche
Juli evenals de gotische J i u l e i s tegen den
tijd van den winterzonnestand viel); – jullaansehe kalender, door Julius Cesar ingevoerde
verbeterde tijdrekening, waarbij, in plaats van
het maanjaar, het zonnejaar ter lengte van 365
dagen en 6 uren ten grondslag werd gelegd,
hetwelk daarom het j u l i a a n s c h e jaar
heet. Die tijdsverdeeling, ook o u d e s tij 1
genaamd, is nog in de oostersche kerk, b. v. in
Rusland, gebruikelijk. In de westersche kerk
echter werd zij onder paus Gregorius XIII, in
1582, door geleerden nauwkeuriger, en wel
op 365 dagen 5 uren 48 minuten en 45 seconden,
berekend, en zoo ontstond de thans nog bij ons
gebruikelijke nieuwe stijl of gregoriaansche kalender, die van den ouden
thans reeds 12 dagen verschilt; waarom men ook
duidelijkheidshalve op plaatsen, waar men nog
den ouden stijl volgt, den ouden datum boven
en den nieuwen daaronder plaatst, b. v. Petersburg, den 10 Augustus ; – juliaansehe pe22
ribde, f. reeks van 7980 jaren, na welker verloop
de zon- en maancirkels, tegelijk met den indictiecirkel, gezamenlijk opnieuw beginnen; men
verkrijgt dit getal, als men gezegde 5 c y k 1 u ss e n (z. ald.) met elkander vermenigvuldigt
(28 x 19 x 15 = 7980).
Juliklap, m. dui. 't naar binnenwerpen van
geschenken op Kerstmis in Duitschland, evenals ten onzent op St. Nicolaasavond.
Jumart, fr. (spr. zjumár') of jumar, m. fabel
gewaande-achtigeoszlfmu,pard
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bastaard van het paarden- of ezels- en rundergeslacht.
Jumeaux, pl. fr. tweelingen; - his j., twee
naast elkaar geplaatste bij elkaar passende
eenpersoons bedden.
Jumelles, pl. fr. (spr. zjumèl; v. jumeau, jumelle, tweelingsbroeder, tweelingszuster) eig.
vrouwelijke tweelingen; fig. iets dat uit 2 gelijke,
bijeenbehoorende deelen bestaat, inz. een dubbel
oogglas, tooneelkijker met dubbelen koker,
voor beide oogen te gelijk, vgl. b i n o c 1 e; jumelle stereoseopique, op een binocle gelijkend photographie- toestel, gemakkelijk draag
-bar.
Jumpers, m. pl. eng. (spr. dzjumpers; v. jump,
V. jump, springen) eig. springers ; dieven, die
door de vensters inklimmen; methodistensecte in Z. Wallis en Amerika.
juncéus, a, um, adj. lat. (v. juncus, bies of
riet) Bot. biesachtig.
jungeeren, lat. (jungére) verbinden; - junetuur, f. (lat. junctura) verbinding, voeg, gewricht; ook toestand, omstandigheid, tijds
samenloop.
-gewricht,
Jungfrau, f. zw. juffrouw, maagd.
Junggrammatiker, m. dui. taalgeleerden die
(± 1880) o. a. de stelling verkondigden, dat de
klankwetten geen uitzondering toelaten, zoodat afwijking daarvan door analogie verklaart
moet worden.
Jungh., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor F. W. Junghuhn (gest. 1864).
Jungle, z. dsjunge1.
Junior, m. lat. afgek. jun. (compar, van
juvénis, jong, jeugdig) de jongere (in tegensta
met senior, de oudere inz. ter onderscheiding
van personen met denzelfden naam) ; - junïoraat, n. nw.lat. geval, waarbij de jongste in de
jongste linie tot de erfopvolging komt.
Junipërus, m. lat., jeneverstruik en -boom en
het gansche plantengeslacht, waartoe hij behoort.
Junius, m. lat., of Juni (uit den genit. Junii
ontstaan) zesde maand van het jaar, zomermaand; waarsch. naar de godin J u n o benoemd, aan wie deze maand geheiligd was.
Juno, lat. of Her a, gr. f. Myth. opper
-godin,etrschjal bersch
der goden en menschen, Jupiters zuster en
gemalin; ook eenti der kleine planeten tusschen Mars en Jupiter, in 1.804 door M a rd i n g te Lilienthal ontdekt; - Juno's vogel,
de pauw; - junónisch, adj. op Juno gelijkende,
grootsch, trotsch, vol majesteit; - junonium,
n. nw.lat. een oudere naam voor k a d m i u m
<z. aid.).
Junta, f. sp. (van 't lat. junctus, a, um, ver
jungére, vgl. j u n g e e r e n)-enigd,partc.v
vereeniging, verbintenis, vergadering, vandaar
handelsjunta, gezondheidsjun ta, apostolische junta enz.: inz.
raadsvergadering in Spanje en Portugal; volkscomité, regeerings- comité (vgl. c o m i t é).
Jupe, f. fr. (spr. zjuup'; mid.lat. jupa, it.
giubba, sp. aljuba, van 't arab. dsjoebbah, eene
katoenen tunica) kort, inz. vrouwelijk kleeKRAMERS- ZONDERVAN.
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dingstuk, lijfje; inz. vrouwenrok, onderrok; jupe-culotte, f. soort rok, die veel op een broek
gelijkt, rokbroek, z. v. a. haremrok; - jupon,
m. (spr. zjupón, prov. en sp. jubon, it. giubbone)
onderrokje, korter dan de j u p e.
Jupiter, eigenlijk Juppiter, m. lat. Myth.
(gevit. J o v i s; verkort J u p ij n) de opperste
en machtigste god, vader der goden en menschen, de dondergod of donderaar, door de
Grieken Z e u s (z. a.), ook K r o n i o n, geheeten, een zoon van Saturnus en R h e a
en broeder van Neptunus en Pluto; ook
de grootste planeet van ons zonnestelsel (die
ongeveer 12 jaar voor zijn omloop noodig heeft
en door 4 manen begeleid wordt); - a Jove
principium, de aanvang bij Jupiter, d. i. bij de
hoofdzaak moet begonnen worden, dan: de
geestelijkheid eerst! - jupitriseeren (spr. s=z)
(fr. jupitriser) uitspattend, wellustig leven.
Jupujuba, m. brazil. N. H. soort van goudlijster in Brazilië, die een lang beursvormig nest
van riet en biezen bouwt.
Jur., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Jurine (gest. 1819).
jura, z. ond. jus.
Jura-formatie, f. (spr. t = ts) mid.lat. Juravorming, Jura-groep, oölith-formatie, afdeeling
der sedimentaire gesteenten, welke het eerst
in - het Jura-gebergte werd waargenomen,
in w i t te j u r a (inz. heldergekleurde kalksteen, kuitsteen en van holten doortrokken
dolomiet), b r u i n e j u r a (inz. bruinachtige
of geelachtige leem, mergel en zandsteen)
z w a r t e j u r a of l i a s (spr. lázds) (inz. bitumineuze mergellei, kalksteen en zandsteen)
onderscheiden. In deze formatie zijn vele fossielen gevonden.
Juramént, n. lat. (juramentum, later lat. in
plaats van 't oude jusjurándum, v. juráre, zweren) eed, eedzwering; - juraméntum aestimatorium, schattingseed ; - j. a f j`ectionis, bezworen
bepaling der waarde van de voorliefde; - j.
asserlorium, bevestigingseed; - j. calumniae, eed
dat men niet liegt, eed voor de goede trouw van
den aanklager; - j. credutilc tis, beëediging der
waarschijnlijkheid; - j. de judicio sisti, belofte
onder eede, om ten bepaalden tijde voor het
gerecht te verschijnen; - j. delátum, geëischte,
opgelegde eed; - j. denegatae justitiae, bezwering van rechtsweigering tegen een lageren
rechter; - j. de slatu libero, eed dat men ongehuwd is ; - j. diffessionis of di f f essorium (vgl.
d i f f i t e e r e n enz.) loocheningseed; - j. dolo,
vi of metu extórtum, door list, geweld of vrees
afgeperste eed; - j. irritum, nietige of vergeefsche eed; - j. mani f estatiónis of m a n i f e s t at i e-e e d, eed, dat bij inventarissen niets verduisterd of achtergehouden is; - j. minoratiónis,
diminutions of munitions, minderingseed, dien
een beklaagde aflegt, als hij de door den eischer
gevorderde schadevergoeding te hoog berekend
acht; - j. o ficïi, ambtseed; - j. paupertatis of
paupérum, eed van armoede, van onvermogen;
- j. principale, hoofdeed; - j. promissorzum,
belofte onder eede; - j. purgatorium, zuiverings42
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eed, waardoor iem. de onjuistheid eener tegen
hem ingebrachte, niet geheel onwaarschijnlijke
bewering bezweert; - j. relàtum, teruggeschoven eed; - j. suppletorium, aanvullingseed, tot
aanvulling van hetgeen aan het volledig bewijs
nog ontbreekt; - j. testium, eed der getuigen; jurátus, m. beëedigde, gezworene; - juráta
deposUio, verklaring onder eede; - jurata renunciatio, afstand bij eede; - jurátor, m. eedzweerder; gezworen getuige; - juratorium, n. bezworen belofte, ook een belofte in plaats van eed.
jure, juris, enz., z. ond. jus.
Juré, m. pl. jurés, fr. (spr. zjuré; van jurer,
zweren, lat. jurare, vgl. j u r y) gezworene,
medelid van eene j u r y.
juridisch, adj. lat. (juridicus, a, um) als adverb.
ook jurice, overeenkomstig de rechtsleer en de
rechten, gerechtelijk, rechtsgeldig.
Juriseonsf ltus of jureconsultus, m. lat. (afgek.
ICtus) rechtsgeleerde.
Jurisdictie (spr. l=s) f. lat. (jurisdictie) rechts
rechtspleging; rechtsmacht, ge--handelig,
rechtsdwang, rechtsgebied; - jurisdietto communis, gemeenschappelijke rechtsmacht, die
aan verscheiden gerechtsheeren te gelijk toekomt; - j. criminális, lijfstraffelijke rechts
j. ecclesiastics, geestelijke rechtsmacht;-macht;
- ;. patrimoni is, rechtsmacht van een erfelijk
ambachtsheer; - j. seculáris, wereldlijke rechts
territoriàlis, landsheerlijke rechts-macht;j.
-macht,souverin.
Jurisprudéntie (spr. t = ts) f. lat. (jurisprudentia) rechtsgeleerdheid, rechtswetenschap.
Jurist, m. (mid.lat. jurists; v. jus, juris),
rechtskenner, rechtsgeleerde, leeraar in de
rechten; beoefenaar van het recht; - juristenrecht, door de ontwikkelende wetenschap der
rechtsgeleerden ingevoerd recht, in tegenstelling met het gewoonte- en ook het wettelijke
recht; - juristendag, jaarl. vergadering van
ned. rechtsgeleerden; - juristisch, adj. den
rechtsgeleerden eigen, de rechtsgeleerdheid betreffende; ook z. v. a. juridisch.
Juristitium, z. justitium.
Jurriaan, z. George.
Jurte of joerte, f. (russ. jurla, vgl. het perz. joerd,
joerdah, joerdf, kamer) hut of tent der zwervende stammen in Siberië; ook winterwoning
der Kamtsjadalen, bestaande in eene uitholling van den grond met een dak daarover.
Juruk, m. turk. nomadische herders in KleinAzië.
Jury, f. eng. (spr. dzjoeri; ook fr. jury, spr.
zjuri; van 't lat. juráre, fr. jurer, zweren) gezworen gerecht, rechtbank van gezworenen,
bestaande uit beëedigde, onbesproken burgers,
die na het hooren der getuigen uitspraak doen,
oorspr. in Engeland; ook: commissie van beoordeeling bij tentoonstellingen, prijsvragen
enz. ; - juryman, m. (spr. dzjoerimen), gezworene,
lid in een gerecht van gezworenen; - pl. jurymen.
Jus, f. en n. fr. (spr. zju; van 't lat. jus, sap,
saus) vleeschnat, j e u; - jus de tabletíes, tot
koekjes verdikt vleeschnat, gew. tafel-bouillon.
jus, n. lat. (voor ju-us, v. jungére, binden,

voegen, dus: bevoegdheid) recht, gerechtigheid; bevoegdheid, aanspraak; macht om
recht te spreken; - contra jus in thesi, tegen
een in zijne algemeenheid (abstract) erkend
recht, in tegenstelling met het voor 't bij zondere (concrete) geval voorhanden recht; jus est ars boni ei aequi, het recht is de kunst
van het goede en het rechtvaardige; - jus
abuténdi, lat. recht van misbruiken; recht van
geheel vrij te beschikken over zijn eigendom; summum jus summa in juria, het grootste of
strengste recht (is dikwijls) het grootste onrecht,
- pl. jura, rechten, wetenschap van het recht,
b. v. jura s t u d e e r e n; ook gerechtigheid,
m f ésta jura et veriiàbevoegdheid; - contra ani
tem, tegen erkende rechten en waarheid; - jura
cessa, afgestane rechten; - erga jura cessa, tegen
afstand van alle rechten; - jura cleri, rechten der
geestelijkheid; - jura et actiones, rechten en gerechtigheiden; - jura honoris, eererechten, met
welke geen voordeel verbonden is ; - jura stolae.
rechten of ambtsvoordeelen van een priester
(van stola, een priesterrok); - jure (ablat v. jus)
of de jure, ook ex jure, met recht, van rechtswege ; - jure divino, naar of door goddelijk recht;
- jure hereditario, door erfrecht; - in mum
de jure, z. ond. quantus; - omni jure, met alle
recht; - salvo jure, enz., z. ond. salvus; Wis,
(gen. van jus), rechtens; - quid juris, wat rechtens is; - sui juris z ij n, zijn eigen meester zijn;
van zich zelven afhankelijk, vrij van vaderlijke
macht zijn; het tegengestelde van alien juris,,
aan eens anders macht onderworpen, niet zijn
eigen heer zijn; - jurisconsultus, z. ond. j u r i sc o n s u 1 t u s; - jurisperitus, een in het recht.
ervarene, rechtskundige; - juris practicus, die de
rechtsgeleerdheid uitoefent, een practizijn; - jurir
studiosus, iemand die de rechten beoefent, student in de rechten; - juris utriüsque candid vs
of afgek. J. U. C., candidaat in de beide rechten
(het burgerlijke en geestelijke recht); - juris
tdriusque doctor of afgek. J. U. D., doctor der
beide rechten; - juris utriusque litertros of
afgek. J. U. L., licentiaat der beide rechten; jus abaliendndi, vervreemdingsrecht; - jus
abellagli, bijenrecht; - jus abstinéndi, recht om
binnen zekeren termijn van eene erfenis af te
zien; - jus aecrescéndi, recht van aanwas, bevoegdheid om het erfdeel van een medeërfgenaam, die het zelve niet aanvaarden wil of kan
over te nemen; - jus ad rem, persoonlijk recht
tot iets; - jus adversus ecclesiam, recht van den
staat, dat de kerk voor zijne rechtbanken recht
neme en geve; - jus advocatiae, nw.lat. beschermrecht; - inz. j. advocatiae ecclesiastwae, recht
van den staat om de kerk te beschutten; - j.
aggratiándi, mid.lat. vorstelijk recht der begenadiging; - j. albinagii, z. 1 b i n a g i u m;.
- j. alluviánis, recht der aanwinners op aangeslibd land, recht van aanwas; - j. archfvi, archiefrecht, op rechtsvermoeden der echtheid.
berustende bewijskracht van oorkonden; - j.
antichreticum, recht op het vruchtgebruik van
een pand; - jus aquctus, waterleidingsrecht;_
- j. avocándi, terugroepingsrecht (z. a v o c e e-
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r e n); - j. belli ac (ot et) pascis, lat. recht van
oorlog en vrede; - j. boscándi, recht van den
houthak; – j. caesaréum keizerlijk recht; – j.
cambiàle of cambii, wisselrecht; – j. canonicum
of porti wum, geestelijk of pauselijk recht; ook
k a n o n i e k recht; - j. capiéndi, aannemingsof ontvangrecht (van erfmakingen); - j. cavéndi,
verhoedings- of afvveringsrecht; – j. circa sacra,
rechten in het kerkwezen; – j. civ-le, burgerlijk
recht; – j. CiVitàtjs, stads-. of burgerrecht; –
j. cogéndi, dwangrecht; – j. collectándi, inzamelingsrecht, bevoegdheid om collecten te
houden; – j. commercie, handelsrecht; – j. commune, algemeen recht; – j. compascui of compascendi, recht van gemeene weide op een stuk
land; – j. congrui, recht van naasting, van
terugkoop, van inlossing; – j. connubii, lat.
recht tot het sluiten van een geldig huwelijk; –
j. consueludinarium, gewoonterecht; – j. controvérsum, betwist recht; – j. convenándi, mede
bevoegdheid tot gemeenschappelijke-jachtre,
jacht; – j. coronae, recht der kroon; – j. criminàle, lijfstraffelijk recht; – j. decimándi, tiendrecht; – j. denominándi, recht van voordracht,
benoemingsrecht (tot een ambt); – j. de non
appellándo, recht der onberoepelijkheid; – j.
de non evocándo, recht om alleen daar ter recht
te verschijnen, waar men werkelijk on--bank
derdaan is (vgl. e v o c a t i e); – j. deportus
of deportuum, recht van vele bisschoppen van
vacant wordende prebenden de inkomsten te
trekken; – j. detractiónis of delráctus, het af
recht dat betaald moest worden-tochsre,
bij overgang van eigendom aan vreemdelingen;
– 1. devolutiónis, z. devolutie-recht; –
j. dispensándi of dispensations, recht tot vrijstelling of tot ontbinding van plicht; – j. dimnum
goddelijk recht; – j. dominii, eigendomsrecht; –
j. ecclesiasticum, kerkrecht; – j. eligéndi, kiesrecht; – j. emigrándi,, recht tot uittrekken naar
't buitenland; – j. eminens, opperste recht
van den staat om desnoods op privaatrechten
inbreuk te maken, b. v. bij onteigening enz. ; –
j. emphyteuséos, gr. (vgl. e m p h y t e u s i s)
erfpachtrecht; – j. emporii (vgl. e m p o r i u m),
stedelijk recht, volgens hetwelk een tijdlang de
ingevoerde waren opgeslagen en alleen aan burgers dier stad verkocht mochten worden; – j.
episcopale (vgl. e p i s c o p a a 1), bisschop
recht; – j. exclusive, z. v. a. exclusive-pelijk
(z. aid.); – j. fenestrárum, vensterrecht; – j.
f etidle, herauts- of gezantenrecht; – j. feudale,
midlat. leenrecht; – j. fisci, lat. recht der staatskas; – j. fbi, recht van vruchtgebruik; –
j. gentium, volkenrecht; – j. geranii, kraanrecht;
– ;i. germanicurn, mid. lat. duitsch recht; – j.
gladli, lat. eig. zwaardrecht; recht over leven
en dood; – j. grutiae, mid.lat. vlotrecht, doch
alleen het recht om niet-saamgebonden hout te
vlotten, verschillend van j. ratium, recht om
samengevoegd hout te vlotten; – j. hereditarium of successions, erfrecht; – j. humánum,
menschelijk recht; – j. in re, zakelijk recht,
het recht, dat men op eene zaak heeft, zonder
opzicht des persoons; – j. intrdae, recht van
-
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den vorst om overreiking der poortsleutels
van de burgers te verlangen; – jus jurándum, z.
j u r a m é n t; – jus Justinianèum, door keizer
Justiniaan verordende verzameling van oude
en nieuwe rom. wetten en rechten; – j. manccarium, vuistrecht; – j. mercantile, nw.lat. koop
handelsrecht; – j. militare, lat.-mansrecht,
krijgsrecht; – j. modes
' e castigándi, recht tot
matige straffen; – j. municipale of municipii,
recht eerier landstad; – j. naturae, natuurrecht
of recht der natuur, het tegengest. van j. positicum, nw.lat. gezamenlijke rechten of wetten, die
op de willekeur van den wetgever gegrond zijn;
– j. non scriptum, lat. (ongeschreven) recht der
gewoonte; – j. occupándi, toeëigenings- of inbezit-nemingsrecht; – j. optibnis, kiesrecht; –
j. partieuláre, bijzonder recht, inheemsche of inlandsche verordeningen en gewoonten, stads en landrecht; – j. pascéndi, weiderecht, drijfrecht; – j. patriae poteslatis, recht der vaderlijke
macht; –j. patrondtus of patronaatrecht
recht der pastoriebezetting, kerkambtsrecht;
beschermrecht; – y. peregrini, vreemdelingsrecht; – j. pers ~, persoonlijk recht of recht
op een persoon; – j. pignorándi, verpandingsrecht; – j. pontificium, pauselijk recht; – 9.
positivum, z. boven j. naturae; – j. postlimiinii, z.
p ost 1 i m i n i u m; – j. praelatiónis, of j.
potlus, voorkeurrecht of recht tot voorkeur van
het eene boven het andere; – j. praesentándi
of praeseedatiónis, nw.lat. voorstellingsrecht tot
ambten; – j. praesidii, - voorzittersrecht; – j.
praevenándi, recht der voorjacht; – '. priae
noelis, lat. vermeende voormalige rechten van
den heer om elke tot zijn lijfeigen onderdanen
behoorende bruid in de eerste nacht van haar
huwelijk te ontmaagden; eigenlijk alleen gegrond
op het recht van den heer, zijn toestemming tot
het huwelijk te moeten geven, derhalve veeleer
een te betalen geldsom voor de toestemming tot
het huwelijk; – j. primarum precum, recht der
eerste bede; – j. ~i lidti, nw.lat. recht tot het
eerste bod bij veilingen; – j. primogeniturae, recht
der eerstgeboorte; –j. privátum, bijzonder recht,
burgerlijk recht; – y. proponéndi, recht tot
voordracht; – j. protimiséos of protimeséos, gr.
recht van voorkoop; – j. provinciale, lat. landof gewestelijk recht; – j. publicum, staatsrecht;
– 1. quaesitum, welverworven recht; – y. quiéseens, rustend recht; – j. radicátum, ingeworteld recht; – j. reale, z. jus in re; – j. re f ormánd i,
recht van den staat om kerkelijke inrichtingen
te bepalen; – j. regale, koninklijk recht of in 't
algemeen het recht of voorrecht van den
hoogsten landsregent; – 9. relentiénis, weêrhoudings- of bijbehoudingsrecht;– j. retorsiónis,
nw.lat. wedervergeldingsrecht of vergeldingsrecht; – j. separations, lat. scheidingsrecht; –
j. stapuulae, mid. lat. stapelgerechtigheid of
stapelrecht, recht van verschillende koopsteden,
om doorgevoerd wordende waren bij zich een
tijdlang ten verkoop op te slaan, alvorens zij
verder gevoerd werden; – j. statutáriurn, nw.lat.
grondwettelijk recht; – j. strictum of summum,
lat. stipte, gestrenge of hoogste recht; – j. sue-
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cedéndi of sucsesswnis, z. j. hereditarium; - j.
superioritátis, nw.lat. souvereiniteit, recht van
de hoogste rechtmacht; - j. taliánis, lat. wedervergeldingsrecht, terugwerkingsrecht; - j. translativum, overgeleverd, overgeërfd recht; - j.
tutèlae, voogdrecht, voogdijschapsrecht; - j.
uiendi, gebruiksrecht; - j. venatiónis, jachtrecht,
jachtgerechtigheid, wildban; - j. vicinitátis,
nabuursrecht; - j. vitae et necis, recht over leven
en dood; hoog lijfstraffelijk recht; - j. vocándi,
beroepingsrecht, recht om de uitspraak eener
hoogere rechtbank in te roepen.
jus, turk. honderd; - jus -basji, hoofdman
over honderd, kapitein.

Juslit, f. turksch pond, turksche lira a 100
piasters = /11.—.
jusque, fr. (spr. zjuusk') tot; - jusqu'd un
certain point (spr. zjuuska un sertén poan) tot
op zekere hoogte.
Jugs., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. L. de Jussieu (gest. 1836).
Jüssie, f. lat. (jussio, van jubëre, bevelen)
bevel van een vorst; - jussu, adv. op bevel; jussivus of jussief, m. nw.lat. z. v. a. i m p era t i v u s.
juste, adj. fr. (spr. zjuust' ; v. 't lat. justus, a,
um), juust, als adverb. justement (spr. zjuust',
gem. ook juustemént uitgesproken) j u i s t,
nauwkeurig, precies, net zoo; juist nu, of thans
billijk, rechtvaardig; - juste milieu, n. (spr.
zjuust' mi-ljéu) juiste midden, inzonderheid de
gematigde politieke partij in Frankrijk onder
Louis-Philippe, door de tegenpartij spottender wijs zoo geheeten; - juste au corps, nauwsluitende mansjas; - justesse, f. (spr. zju-stéss')
juistheid, nauwkeurigheid; - justificeeren, lat.

(justi f icdre) rechtvaardigen; verantwoorden,
verdedigen; - ad justi f icandum, ter vergelijking
en bekrachtiging, ter rechtvaardiging; - justifieátie (spr. tie=tsie) I. nw.lat. rechtvaardiging;
verantwoording, verdediging; - justificatuur, f.
goedkeuring, b.v. van Bene rekening.

justeeren, nw.lat. (van 't lat. justus, z. juste)

juist maken, richten, afmeten, vereffenen; ook
ijken, echt maken; het wegen der munten op de
j u s t e e rbálans; - justeerder, m. vereffenaar
der munten, ijker; - justeerplankje, n. plankje om
het waterpas juist te stellen; - justeervjjl, f.
vijl, waarmede b.v. munten naar de zoogen.
leggers op eene balans vergeleken en vereffend
worden; - justorlum, n. vereffeningswerktuig
der lettergieters, een rechthoekig blik tot beproeving van de hoogte der letters.

J'Y SUIS.

in tegenstelling met justitia commutativa, absoluut te werk gaande rechtspleging; - justitia
regnorum fundamentum, gerechtigheid is het fundament der rijken (zinspreuk van Frans I van
Oostenrijk); - justitie-moord, m. ter- dood-brengen van een beschuldigde door de fout van den
rechter bij niet behoorlijk bewezen misdaad; justitiaris (spr. -sti-tsi-), m. gerechtspersoon,
rechter; ook rechtskundig medelid van een college.
Justitlum (spr. -sti-tsi-) lat. (voor juristitium, V. jus, genic. juris, recht, en sisters, doen
stilstaan, sluiten) ook juristitium, nw.lat. n. stilstand van alle gerechtelijke werkzaamheden,
die door buitengewone voorvallen, als oorlog,
pest, aardbeving enz. voor korten tijd kan
plaats grijpen; rechtbankvacantie.
Justorium, z. and. justeeren.

justus, a, um, lat. rechtvaardig, rechtmatig,
recht, behoorlijk; -, Justus, m. mansn.: de recht
- justus posséssor, m. rechtmatig be--vardige;
zitter; - justo tempore, lat. te rechter tijd; - justo
titu-lo, onder billijk voorgeven, rechtmatiger
wijze; - justum necare reges Italiae, het is recht,
de koningen van Italië te dooden (devies van de
c a r b o n a r i (z. ald.) te Italië.)
Justus, judex, z. He b r ae e r.
Jute, f. (spr. zjuut' ; van bengaalsch dschüt)
bastvezels van Corchorus capsularis en C. olitorius, twee aan de linde verwante planten in
Oost-Indië, oost-indische hennep of vlas van
Calcutta, inz. naar Engeland en Noord - Amerika
uitgevoerd en veel voor paklinnen, zeildoek enz.

gebruikt.

Juust, z. juste.
juvantia, n. pl. lat. (v. juvàre, helpen, onder-

steunen) Med. versterkingsmiddelen, die men
tot versterking aan andere geneesmiddelen toevoegt.
Juvénta of juvéntas, f. lat. jeugd, jongelingsleeftijd; bij de Romeinen de vergode jeugd; juvenallën, ji. pl. (juvenalia, v. juvendlis, jeugdig)
feesten ter eere van die godin, door jongelingen
gevierd, die aan haar de eerstelingen van den
uitbottenden baard wijdden; - juvenaat, m.
kloosterlijk intern gymnasium.
Juweel, n. (wellicht uit perz. dsjauhar; eng.
jewel, hoogd. juwèl, fr. joyau, sp. joyel, it. giojella) geslepen edelsteen, kleinood; - juwelier,
m. koopman in juweelen; ook wie edelsteenen,
paarlen enz. in goud en zilver zet, juweelwerker;
- juweeltor (curcutio imperiális), prachtkever in
Brazilië, van het geslacht der olifantjes of snuit torren, een der schoonste kei ers, zoo niet het

Justinus, Justinianus, Justiniaan, m., Justine,
f. lat. mans- en vr.naam : de rechtvaardige, ge- schoonste.
rechte; - justiniaansche codex, z. corpus juris;
juxta en juxtim, lat. daarnaast, daarneven,
- na-justiniaansch recht, het ro-I naastbij ; - juxtaponeeren, lat. , naast elkander
meinsche recht na de tijden der wetgeving van plaatsen; - juxtapositie (spr. -zi-tsie), f. nw.lat.
J u s t i n i a a n.
naast-elkander -plaatsing, aangrenzing; Phys.
Justitie (spr. tie=tsie), f. lat. (justitia) ge- uitwendige aangroeiing, of het toenemen van
rechtigheid; rechtshandhaving, rechtspleging, een lichaam door aangroeiing van buiten.
rechtsuitdeeling; rechtsprekende overheid, gej' y suis et j' y reste, fr. (spr. zji swi é zji rest') ik
recht, gerechtshof, rechtbank, vierschaar; - ben hier en ik blijf hier (beroemd gezegde van
justitia distributiva, I. met de omstandigheden maarschalk Mac-Mahon in den Malakoftoren
rekening houdende, vereffenende rechtspleging; van Sebastopol, 1855).

K.
Zie ook C.
K, als latijnsch getalteeken = 250; -, Ir, =
250,000; in rom. opschriften voor Caeso, ter
onderscheiding van C a j u s; - K. of Kal. afkorting voor kalenden, z. calendae; - Ka. (in almanakken) = kaasmarkt; - K. A. v. W. -__
Koninklijke Academie van Wetenschappen; Kap., kapt. = kapitaal, kapittel, kapitein; kapl. = kaplaken, extrapremie bij de schipperij;
- K. B. = Knight (of the) Bath, z. k n i g h t;
- KG., ook Kil. of K°. = kilogram; - K. G. =
Knight (o f the) Garter, eng. ridder van den kouseband; - K. H. = keizerlijke of koninklijke Hoogheid; - kl. = klasse; - K.•. K.•. = koninklijke
kunst (beginselen der vrijmetselarij); - KM.
kilometer (1000 meter); - K. M. = Knight (of
the) Malta, z. k n i g h t; - K. M. = keizerlijke
of koninklijke Majesteit; - KM2 . = vierkante
kilometer; -. K. M. A. = Koninklijke Militaire
Academie; - K. N. M. = Koninklijke Nederlandsche Marine; - K. N. Y. C. = Koninklijke
Nederlandsche Yachtclub; - Kon., Kron. =
Koningen, Kronieken (de bijbelboeken); - kop.
= kopeken; - K. P. = Knight (of) St. Patrick,
eng. ridder der Iersche Patrick-orde; - kr.
krone, kreuzer; - K. T. = Knight (of the) Thistle,
eng. ridder van de schotsche distelorde; - kub.

= kubiek; - K. W., kilowatt; - K. W. U., kilowatt-uur, z. a. ; - K. y, = de staat Kentucky in
Noord-Amerika; -- K. Z. (op wissels) = kort
zicht; - K. Chem. teeken = kalium; - K. als
muntteeken voor Frankrijk : Bordeaux; voor
Oostenrijk : Kremnitz ; voor het vroegere Polen:
Krakau; in het Duitsche rijk: Straatsburg.
K., bij natuurw. namen G. Kunze (ges t.
1851).
Kaaba, f. (spr. ká-aba) crab. ka'bah, d. i. eig.
in 't algemeen vierkant gebouw, van ka'b, teer
Mohammeds vierkante tempel met den-ling)
zwarten steen te Mekka.
Kaag, f. nederl. vlak vaartuig, met éen
mast en een halven boegspriet, voerende een
sprietzeil en een of twee fokkezeilen, en mast,
dienende tot de vaart op de binnenrivieren.
Káámab, f. soort antilope aan de Kaap, hartebeest.
Kaan, f. algemeene benaming voor een riviervaartuig met vlakken bodem.
Kàán, m. turk. legervorst.
Kaap, z. c a p; - Kaapwjjn, m. wijn van het
Kaapland (Kaap de Goede Hoop); vgl. C o ns t a n t i a w ij n.
Kaapstander, m. z. c a b e s t a n.
Kaart, f. (fr. carte, v. lat. charta, papier) in
het algemeen: stijf blad papier tot verschillende
doeleinden, b.v. visite-kaart, entree-kaart enz.,
s p e e 1 k a a r t e n, beschilderde speelbladen,
naar men wil, uitgevonden in de 14de eeuw ter
verstrooiing van den zielszieken Karel I1
van Frankrijk. De 4 kleuren beteekenen de 4
standen der burgermaatschappij : coeur, hart,

in plaats van choeur, koor : de geestelijkheid (in
Spanje en Italië door een kelk, coppa, aangeduid); pique, lanspunt: adel en militairen (it.
zwaard, spada, bij ons waarschijnlijk met s p ad e verward en thans schoppen genoemd) ; carreau, ruit voor diamant: de handwerks- en
le. klaver : de
handelsstand (it. geld, danaro) ; trèfle.
boeren (it. knuppel, baston). Verder beteekent
k a a r t: schets, planteekening, b.v. 1 a n dk a a r t, geographische afbeelding der aardoppervlakte of van een deel daarvan; h e m e 1k a a r t, afbeelding van den sterrenhemel; z.
ook carta, carte en charta; - kartograaf, kartomantie, z. c h a r-, onder c h a r t a.
Kààwy, m. turk. sterke drank uit geroosterde
tarwe of mais bereid.
Kabádion, n. nw.gr. lange overrok der gr.
wereldlijke geestelijken.
Kabaja, Kabaai, f. ind-holl. jasje of jakje van
katoenen witte stof, als morgendracht; voor de
inlanders is 't langer.
Kabák, of kabaehe, m. russ. bier- en brandewijnhuis, herberg of kroeg in Rusland; als ver
kabatsjók, m. kroegje.
-klw.
Kában, m. gewicht op de Molukken = 45 1/2
kilo.
Kabar, f. mal. tijding; - kabar angin, mal.
windtijding, gerucht.
Kabardynen, pl. tsjerkessisch paardenras uit
de Kabárda in het land der Circassiërs, aan de
noordzijde van den Kaukasus.
Kabaro, f. handtrommel der Egyptenaren en
Abyssiniërs.
Kabasjir, m. hoofd van een kanton op de Sla
opziener eener negorij. -venustiGa;d

Kabbàla of kabbalah, f. (hebr. kabbáláh, over-

levering, ontvangen leer, van kabal, crab. kabala,
aan-, opnemen) mondeling voortgeplante leer
der Joden, geheimenisleer, geheimeniswijsheid
der rabbijnen; ook bewijs van bevoegdheid tot
veeslachten, door de rabbijnen na afgelegd
examen afgegeven; onder de Christenen in da
middeleeuwen: misbruiken van zekere bijbelwoorden met magische bedoeling; ook kunst om
door getallenvergelijking en berekening de toekomst te bepalen; - kabbalist, m. joodsch geheimenisleeraar; - kabbalistisch, adj. met die overleveringsleer overeenstemmend.
Kabel, m. (fr. cable) dik touw, ook streng van
metaaldraad, in 't bijz. voor onderzeesche telegraafverbinding, vandaar : kabelen, telegrapheeren; - kabelbericht, n. telegram; - kabellengte, f. lengtemaat der zeevarenden =

225 M.
Kabeljauw, m. (door omzetting v. 't sp. bacallao, bask. bacaillaba, v. noordamerik. oorsprong)
bekende zeevisch, die, gezouten, a b e r d a a n
(doorgaans laberdaan of labberdaan)
en gedroogd stokvisch of klipvisch
heet; - Kabeljauwsehen, z. H o e k s c h e n.

Zie ook C.
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Kabers, pl. kinderen uit oethiopisch en mulatsch bloed.
Kabeski, m. kleine perz. munt, ± 1 cent.
Kabaai, z. k a p y b a r a.
Kabtien of Kabflen, m. pl. (arab. beteekent:
volksstammen) naam der Berberstammen, in
Al erië, ook z. v. a. Berbers, z. Barber ij e; naast de Arabieren de talrijkste volks
Afrika, waarschijnlijk de afstam-staminN.
oorspronkelijke bewoners van dit-melingdr
land; in Marokko noemen zij zich A m a z i r g h,
in Tunis Kbai1i.
Kabin, n. arab.-perz. bij de Turken en Perzen
huwelijk, dat voor een bepaalden tijd wordt aan
ook weduwgeld voor weduwen en-gean;
turksche pasja's.
Kabinéí, n. (fr. cabinet, spr. --ne, verklw. v.
caban, z. aid. ; v. a. van 't mid.lat. car retum,
van cavum, hol) klein vertrek of bijkamertje,

KADRI,

toestand, v. echein, hebben, houden, zich
bevinden) Med. ongezondheid, ziekelijkheid,
kwaadsappigheid; K. pachydermique, d. i.
ziekelijkheid door huidzwelling, de fr. naam voor
m y x o e d e e m, z. a.; — kaehéktisch, adj.
ziekelijk, bleek en opgezet, kwaadsappig; —
kachekt%us, m. ziekelijk mensch, iemand, die

aan kwaadsappigheid lijdt.

Kaeholóng, kasjolong, m. z. c acholong.
Kadal, f. mal., soort hagedis.
Kadaster, n. (mid.lat. caktstrum, catastum,
it. catastro, catasto, fr. cadastre, hoogd. kataster,
samengetr. uit het mid.lat. capitrastrum, v.
caput, hoofd) openbaar register, inhoudende den
staat der onroerende goederen, om daarop de
belasting op de eigendommen te gronden;
schattingsregister, grootboek, erfregister; —
kadastreeren, in het kadaster brengen, in het
arbeidsvertrek, vorstenkamer, geheime kamer; grootboek schrijven; — kadastraal, adj. wat tot
de gezamenlijke ministers; in engere beteekenis het kadaster behoort; — kadastreur, m. die het
de vorst of een minister zelf met zijn persoonlijke kadaster maakt, landmeter.
raadslieden en medearbeiders (in tegenst. met
Kaddareh of kaddor, n. turk. kort, recht zijdde ministeriën); ook regeering, inz. ten opzichte geweer der s p a h i s' (z. ald.)
van hare betrekkingen met het buitenland;
kaddiseh, z. k a d i s c h.
kamer of verzameling van natuur- of kunstvoort- Kadelieten, z. K a d r i.
brengselen,b.v. kabinet van munten,
Kadeoen, f. turk. slavin van den Grooten
van schilderijen enz.; nog draagt dien Heer, een weinig hooger in rang dan de 0 d anaam eene groote, meestal fraaie kast, weleer 1 i s k e n.
het beste stuk huisraad in Nederland; — cabinet
Kadet, z. cadet.
de lecture, fr. leeskabinet, eene inrichting van
Kadi, m. arab. (pantic. van kadaj, besluiten,
onzen tijd, waarin men voor eene kleine gelde- beslissen, richten) rechter, onderrechter of vrelij ke bijdrage de dagbladen, magazijnen, maand derechter bij de Turken en de volken van mahokan lezen of ook ze huren-werkn,bochusz. medaansch geloof; — kadi -el-asker, kadi -leskiër,
kan, om ze naar huis mede te menen ; — cabinet beide opperrechters in Turkije, na den grootd'awance (spr. —désá1,s') geheim gemak, beste vizier en mufti.
kamer; — cabinets inodores (spr. kabinè-zinodoor),
Kadimi, pl. arab.-perz. de „vroegeren", eene
w a t e r-c 1 o s e t s, reukelooze beste-kamers; secte der Parzen in Indië, die alle feestdagen 30
— kabinets-order, f. verordening, die onmiddellijk dagen vroeger vieren dan de R a s i m i.
van den vorst uitgaat; — kabinets- koetier, m.
Kadisch, káddiseh of kádoseh, hebr. gebed
koerier . in dienst der regeering; — kabinets- voor de afgestorvenen bij de Joden.
Kadizadelieten, z. K a d r i.
kwestie, f. vraagstuk, van welks beslissing het
Kadmia, I. gr. (kadmia of kadmeia, scil. ge,
aanblijven van een ministerie afhangt; — kabinetsraad, m. vergadering der ministers ; — ka d. i. kadmische of thebaansche aarde) steen,
voorwerp uit eene verzameling van-binetsuk, waaruit koper wordt gewonnen, kopererst,
kunstwerken of natuurproducten; iets uitmun- kalamijnsteen, zinkerts, galmei; ook kobalt; —
kadmiologie, f. leer van de aanwending van
tends in zijne soort.
Kabir, m. arab. (eig. g r o o t) munt van ± 3 kobalt; — kadmium, n. blinkend wit metaal,
centen; — kabiren, pl. (gr. kábeiroz) geheimzin op zink gelijkende, door H e r m a n n en
godheden, die in Egypte, Phoenicië, Klein--nige S t r o m e y e r in 1817 gelijktijdig in het zink
Azië en Griekenland vereerd werden en geheime ontdekt, hetwelk met zwavel verbonden (als
kadmiumsulfuriet of zwavelkadmium) eene
en geduchte natuurkrachten voorstelden.
Kabkáb, m. arab. soort houten schoen of schoone gele schildersverf, het zoogenaamde
briljantgeel of kadmiumgeel leholsblok-.
vert.
Yabr, m. serv. kuiper.
Kadmos, m. gr. of Kadmus (lat. Cadmus,
K,abo, m. sp. kaap.
waarsch. v. 't hebr.-phonic. kédem, oostland,
Kabriool, kapriool, z. capriole.
arab. kidm, oude tijd, kidma, voor tijden, voorkábsa, turk. greep, gevest van den degen.
Kabais, f. (verwant met k a b i n e t, c a- heen) fabelachtig phoenicisch vorst, broeder van
b a n. e) klein vertrek, in op schepen, ter E u r o p a, stichter van Thebe en invoerder
berging van voorraad (vandaar k a b u i s- van het letterschrift in Griekenland; zijne gek o o 1) ; hutje, kamertje, hok; de s cheepskeu- malin was H a r m o n i a, Bene dochter van
Mars en Venus.
ken, z. kombuis.
Kadri, Kadelieten of Kadizadelieten, m. pl.
Kahylen, z. K a b i 1 e n.
Kachexne, f. gr. (van kakos, slecht, en hexis, (arab. kadri en kadraijat, v. kafir, machtig, door

KADRI.
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God bepaald) strenge godsdienstige mohammedaansche secte, leden eener turksche gestrenge
monniken-orde, gesticht te Bagdad in 1164 door
Ab dul-Kader-Gui1ary.
Kadsoera, f. jap. kruipheester; 't aftreksel der
bloemen is een haarwaschmiddel.
Kater of kefir, m. turk. ongeloovige, z.
k a f f e r s.
es, ka f as, kooi,
Káfes, turk.(van't arab.-perz. ka /es,
tralie) tralievensters van den harem; vroeger:
staatsgevangenis van de zonen van den sultan.
Kaffa, n. soort van indisch bont katoen.
Kaffar of kaffaro, n. turk. (v. 't arab. ka f arak,
boete, zoen) tol, cijns, opbrengst, inz. belasting,
die in Turkije de daar gezeten chr. kooplieden
moesten betalen, wanneer zij waren van Aleppo
naar Syrië verzonden; ook het intreegeld der
christenpelgrims aan de Turken in Jeruzalem.
Kaffas, pl. crab. (ka ff ah, ka f f at of koelat) uit
palmtakken vervaardigde gereedschappen in
't Oosten.
Kaffenne, z. ond. k o f f i e.
Kaffers, m. pl. (v. het arab. ká/ir, ongeloovige,
niet-mohammedaan, van ka f ara, ongeloovig zijn,
God loochenen; vgl. k i a f i r, c a f a r d, g eb e r .e n en g i a u r) groep van negerstammen
in Z.-Afrika; — kafferwaarden, pl. zuidafrikaansche mijnwaarden op de Londensche
beurs.
Kaffila of kafila, f. arab. reizend gezelschap in
Indië, karavaan.
Kafir, m. ongeloovige, niet-Mohammedaan,
ketter, z. kaffer.
Ka tan, m. turk. (ka f tán, russ. ka f tán, fr.
ca/étan) eerekleed der Turken, lang overkleed,
turksche overrok.
Kapgo, m. jap. draagstoel.
Kahan, z. B a n t a g a n.
Kahoeane, k a w a a n, karetschildpad (z.
carette).
Káhwe, crab. koffie ; winkel, waar men ze in
het Oosten verkoopt, oostersch koffiehuis; —
kahweds ji, m. koffiezetter.
Kald, m. arab. z. v. a. a 1 c a 1 d e (z. ald.).
Kalk, n. of kalke, f. (turk. káfk, nw.gr. kaf ,
boot, bark, it. caicco, sp. caique, fr. caïc of caïque)
lichte turksche kustvaarder (v. 1-7 paar riemen), overzetboot, galeisloep; — kalktsjis, m.pl.
roeiers op de kaiks.
Kalm, m. turk. (v. crab. kam, staande) koster in de moskeeën; — kaimákam, m. turk.
(kátm-makám, V. 't arab. ká m, staande, en
makám, oord., plaats) plaatsvervanger, inz. geheimschrijver en plaatsvervanger van den groot
Turkije; ook plaatsvervanger van een-vizern
tataarsch vorst; — kaimakani, fijn indisch linnen.
Kalman, in de taal van Guyana, z. a 11 i g at o r.
Kaimèh, n. turk. papieren geld.
Káfn, m. hebr. naam (v. kájin, loon; lans;
volgens Gen. 4, 1 zou het beteekenen „ik heb
gekregen", deze etymologie berust echter slechts
op overeenkomst in klank); — kainieten, m.pl.
eene dweepzieke secte der 2de eeuw, die een
zedeloos leven leidde.

KAKISTOKRATIE.

Kain, m. mal. doek in den vorm van een
sarong; — kainpandjang, lange doek, die om
de heupen wordt geslagen.
Kamlet, n. gr. (v. kaenós, vreemd, nieuw) uit
zwavelzuur kali, zwavelzure bitteraarde, chloor
bestaand mineraal; dit-magnesiuwtr
kalibemestingszout bevat gemiddeld 12,4 O/
zuivere kali; in den handel hebben verschillende
kalizouten dezen naam.
K.aiserzinn, n. dui. soort tin, waarvan luxevoorwerpen gemaakt worden, zoo genoemd
naar den fabrikant Kaiser te Krefeld.
Káá, m. ind. schrijver (als afzonderlijke kaste)
Káj, m. russ. g r o g (z. ald.) en dergelijke
drank.
Kajak, f. groenlandsch vaartuigje, dat zeer
lang en smal is, met éene opening in het dek,
waarin juist een man past.
Kajásse, f. soort van turk. schepen van middelbare grootte, met laag boord.
Kajoe, z. c a j o e.
Kajoepoet of kajeput-olie, n. mal. (van kaloe,
boom en poelih, wit) eig. witboomolie, eene
kostbare aetherische olie uit de bladeren van den
kajoepoethoom (Melaleuca cajeputí) in 0.-Indië.
Kajuit, f. (hoogd. kajute, zw. cajuta; fr. cahute,
oudfr. chahulte en cahuelle, hut, v. 't armor.
kaouéd, kooi, kouw, walliQch caned, gesloten,
van eau, sluiten) scheepskamer, verblijf van den
scheepskapitein en ook der voorname passagiers;
vertrekken voor passagiers op stoombooten enz.
Kakadóris, of Meester Kakadoris, schreeuwerige kwakzalver, een figuur uit onze oude
kluchtspelen.
Kakwsthësis of kaksesthëse, f. gr. (v. kakos,
slecht, en oe s t h e s i s, z. ald.) ziekelijk, onbehaaglijk gevoel; — kakempháton, n. verkeerde,
gebrekkige en inzonderheid onwelvoeglijke,
dubbelzinnige uitdrukking.
Kakalexeterla, n. pl. gr. (v. kakos, en alexein,
afweren) Med. middelen tegen kwaadsappigheid.
Kakao, c a cao, f. mexikaansch (kakauatl)
de zaden of boonen van den echten kakaoboom
(Theobroma cacao) in W.-Indië, uit welke de
c h o c o l a d e wordt bereid; — kakaoboter, gezuiverde olie, die men uit de geroosterde en fijngewreven k a k a o b o o n e n trekt; zij heeft,
gestold zijnde, de lijvigheid van talk en wordt
niet licht rans ; men gebruikt ze in de geneeskunde en tot het maken van k a k a o-z e e p.
Kakap, m. mal. veelgegeten visch in Indië,
ook „kaalkop" geheeten.
Kakas, m. hong. (v. káka, linze, bus) geroosterde maiskorrels, een geliefkoosd gerecht in
Zevenbergen.
Kakatoe of kakketoe, m. mal. (kaka-th,
d. i. nijptang, naar den vorm van zijn bek) de
witte bosch- of grot-papegaai met een kuif op
den kop, in Ned.- Indië, inz. op de Molukken.
Kakemono, f. jap. plaat, die opgerold kan
worden; wandversiering.
Kakémphaton, z. ond. kakaesthesis.
Kaki,, zie khaki.
Kakis!tokratie (spr. tie = tsie), f. een nieuw ge vormd gr. woord als tegenstelling van a r i s-
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t o k r a t i e; van het oudgr. kákislos, slechtste
superl. van kakós, slecht) heerschappij der
slechtsten.
Kakkerlak, m. (zuid-amerik. kakerlakki) soort
van lichtschuwe insecten in Z.-Amerika, ook
t a r a k a n geheeten, eene in Nederland bekende huisplaag, vooral in streken, waar zij
door schepen aangebracht zijn (Blatta.); lichtschuwe menschen, z. a l b i n o s.

Kakketoe, z. kakatoe.
Kakma, turk. gedreven werk.
kak-nibudj, rus. ten halve; met moeite; 't zal
wel gaan.
Kakoeholie, f. gr. (v. kakos, slecht, en cholè,
gal) Med. slechte hoedanigheid der gal, galbederf; – kakoehóliseh, adj. daaraan lijdend of
daaruit voortspruitend; – kakochroee, f. ongunstig uitzicht, ziekelijke huidkleur; – kakoehylie, f. slechte hoedanigheid van de chijl, van het
melk of voedingssap; – kakoehymie, f. gebrekkige bereiding van de spijspap in de maag, de
ziekelijke toestand der vochten; – kakodwmon,
m. booze geest; – kakodsemonie, f. ongelukzaligheid; bezetenheid door booze geesten, razernij ; – kakodoxie, f. slechte naam, ongunstige
bekendheid, kwade faam; – kakod^€1, n. uit
kóolstof, waterstof en arsenicum samengestelde
.grondstof, welker oxyden de a 1 k a r s i n e of
het kakodyl-oxyde en het alkargenium of kakodylzuur zijn; – kakeothes, n. Med. ongeneeslijke kwaal, inz. kwaad
zweer; fig. onbedwingbare gewoonte,-ardige
zucht, inz. schrijfzucht; – kakogalaktie (spr.
1=s) of kakogalie, f. Med. ziekelijke gesteldheid
van de melk; – kakogamle, f. kwalijk gepaard

huwelijk; – kakographie, f. Gram. 't schrijven tegen de regels der taal, slechtschrijving, in tegenstelling van o r t h o g r a p h i e, d. 1. rechtschrijving; – kakoknémos, m. iemand met dunne kuiten; – kakokratIe (spr. t=ts) f. slechte regeering;
– kakométer, m. Phys. luchtbederfmeter; vgl.
e u d i o m e t e r; – kakomorphie of kakomorphósis, f. misvorming van organische lichaamsdeelen; – kakonyehie, f. (v. onyx, nagel) Med.
ziekelijke gesteldheid van de nagels; – kako-

pathie, f. ontstemdheid, droefgeestigheid, zwaar moedigheid, zwaar zielsverdriet, hartzeer; kwalijk-bevinden; – kakophgen, m. pl. vrienden van
het kwade; – kakophonie, f. Muz. en Log.
kwaadluidendheid, wanklank; slechte stem,
slechte uitspraak; slechte voordracht; – kakophoniseh, adj. slechtluidend, wanluidend; –
kakophrasie (spr. s=z) f. slechte uitspraak,
kromtaal; – kakopragie, f. Med. storing van eene
of meer organische verrichtingen en voorname
spijsvertering; – kakorrhaehitis, f.-lijkvande
ziekte van de ruggegraat, vooral door inwen-

dige oorzaken ontstaan; – kakósis, f. kwade be-

handeling; ongezonde toestand van het lichaam;
– kakositie (spr. t = ts) f. afkeer van spijs; –
kakosköpos, m. in de gr. kerk: geestelijke opziener over de overige geestelijken gedurende
den godsdienst; – kakospermasie, f. slechte hoedanigheid van het zaad; – kakosphrasie, f.
kwade reuk, inz. uit den mond, stinkende adem;
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– kakosphyxie, f. onregelmatige pols; – kakosplanehnie, f. gebrekkige gesteldheid der ingewanden en daaruit ontstaande slechte spijsvertering; – kakostomáehus, m. iemand met zwakke maag, een slechte spijsverteerder; – kakos
slechte uitspraak; ook z. v. a. s t o--tomie,f.
m a k a c e; – kakosynthéton, n. Gram. gebrek
samengesteld woord; – kakoteehnion, n. Jur.-kig
waanzin met verholen boosaardigheid; – kakothymie, f. mismoedigheid, neerslachtigheid;
stoornis van de verstandelijke vermogens; –
kakotriehie, f. ziekelijke gesteldheid der haren;
dunharigheid; – kakotrophie, f. slechte voeding;
slechte gesteldheid van het voedingsvocht in
het menschelijk lichaam; – kakozelie, f. verkeerde ijver; blinde dwaze, ontijdige ijver; 't navolgen van verkeerde dingen; – kakozélon, n.
wansmaak in liet navolgen van slechte voor
modellen; – kakozélos, m. onbe--beldnof
kwaam, onhandig of ongelukkig navolger.
Kakosjnik, m. russ. (v. kókot, haan, fr. coq)
hoofddoek, eigenaardige hoofdtooi der russ.
boerinnen in den vorm van een hanekam.
Kalà, kalé, f. arab. slot, brug, kasteel (dikwijls in plaatsnamen voorkomende).
Kala-azar, f. infectieziekte in warme landen,
zich kenmerkende door koorts en miltvergroo-

ting.
Kálaiët, m. gr. (kálaïs) blauwgroene edelsteen,
eene soort van t u r k o o i s (z. ald.).
Kalam, m. (v. 't gr. kalámos) schrijfriet,
waarvan zich de Oosterlingen in plaats van eene
pen bedienen; – kalamieten, pl. versteende
equisetaceën.
Kalamalka, f. dans der karpathische Slaven.

Kalamánderhout, bij uitstek harde, zeer zeldzame en schoon houtsoort op het eiland Ceylon.
Kalament, f. eigenl. lekkere munt, een wel
-riekndplat.
Kalamink of samengetr. kalmink, n. (mid.lat. calamancus, camelaucus, nw.gr. kamelaí kion,
hoofdbedekking of kleed van kemelshaar; sp.
calamoco, eng. calamanco, fr. calmande, hoogd.
kalamank. kalmank) het eerst in Brabant vervaardigde wollen stof, aan de eene zijde geglansd
als satijn, meer gestreept dan gebloemd.
Kalamijn of kalm] nsteen, ook kalmeisteen,
zinkerts, bestaande uit koolzuur -zinkoxyde, gemeene galmei, kiezelgalmei; g a l m e i (vgl.
k a d m i a); vroeger ook in de geneeskunde onder den naam van k a 1 m ij gebezigd; edele
galmei, zinkkarbonaat.
Káland, m. (v. het lat. caléndae, eerste dag der
maand) in de 13de eeuw broederschap van vrome
lieden, die op den eersten dag van elke maand
bijeenkwamen, en welker leden k a 1 a n d s broeders of kalandsheeren genoemd werden; later onderscheidden zij zich
meer door brassen en zwelgen dan door vroomheid; vandaar heet nog in Duitschland eene
feestelijke smulpartij, inz. bij de jaarl. bijeen
geestelijkheid, eene k a 1 a n d, en-komstendr
beteekent kalandeeren, z. v. a. smullen, brassen,
zwelgen.

KALANDER.
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Kalander, kalandreeren, z. e a-.
Kalandize, z. ond. c h a 1 a n d.
Kalánkas, pl. (it. calancá, fr. calencar, calencas)
soort van oostindisch gedrukt katoen.
Kalánt, klant, z. chaland.
Kalapa, f. mal. klapper, kokosnoot.
Kàlarasj, m. turk. wallachijsche renbode.
Kalásj(e), f. russ. dracht slaag.
Kalatsjen, z. k o 1 a t s j e n.
Kalauer, m. dui. woord voor calembour(g),
flauwe grap (z. a.), eigenl. inwoner van Kalau.
Kaleedoon, z. chalcedoon.
Kaldoe, f. mal. bouillon.
Kalé, turk. vesting, dikwijls voorkomende aan
het begin of einde van plaastnamen aan de Zwarte Zee; vgl. k a 1 a.
Kalebas, z. c a 1 a b a s.

Kaledonië, z. Cal-.
kalefateren, z. k a 1 f a t e r e n.

Kaleidoskoop, m. gr. (v. kalós, schoon, eidos,
beeld, en skopein, zien, beschouwen) schoon
een door B r e w s t e r te Edinburg-heidskjr,
uitgevonden kijker, die eenvoudige, daarin gelegde bonte steentjes aan het oog in oneindige afwisseling van regelmatige figuren bij de geringste beweging afwisselend voorstelt; ook m y r i o m o r p h o s k o o p genaamd; - plionisehe
kaleidoskoop of kaleidophoon, m. door W h e a ts t o n e uitgevonden werktuig, waardoor de
tot voortbrenging der tonen gevorderde trillingen voor 't oog zichtbaar gemaakt worden.
Kalem, turk. (v. lat. calamus) schrijfpen; kantoor, bureau.
Kalender,1) z. c a l e n d e r, onder c a l e n d aa.
Kalender, 2) of kalendri, z. c a 1 e n d r i.
Kales, f. (fr. calêche, it. calesse, calesse, calesso,
sp. calesa, oorspr. een slavonisch woord, boh.
kolesá, verklw. kolenka, poolsch kolasa, verklw.
kolaska, russ. koliáska, serv. kolitsa, verklw.
v. kola, wagen, eig. plur. van kolo, rad, Slay.
kólo, pl. kolesá, rad, russ. koloso, dus eig. oorspr.
radervoertuig) halfwagen, lichte open reiswagen.
Kalewàla, n. naam van het uit ongeveer 23,000
verzen bestaande finsche nationale mythische
heldendicht, dat eeuwen achtereen door mondelinge overlevering in Karelië bewaard bleef en
door Lonmot opgeteekend is.
Kálewi, m. staatsietulband der viziers enz.
Kalfaeh, m. turk., z. v. a. kwartiermeester.
Kallakter, z. V. a. c a 1 e f a c t o r.
kalfatèren, kalfáten, kalefatéren, (v. 't fr. calfater, cal f eutrer, provenc. cala f atar, tale/afar,
oudsp. en port. cala f etar, it. cola f atare, tale f atare,
mid. gr. kalaphalein, nw. gr. kalaphalídzein, v.
't arab. kala f a, reten met mos of palmvezels
stoppen, turk. kal /al,
at, werk tot het stoppen der
scheepsnaden) schepen waterdicht maken en
herstellen, de naden en reten met werk dicht
(breeuwen) en daarna met pek of teer-slan
overstrijken; - kalfatéring, f. dichtmaking en
herstelling van een vaartuig.
Káli, n. arab. (v. kalaj, in de pan smoren of
bakken; vgl. a 1 k a 1 i) zoutkruid, zoutstruik;
uit asch van deze of andere planten bereid loogzout (a 1 k a 1 i), plantenloogzout, potasch, een
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verbinding van kalium en zuurstof, dus
k a 1 i u m o x y d e; de patentkali als meststof
bevat 26 % zuivere kali en betrekkelijk weinig
chloor; - kali acelicum, azijnzure potasch; - k.
borussicum, bloedloogzout; - k. carbonicum,
koolzure p.; - k. causlicum, bijtende potasch,
kalihydraat; - k. causticum f usum, gesmolten, in
kleine pijpen gegoten bijtende p. ; - k. hydroxide,
bijtende kaliloog, potaschloog; - k. hydrochloricum, of k. murialicum, kaliumchloruur of chloor
vroegere zoutzure p. genoenu , een ver--kalium,
binding van kalium met chloor; - kaliumekloraat, n. chloorzure potasch; - k. nitrieum, z. v. a.
salpeter ; - kaliumnitraat, n. kalisalpeter, Bengaal-salpeter, salpeterzure potasch; - k. oxal-%cum
zuringzure p. ; - k. sulphurátum, zwavel-p. ; - k.
sulphuricum, zwavelzure p. ; - kaliglas, n. boheemsch glas - kalihydraat, n. arab. -gr. de
chem. verbinding van de potasch met water; kalinisch, adj. potaschhoudend, zich als potasch
tot de zuren gedragend; - kalipieraat, n. inz. voor
onderzeesch gebruik te Parijs, vervaardigde ontploffende stof; - kalium, n. nw. lat. in 1870 door
Humphrey Davy ontdekt metaal met
bijzondere eigenschappen; p o t a s s i u m; kaliumehloride, n., sylvine; - kalium- hydrooxalaat, zure zuringzure potasch; - kaliumhydrotartraat, zure wijnsteenzure potasch; kaliumsulfaat, s c h ö n i e t, z. a. ;- kaliveldspaat, glimmer, mika.
Kali, f. mal. rivier.

Kaliber, z. c a 1 i b e r.

Kalibógns of kalibókus, m. een amerikaansche
drank uit rum en uit sap van den canadeeschen
mastboom bereid.
Kalif, z. khalif.
Kal(i)jan, kal(i)jun, f. perz. waterpijp.
Kalin, n. Chem. mengsel van lood, tin, koper
en zink om daken te dekken.
Kalis, m. (uit de Zigeunertaal voor kali =
zwart en Zigeuner) Zigeuner, landlooper, doorbrenger, arme drommel, vgl. b o h é m i e n.
Kalium, z. ond. k a 1 i.
Kálk, m. skand. kelk.
Kalkán, m. turk. schild.
Kalksalpeter, f., kunstmest; door een sterken
elektrischen stroom wordt in een oven stikstof
aa'i zuurstof gebonden, later met behulp van
water tot salpeterzuur gevormd, waarna het met
kalk gebonden wordt; het bevat 13 % stikstof.
Kalkstikstof, V. kunstmest, bereid door bij
zeer hooge temperatuur calciumkarbid met de
lucht in aanraking te brengen; het bevat ruim
20 % stikstof; het is calciumcyanamide.
Kalle, f. joodsch-duitsch (v. 't hebr. kalláh)
bruid.
Kálli, f. bij de Zigeuners of Heidens: meisje.
Kalliwsthetika, f. gr. (v. kállos, schoonheid)
leer van 't gevoel voor het schoone, het onder
welgevallen in het schoone; - kalli--zoekvanht
blepháron, n. middel ter verfraaiing van de
wenkbrauwen; - kalligraaf, m. schoonschrijver;

- kalligraphie, f. schoonschrijfkunst, het schoonschrijven; - kalligráphisch, adj. schoongeschreven; - kallilogie, f. kunst van fraai te spreken
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welsprekendheid ; ook : leer van het schoone ; –
Kalliópe, eene der negen zanggodinnen, z. M uz e n; – kallibpsis, f. schoonoog, een sierplant uit
Noord-Amerika; – k&lipadîe, f. kunst om schoone kinderen op te voeden; bezit van schoone
kinderen; – kallipaedopaeie, f. kunst van schoone
kinderen te telen; – kaIipygos, m. en f. die
schoone billen heeft, een bijnaam van Venus; –
kallisthèmon, m. schoondraad, eene sierplant uit
Australië ; – kallisthenie, f. volkrachtigheid ;
lichaamsoefening tot verhooging der kracht
en. schoonheid, inz. voor jonge meisjes; – kailitechniek, f. verfraaiingskunst, kunst van schoone
voorstelling.
Kafiíste, gr. vr. naam: de schoonste.
Kallologie, f. gr. (v. kdllos, schoonheid) leer of
wetenschap van het schoone; – kallopie, f. of
liever kallopisme, n. (gr. kaler
s, v. k~zeí.n, sieren, opschikken) verfraaiingskunst,
kunst van op te sieren, op te schikken.
Kalmank, - kalmink, z. kalamink.
Kahmr, zie e a 1 m a r.
Dalmei, z. ond. k a 1 a m ij n.
Kalmf k, n. fr. (calm uc) haar- of ruigdoek,
langharig doek (zoo genoemd, omdat de
Kalmukken mantels van zulke grove stof
dragen).
Kalmókken, m. pl. (in hunne eigen taal Khalimík, d. i. afvalligen, een naam, hun door hunne
tataarsche naburen gegeven, ook OE 1 e t,
Eb o e t h s of E l e o e t e n genaamd) tot den
mangoolschen stam behoorend volk in CentraalAzië, dat, in vele horden verdeeld, een- zwervend
herdersleven - leidt.
Kalmus, m. (van 't gr. kdi4rnos, lat. caldmus,
riet, bies) zeker rietgewas (Calamus aromalicus, L.). genoemd Exod. 30, 23; Psalm 86, 31,
Jez. 43, 24; Jer. 6, 20; inz. de als kruiderij en
geneesmiddel gebruikte wortel.
Kalobek, f. gr. (van kalós, schoon en bioen,
leven) wellevenskunst, kunst om een aangenaam of fatsoenlijk en zedelijk goed leven te
leiden; ook: kunst om het leven zóó op te vatten,
dat men het als een geluk kan beschouwen.
Kaloderma, n. gr. (eig. schoone huid) soort
zeep, die onschadelijk is voor de huid.
Kalodont, n. (gr. kalos, schoon; odon, tand),
een zeker tandpasta.
Kogen, m. pl. nw. gr. (d. i. eig. goede oude
mannen) grieksche monniken; — kalogerae, pl.
grieksche nonnen.
Kalookagathie, f. gr. (v. kale's kai agathós, d. i.
schoon en goed) zedelijke schoonheid, zielegoedheid ; rechtschapenheid, rondborstigheid.
Kalomél of kalomélas, m. (de geneesheer
Theodoor Magerne werd in zijne bewerking van het kwik door een jongen schoonen
neger geholpen, tot wiens eer hij aan zijn prwparaat den gr. naam gaf van kalos melas, d. i.
schoon zwart; later heeft men dat melas tot meli,
mei, honig, overgebracht) ; verzoete kwik (mercuri.us dulcis), eene verbinding van kwik met
chloor; vandaar ook kwikzilver- c h l o
z u u r (chlorètum hydrargyrósum), n. veel gebruikt geneesmiddel (vroeger met den zin der
-
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woorden overeenkomende: wt s mereiurzalzs,
kwikzilvermoor).
Kalometrie, f. gr. schoonheidsmaat, schoon
graden der schoonheid-heidsmtng,lrva
in de kunsten, leer van de evenmaat.
Kalong, m. mal. , vliegende hond, groote ind.
vleermuis.
Kalophyllum, n. nw. lat. (v. 't gr. kalós, schoon
en phyllon, blad) schoonblad, naam van ver
-scheidn
indische boomera.
Kalopodiën, pl. gr. (v. kàlon, droog hout en
poes, voet) houten schoenen, holsblokken, klom
-pen.
Kalosehe f. (ook galosche) dui. soort pantoffel.
Kalospinthechromolréne, beter kalospintherochromatokrène, f. (v. 't gr. kalós, schoon.
spinther, vonk, chroma, kleur, krénë, bron) vonkenkleurenspringbron, door verschillend gekleurde verlichting als vonken schitterende
fontein.
Kalotype, f. gr. (v. kalós, schoon en typos, inof afdruk) product der kalotypie, f. d. i. de door
Talbot uitgevonden hang elwijze om lichtbeelden
voort te brengen op (chemisch bereid, zoogenoemd k a l o t y p i s c h) papier, z. v. a. t a lbotypie en photographie (z. aid.).
Dalpa, ind. Myth. een dag en een nacht van
Brahma, d. i. eene tijdruimte van 4320 millioen
jaar, die met de vernietiging der gansche schepping zal eindigen.
Kálpak, m. turk. (kalpï k, hoog. kalpag) turksche of hongaarsche pelsmuts, inz. der huzaren,
kolbak.
Kalt., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Kaltenbach (gest. 1876).
Kal'pso, f. gr. Myth. nimf op het eiland
Ogygia, waar zij den aldaar schipbreuk lijdenden
O d y s s e u s opnam en hem 7 jaar verpleegde;
Astron. een in 1858 door Luther ontdekte asteroide.
Kalypíer, m. gr. (v. kalyptein, omhullen) Bot.
huikje, dun kapvormig vliesje, dat het deksel (operculum) bekleedt, waarmede de zaaddoos
der bladmossen voorzien is; het deksel, hulsel, de
kap; – kalypterion, n. bedekkings- of omhullingsmiddel, deksel; – kalyptrieten, m. pl. soort van
versteende slakken.
Kalyx, m., liever f. gr. kelk, bloemkelk..
Kftma, m. sanskr. liefde; de hindoesche Cupido (Eros); zinnelijke begeerte; – kámaloka,
gebied der begeerte, de astraalwereld; --- klmarupa, m. het zinnelijke in den mensch.
Kamacit, n. balkijzer, een soort meteoorijzer.
Kamaroma, n. gr. (v. kamaroen, welven, en dit
V. kamdra, gewelf) Chir. gewelfde schedel-breuk;
– kamaràsis, f. vorming eener zoodanige breuk;
ook die breuk zelve.
Kamasehen, ook ga- en camaschen, I. pl.
hgd. (spr. –sjen; fr. gamaches, van 't oudfr. gambe voor jambe, it. gamba, been) slobkousen,
knoopkousen, overkousen; knooplaarzen zonder
zolen ; – kamasehendienst, m. soldatendienst in
vredestijd, inz. in zoovere daarbij met kleingeestige gestrengheid op het uiterlijke gezien wordt.
Kamea, f. amulet bij de Joden, bestaande in
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een pergament met een tooverformulier in het
chaldeeuwsch, z. k e m i a, c a m é e.
Kameel of k e m e 1, m. (gr. kámèlos; v. 't hebr.
gamal; arab. dsjaml, sanskr. kramêl a) bekend
lastdier in Azië, waarvan men 2 soorten onder
i s-scheidt:nbulgof(rmeda
en de tweebultige (Camèlus bactri nus, hoogd.
tframpeUier); wegens het gebruik, dat de mensch
van dit dier maakt, heeft men 't het s c h i p der
w o e s t ij n genoemd; ook scheepslichter, bestaande uit twee halve vaartuigen, die, met water gevuld, aan de beide zijden van het te lichten
schip met touwen worden verbonden, waarna
het water uitgepompt wordt, ten gevolge waar
toestel met den tusschen haar hangen--vande
den last ;opwaarts gaat en zoo over ondiepten
kan heengevoerd worden (uitgevonden in 1691
door den Nederlander Meeuwes Meindertz. Bakker); nog beteekent k e m e l dik touw, kabel
(Luk. XVIII, 25); — kameelpardel, m. (gr.-touw
kamelopardáli.•) de g i r a f f e (z. aid.); — kameelgeit, z. k e m e 1 d i e r; — kamelot, n. (fr.
cameloï) stof van kemels- of geitenhaar; ook
zeker gebrek in 't hardsteen.
Kamelëon, n. gr. (chamai-león, woordelijk:
aardleeuw) soort van hagedis, die op boomen
leeft en waaraan men weleer 't vermogen toeschreef, naar welgevallen van kleur te veranderen; vandaar: mensch, die met alle winden
waait, onbestendig, zeer veranderlijk mensch,
weerhaan; Astron. een zuidelijk sterrenbeeld; —
kameleóntiseh, adj. kleurwisselend; zeer ver
-anderlijk,wft.
Kamenisjilk, m. russ. steenzijde, naam dien de
Russen aan den a m i a n t (z. ald.) gaven, toen
zij dien in 1720 in Siberië ontdekten.
Kamer, f. (lat. caméra, camdra, v. 't gr.
kamdra) gebouw, getimmerte, vertrek van een
huis; gezamenlijke personen, die in eene kamer
tot gewichtige oogmerken, tot beheer, tot handhaving van zekere belangen bijeenkomen; ver
volksvertegenwoordigers in Neder-gaderin
verdeeld in Eerste en Tweed e-land,
Kamer;deKamer van koophandel
enz. ; in 't algem. iedere holle ruimte, vak, afdeeling ; vandaar de k a m er van eene mijn,
de plaats, waar het kruit geplaatst wordt om
haar te doen springen; de h a r t k a m e r s
enz. ; — kameraad, m. (fr. camarade, it. camerafa)
eig. en oorspr. kamergenoot (van lat. caméra,
camdra, kamer); in 't algemeen metgezel, mak
speelgenoot, schoolvriend, medearbeider,-ker,
dienst- of wapenbroeder enz. ; — kamerheer, aan
dienaar van den vorst in de kamers van-zienljk
zijn paleis ; — kamerdienaar, m. kamenier, f. geringer personen ter bediening van aanzienlijke
lieden; — kamerjager, iemand, die ratten, muizen en ander ongedierte uit de kamers drijft; —
kamerliag, m. kardinaal-voorzitter der a p o st o l i s c h e kamer, die met het gezag voor
het tijdelijk bewind is bekleed, wanneer de h.
stoel openstaat; ook bestuurder der financiën
in Bohemen; — kamermuziek, f., kamertoon, z.
end. camera.
Kamerdoek, n. (fr. toile de Cambrai of cam-
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brésine, eng. cambric) zeer fijn lijnwaad, naar de
stad Kamerijk (fr. Cambrai) in Frankrijk, waar
dit het eerst vervaardigd werd.
Kamfer, kampher, f. (nw. lat. camphóra, fr.
camphre, van 't arab.-perz. kd f oer; maleisch
kapoer, hindost. kdpoera, sanskr. karpoera; vgl.
het hebr. kopher, hars, pek) wit, brandbaar,
vluchtig hars van sterken reuk en smaak, het
voortbrengsel van den k a m f e r b o o m in
Indië en Japan (Laurus camphóra, L.) ; —
kamferspiritus, kamferbrandewijn, m. kamferoplossing in slappen wijngeest; — kamphine,
c a m p h i n e, f. in N. Amerika mengsel van
terpentijn en spiritus, dat in lampen gebrand
wordt.
Kamhout, n. (eng. camwood) afrik. roodhout.
Kami, pl. jap. godheden.
Kamiehy, z. k a m i s j y.
Kamillen, f. pl. (mid. lat. camomilla, bedorven
uit het gr. chamai-mélon, d. i. woordelijk aardappel, wegens den appelreuk van den bloesem)
moederkruid, eene plant met zeer heilzame bloemen voor thee enz.; in de geneeskunst gebruikt
men twee soorten: de g e m e e n e kamille
(van de Matricaria chamomilla, L.) en de r o o -ms c h e k a m i 11 e (van de Anth;emis nobilis, L.).
Kamin, m. en n. dui. schoorsteen, haardstee.
Kamine-masla, m. russ. mineralisch, vettig
aanzetsel of bekleedsel van sommige steenen in
Rusland, steenboter (als geneesmiddel gebruikt).
Kamfis, n. arab. (vgl. camisia) katoenen onderkleed, nachtkleed; een hemd, waarmede de Turken de lijken na de afwassching bedekken.
Kamisimo, m. jap. feestkleed, dat bij wijze
van vleugels de schouders dekt.
Kamisjy, m. (in de taal van Guiana camichi,
in Cayenne camucle, in Brazilië anhíma, inh, ma,
inhaalma) .moerasreiger, eene soort van moerasvogel in Z. Amerika.
Kamizool, n. (van 't fr. in camisole, it. camiciuóla, v. camicia; mid. lat. camisiale; vgl. camisia) kort onderkleed tot bedekking van het bovenlijf, borstrok, hemdrok, vest.
Kammarolith, m. gr. (van k„címmáros, eene

kreeftsoort) kreeftsteen; — kammarolegie, f.

kreeftkunde, leer der kreeften.
Kamoening, m. mal. jay. boom, met fijn hout
en geurige bloesems.
kamoer, z. c h a m o i s.
Kamp = fr. camp, z. ald.
Kampak, f. mal. roof(partij).
Kampanje, z. campagne.
Kampeeren, zie e a m p e e r e n.
Kampelogië, f. gr. (v. kampti, buiging, krom
-ming)busofkr le;—ampmeter, m. gr. krommingsmeter.
Kamperfoelie, z. c a p r i f o l i u m, ond.
caprice.
Kampersteur, m. harde eieren met mosterd enz.
Kampher, enz. z. k a m f e r.
Kampioen, z. champion.
Kampoog, f. mal. en jay. omheind erf, kleine
verzameling van inlandsche woningen, door een
omheining omgeven, dorp, gehucht, wijk.

Zie ook C.
— 668 --

KAMPTOPHYLLUM.

Kamptophyllum, n. (gr. eig. gebogen blad) een
voorwereldlijke den.
Kamptulikon, n. zekere massa om te plaveien,
voor riemen enz., bestaande uit kurkafval met
gutta-percha en caoutchouc, een soort linoleum.
Kampylogrammlka, f. gr. (v. kampglos, è, on,
krom) Math. leer van de kromme lijnen en krom
grootheden; - kampylogram, m. werktuig-lijnge
voor het trekken van kromme lijnen; - kampylometer, m. werktuigje om de lengte van bochtige
wegen op kaarten te meten, c u r v i m e t e r.
Kamsin, z. v. a. c h a m s i n, z. aid. en s amoem.
Kámsjoe, f. soort zoetzure wijn uit gegiste
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Kando, kandi, lengtemaat in Indië van zeer
uiteenloopende grootte in verschillende streken.
Kandsjar, z. k h a n d s j a r.
Kandy of candy, m. oostind. gewicht, ongeveer 250 tot 360 kilo.
Kaneel, n. (fr. cantille of cantille, nw. lat. canella, van 't lat. canna, riet) de 2de bast van
een zeer schoonen boom (Laurus cannamomuuum,
L.), op Ceylon en elders in het Oosten, eene
bekende, voortreffelijke specerij.
Kanefas, n. z. c a n e v a s.
Kanephóren, f. pl. (gr. sing. kanèphoros, v.
kanë, kantion, korf en phérein, dragen) korfdraagsters, d. i. meisjes, die bij verscheiden godenfeesten te Athene de heilige zaken der godheid in gevlochten korfjes op het hoofd droegen;
vandaar: Arch. soortgelijke vrouwelijke gestalten als bouwsieraden: korfjeshoudster, sieraadshoudster.
Kanghé, chin. houten bord met gaten, waardoor men hoofd en handen van een misdadiger
steekt.
Kangiar, m. (spr. kandzjar) z. v. a. h a n j a r
h a n d s j a r, z. ald.
Kangoeroe, kanghoeroe, f. plantenetend,
zachtzinnig, eetbaar viervoetig dier van het
geslacht der buideldieren, inz. op Australië
(door Cook in 1779 aldaar ontdekt), dat zeer
korte voorpooten heeft, en op de 'achterste al
huppelende loopt, reuzenbuideldier (Holma-

rijst en andere ingrediënten.
Kamuis, z. chamois.
Kan, f. oude maat voor vloeistoffen, in onderscheiden landen van uiteenloopende grootte; de
ned. kan (1 i t e r), de eenheid der vochtmaten,
heeft eene kubieke decimeter inhoud; zij is verdeeld in 10 maatjes (d e c i 1 i t e r), en 100 vingerhoeden (c e n t i 1 i t e r); 100 kannen doen
een vat (hectoliter).
Kan, m., z. khan.
Kanaal, n. (lat. canális) gegraven waterleiding,
soms slechts tot afwatering, zooals b.v. het
kanaal van Katwijk, doorgaans ter bevaring
en dus ter bevordering van den binnenlandschen handel; ook eene zeeëngte, inz. die
tusschen Frankrijk en Engeland (la Manche);
zijn nieuws uit een goed kanaal, turus).
Kanjer, n. (fr. cagnard, bij ons in de 17e eeuw
d. i. uit een geloofwaardigen mond, uit eene
goede bron hebben; - kanalisatie, f. (spr. canjaert) iets dat in zijn soort groot is.
Kanker, z. cancer enz.
-za-Isie)'t aanleggen van kanalen; - kanaliseeren
Kannelkool, z. c a n d l e - c o a 1.
(spr. s=z), barb. lat. in kanalen veranderen,
met kanalen voorzien; - kanalieten, m. pl. nw.

Kannibaal, zie Cannibaal.

Kano, z. c a n o t.
lat., z. V. a. t u b u l i e ten, z. ald.
Kanaàn, hebr. laagland (vgl. Nederland) ; ook Kanoesi, z. Sint olsten.
Kánon, m. gr. (kánàn) of lat. canon, pl. canons
de (klein)zoon van Noach'; - kanaänieten, pl.
regel, richtsnoer, voorschrift, kerkelijke wet, lijst
bewoners van K.
Kánaken, m. pl. inboorlingen der Sandwichs- der heilige schriften, die bij de vaststelling der
geloofsleer tot richtsnoer moeten dienen, beeilanden.
sluit, uitspraak van een concilie of eene synode;
Kanalje, z. canaille.
Kanang (khanan, tanan), wettelijk vastge- ook litanie . der heiligen in de r. kath. mis (vanstelde inhoud der kokosnoot, de grondslag der ^1 daar k a n o n i s e e r e n, z. ald.); in Duitschland jaarlijksche opbrengst of erfpacht, welke
korenmaten in Siam = ruim 1/ liter.
Kanaoes (spr. -na-oes), perzische zijden stof. de gebruiker van een stuk grond aan den grondheer moet betalen; in de algebra weleer z. v. a.
Kanapee, z. canapé.
thans f o r m u l e; Muz. kettingzang, een tweeKanarie enz. z. c a n a r i e, enz.
of meerstemmig stuk, waarbij de eene partij na
Kanáss, m. hong. zwijnenhoeder.
Kandagang, f. mal. vezels van de hibiscus de andere invalt en hetzelfde thema hooger of
lager zingt en bestendig herhaalt, waardoor zulk
eriocarpus, op gambohennep gelijkend.
een gezang zoolang aangehouden kan worden
Kandeel, z. ond. k a n d ij.
als men wil; Typ. dikste duitsche drukletters; -Kandil, kandile, z. v. a. c a n d y (z. ald.).
Kandij, kandijsuiker, f. (fr. candi, sucre candi, kanóniseh, kanoniek, adj. wettelijk, voorschriftsp. az icar cantle of candi, van 't arab.-perz. matig, volgens kerkelijke wetten, tot de kerk of
qand, suiker, kandijsuiker, en dit v. 't sanskr. het kerkgebruik behorende, geloofwaardig, gekhanda, stuk, suiker aan stukken, korrelsuiker, openbaard, voorbeeldig, als richtsnoer dienende;
suikerriet, ingekookt suikersap, van khand, khad, - kanóniek, als subst. f. wiskunstige toonleer,
breken; vgl. c a n d e e r e n) gezuiverde, gekris- d. i. de wetenschap, die de verhouding der
talliseerde suiker; - kandeel, f. zekere drank tonen naar bepaalde grootheden met getallen
voor kraamvrouwen, voornamelijk uit wijn of aanduidt; in de Epikureische school logica of
denkleer; - kanonieke boeken des bijbels, die
melk met suiker en kaneel bereid.
Kandioot, m. (naar 't eil. K a n d i a of Kreta) boeken, waaraan men een hoogeren oorsprong
en ten volle geldende bewijskracht toekent, in
dans der nieuwe Grieken.
$
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tegenoverst. van de.apokriefe boeken; gen; in de oude germaansche rijken een der
leeftijd, m. zeker aantal levensjaren,-kanoie opperste hof- en staatsbeambten, vandaar nog
noodig om een hoog kerkambt te bekleeden; - rijkskanselier, staatskanselier.
kanonische horen, z. horae canonicae; - kanoniek
Kantár, m. turk. in het Oosten, Syrië, Egypte,
reeht, r. katholiek kerkrecht; - kanoníst, m. Algerië enz. vroeger en gedeeltelijk nog thans
kenner en leeraar van het kerkrecht; - kanonleus gebruikelijk gewicht, tusschen. 50 en 230 kilo
of e a n o n i e u s, m. koor-, dom- of stichtsheer, bedragende.
wereldlijk geestelijke, die eene prove of prebende
Kantèle, f. harp der finsche zangers.
van eene domkerk bezit, pl. canonici; - canonici
Kanteloep, f. z. c a n t a 1 o e p.
regulàres, kloosterlijk samenlevende; - c. secuKanthaka, naam van het paard van Boeddha,
láres, niet in kloosterlijke gemeenschap, maar waarop hij als prins zijn paleizen ontvlucht is.
vrij op zich zelf levende dom- of stichtsheeren,
Kanthariden, f. pl. gr. (kanlháris, naam van
die hunne kloosterlijke verrichtingen door een verscheiden kevers) spaansche-vliegen, eene
domvicaris laten waarnemen; - kanonicaliën, pl. soort van kevers, die men als blaartrekkend
domheerlijke tooi; - kanonicaat, n. stichtsplaats, middel aanwendt; - kantharidine, f. Chem. bij
domheersplaats ; - kanoniceeren, in een sticht
scherpe harsachtige zelfstandigheid, die-zonder
opnemen; ook eene domheersplaats schenken; - men uit de spaansche- vliegen bereidt.
kanoniseeren (spr. s=z) iemand in den k a n o n
Kanthitis, f. gr. (v. kanthos, m. ooghoek) Med.
(z. boven) der heiligen opnemen, heiligspreken, ooghoeksontsteking; - kanthoplastiek, f. oogvoor heilig verklaren; - kanonisatie (spr. -za- hoekvorming, de vergrooting van de te kleine
isie) of kanoniseering, f. heiligspreking, plechtige ooglidspleet door overplanting van 't oogappelverklaring van den paus, dat iemand onder het bindvlies in den buitensten ooghoek.
getal der heiligen is opgenomen (welke verklaKantisme of kantianisme, n. wijsbegeerte van
ring door de b e a t i f i c a t i e wordt vooraf K a n t; - kantist of kantiaan, m. aanhanger
-gean). van Kant's wijsbegeerte; - kantoplatonínme,
Kanón, f. (hoogd. kanon, it. cannon, fr. canon, n. die wijze van philosopheeren, welke, uit de
van 't lat. canna, gr. kánna, riet) stuk grof Kantsche en Platonische wijsgebeerte voortgegeschut, dat door groote lengte van buis tot sproten, tot het idealisme overhelt.
een krachtig schot in een zeer vlakken boog
Kantjil, n. jay. dwerghert.
geschikt is; ook, doch alsdan geschreven
Kanton, zie canton.
canon, de van de knieën afhangende kantKantoor, n. fr. (comptoir) teltafel, werkkamer
strooken tijdens Lodewijk XIV tot ± 1682; - (inz. van een koopman), bureau.
kanonnier, m. fr. (canonnier) geschutsoldaat;
Kantsjoe, m. slay. (poolsch kánezug, boh.
- kanonneren (fr. canonner) met kanon vuren kantschuch, lith. kánczukas, hong. kanesuka, serv.
of beschieten; - kanonneerboot, f. klein oorlogs- kámdsjiga, van tataarschen oorsprong; turk,
schip voor de verdediging van de kust en kámtsji, zweep) dikke korte zweep, uit riemen
riviermonden; - kanonnade (fr. canonnade) f. gevlochten.
beschieting met kanonnen, kanonvuur; - kaKanunnik, m. z. k a n o n i c u s onder k anónspecie of kanonspijs, f. metaalmengsel, non.
waarvan kanonnen gegoten worden.
Kaollen, n. chin. (kao-ling) porseleinaarde,
kanoniek, kanonficus, kanonisch, kanonisee- door verweering van veldspaat ontstaan (naar
ren enz., z. ond. k a n o n.
't schiereiland K a o 1 i of Korea), ook chinaKanópus, m. (naar de stad K a n ó p o s of clay z. a.
K a n ó b o s, eig. K n e p h, in Beneden-Egypte,
Kapala, m. mal. hoofd; ook hoofdeinde van
indien niet deze omgekeerd van de daar vereerde iets; - kapala- kampong, m. kamponghoofd; godheid den naam heeft gekregen) egyptische kapala-radja, m. koningshoofd, postzegel.
afgodsbeelden van de gedaante eener dikbuikige
Kapanftsja, f. turk. staatsie- of eere-pels van
kruik met hoofd en voeten, die te gelijk ter be- marter-, hermelijn- en sabelbont; - kapanitsjádwaring van Nijlwater dienden; - ook naam eener sji, m. bewaarder van de staatsiepelzen van
,ster in 't sterrenbeeld van 't Schip Argo.
den sultan.
Kansel, m. (v. 't lat. cancélli, tralie, hek, omKapas, f. mal. katoenplant.
traliede ruimte) predikstoel, preekstoel, preek
Kapél, f. 1) kleine bijkerk, bedehuis (mid.lat.
kanselarij, f. (mid. lat. cancellaria)-gestol; capella, it. cappella, fr. chapelle); zoo ook in
met hekwerk afgesloten plaats, waar de mede- groote kerken bidzaal (iedere afdeeling met een
leden van eene rechtbank bijeenkomen en de ge- bijzonder altaar); - 2) kerkmuziek en zangers,
rechtelijke zaken worden uitgevaardigd; ook de die ze uitvoeren; - 3) vereeniging van toon.daartoe aangestelde personen zelve, gerecht; kunstenaars, een gesloten volstemmig gezelplaats waar openbare papieren, oorkonden, boe- schap van muzikanten bij een vorst; - 4) smeltken enz. van algemeen belang bewaard worden; kroes, z. v. a. c u p é 1; - a cappella, ital. Muz,
- kanselarij -stijl, m. schrijfwijze aan de kansela- vlugger dan een kerkstuk; - alla capella, kapelsrijen eigen, stadhuisstijl, meestal stijve, ouder gewijs, wanneer de v o c a l e en i n s t r uwoorden overladen-wetsch,mui m e n t a 1 e muziek zich te gelijk doen hooren;
schrijftrant; - kanselier, m. (mid.lat. cancella- 1 - 'kapélmeester, directeur van eene muziekvarrius) eig. opperste eener kanselarij ; die beambte eeniging; hij, die het toezicht over eene kapel
welke de openlijke geschriften moet uitvaardi- heeft, inz. bij opera's; - kapelaan, m. (mid.lat
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capellánus) geestelijke, die eene kapel bedient;
huispriester; hulpgeestelijke, die den priester
in den dienst te hulp komt, ondergeestelijke; kapelleeren,z. eupelleeren.
Kaper, m. (waarsch. van het lat. capère, nemen
grijpen) Mar. vrijbuiter, die volmacht heeft - om
vijandelijke schepen prijs te maken; ook zijn
schip, een schip, dat in oorlogstijd door bijzondere personen wordt uitgerust, om afbreuk te
doen aan de vijanden van den staat; - kaperbrief, m. pas of lastbrief vanwege het gouvernement in oorlogstijd uitgereikt, om schepen te bemannen en den vijand op zee afbreuk te doen; kaperkapitem, m. kapitein op een kaperschip.
Kaphar, z. k a f f a r.
Kapi-aga, m. turk. (v. kapoe, gew. kapi, deur,
poort, ottomansche porte, en aga, heer) eig.
deurheer; gesnedene, wiens ambt met onzen
opperhofmeester of hofmaarschalk overeen
ook generaal der (gewezen) janitsaren; --komt;
kapoedsji of kapidsji, m. deurwachter; inz. een
uit het uit ongeveer 1960 personen bestaande
corps van turksche ambtenaren onder 12 officieren, die kapidsjibadsji (van basj, hoofd) heeten en met onze kamerheeren overeenkomen.
kapitaal, adj. (lat. capitahs, e, van caput,
hoofd) eig. het hoofd betreffende; vandaar:
hoofdzakelijk, voortreffelijk, bijzonder schoon,
goed enz. (b.v. dat i s kapitaal) ; als
subst. n. hoofdgoed, hoofdgeld, grondgeld,
hoofdsom, uitstaand geld, hoofd- of grondvermogen; - kapitaal-boek, geheim boek, dat vele
kooplieden over hun gezamenlijk vermogen en
het gebruik daarvan houden; ook z. v. a. groot
kapitale letters, hoofdletters, groote-boek;
aanvangsletters ; - kapitaaltjes, bij letterzetters:
op zichzelve gebruikt wordende hoofdletters,
waarbij geen gewone letter (onderkast romein
of cursief) is gegoten; letters uit de lat. a n t iq u a, van den vorm der aanvangsletters, maar
kleiner dan deze; - kapitale misdaad, misdaad,
die het hoofd kost, die de doodstraf ten gevolge
heeft; - kapitaal - conto, n. die rekening van het
grootboek, waarin alles, wat het hoofdfonds van
een koopman betreft, gebracht wordt; - kapitaliseeren (spr. s=z) tot kapitaal maken, bij het
kapitaal voegen; - kapitaliseering, f. berekening
van het kapitaal naar de rente; - kapitalist, m.
die veel kapitalen bezit, of geldsommen op rente zet; rentenier, vermogend man; - capitalzter,
met den dood (b. v. gestraft); - kapiteel, it.
capitél, capitéllo,n. Arch. bovenstegedeelte van eerre zuil; - kapiteel, bij boekdrukkers:
formaatwit, dat bij het inslaan van een vorm
boven en ter zijde van de bladzijde wordt geplaatst.
Kapitein, m. (fr. capitaine, it. capitáno, mid.
lat. capitanéus, V. 't lat. caput, hoofd) hoofdman,
aanvoerder van eene compagnie; ritmeester bij
de ruiterij ; gezagvoerder van een vaartuig; in
0.-Indië kapitein-chinees, d. i. hoofd, voornaam
Chinezen. ; - kapitein-luitenant. m.-stedr
plaatsvervangend kapitein, die bevel voert in
naam en in plaats van een ander, welke daarvan
wegens zijn rang ontslagen is, bij de marine:
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rang van den hoofdofficier, die gelijkstaat met
luitenant-kolonel van het landleger (z. verder
eapitain).
Kapitool, kapitoljnseh, z. c a p i t o l i u m,
e a p i t o 1 i n i s e h.
Kapittel, n. (v. 't later en midd.lat. mum,
verklw. van caput, hoofd; it. capitolo, sp. carpiinto, fr. chapiire) hoofdstuk, hoofddeel, afdeeling
van een boek; onderwerp van een gesprek enz.,
b.v. iemand op het rechte kapitt e 1 h e 1 p e n; in kloosters: vergaderzaal der
monniken, ter behandeling van alle aangelegenheden van het klooster, tot het voorlezen der
ordesregels enz. (vandaar b. v. i e m. h e t
kapittel lezen en iemand kapitte1 e n, z. lager) ; in uitgebreider zin: verzameling
van geestelijke of wereldlijke personen, olie aan
dezelfde regels (capitulariia) gebonden zijn, b. v.
dom-kapittel, vergadering der stichts- of domheeren (z. verder ond. c a p i t t e l); - kapit
télen (mid.lat. capituláre, fr. chapitrer) eig.
iemand het kapittel, den regel, de wet
voorlezen, voorhouden; iemand scherp doorhalen, vinnig berispen; - kapituleeren, kapitulaat, kapitulatie, z. ond. c a p i t t e 1.
Kaplaken, n. bijzonder voordeel of Bene premie, die den schipper boven de vracht betaald
wordt, opdat hij voor schip en lading des te
meer zorg moge dragen; eig. het noodige om voor
zijne vrouw eene nieuwe 1 a k e n s c h e huif
of kap te koopen (overeenkomstig met het
fr. chapeau, d. i. hoed, dus zooveel geld als noodig is om een nieuwen hoed te koopen).
Kaplan, m. turk. luipaard.
Kapnomantie (spr. t= ts) f. gr. (van kapos),
wichelarij of waarzeggerij uit den rook der

offeranden bij de Ouden; - kapnománt, m. rookwaarzegger.
Kapoedan, kapoedan- pasja, z. ond. c a p i
-tain.
Kapoedsji, z. ond. k a p i-a g a.
Kapoen, m. (van 't lat. capo, capus, gr. Ups n,
it. cappone, provenc. en sp. capon, fr. chapon,
angels. kapen, vanwaar ons k a p p e n, af
afkomt) gesneden haan; -- kapoenen,-houwen,
ontmannen, lubben.
Kapoeres, kapores, z. e a p o r e s.
Kapoets, f. z. e a p u e e.
Kápok, f. z. c a p o c.
Kapot, f. (fr. capote) soldatenoverjas; kap der
mijnwerkers (z. verder c a p o t).
k a pmet
me
Kappàten, m. pl. (van het duitsch
lat. uitgang) boetelingen, die, om niet herkend
te worden, bij de geeseling zich het hoofd met
eene kap bedekten.
Kappe, f., pl. kapper, zweedsch, graanmaat
- = 1/ , ton (tunna) = 4,5801 liter.
Kapper, of gew. kaper, f. (van het gr. kappans, arab. en perz. kabar, fr. cápra, it. cappero,
provenc. en sp. caparra) nog gesloten bloesemkop van den kapperstruik (Capparis
spinosa) in Z. Europa, als kruiderij bij spijzen
gebruikt.
Kaproen, kapruin, f. (v. fr. chaperon, capron,
lat. caparo, capero, capiro, verklw. v. e a p a,
$
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tappa, mantel, monnikskleed, van lat. capére, den mozaischen godsdienst verwerpt en al lure
bevatten, nemen) kap, hoofddeksel.
leerstellingen en voorschriften enkel uit de wet
Kapucijn, enz., z. onder e a p u c e.
van Mozes put; - karáïsme, n. hunne leer.
Kapudan, kapudan-pasja, z. ond. c a p i
Karat, z. e a r a f o.
-ta
i n.
Karag of karadseh, z. e h a r a d s e h.
Kapuits, z. capuce.
Karagàna, f. Bot. een uit Siberië afkomstig
Kapybara of kabiai, n. (braz. capvuara of pronkgewas.
capivara, eig. dier, dat tusschen het kruid capim
Karaíben of liever Kariben, m. pl. (vgl. e a nof caapiim leeft), viervoetig zoogdier in Brazilië, n i b a a 1) indiaansche volksstam in Z.-Amevan 't geslacht der halfkonijntjes of s c a v i ë n. rika, inzonderheid op de W.-Ind. eilanden, een
kava, turk. zwart, dikwijls voor namen, b.v.
zeer krijgshaftige menscheneters; vandaar-mal
Kara Mustapha = de zwarte Mus. in 't algemeen voor wilde, ruwe menschen (inz.
tapha.
fr. Cara.ïbes); - karalbisehe of karabische e €Karaak, f., z. kraak.
den, de Kleine Antillen in W.- Indië.
Karaat, n. (fr. carat, it. carato, oud. port.
Karaïmen, z. kara,ërs.
quirate, nw.port. en sp. quilate; van het arab.
Karak, z. kraak.
kfral, = gr. kerátion) eig. kleine horen, dan de
Kárakal, m. turk. (eig. kayrah-koelock, v. karakevenzoo gevormde bezie van het Johannisbrood zwart koelfik, oor; fr., sp. en eng. caraeal) zwart(Ceratonia siliqua), die als gewicht diende' en ge- oor, steppenJynx, een roofdier uit het katten
lijk was aan 4 gerstekorrels; klein goudgewicht,
veel gelijkende op den los, in Azië en-geslacht,
het 1 J.„ van een mark, of 12 grein; ook diaman- Afrika.
ten- en paarlengewicht van 4 grein 0,2057 gram;
Kàrakan, m. ruls. kleine steppenvos en de pels
in Engeland nog een proefgewicht voor goud = daarvan (Carnes carrag€an) z. k a r a n g a n.
11 24 pond troois = 15,652 gram; ook in het OosKaráke of k e r a k e, f. turk. eenvoudig,
ten een gewicht voor juweelen van verschillende nauw onderkleed voor middelbare beambten,
zwaarte; - karaats (in samenst. met getallen, enz., het midden houdende tusschen een eereb. v. 18 karaats) zoo en zoo veel deelen zuiver pels en een kaftan; z. ook c a- r a c a.
goud op 24 deelen bevattend; - karateeren, ver
Karakol, f. (sp. caracol, ital. caragollo, bij ons
-meng,aliëreng (van in de 17e eeuw kokerol) slak(kenhuisje), slakedele metalen); - karateering, f. karaatvermen- j vormig rad, tol, rondedans, lekkernij.
ging, alliëering, legeering van het goud met zilKarakor, f. roeivaartuig in de indische
ver (witte karateering) of koper (r o o d e k.) wateren.
of met beide (gemengde k.)
Karakter, n. (gr. charaktër, oorspr. het inge
Káraba, 1) (arab. kdrib, sp. cáraba, nw. gr. j
elde, ingeprente, van charásseina, ingriffelen,-grifeld,
karabî, schip; vgl. e aravel 1 e) in aziatisch inprenten) 1) teeken, schriftteeken, merk; ieder
Turkije gebruikelijk vaartuig; - 2) m. arab.-perz. bepaald teeken voor een voorwerp of begrip,
(arab. kahra,
ba v. 't perz. kahroebd, eig. stroo- b.v. de astronomische teekens voor de sterren en
roovend of -aantrekkend, omdat het verwarmde sterrenbeelden, de getalteekens of cijfers, de
barnsteen stroohalmpjes aantrekt, van 't perz. letters, het geheimschrift enz. ; 2) het eigenaar
kah, gras, stroo, en roebá, roovend; nw.lat. caraonderscheidende, kenmerkende eereer zaak;-dige,
ba, carabe, sp. cárabe) barnsteen.
inz. het zedelijke k a r a k t e r, d. i. de heer
Karabáehen of karabaghen, pl. beroemd paar
neigingen en gezindheden, de op be--schend
(goudvossen) uit de provincie Karaboegh-denras ginselen berustende, gewone denk- en hanin Trans-Kaukasië.
delwijze van een mensch, het zedelijk stempel;
Karabéla of karabélla, f. poolsch (van tataar- algemeener ook: gemoedsgesteldheid, geaard
schen oorsprong) kromme sabel zonder beugel,
eigenaardigheid, de denkwijze, het gemoed,-heid,
dien eertijds de poolsche edellieden bij feestelijke hart; 3) titel of ambtsnaam, eerestand, waardiggelegenheden droegen.
heid; de goede naam; character indelebilis, lat.
Karabijn, f. (fr. carabine, it. en sp. carabina, in de r.-kath. kerk eene onuitdelgbare eigenaar
samengetr. uit carabagina, van 't mid.lat. caraiemand door het ontvangen van een-dighe,
baga, krijgsmachine, belegeringsgeschut, be- sacrament, b. v. de priesterwijding, ontvangt; dorven uit cola, van 't gr. katabólè, het ne karaktermasker, n. masker of vermomming, die
geweer met korten loop (van cavale--derwpn) een bepaalden stand, eene persoonlijkheid,
rie, wielrijders, vesting- artillerie, pontonniers en eigenaardige denkwijze enz. voorstelt; - karakmarechaussee); vroeger heette het p a t r i- terrol, f. rol, die een bepaald karakter moet voor
II a 1 e; - karabinier, m. oorspr. zware cavalerie
volledig ontwikkelen; - karakterstuk,-steln
met karabijn bewapend, thans naam voor som tooneelstuk, waarbij men voornamelijk de voor
ruiter- en infanterie-korpsen.
-mige
ontwikkeling der karakters ten doel-steling
Karabógra, f. turk. ijzeren halsring om ge- heeft (onderscheiden van i n t r i g u e-s t o k);
vangenen te boeien.
karakteriseeren (spr. s=z) den ganschen omKaraers of Karaleten, in Z. Rusland Karahnen, vang van al de kenteekenen kenmerken, kennem. pl. (van 't herb. karaï, pl. karaïm, schriftge- lijk maken, schilderen, doen uitkomen en juist
trouw, v. kara, in de Schrift lezen) joodsche bepalen; ook betitelen; - zich karakteriseeren,
secte, welke de in den T a 1 m u d (z. add.) ver zich doen kennen, zich kenmerken; - karakterisbijvoegsels tot de kanonieke boeken van-vate tiek, f. beteekening, schildering van het eigen-

Zie ook C.
KARAKTER.

-- 672 --

aardige of de bijzondere eigenschappen eener
zaak; Math. kencijfer, d. i. het geheele getal van
een logarithmus, in tegenst. met de m a n t i sS a (z. ald.); als adject. eigenaardig, onder
kenmerkend; - het karakteristieke,-scheidn,
het eigenaardige, kenmerkende eener zaak; I:arakteristïeus, m. karakterschilder; Pict. iemand, die bij voorkeur het eigenaardige van elk
voorwerp recht sterk wil geteekend hebben.
Karaktsji, m. turk. roover.
Karaii of k r a 1, m. (een woord van slavonischen oorsprong) koning, opperhoofd: de k arali van Kroatië.
Karamel, n. gebrande suiker; ook als kleur
bij bier, likeuren, rum, azijn enz.
-midel
Karamoessal of Karamoezzal, m. (vgl. k a rm o s a 1) turksch koopvaardijschip.
Karángan, m. in den russ. pelshandel: behaarde huid van den steppenvos, z. k a r a k a n.
Karánkas, pl. oostindische zware zijden stoffen, met gouden, zilveren en andere bloemen
doorwerkt.
Karapapachen, pl. tataarsche militie in het
turksche leger.
Kara-setaehe, m. perz., koninklijke lijfarts
in Perzië.

Karateering enz., z. ond. k a r a a t.

Karavaan, f. (fr. caravanti, sp. caravan, van j

't arab. kairawX n, perz. kdrudn, k€rwan, door

vele streken reizend) handelstocht, pelgrims of reistrein, reizend gezelschap van kooplieden,
,enz. in de oostersche landen; - karavaanthee,
f. theesoort uit China, die door handelskaravanen over land in kisten en bussen langs den
landweg , door Siberië en Rusland tot ons gebracht wordt, en alzoo buiten den nadeeligen
invloed der zee- en scheepslucht gebleven is; karavaanvaarder, m. scheepskapitein, die op een
groote zeereis bijzondere vrachtvaarten naar
andere, buiten zijne bestemming liggende ba vens doet; - karavansera(i) of russ. karawanaerai, f. (vgl. sera i 1) herbergen, verblijven
voor reizigers in het Oosten.
Karavalles, pl. (vgl. c a r a v e 11 e) in Turkije, z. v. a. fregatten.
Karbátine, f. soort boerenschoen uit ongelooide huiden.
Karbats, z. karwats.
Karbeel, m. stuk hout, dat een ander onder
karbeelen, beide slagdrempels aan eene-stu;
sluis.

Karbide, n. koolstofverbinding, zie c a r b.
Karbonade, Karbonkel, z. c a r b-.
Karbouw, m. (van mal. karbaoe, karbó) naam
van den buffel op Java.
Karbowanftz, m. russ. zilveren roebel.
Karcharlas, m. gr. (v. kárcháros, ruw, scherp
getand) ook j o n. a s v i s c h, haaivisch, menscheneter, een vreeselijk zeemonster.
Kareiniet, m. gr. (van karkinos, kreeft)
.kreeftsversteening; - kareinologie, f. kreeftleer,
natuurlijke beschrijving der kreeftaardige dieren; - kareinoom, n. gr. (karkinóma) Med.
hreeftgezwel, kanker; - kareinomateus, adj.
inw.lat., kankerachtig.

KARMELIETEN.

Kardambn, f. (gr. kardamómon; arab. kirtim
of koertoem), ook mal a g u e t t e, f. fr. (spr.
geit') soort van specerij, het zaad van een aan
de gember verwant gewas (Cardamómum minus),
in 0.- Indië; vgl. paradijskorrels.
Kardeel, n. z. v. a. q u a r t e 1, vierendeel,
spekton bij de walvischvangst; traanvat van
12 s t e e k k a n; kleine flésschen voor traan
te Hamburg en langs de Elbe.
Kardibka, pl. gr. (v. kardia, hart) Med. hartsterkingen, hartsterkende middelen; - kardialgie, f. maagkramp, maagpijn, drukking op de
maag, met neiging tot werkelijk braken, koude
ledematen, flauwten enz.; - kardianaströphe,
f. tegennatuurlijke plaatsing van het hart; kardielkbsis, f. hartgezwel; - kardieurjsma, n.
ziekelijke verwijding van het hart; wanorde in
den omloop van het bloed en de ademhaling; kardioeèle, f. hartbreuk, doorzakking van het
hart door het middelrif in de buikholte; - kar
maagpijn, maagkramp; - kardio--dibgmus,.
gnóst, m. hartkenner; - kardiolde, f. Math.
kromme lijn van de Ode orde, hartvormig van
gedaante; - kardiologie, f. Med. leer van het
hart; - kardiomalacie, f. hartverweeking; - kar
hartklopping; - kardiopathie, f.-diopálmus,.
hartlijden, hartziekte; - kardioperikarditis, f.
ontsteking van het hart en het hartzakje; kardiaplegie, f. hartverlamming; - kardiorrhèxis, f. scheuring van het hart;- kardiostenbsis,
f. hartvernauwing; - kardiotomie, f. ontleding
van het hart; - kardiotrauma, n. hartwonde; kardiotraumátisch, adj. door een hartwonde
ontstaan; - kardiotrómus, m snelle hartklop ping; - kardieten, m. pl. versteende hartvormige schelpen; - karditis, f. ontsteking van het
hart.
Kardinaal, z. cardinaa1.
Kardoen, f. distel-gewas, wel als groente ge-

geten.

Kardoes, z. cartouche.
Karebarie, f. gr. (van kárè, hoofd, en bars,
zwaar) gevoel van zwaarte in het hoofd, drukkende hoofdpijn.
Karel, m. duitsche mansn. (oudd. cháral =
kerel, man, verlatijnscht C a r ó 1 u s); de sterke,
werkzame, bedrijvige; - Karels-orde, f. sp. orde
van verdienste, door Karel III in 1771 ingesteld;
- Karoiina, f. vr.naam: de mannelijke, sterke,
krachtvolle; ook voor c a r a m b o 1 i n e (z.
ald.); - Karoljntje, soort van vrouwenmuts; Karlisten, k a r o 1 i n g e n, enz. z. op C.
Kart of karrét, m. arab. (vgl. k a r a a t)
rekenmunt, waarvan er 130 op onzen gulden
gaan.
Karet(sehildpad), z. c a r e t t e.
Kariatiden, z. K a r y a t i d e n.
Kariben enz., z. K a r a i b e n enz.
Karkant, z. v. a. c a r c a n e t (z. ald.).
Karkas, n. z. c a r c a s s e.
Karljjn, m., z. C a r l i n o.
Karma, n. skr. handeling, werk, ook: loon
voor 't werken; bij de theosofen: wet der ver
-geldin,ot.
Karmelieten, m. pl. monniken van de orde
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Onzer Lieve-Vrouw van den berg Karmel in den
Libanon, waar deze orde omstreeks het midden
der 12e eeuw door pelgrims gesticht.werd; later,
in de 15e eeuw, ontstond er ook een orde van
vrouwelijke Karmelieten. of Karmelitinnen ; –
Karmelietenwater, m e 1 i s s e w a t e r, water
van vrouwenkruid, dat in de K a r m e 1 i et e n-k t o o s t e r s werd bereid ;– Karmelieterwit, witte verf, uit kalk en berlijnsch blauw of
indigo bereid, met welke men inz. muurwerk wit.
Karmijn, n. (arab. k a r m e s, kermes,
z. ald.) kostbare hoogroode verf, uit in Mexico
inheemsche cochenille (Coccus cacti) bereid. Het
in den handel voorkomende karmijn bevat bovendien leemaarde en tinoxyde.
Karmosal, n. (vgl. k a r a ni o e s s a 1) turksch
vaartuig, schipperskaan, boot.
Karmozijn, n. (fr. cramoisi) hoogroode, naar
het blauw zwemende kleur, inz. uit k e r m e s
bereid (vgl. k a r m ij n).
Karmuseeren of karmoseeren, (zw. karmisera,
V. karm, rond) omranden, omkransen, invatten,
inz. groot edelgesteente in een rand van kleinere
vatten.
Karn, z. cairn.
Karnalliet, n. delfstof, die in de bovenste lagen van steenzoutbeddingen voorkomt.
Karneen, karnëische feesten, feesten voor
Apollo Karneios in Laconië.
Karnis, kornis, z. c o r n i c h e.
Karoebe, f. voormalige algiersche rekenmunt
van ruim 1 1/2 ct. waarde.
Karoeben, pl. (fr. caroube) johannisbrood.
Karolina enz., z. K a r e 1.
Karonje, z. car o g n e.
Karoot, karot, z. c a r o t t e.
Karos of karus, m. gr. Med. diepe slaap, doodslaap; – karósis, f. bedwelming, slaapzucht; –
karotika, n. pl. slaapwekkende middelen, vgl.
h y p n o t 1 k a; – karótis, f., pl. karotfden,
halsslagaderen, twee polsaderen aan de keel, die
het bloed van de aorta naar de hersenen voeren.
Karpeer, f. jay. karretje op 2 wielen.
Karpet, z. c a r p e t.
Karpholith, m. gr. (v. kárphos, n. stroo, kaf)
stroosteen; – karphologie, f. Med. de gedurige
beweging van de vingers van een zieke, alsof
hij de deken wilde afpluizen, gewoonlijk van
kwade voorbeduiding, het muggenvangen, z.
V. a. c r o c i di s m e; ook voor: haarklooverij;
– karpholoog, in. eig. vlokkenlezer; vitter, haar
-klover,
muggenzifter.
Karpolith, m. gr. (van karpós, m. vrucht)
vruchtsteen, versteende vrucht; – karpoloog of
karpologíst, vruchtkenner, vruchtkundige; –
karpologie, f. leer van de vruchten der gewas
-sen.
Karroe, of karroo (spr. oo = oe) f. onvruchtbare steppe in Z. Afrika.
Karsaai, n. (it. carisea, fr. créseau, eng.
Iersey) zekere wollen stof, grof gekeperd laken.
Karst, m. (tsjechisch kras) onvruchtbaar,
woest kalksteengebergte.
Karst., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. Karsten (gest. 1877).
KRAMERS-ZONDERVAN.

KAS.

Karsteniet, n. watervrije, zwavelzure kalk.
Kartél, n. vergelijk tot uitlevering; schriftelijke uitdaging tot een tweegevecht, verdrag,
ondernemingsvereeniging, trust.
Kartéts, f. (van 't it. cariaccia, fr. cartouche,
met kleine kogels, schroot enz. gevulde kanonskogel.
Kart(h)uizer, m. monnik, behoorende tot de
gestrenge orde van den heiligen B r u n o, gesticht in 1086 (naar de landstreek Carthusia, fr.
Chartreuse (spr. sjartreuz') bij Grenoble in
Frankrijk) zij zijn tot eeuwig zwijgen verplicht;
– karthuizer-poeder of minerale k e rm e s (kermes minerale), als artsenijmiddel gebruikt bruin poeder uit fijngemaakt spiesglans,
zwavel- en potasch bereid.
Kartoffel, f. dui. aardappel.
Kartouw, f. (hoogd. karthaune of karlaune,
waarsch. van het lat. quartàna, d. i. vierendeelsstuk, dat 25 pond schoot, het grootste geschut
daarentegen 100 pond) stuk grof geschut, een
groot, kort en dik kanon.
Karube, Karuben, z. k a r o e b e en k a roeben.
Karus, z. karos.
Karveel, f., z. v. a. c a r a v e 11 e (z. ald.).
Karwats, karbats, f. tataarsch (poolsch kar
boh. en russ. karbalsj, hong. kor -bacz,kor
turk. kyrbátsj, waarvan ook het fr. cravache-bacs,
afkomt) van lei? eren riemen gevlochten zweep ; –
karwatsen, zweepen.
Karwei, f. (fr. corvée, z. ald.) inoeielijk werk;
tusschen- of bijwerk in den schofttijd, z. c o rv é e; ook ingewand van slachtvee.
Karwij, f. Bot. z. v. a. c a r v i, z. ald.
Karyatiden, f. pl. gr. (karyátides) Arch. lastdraagsters, schoone vrouwelijke, gekleede beelden, die men als schoorzuilen in de plaats van
pilasters gebruikt om op het hoofd of den nek
een e n t a b l e m e n t te dragen, dat zij soms
met de handen schijnen te ondersteunen; zoo
geheeten naar de in slavernij rondgevoerde vrouwen der stad K a r y oe in de Peloponnesus of
beter naar de gemaskerde priesteressen, die in
den tempel van Diana te Karyw dienden.
Karyoph llnm, n. gr. (karyophyllon, d. i. eig.
noteblad) Bot. kruidnagelboom; – karyophyllàta, f. nagelkruid; – karyophylliet, m. anjersteen, eene soort van versteeningen.
Kas, 1. (van lat. capsa, vgl. c a s s a en
c a i s s e) bewaarplaats, gew. k a s t; doos,
foedraal; plaatje, waarin iets gevat is (b. v. van
een ring); bergplaats voor geld en geldswaarden;
oneig geld, contanten, z. c a s s a; de k a s
h o u d e n, het beheer over het geld hebben; –
k a s b i 1 j e t t e n, aanwijzingen betaalbaar
aan een openbare kas of bank, die van hand tot
hand kunnen gaan evenals papieren geld; –
k a s b o e k, handelsboek, waarin de ontvangen en uitgegeven gelden geboekt worden om
een spoedig overzicht te hebben van den geldvoorraad; deze rekening heet c a s s a-c o n t o;
– k a s s a 1 ei o, n. overschot na afsluiting der
kas (vgl. saldo); – kasdefect, n. z.
c a s s a-d e f i c i t; – kassier, m. (it. cassiére, fr.
43
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caissier) hij, die zorgt voor de ontvangst en uitgaaf bij eene kas, kashouder; persoon (of firma)
'ie zich tegen eene zekere provisie met het
incasseeren en uitbetalen van gelden belast; kassiers brief j e, bewijs of quitantie om
bij den kassier eene zekere som te kunnen ontvangen, vgl. c h e e k.
Kasáek, m. russ. k o z a k (z. ald.); kasatsjók, m. russ. (eig. kleine kozak) 1°. livreibediende in kozakkendracht; 2°. een kozakkendans.
Kasan, m. hebr. (chasan; vgl. h a s a n)
voorzanger in de synagoge.
Késbah, f. arab. burcht, citadel, stadsvesting.
Kaseha of kasja, f. slay. grutten, brij.
Karim, arab. zandige, maar vruchtbare grond.
Kasimir, z. kazimir.
Kasjmir- of kasehmir-shawls (fr. cachemirs)
zeer fijne en zachte wollen weefsels, in Tibet en
K a s j m i r of K a s c h m i r (sansk. kacwntra)
van de haren der k a s j m i r-g e i t e n vervaardigd; vgl. k a z i m i r 1).
Kasmak, m. sluier der circassische vrouwen.
Kasódi-basji, m. turk. (eig. chassodabasji)
overste van de kamer van den Grooten-Heer,
groot- of opperkamerheer.
Kaspar, m. mansn., in het perzisch: schatmeester (kandsjwar).
Kásr, n. arab. paleis.
Kasregister, n. machine, waarin het ontvangen
geld een plaats vindt en die de gebeurde bedragen in cijfers aangeeft; daarbij tevens een
ontvangbewijs verstrekt.
Kassaba, f. arab. z. v. a. k a s b a h.
Kassabéh, kassabeh of kaslab, m. egyptische
roede, lengtemaat in het dagelijksch leven =
6 1/3 pie péledi = 3,850 meter; bij belastingheffing van landerijen slechts 62/3 pie péledi =
3,657 meter.
Kassatie, barg. brief, bankbiljet. •
Kassian, mal. tusschenvoegsel: arme man
(vrouw) ! ; - kassianstelsel, n. lankmoedigheid
vooral tegenover dienstbaren.
hassle, f., z. c a s s i a.
Kassier, z. ond. k a s.
Kassiopèa, f. Myth. de moeder van A nd r o m ë d a, en (evenals deze) een sterrenbeeld aan den noordelijken hemel, kenbaar aan 3
sterren, die ongeveer --de gedaante vertoonen
van eene grieksche 2.
Kassitèrien, n. gr. (van kassitéros, m. tin)
metaalmengsel, waarvan tin het hoofdbestanddeel is.
Ka soeben, m. pl. nakomelingen der Wenden in noordoostelijk Pommeren.
Kast, m. skand. soort mantel.
Kastalides of Kastalfden, f. pl. gr. zanggodinnen, muzen, zoo geheeten naar de bron
K a s t a 1 I a aan den voet van den muzenberg
Parnassus bij Delphi, welke bron aan de zanggodinnen was gewijd.
Kastánje, 1. (lat. castanéa, gr. kastdnon, it.
castagna, fr. cluftaigne; van de stad K a s t án a in Klein-Azië) bekende eetbare vrucht
van den edelen kastanjeboom ; ook vrucht
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van den zoogenaamden wilden kastanjeboom.
Kaste, f. (van 't sp. en port. casta, soort,
teelt, eig. iets, reins, onvermengds, van 't lat.
castus, a, um, rein, vlekkeloos) erfejijke stam
of stand, familiestam in Indië en het oude
Egypte, rangklasse der oostersche volken, nergens zoo scherp afgebakend als bij de Hindoes;
waarbij vijf kasten zijn: 1) de B r a h m i n e n,
2) de K h e t r i s of R a d s j a p o e t e n, 3)
de W a s s i r s of B a n i a n e n, 4) de S o ed r a s, 5) de P a r i a h s (z. die woorden); kastengeest, m. ingenomenheid met eigen klasse
of kring, voorkeur voor scherp afgebakende
standen, uitsluiting van degenen, die, niet tot
denzeifden kring of stand behooren.
Kastelein, z. c a s t e l 1 a n u s, ond. c a stel.
Kasties, zie c a s t i e s.
Kastijden, (v. lat. castigãre) tuchtigen, op
de wijze der kloosterlingen geeselen, pijnigen
door vasten, enz.; . kastijding, f. pijniging
des vleesches, kwelling, straf.
' Kastór, m. gr. (kástór, lat. castor, misschien
van 't sanskr. kastoert, muskus) bever, een
bekend nuttig zoogdier; pl. kastors, ook voor
bevervellen; - kastor-hoed, kastoren-hoed,
hoed van beverhaar; - kastoreum, z. c a st o r e u m.
Kástor en Pollux, Myth. ook de D i o s k iir e n (d. i. zonen van Zeus of Jupiter) tweelingbroeders, uit een ei geboren en door Jupiter
in de gedaante van een zwaan bij Leda geteeld;
de eerste was sterfelijk, de andere onsterfelijk;
zij werden als de beschermgoden der zeevarenden vereerd; om hunne wederzijdsche aanhankelijkheid noemt men aldus : onafscheidelijke broeders en vrienden; Mar. en Phys. een
elektrisch verschijnsel in de gedaante . van
vlammetjes, die zich soms in zee aan de toppen
der masten of raas vertoonen, St.-Elmusvuur;
Astron. het 3de teeken van den dierenriem, de
tweelingen.
Kastról, f., v. 't fr. c a s s e r ó 1 l e (z. ald.).
Kasuaris, m. (papoesch kasoewari) een op
den struisvogel gelijkende vogel in 0. Indië;
ook porseleinschelp (Cyprcea ovum).
Kat of katsehip, driemast koopvaardijschip,
inz. in Noorwegen en Zweden; soort van klein
vaartuig, tot lichter in de havens gebruikt;
voorm. stormtuig, s t o r m k a t, om de
muren te beuken; hoog opgeworpen werk op
de bolwerken of op de c o u r t i n e s van
eene vesting; klein werpanker, ter vermeerdering van de kracht van het groote; - kat zonder
ooren, soort van ronde barken, die den oorlogsschepen m u n i t i e toevoerden.
Kat, z. k a t t.
katá-, of voor klinkletters en de h kat-, gr.
voorzetsel in vele samenstellingen, beteekent
oorspr.: af, beneden, afwaarts, en drukt dart
in 't algem. beweging, of richting op een doel,
betrekking, overeenkomst enz. uit.
Katabaslon, n. gr. (van kata-baínein, af
waarts gaan) eig. omlaagvoerende weg, ingang
tot een onderaardsch hol; in de grieksche
-•
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kerken de plaats onder het altaar, waar de
reliquieën bewaard worden.
Kataelirésis of kataehréee, f. gr. eig. in 't
algemeen: gebruik, dan misbruik; Log. onjuist
gebruik van een bijvoeglijk woord, dat met het
begrip van het hoofdwoord niet bestaanbaar is,
d. i. geen beeld kan vormen, een misslag tegen
de redekunde, b. v. een verwelkend licht, luide
tranen enz.; ook oneigenlijk in plaats van het
eigenlijke woord, b. v. vliegen voor hard loopen; men kan er ook toe brengen uitdrukkingen
als: koudvuur, bitterzoet, gouden hoofdijzer
enz.; - kataehrèstiseh, adj. misbruikt, oneigenlijk gebruikt, gedwongen.
katadióptrlseli, adj. gr. (vgl. d i o p t e r) hetgeen eene vergrooting of scheinbare naderbij brenging van het beschouwde voorwerp ver
breking der lichtstralen-orzakt,weld
in lenzen, als door terugkaatsing van spiegels.
Katafálk, f. (it. tata/alto, fr. catafalque,
provenc. cada f alt, samengetr. uit het roman.
catar, bezien, v. 't lat. captare, zoeken te bereiken, stil. oculis, met de oogen, en 't it. /alto
voor palco, stellage, van 't oud-hoogd. palcho,
balko, de b a 1 k) verhevenheid, waarop de
doodkist van eenen gestorvene van hoogen rang
in eene kerk of ander gebouw wordt ten toon gesteld, met wapens, ridderorden, zinnebeelden en
bijschriften versierd, een rouwtooneel, lijkstoel.
Katágma, n. gr. (v. kat -agnymi, ik verbreek)
Chir. breuk, beenbreuk, beenderbreuk;
katagmátiseh, adj. tot genezing der beender breuken dienstig; - katagmatïka, n. pl. middelen, die tot genezing van beenderbreuken
noodzakelijk zijn.
Katagraphologie, f. gr. (van katagráphein,
schriftelijk aanduiden) recepteerkunst, leer van
het voorschrijven der geneesmiddelen.
Katakana, f. japansch letterschrift, aan de
Chineezen ontleend.
Katakásme, n. gr. (v. akádzein, steken) Chir.
het koppenzetten, vgl. s c a r i f i c e e r e n.
Katakauma, n. of katakausis, f. gr. (vgl.
k a ui s i s) Med. diepe verbranding; - katakaustiek, z. ond. diakaustiek.
KatakiMis, f. gr. (van kláein, breken) beenverbrijzeling; ook krampachtige sluiting der.
oogleden.
Katáklisis, f. gr. het aanliggen aan tafel
(naar grieksch gebruik in plaats van te zitten).
Kataklfsma, n. gr. (van kata-klydzein, overstroomen, bespoelen), overstrooming, Med.
darmbad, k l i s t e e r (z. ald.); - kataklfsme,
n. dropbad, overstrooming.
Katakómben, f. pl. (it. sing. catacomba, fr. pl.
catacombes, waarsch. ontstaan uit het gr. katá
(z. ald.) en kymbé, uitholling, holte) onderaard
gangen met gewelven en groeven, begraaf -sche
Ouden en der oudste Christenen;-platsendr
de katakomben van Parijs dienen
tot bewaarplaats der doodsbeenderen, voort
opruimen der kerkhoven.
-komendvaht
katakróot, adj. in het neergaande been van
een hoek der polscurven gelegen (van golvingen
in genoemde lijn gezegd), zie a n a k r o o t.
-
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Naar het getal der katakrote verheffingen in
de pols (curve) katadikroot (2) en katatrikoot (3),
d. i. met 2 en met 3 nevenslagen.
Katakustiek (vgl. a k u s t i e k), ook kataphoniek (vgl. p h o n i e k), f. gr. leer van den
weerklank of echo.
Katalékten, pL gr. (v. kata-lëgein, uitkiezen,
lezen) verzamelde oude stukken of fragmenten,
onvolledige overblijfsels van oude werken.
Katalektikos, m. gr. (van kata-légein, ophouden, eindigen) Poët. gr. en lat. versmaat,
welker laatste versvoet éene lettergreep, soms
twee te kort is, in tegenoverstelling van a k at a 1 e k t i k o s, die geene lettergreep te veel
of te weinig heeft, en hyperkatalektik o s, die op het einde eene lettergreep te veel
heeft; ontbrak er een geheele voet, dan werd
zulk een vers brachakatalektikos
geheeten; – katalèktiseh, adj. onvolledig, afgebroken; – kata1 xis, f. sluiting van een vers
vóor de geheele voleinding van den rhythmischen gang.
Katalepsie of katalépsis, f. gr. (katalepsis,
eig. het vatten, grijpen; ziekte-aanval, v. lambánein, vatten, grijpen) Med. zinvang, geheele
onderdrukking en opheffing van alle gewaarwordingen en willekeurige bewegingen, terwijl
ook het bewustzijn verloren is; wasachtige
buigzaamheid der ledematen maakt er een
kenmerkend teeken van uit; - kataléptisch, adj.
daarop betrekking hebbende.
Katalögus, m. gr. (katálogos, van katalégein,
opnoemen, optellen) systematisch gerangschikte
lijst van meubelen, schilderijen, kunstwerken,
boeken, inz. van de laatste als zij openlijk ver
worden, een register; - katalogiseeren,.-kocht
(spr. s=z) of katalogeeren, op een lijst brengen,
in een katalogus bijeenbrengen.
katalotisch, adj. gr. (v. kat-aloán, verbrijzelen) eig. verbrijzelend, nederdrukkend ; Chir.'
geschikt om litteekenen te doen verdwijnen, litteekenverdrijvend.
Katálpa, f. (uit de taal van Carolina in N.Amerika, waar C a t e s b y dit gewas in 1726
ontdekte) trompetboom.
Katalysis of katalyse, f. gr. (vgl. 1 y s i s)
oplossing van enkele deelen of van het geheele
menschelijke lichaam; - katal^tiseh, adj. oplossend, tot de oplossing behoorende; Chem
door tegenwoordigheid of bloote aanraking
andere lichamen oplossend, zonder zich zelf te
ontbinden, zie e n z y m e n.
Katamáran, m. vlotboot in Britsch- Indië.
Kataméniën, pl. gr. (kataménia, v. min,
maand) Med. maandelijksche zuivering der
vrouwen; - katamentaal, tot de maandstonden
behoorende, daarmede in verband staande.
Katàn, m. hongaarsch ruiter, huzaar.
Katána, f. japan. groot tweehandig zwaard
der adellijken.
kat'ánthrópon, gr. (van ánthràpos, mensch)
naar de vatbaarheid van het menschelijk
verstand, daarmede overeenkomstig, naar menschelijke wijze of voorstellingswijze; algemeen
bevattelijk.
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kat'antiphrásin, gr. bij tegenstelling of door
eene a n t i p h r a s i s (z. ald.), het ironisch
J enoemen van een zaak door het tegendeel.
Katapásma, n. gr. (v. kata- passein, bestrooien)
Chir. strooipoeder op wonden en zweren; katapásten, pl. (v. ka.ta-pástos, bestrooid, gesprenkeld, bont doorweven) op klimopblad
gelijkende versteeningen.
Katapépsis, f. gr. (vgl. p e p s i s) volledige
vertering; - katapeptisch, adj. daartoe behoorende of haar bevorderende.
Kataphoniek, f. z. katakustiek.
Kataphëra, f. gr. (v. kata-phérein, naar onderen brengen) eig. het nedervallen, nederzinken; Med. slaapzucht, diepe slaap, doodslaap; - cataphora magneliea, magnetische
slaap; - kataphórisch, adj. met de slaapzucht
behept, de slaapzucht veroorzakend.
Kataphrákt, m. gr. (kataphráktos, van kataphrássein, bepantseren) borstharnas ; Chir. har
verband voor gebroken ribben. -nasverbd,
Kataplasma, n. gr. (van kata-plássein, bestrijken, besmeren) Chir. weekmakende omslag, brij omslag, pap; - kataplasmeeren, pappen.
Kataplèxis of kataplexie, f. gr. (van katapléssein, nederslaan; verschrikken) Med. 't ver
lichaam door be--stijvenahmclk
roerte; ook stompworden der tanden; - ka
daartoe geneigd, daaruit voort -taplékiseh,dj.
-spruitend.
Katapólis, f. gr. benedenstad, inz. van Athene,
in tegenst. met de a k r o p o 1 i s.
Katapontisme, n. gr. (katapontismOs, v. katapontidzein, in de zee doen zinken; vgl. p o nt u s) verzinking in de zee, het verdrinken als
doodstraf.
Katapósis, f. gr. (v. kata-pinein, doorslikken)
't verslinden, verzwelgen; - katapotia, n. pl. gr.
pillen.
Katapsxis, f. gr. (v. kata-psychein, afkoelen)
Med. koudwording, pijnlijke verkouding; katapstktiseh, adj. door koudwording ontstaan,
koud geworden.
Kataptbsis, f. gr. (vgl. p t o s i s) het nedervallen; Med. z. V. a. e p i l e p s i e (z. ald.).
Katapult, f. (lat. catapulta gr. katapéltes)
oorlogswerktuig der Ouden, door de Syriërs
uitgevonden, waarmede men zeer zware steenen
in de belegerde steden wierp. In Frankrijk
had men nog katapulten ten tijde van
Hendrik IV; later werden zij geheel door de
mortieren vervangen; . vgl. b a 11 i s t a.
Katarákt, beter katarrhakt, f. lat. (gr. katarrháktes, m. lat. cataracta, f.) nederstorting,
waterval, stroomval, b. v. die in den Nijl ten
zuiden van Assoean; Med. grauwe of witte
staar, een verduistering van het stelsel der
kristallens; ook toestel bij het sturen van
stoommachines, inz. staande;- kataráktisch, adj.
tot de staar behoorende, door de staar aangedaan.
Katarktikon, n. gr. (v. kat-árchein, aanvangen) wat tot de inleiding, voorbereiding eener
wetenschap noodig is.
katarrhaal, adj. z. ond. k a t a r r h u S.
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Katarrhéxis, f. gr. 't (vgl. r h e g m a enz.) eig.
't geweldig verscheuren; Med. hevige buikloop.
Katarrhus, m. (gr. katárrhoes, v. katarrhein,
afvloeien) zinking, verkoudheid, ziekelijke prikkeling van het slijmvlies der ademhalingswerktuigen; - katarrhaal, adj. zinkingachtig, uit
verkoudheid voortvloeiende; - katarrhale koorts,
zinkingkoorts; - katarrheunma, n. slijmvloed ; katarrhoch ,sis, f. onderdrukking van eene
zinking.
Katartisis, f. of katartismus, m. (v. kat

inrichten) Chir. herzetting eener breuk-artidzen,
of ontwrichting; - katartista, m. werktuig
daartoe.
Katasárka, n. gr. (van katá, en sari, vleesch)
Med. huidwaterzucht, z. v. a. a n a s a r k a.
Katasehásmus, m. gr. (van kata-schádzein,
opscheuren, openrijten) Med. het koppenzetten.
Katasehésis, 1. gr. (vi kat-échein, aanhouden)
eig. het aanhouden, behouden; Med. goede
krachtige lichaamstoestand, het tegengest. van
kwaadsappigheid of kachexie.
Kataskeus sis of kataskeuáse, f. gr. toebereiding, inrichting, hersteiling, b. v. van eene
plaats uit een oud schrijver; - kataskeuást, m.
(gr. kataskeuastés) m. hersteller, verbeteraar.
Kataskopion, n. gr. (v. kata-skopein, beschouwen, uitvorschen) wachtschip; wacht tot bewaking der grenzen.
katastáltiseh, adj. gr. (v. kata-stéllein, ophouden, stuiten) Med. inhoudend, terugdrijvend; - katastaltika, n. pl. terugdrijvende,
samentrekkende, inz. bloedstillende middelen.
Katastásis, of katastáse, f. gr. (vgl. s t a s i s)
Med. het staan blijven; blijvende lichaamsgesteldheid, z. v. a. c o n s t i t u t i e; in de
esthetiek: dat gedeelte van het drama, waarin
de in de e p i t a s i s (z. ald.) gelegde knoop
nog vaster gemaakt wordt, tot hij eindelijk in
de k a t a s t r o p h e (z. ald.) ontknoopt wordt.
Kataster, z. kadaster.
Katastróphe, f. gr. (katastróphë d. i. eig. ommekeer, v. kata-stréphein, omdraaien, wenden)
plotselinge verandering der dingen, inz. in het
maatschappelijk leven fortuinswending, keer
afloop, ontknooping, b. v. in eene ver--punt,
telling; in het drama die handeling of gebeurtenis, door welke het verdere lot der hoofdpersonen tot geluk of ongeluk een keer neemt;
inz. treurige wending, ongelukkige afloop.
Katatásis, f. gr. (v. kata-teinein, uitzetten)
Med. uitzetting naar beneden; ook Chir. het
zetten van eene breuk; - katatonie, f., spanningswaanzin (enkele spieren zijn krampachtig
gespannen en de patient is zeer neerslachtig).
Katáxis, f. gr. (van kat- agnymi, ik verbreek;
vgl. k a t a g m a) het verbreken, breuk; Med.
beenderbreuk.
Kateehésis of kateehèse (spr. s = z) 1. gr.
(katéche-sis, v. kat-échein, d. i. eig. tegenklinken,
dan onderwijzen, uit hoofde van het naspreken
der kinderen) onderwijs bij wijze van gesprek
in vragen en antwoorden; - katecheet, m. gr.
(katéchètes) vraagleeraar, bij, die onderwijs,
inz. in de geloofsleer, door vraag en antwoord
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heeft te geven; - kateehetenscholen, kweekscholen voor christelijke leeraars in de 3de tot
de 5e eeuw; - kateehètiseh, adj. vraagsgewijs, in
den vorm van gesprek onderwijzend; gesprekswijze behandeld; - katechètíka of kateehetfek,
f. kunst van het vragende onderwijs of van den
vragenden leervorm, volgens welke de onder
voortgezette, innerlijk samenhan--wijzerdo
gende, het onderwerp van zijn begin af ontwikkelende vragen den leerling onderwijst;
vraagkunst of de wetenschappelijke leer hoe
een goed vraagonderwijs moet ingericht en gehouden worden; - kateehísmus, m. vragenboek,
onderwijs door vragen en antwoorden, inz. in
de geloofsleer en bijbelsche geschiedenis; katechiseeren (spr. s = z ; gr. katechidzein, later
lat. catechizare) zulk onderricht mededeelen,
vraagonderwijs geven; - katechisãtie (spr.
-za-tsie) f. vraagonderricht; leergesprek, inz.
bij het godsdienstonderwijs, de kinderleering; kateehuménen, m. pl. geloofsleerlingen, leerlingen, die zulk onderwijs genieten, die van den
leeraar in den godsdienst worden onderricht,
in de eerste Christenkerk ter voorbereiding tot
den doop, thans tot eerste viering van het
Avondmaal.
Katechu -aarde (in 't cochin-chineesch e ycau)
z. areka.
Kategorie, f. gr. (katègoria, d. i. eig. aangifte,
gezegde, pnndicaat, van katègorein, aangeven,
beweren, ronduit verklaren) ieder kenmerk
van een oordeelsonderwerp; in engeren zin:
algemeen begrip, waaronder eene zaak gedacht
wordt, verstands- of denkvorm; klasse of vak,
ten gevolge der indeeling van alle voorwerpen
van het denken in zekere klassen (volgens
Aristoteles in 10, volgens Kant in 4: q u a n t iteit, qualiteit, relatie en modalit e i t) ; in het algemeen : vak, klasse ; oorspr.
bewering, verwijt, aanklacht; - kategorèma, n.

eerste begrip, grondbegrip, stambegrip, klasse -

begrip; oorspr. punt van aanklacht; - kategóriseh, adj. bepaald beslissend; onvoorwaardelijk,
stellig, ronduit, zonder omwegen; - de kategorische imperati us, onvoorwaardelijk gebod
der rede, de zedelijke 'wet; vgl. i m p e r a t iv u s; - kategoriseeren, tot begripsvakken brengen, naar klassen ordenen.
Katérgi, pl. (spr. -dzji) koetsiers of voerlieden in Turkije.
Katérn, z. quaterne.
kat' exochèn, gr. (van exoché, uitsteking) bij
uitstekendheid, uitsluitenderwijs, inzonderheid,
par excellence.
Katha, m. iersche strijdbijl.
Kathaerésis, f. gr. (v. kathairein, wegnemen,
verminderen, vernietigen) Med. afstemming,
verzwakking; doodbijting; - kathwretika, n. pl.
sterk verzwakkende middelen; doodende, het
leven storende middelen; bijtmiddelen.
Kathári, m. pl. (van het gr. kathárós, rein,
zedelijk rein, onbevlekt) eig. reinen, sedert de
ilde eeuw de naam van vele secten, die wegens
hunne manicheische leerstellingen door de R.
Kath. kerk vervolgd werden (later tot k e t t e r
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verbasterd); - Katharina, verklw. K a a t j e,
vr.naam : eig. de reine, de zedige ; ingetogene ; katharisme, n. taalzuivering, het ijveren voor
taalzuiverheid, z. v. a. p u r i s m e (z. aid.); kathdrsis, f. gr. Med. afvoering, zuivering van
het darmkanaal; ook zedelijke reiniging, lou
hartstochten; - kathartika, f.-tering,b.vd
louteringsleer, geestelijke reinigingskunst; kathartikon, n. (lat. remedium cathartieum), pl.
afvoerende, buik-ontlastende middelen; - kathartzne, f. afvoeringsstof der jalappe en soortgelijke middelen; - kathártisch, adj. zuiverend,
afvoerend.
Kathéder, m. gr. (kathédra, f., d. i. in 't alge
zetel, stoel; lat. cathédra) leerstoel, rede--men
naarsstoel, spreekgestoelte; vroeger in de kerken
de bijzondere stoel, waarin de bisschop gedurende den dienst plaats nam; - ex eathëdra
(Petri) d e c i d e e r e n, eig. van den leerstoel
van Petrus af beslissen, d. i. krachtens pauselijk
gezag uitspraak doen ; - katheder-socialisme, n.
wijsgeerige theoretische opvatting van het
sociale vraagstuk; - katheder-wijsheid, theoretische, eenzijdige wetenschap, die wegens de
bestudeering van speciale gedeelten, het meer
algemeene uit 't oog verliest; - katheder socialist, m. theoretisch of wetenschappelijk
socialist; - kathedrále kerk of kathedraal, f.
eene bisschoppelijke kerk of domkerk, wegens
het daarin voorhanden bisschoppelijk gestoelte;
in Duitschland heet zulk eene kerk ook m u ns t e r; - kathedratfeum, n. leergeld op hoogescholen, college-gelden; vroeger ook de stoelpenning, eene opbrengst der pastoors aan den
bisschoppelijken stoel; ook opbrengst der diocesanen tot onderhoud van het gebouw der kathedraal.
Kathegeet, m. gr. (v. kathegeisthai, aanvoeren) leidsman, leeraar.
Kathéten, pl. gr. (sing. kathélos, d. i. loodlijn,
V. kathi èmi, ik laat neder) de beide zijden om
den rechten hoek van een rechthoekigen driehoek; - kathétometer, m. werktuig om uit de
verte den loodrechten afstand van twee punten
te meten; - kathéter, m. gr. (kathéter, ook van
kathiëmi, ik laat neder) Chir. naar den loop
van de pisbuis gevormde min of meer dikke,
uit zilver of gummi vervaardigde buis, dienende tot aftapping van de urine uit de
blaas, pisaftapper; - katheteriseeren (spr. s = z)
de pis met zulk een buisje aftappen; - katheterisme, n. aftapping van de pis met den
katheter; - kathetus, f. lat.-gr. loodlijn op een
andere lijn of op een vlak.
Kathismata, pl. gr. (v. kathídzein, zich nederzetten) bijbelsche hoofdstukken of gezangen der gr. kerk, waarbij de gemeente gaat
zitten.
Kathóde, f. gr. (v. kathodos, afgang) negatieve
pool van den tot chemische ontbindingen
(elektrolyse) gebruikt wordenden galvanischen
stroom, negatieve elektrode ; elektrode, waar
de stroom uittreedt, zie e l e k t r o d e en
a n o d e.
kathólisch of katholiek, adj. gr. (kathólikos ,
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e, on, v.kathólos, geheel, gezamenlijk, samengesteld uit kaáa, z. ald., en holds, geheel, ongedeeld) algemeen, van die boeken des N. T.
gebruikelijk, welke aan Beene bijzondere gemeente zijn gericht; algemeen geloovig, de
roomsche kerk toegedaan, pauselijk; – K a t h ol i e k e Majesteit, titel der koningen van
Spanje; – katholiek, m. algemeen geloovige,
christen, die zijn kerkgeloof voor algemeen
geldend en verplichtend houdt en (voor zooverre hij van 't roomscb-katholiek geloof is)
den paus als het hoofd der kerk erkent; –
katholleísme, n. algemeen geloof, roomschkatholiek geloof; – katholkiteit, f. algemeen
kerk; –-heid,rctglov R.Kah
katholikon, gr. of lat. catholleum, n. iets algemeens, inz. algemeen woordenboek; algemeen
geneesmiddel, dat tegen alle kwalen dienstig
moet heeten, z. v. a. u n i v e r s e e l e m ed i c ij n; – katholikos, m. titel van den opperbisschop der armenische kerk; – katholikometer, m. almeter, algemeenmeter; – katholiseeren, rechtgeloovig maken, tot het katholieke geloof doen overgaan.
Kathy pnie, f. gr. (vgl. h y p n o s) Med.
diepe, vaste slaap.
Kati, katjes, z. katt.
Kátinka, f. russ. verklw. voor C a t h ar i n a,
K a a t j e.
Katión, n. gr. (v. katiënai, nedergaan) bij
elektro-chemische ontbinding aan den negatieven pool of kathode van den galvanischen
stroom optredende stof, het elektro-positief bestanddeel. Zie i o n.
Katirdsji, m. arab. in het Oosten: iemand die
paarden en andere rij- en lastdieren verhuurt
en daarmede reizigers vergezelt.
Katjan, f. mal. aardnoot, in 't algemeen boon;
– katjan-olie, f. aardnotenolie.
Katki, katqui, katoenen weefsels uit Soerate.
Katóche, f. gr. (katoché, van kat-échein, aan
vasthouden) eig. het vasthouden, stui--houden,
ten, overweldigen; Med. verstijving der lede
-maten;
vaste slaap met open oogen.
Katódon, m. gr. (van odoes, odón, tand) in de
benedenkaak getande walvischsoort.
Katoen, n. (uit. het it. cocon, fr. cocon, van
het arab. koton, boomwol; vgl. c o t o n) doorgaans niet figuren bedrukte, dunne lichte stof
van boomwol.
Katokathartïka, n. pl. gr. Med. naar beneden
reinigende middelen, z. k a t h a r t i k a.
katophóniach, adj. gr. (van kató, afwaarts en
phoné, stem) afwaarts- of naar beneden klinkend.
Katopóden, m. pl. gr. (v. kató, afwaarts en
poes, gehit. podos, voet) N. H. 'visschen met
buikvinnen, buikvinnigen.
Katoptrika, f. gr. (v. kát-optron, spiegel) ook
a n a k a m p t i e k, f. spiegelleer, leer van de
wederkaatsende (reflecteerende) lichtstralen,
spiegel-perspectief; – katóptrisch, adj. den spiegel of de spiegelleer betreffende ;– k a t o p t r iS c h e a n a m o r p h ó s e n, verkeerd geteekende beelden, die men in kegel-, rol- of zuil
spiegels moet zien, zullen zij het ware-vormige
-
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beeld vertoonen; – katoptromantie, (spr. tie=
tsie) f. voorzegging uit spiegels, spiegelwichelarij.
Katórga, f. ruls. (turk. kadirgha, nw. gr. kgen, galei) dwangarbeid, galeistraf, zwaarste cri
straf van den russ. codex.
-minel
katotéri sch, adj. gr. (kalóterikós, ë, ón) Med.
afvoerende middelen betreffende.
Katsjel, f. russ. russische schommel.
Katsjerif, z. hatsjerif.
Katsjoe, z. v. a. caoutchouc en gummi elasticum (z. ald.).
Katt, katti, katte, m. (maleisch en javaansch
katr) bijna in geheel Z. Azië, ook op de Canarische eilanden, gebruikelijk gewicht, dat nu eens
meer, dan minder dan 600 gram bedraagt (=
1 /loo pikol); – kati, als gewicht voor edelsteenen;
vgl. ook tan.
Kátta, m. arab. jakhals, s j a k a 1 (z. ald.).
Kattegat, n. deensch: benaming der zee tusschen Jutland, Zweden en de deensche eilanden.
Katten, eig. C h a t t e n, m. pl. dappere oudd.
volksstam in het tegenwoordige H e s s e n in
Frankenland, van welken de B a t a v i e r e n
gezegd worden afkomstig te zijn.
Kattos, m. lompgevormde, groote siameesche
zilvermunt = 90 gld.
Katzenjammer, m. dui. katterigheid, haarpijn.
Kaubang of koubang, n. kleinste goud- en
zilvergewicht op de Molukken = 0,461 gram.
kalikásiseh, adj. tot het gebergte K a u k á s u s in Azië behoorende, daarvan afstammende; – het kaukásisch ras, de blanke
menschenstam, waartoe de meeste bewoners van
Voor-Azië en de Europeanen behooren.
Kaulèdon, n. gr. (d. i. eig. stengelachtig, van
kaulós, stengel) Chin. dwarse beenbreuk.
Kauma, n. gr. (van kaíein, branden) brand,
hitte; Med. heete koorts.
Kaunos, m. gr. zoon van Miletus en Cyane of
Eudothea; hij werd door zijne zuster Byblis met
ontuchtige liefde vervolgd ; vandaar k a u n iS c h e 1 i e f d e = verboden liefde.
Kauri, m. eig. - slangekopje; Guineesche
schelpmunt, ook simbipoeri of zembi,
eene soort van kleine, witte porseleinschelpen
(Cypraea moneta) op de Maldivische eilanden
enz., die door de Negers en indische volkeren,
maar inz. in het binnenland van Guinea, als
kleingeld of pasmunt gebruikt worden.
kauseher, z. k o s c h e r.
Kausis, f. gr. (van kaiein, branden) het branden, verrichting van het branden; – kaustisch,
adj. invretend, bijtend, brandend, scherp; hekelend (satiriek); – k a u s t i s c h e 1 ij n, brandlijn, eene kromme lijn, die gevormd wordt door
de punten, waarin de van een andere kromme
lijn gereflecteerde stralen elkander doorsnijden;
– kaustlka, n. pl. ets- of bijtkunst; ets- of
bijtmiddelen, brandende, invretende middelen;
de etskunst; ook leer van de kaustiek of
brandlijnen; – kaustieiteit, f. brandkracht, etsend, invretend vermogen; oneig. bijtende spotzucht; – kauterluiu, n. (gr. kautérion) brand- of
bijtmiddel ; ook brandijzer, brandmerkij zer ; –
cauterium actuàle, dadelijk brandmiddel, gloei-
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end ijzer; - c. dynamicum, bijtmiddel; - c. potentià 1e, krachtig brandmiddel; - kauteribeeren (spr. s=z) barb. lat. etsen, branden, uitbranden, doodbranden; - kauterisàtle (spr. -za-isie)
f. verrichting van het branden of etsen, het uit
loodbranden, b. v. van holle tanden,-brande,
ook het zetten eener fontanel en de daardoor
voortgebrachte werking.
Kauwoerde, f. soort kalebas.
Kaválje, n. (v. 't lat. caballus, it. caballo,
paard) eig. oud paard, knol.; ieder oud, vervalen, rompslompig ding.
Kavás, beter kawas, m. turksche gendarme,
gerechtsdienaar, vooral ter beveiliging van
Europ. gezanten en Consuls.
Kaveer,
of kabe er, z. v. a. kabir.
Kaveling, f. (van k a v e 1, lot, afgeperkt deel)
deel, aandeel; verscheiden stukken, die te zamen geveild worden, partij, verkoopsafdeeling.
Kaviaar, f. tataarsch (fr. caviar, sp. cabiar,
cabial, it. caviale, nw. gr. chabiari, turksch havidr, russ. ikrá) eigenl. gezouten kuit uit Kapha
(tataarsche naam van Theodosia in Pontus),
gezouten kuit van den steur en eenige andere
visschep uit de Wolga en de Kaspische zee.
Kawa of kava, f. polynesisch (kawa, kaua, dat
in de taal der Nieuw-Zeelanders bitter, sterk beduidt) soort van peperstruik (Piper excelsum),
inzonderheid de wortel daarvan en de daaruit
bereid wordende bedwelmende drank.
Kawaan, f. soort schildpad, z. k a w a e n.
Kawàde, f. turk. soort kleed der turksche
vrouwen.
Kawaen, k a h u a n e, f. karetschildpad, z.
carette.
Kawás, m. z. k a v á s.
Kawi-taal, f. oude dichtertaal op het eiland
Java, die slechts als schrijftaal voortleeft (v. 't
sanskr. kauri, dichter, en dit v. kan, schilderen,
beschrijven).
Kaxa, m. ind. munt van lood met een gat in
't midden, om ze aan te rijgen, ongeveer 3/100
cent.
Kazak, f. z. c a s a q u e.
Kazan, z. Kas a n.
Kazawáika, f. slay. korte, wijde damesoverrok met mouwen, zonder lijf.
Kazemat, f. (fr. casemate, it. casamalla, eig.
verborgen huis, van it. casa, huis en matto, donker, blind, verborgen) bomvrij gewelf onder den
wal eener vesting, zoowel dienende voor kanonof stukkelder als voor schuilplaats der bezetting;
- kazentatteeren, van kazematten voorzien.
Kazerne, f. fr. (it. caserma; misschien ontstaan uit casa d'arme, wapenhuis; of v. lat.
casa, hut, evenals lat. caverna, holte, v. caves,
hol) groot gebouw, ingericht tot woning van
soldaten, inz. in vestingen; - kazerneeren (fr.
caserner) in kazernes legeren - kazerneering,
f. inlegering van soldaten in kazernes.
Kazi-ásker, m. turk. president van het hoog,gerechtshof.
Kázimlr, of kazemir, 1) n. (fr. casimir, it. en
:sp. casimire, eng. casimere, cassemere, kerseymere,
Tan 't sanskr. kacmzra, uit K a s j e m i r of
,
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K a s c h m i r (kacmira) komende) licht gekeperde wollen stof, soort van halflaken.
Kázimir, 2) m. russ. manse. (v. kasátj, toonen
en mir, vrede) vredebrenger, vredestichter.
Kazine, f. perz. en turk. (khazíneh, schat, arab.
khizanéh, van khazana, in eene schuur enz. verzamelen) schat van den Grooten Heer.
Kazuaris, z. kasuaris.
Ké of keh, m. (mal. gast) naam voor een
Chinees in Ned.-Indië, vaak met eenige minachting gebezigd.
Kebes, pl. turksche wollen beddedekens.
Keblah of K i b 1 a h, arab. (kiblah, de streek,
die tegenover eene andere ligt, inz. het zuiden,
van kabala, tegenoverliggen) doel; richting naar
Mekka, werwaarts de Mohamedanen bij het
gebed het gezicht wenden; ook in die richting
geplaatste kast of nis voor den koran in elke
moskee.
Keboeten, ind.-holl. de muskieten verjagen.
Kebon, m., ind.-holl. tuinjongen.
Kedis, fijn wit linnen in het Oosten.
Kédma, n. gr. chronische rheumatische pijn,
inz. in het heupgewricht.
Keel, n. eng. (spr. kiel) steenkolenmaat van
21 ton. In de wapenkunde beteekent k e e l
als nederl. adj. z. v. a. rood.
Keeper, m. (spr. kieper), eng. doelverdediger
(bij voetbal- of cricketspel).
Keep-sake, f. eng. (spr. kíepseek; van keep, behouden, bewaren, en sake, zaak) geschenk tot
aandenken, a l b u m of s o u v e n i r; verzameling van letterkundige stukken, van plaat
-werk;mod
almanak.
Kef, n. turk. toestand van rustig, weelderig
welbehagen, oostersche rust, het d o 1 c e f a r
n i e n te der Osmanen.
Këfer, m. ongeloovige, z. v. a. g e b e r,
giaur.
Kefiekil of k i 11 k e f f i, m. pert.-turk. (v.
perz. kef, schuim en gil, leem) schuimklei of
meerschuim, eene wit-geelachtige talkaarde in
Klein-Azië, die tot pijpekoppen verwerkt
wordt.
Kefyr(melk), f. melk, die tot gisting is gebracht door kefyr- korrels (gistcellen); wegens
lichte verteerbaarheid aan zieken aanbevolen;
zie koemiss of kumyss.
Keimèlion, n. gr., pl. keimelIa, kostbaar stuk,
kunstwerk, kostbaarheid, kleinood, dat men
bewaart (vgl. c i m e 1 i ë n).
Kèino, m. turk. dorpsschout.
Kekhenemalo, n. harsige, groenachtige gom
uit Amerika en van het eiland Ceylon, in de
genees- en schilderkunst gebruikt.
Këlab, m. wilde buffel (in Afrika).
Kelb, m. arab. hond.
Kèle, f. gr. breuk; thans alleen in samenstel
pijnlijke kankerachtige-linge:kéóds,m.M
verharding; - kelold, n. litteekengezwel; - kelologie, f. gr. Med. leer der breuken, breukleer ; -kelotomie, gew. c e 1 o t o m i e, f. (van kélé en
témnein, snijden) breuksnijding, thans alleen bij
de beklemming toegepast; - kelotóbm, m. breuksnijder, het mes om breuken te snijden.
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Kelèf merierie, hebr. bitter verderf, naam
voor den demon, die in den rouwtijd der „drie
weken" (over Jeruzalem's val) daags rond
-wart.
Kelim, n. turksch tapijt, gordijn.
Kellek, n. perz. (kaiak) soort van rieten vlot
op blazen drijvende, inz. op den Euphraat en
den Tigris.
Kellner, m. dui. (van keller, kelder) bediende
in koffiehuizen, logementen enz., bij ons dik
-wijlsangeht.
Kelp, f. eng. (waarsch. arab. ; vgl. ka 1 i en
't arab. kelb, rein; merg, sap) aschzout uit ver
-brande
zeeplanten, z. s o d a.
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k r y p s i s, volgens welke hij deze slechts verborgen of omhuld had; - kenbtisch, adj. ledigend, door ontlasting ontstaan; - kenotaphium,
z. c e n o t-; - kentoxine, f. gifstof, die bij de
vermoeidheid der spieren ontstaat.
Kéntron, n. gr. prikkel, prikkelstok om de
paarden aan te drijven.
Kepala, zie k a p a 1 a.
Kepang, n. mal. bamboevlechtwerk.
Képenek, m. turk. overrok.
Kephalaea, kephalalgie enz., z. c e p h-.
Kepi, m. een soort militaire pet, van voren
recht, van achteren schuin oploopend.
Kepótáphion, n. gr. (v. képos, tuin en táphos,
Kelpy of kelpie, m. schotsch (misschien v. 't graf) graftombe, die door een kleinen tuin om gad.-iersch cealj, aanlokken, misleiden, verlei- geven wordt; tuintombe.
Kerake, z. karake.
den, of V. teal, dood; vruchtbaarheid ; profetie)
Kerameutika, f. gr. (v. kérdmos, leem, kerawatergeest, stroomgeest, vaak in de gedaante
van een wit paard, die den dood van iemand, meuein, aardenwerk maken) pottenbakkersdie in 't water zal omkomen, vooraf aankondigt kunst, vervaardiging en bewerking van fayence,
majolica, porselein, ook vervaardiging van bakof wel hem zelf in de diepte trekt.
Kelt, m. (oudg2el. en iersch cealt, kleeding, steenen enz. ; - keramographie of keramographika, f. gr. leem- of tegelschilderkunst, het schilenz.) schotsche grove wollen stof.
deren op vazen in 't oude Griekenland, inz. te
Kelten, zie C e 1 t e n.
Kelwadàr, m. arab. z. v. a. k a t i r d s j i. 1 Athene; - keramográphisch, adj. op leem geschilderd en ingebrand ; - keramohaliet, n. haar
Kembang, f. mal. bloem.
waterhoudende, zwavelzure leemaarde.-zout,
Kembing, n. zeker weefsel.
Keraphylliet of keratophylliet, n. gr. (van
Kemehàb, n. turk. damast, gewerkte zijden
kenas, hoorn) Min. hoornblende; - keratektomfe,
stof.
f. Med.'tuitsnijden van het hoornvlies; - keratiáKemeas, gebloemd taf uit 0. Indië.
Kernel, m., z. kameel; - kemeldier, k e - ais, f. hoornachtig uitwas van het lichaam, 't uit
hoornen; - keratine, f. de hoornstof;-groeind
m e l g e i t, angora geit, van Angora of
A n g u r i, stad en gebied in Klein-Azië, een uit penneschachten bereid ; - ook : kromhoren,
dier met lang zijdeachtig haar (a n g o r a-h a a r), bazuin; - Log. bedrieglijke sluitrede, sophistidat het beste zoogenaamde k e m e 1 s g a r e n sche gevolgtrekking; z. v. a. c o r n u t u s; - keoplevert.
ratineeren, het omgeven van pillen met eenvliesje
Kemia, hebr. amulet, b. v. muntstuk, waarin van keratine, opgelost in ammonia of ijsazijn;
de hebr. letter he is uitgeslagen, zie c a m é e. - keratiet, m. hoornsteen; - keratitis, f. Med. ontKemma, f. arab. soort truffel, die een ge- steking van het hoornvlies; - keratocéle, f.
liefkoosd gerecht der Bedoeienen is.
hoornvliesbreuk; - keratoglossus, m. Anat.
hoorntongspier, een gedeelte van de tongbeenKen, z. K e n g.
Kenangie, f. gr. (van kenos, ledig, en angos, tongspier, dat van het groote tongbeenshoorntje^
naar de tong loopt; - keratoiden, pl. hoornachvat) Med. ledigheid der vaten.
Kenehrias, f. gr. (van kénehros, gierst) Med. tige versteeningen; - keratolithen, m. pl. vergierstachtige huiduitslag; - kenehrieten of steende hoornen; - - keratóma of keratoom, n.
kenehroleten, m. pl. gr., gierst- of kuitsteenen, boomgewas; - keratonyxis, f. doorsteking van
steenen, die uit korrels gelijk die van gierst of het hoornvlies om de staar te verbrijzelen; vischkuit bestaan.
keratopharyngéus, m. gedeelte van de middelste
Kendalgreen, n. eng. (spr. kéndelgrien) groen samensnoerende spier van het keelgat; - keralaken, dat te Kendal in Westmoreland wordt tophyten, pl. versteende hoornkoralen, af drukvervaardigd.
sels van hoornachtige zeeplanten; ook kleine.
Keng of ken, japansche lengtemaat van 6 zwammen, die uit het hoornvlies groeien; s j a k o e = 1,818 meter.
keratoplastfek, f. kunstmatige vorming van het.
Kenna, z. v. a. a 1 k a n n a.
hoornvlies; - keratotoom, n. Chir. werktuig ter
Kennel, m. eng. hondenstal, koppel honden. doorsteking of doorsnijding van het hoornvlies; Kenningar, pl. oudnoorsch dichterlijke om- keratotomíe, f. hoornvliessnede.
schrijvingen, zooals de skalden, die in hun
Keráste, n. turk. hout; - kerastenasiri, houtpoezie gebruikten; b. v. haarberg voor hoofd, opzichter.
golvenbok voor schip; het boek Prediker kent
Keraunia, n. pl. pr. (v. kéraunos, donderslag)
ook dergelijke omschrijvingen.
bliksem-, dondersteenen; - keraunion, n. (vklw..
Kenósis, f. gr. (v. kenoen, ledigen, van kenos, v. keraunos) naar beneden gekeerde pijlspits, als.
ledig) lediging, Med. ontlasting van eenig vocht, critisch teeken ter aanduiding van bedorvemi
ontlediging; Theol. geloofsmeening dat Christus plaatsen in oude handschriften; in het Nieuwegedurende zijn aardsche leven zich geheel van Testament teeken, dat de plaats uit de Profeten:
zijne godheid heeft ontdaan; in tegenst. met genomen is; in Plato, dat daarop een bewijs ge-
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grond kan worden; – keraunochrCsos, m. knalgoud; – keraunometer, m. dondermeter; – keraunoskopíe, f. wichelarij uit den donder of het
onweder; – keraunoskopium, of gr. keraunoskópeion, n. plaats ter waarneming van den
bliksem; dondermachine op schouwtooneelen.
Kerberos, m. gr., z. v. a. C e r b e r u s, z. aid.
Kères, f. pl. gr. Myth. doodsgodinnen, noodlotsgodinnen, die inz. een gewelddadigen dood
aanbrengen; ook in 't algemeen ongeluksgodinnen.
Kéri (hebr. gelezen), soort variant in hebr. geschriften (bijbel, talmud), „datgene wat gelezen
moet worden in de plaats van iets dat staat geschreven," op den rand van het boek door een
cirkeltje aangegeven. Zie k é t h i b. b.v. 2
Kon. 18, 27: geschreven „pis", gelezen: water
der voeten.
Kermes, f. arab. (v. kirm, de worm) in den
handel ook kermes- of scharlakenbeziën, purperkorrels, scharlakenluizen (cocci illicis), soort van
schildluizen in Zuid-Europa, waarvan de besvormige eihulsels of maskers, die op uitwassen op
de wortels en den bast der gewassen gelijken,
waarom men ze vroeger plantaardig e
k e r m e s heette, ingezameld en tot verschil
kleuren, inz. tot k a r m o z ij n --lendro
r ood
d (arab. kirmasi), lila en couleur
d e p u c e, ook in de apotheken tot de k e rmes- siroop en hetalkermes-konf ij t gebruikt worden; vgl. a l k e r m e s; –
mineraliseh of mineraal kermes, z. k a r t h u iz e r p o e d e r; - kermesinus, a, um, lat. Bot.
karmozijnrood.
Kermesse, f. fr. kermis; – kermesse d'été,
zomerkermis, tuinfeest met kermisvermakelijkheden.
Kermis, pl. oostindische zak- of neusdoeken.
Kern., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. S. von Kerner (gest. 1830).
Kerographie, f. gr. (van këros, was) wasschil-

derwerk; – keroidisch, adj. wasachtig; – keromantle (spr. t = ts), f. waarzeggerij uit was ; –
keroplastiek, f. wasboetseerkunst, kunst om wassen beelden of voorwerpen te maken.
Keroseen, f., lampenolie, geraffineerde petroleum.
Kerréna, f. trompet der Indianen.
Kern, m. knots als wapen der Kaffers.
Kerrie, f. z. curry.
Kersey of k i r s e y, eng., z. k a r s a a i; –
kerseymir, n. eng., voor k a z i m i r 1).
Kerstenen, kerstfeest enz., zie c h r i s t e n
enz.
Kerm m. arab. iemand die (in de Sahara)
de verstopte woestijnbronnen van zand reinigt.
Kerub, m. hebr. wezen met dubbelsoortig
lichaam, b.v. stiermensch, leeuwenmensch
(sfinx), die zich bevind in de omgeving der godheid. Ez. 1, 10; Opb. 4, 6. vgl. s a r a p h.
Keryktiek, f. gr. (v. keryx, heraut, keryssein,
uitroepen, luide verkondigen) predikkunst.
Kessubah, m. (v. kethubáh, geschreven) een
huwelijks- of trouwbrief bij de Joden.

KHATIM.

Ketapang, m. mal. soort boom, die timmerhout levert.
Kéthib, (hebr. geschreven) in Hebr. geschriften datgene, wat geschreven staat, doch anders
moet gelezen worden, af omdat 't overbodig is,
Of omdat het ongepast of foutief is; zie k ë r i.
Een zeer bekend kerf is Jehovah voor Javek.
Ketimoen, f. mal. komkommer, augurk.
Ketjap, f., mal. soja, soort saus.
Ketjoe, f. gewapende bende, die 's nachts op
roof uitgaat (op Java).
Ketmir, m. arab. naam van den hond, welke
de in een hol in slaap gevallen 7 slapers 300 jaar
lang bewaakte. De Mohammedanen schrijven
hem driemaal naast het zegel hunner brieven.
Ketoepat, f. mal. gekookte rijst in palmbladeren gepakt als mondvoorraad op marsch.
Ketol, n. chem. stof met het karakter van een
alkohol en een keton; – keton, n. chem. ver
aceton; – ketose, f. splitsbare-kortingva
suiker uit ketol ontstaan.
Keukenlatijn, n. onzinnig latijn, dat zonder
op het idioom te letten, woordelijk de vertaling
vormt van iets, dat in een andere taal gezegd is,
b.v. ik ga terug, ad dorsum eo. vgl. macaronisch latijn.
Key, m. eng. (spr. kie) sleutel; Muz. klavier,
toets; – key-note, f. grondtoon.
Khabir, m. arab. (van khabara, weten, kennen)
leidsman der reizigers door de woestijn.
Khabit, m. prediker in een moskee.
Khakhán, m. tataarsch (vgl. k h a n) khan der
khans, titel der mongoolsche vorsten.
Khaki, n. perz., bruinachtige stof (dril) geschikt voor soldatenuniformen, vooral in de tropen door de Eng. in Indië en Z. Afr. gebruikt,
vandaar: in khaki-uniform gekleede soldaat;
vgl. u r d u.
Khalif, m. arab. (khali f ah, van khala f a, navolgen) opvolger, plaatsbeklee'i er, n. 1. van
Mohammed, een titel van den turkschen keizer
of sultan als hoofd der Mohammedanen; –
khalifaat, n. stadhouderschap; rijk der opvolgers van Mohammed.
Khamar, z. g h a m a r.
Khamsin, n. heete wind uit de zandwoestijn
in Egypte.
Khan, m. 1) tataarsch en turksch, vorst of
opperhoofd der Tataren, tatarenvorst; 2) perz.
(in 't alg. huis), openbare herberg in het oosten;
standplaats der karavanen; ook markt; – kkanaat, n. gebied van een Tataren-vorst; – kha8dsji, m. opziener van een herberg of k h a n.
Khandsjar, m. arab. turksche dolk, korte
degen, z. h a n j a r.
Kharadsj, m. arab. (belasting, inkomen,
staatsinkomsten) turksch hoofdgeld; – kharadsji, m. turk. ontvanger of inner van het
hoofdgeld; – kharadsji-basji, m. opperste ontvanger van het hoofdgeld en rechter over alle
daaruit voortvloeiende geschillen.
Khasseki sultane, z. c h a s s e k i.
Khatib, m. (arab. van chalaba, prediken) prediker.
Khatim, m. arab. vingerring.
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Khattisjerif, z. h a t s j e r i f.
K. H. B., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Kunth (gest. 1850), Alex. von Humbold t en A. Bonpland .
Rhaziné, f. perz. (khazineh, schat., arab. khizaneh vgl. hasna, hasne) schat van den sultan; khazinedar-aga, grootschatmeester van den sul
(vaak misvormd tot g e s a n d e r- a. g a).-tan
Khedive of khidiver, m turk z. v. a. i 11 u s t r i s s i m u s, allerdoorluchtigste, een perz.
titel, door den sultan aan den onderkoning van
Egypte verleend.
Khetris, z. Radsjapoeten.
Khilat, z. chilat.
K (h) imóno, I. jap. loshangend kleed, veel in
Japan en verder in het Oosten in gebruik.
Khivas, m. oos(,indisch gewicht van ongeveer
400 kilo.
Khodsja, m. perz. (khodsjah, grijsaard, heer,
uitstekend man, evenals signor, vgl. senior)
eeretitel van een aanzienlijk koopman, professor,
doctor enz. (ook k o g i a geschreven).
Khotbah of khoetbeh, n. arab. (vgl. kh a t i b). predikatie en gebed der Mohammedanen
ter verheerlijking van God en Mohammed, -ook
van den sultan of van regeerende vorsten in 't
algemeen.
Kialir, m., pl. kuffar of kefern, turk.
(z. v. a. arab. kd f ir, z. k a f f e r s) ketters, ongeloovigen, inz. een schimpnaam voor de Christenen.
Kiahia, kiaya, z. k i h a j a.
Kiang, m., wilde ezel in Tibet.
Kiang, kien, koyang, koyan of koean, n. siameesche korenmaat van 2000 k a n a n g =
ongeveer 10 H. L.
Kiárn, turk. toom.
Kiatib, m. turk.-arab. (v. 't arab. kataba,
schrijven) schrijver, secretaris.
Kibítke, f. russ. (kibítka, van 't arab. koebbat,
gewelf, tent, zonnescherm) mattenbekleedsel
over wagens enz., tent uit dierenhuiden bij de
Tataren en Kalmukken; licht russisch rijtuig
met 4 wielen.
Kiblah, z. k e b 1 a h.
Kiek, eng. schop, trap; - kick- and rush, 't onbesuisd trappen bij het voetbalspel.
Kid, n. eng. geitebokje; geiteleder; - kidgloves, glacé-handschoenen.
Kidang, m. mal. hert.
Kidney, n. eng. (spr. -ni) nier, nierstuk.
Kiekje, n. photographie van eenige personen,
zoo geheeten naar den photograaf Kiek.
Kien, z. k i a n g.
Kieselguhr, n. poreuze zandsteen, die door
opzuiging van nitro-glycerine dynamiet vormt.
Kieseriet, n. naar den natuuronderzoeker D.
G. Kieser genoemd mineraal, bestaande uit zwavelzure bitteraarde enwater, magnesiumsulfaat;
dit kalibemestingszout bevat 7% zuivere kali.
Kihája, kiahia of kiaya, m. turksch plaatsvervanger, zaakwaarnemer (agent); - kihdja-beg,
m. turksche minister van binnenlandsche zaken.
Kil, f. diep, nauw water, eene diepte tusschen
twee droogten, stroomkuil.
-

1
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Kila, korenmaat in Slavonië.
Kilaboedan, n. turk. gesponnen zijde.
Kiladèh, f. arab. tot op den gordel reikende
halsband van edelsteenen der arab. vrouwen.
Kilardsji-basji, m. (v. kilardssji, keldermeester,
kslar, kelder) opperkeldermeester van den turkschen keizer of oppertoeziener over den kelder.
Kiiare, z. are.
Kilderkin, n. eng. maat voor vloeistoffen, eert
vaatje -- = 2 furkin = 18 gallons = 81,785 liter.
Kilimi, pl. turk. grove tapijten luit de Oekraine.
Kil6, chilo of kilé, n. (v. gr. koilos, hol) voor
1.874 turk. korenmaat van zeer verschillende
grootte, in Constantinopel ongeveer 36, in
Smyrna 54, in Salonika en Varna 144 liter.
kilo- (van het gr. chílioi, duizend), in de same gent. benamingen der metrieke maten en gewichten beteeken t : duizend, b. v. kilogram, z.
gram; - kiloliter, z. liter; - kilometer, z.
meter; - kilostère, z. stère.
Kilograaf, f. eig. duizendschrijver: toestel
om geschriften te verveelvuldigen; vgl. h e ktograaf.
Kilogram calorie, z. v. a. calorie, z. a.
Kilogramméter, m. eenheid van arbeidsvermogen; het arbeidsvermogen, dat een lichaam
van 1 K. G. gewicht krijgt als men het 1 M.
hoog(er) opheft = 9,81 Watt; 424 kilogrammeter is evenredig met 1 c a 1 o r i e, z. a.
Kilowatt, m. maat voor elektrisch effect,
1000 watt (z. a.) = 1,36 P. K. ; afkorting K.W.;
- kilowattuur, arbeid van 1 kilowatt (per seconde) gedurende één uur.
Kilt, m. schotsch (vgl. k e 1 t) schort of kort rokje, dat de Bergschotten in plaats van broek dragen.
Kimberlieth, m. steen v. kimber, een gesteente,
dat in de diamantmijnen te Kimberley voorkomt.
Kimbren, z. C i m b r e n.
Kin, n. turk. sabelscheede.
Kin, n. chineesch houten snarenspeeltuig; ook
chineesch gewicht: vgl. k i n g 2).
Kina, f. of kinabast, m. koortsbast of peruaansche bast van den kinaboom in Z. Amerika
en Java, die een der gewichtigste geneesmiddelen tegen de koorts levert. De k i n a w o r t e 1
komt niet van dien boom, maar van een geheel
ander gewas, k i n a s m i 1 a x, in Perzië, China
enz. ; - quinine, ook kinine, f. (van het sp. quina,
van kina) uit den kinabast afgezonderde koortswerend middel, een eigen alkaloide.
Minco, f. Phot. draaitoestel om films te ontwikkelen.
Kindak, n. katoenen stof in Rusland.
Kindspek, n. eerste darmontlasting van een
kind, m e c o n i u m z. a. ;- kinder-garters, rn.
dui. kindertuin, inrichting voor Fröbelonderwijs.
Kinematograaf, zie ond. K in e s i s.
Kinësis, f. gr. (van kinein, bewegen) bewe ging; - kinesiatriek, f. (van kinesis, en iatriké,
geneeskunst)ofgymnastische geneesw ij z e, genezing of behandeling door geregelde
lichaamsbewegingen; - kinesiometrie, f. bewegingsmeetkunst; - kinesiotherapie, f. med. genezen van zieke organen door ze te oefenen en te
bewegen, heilgymnastiek; - kinematograaf, f.
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tooverlantaarn, projectietoestel, waardoor men
bewegende beelden op het doek brengt; b i o sk o o p (z. ald.); – kinetograaí, toestel voor momentopnamen; – kinetoskoop, f. kleine kinematograaf ; – kineskoop, m. toestel met draaibare stereoskoopplaten (z. ald.); - kinetïka en kinematiek,
f. leer der beweging, bewegingskunst; de leer
van de beweging der machines ; -- kinetische of
kinemátisehe kunsten, z. v. a. mimische
kunsten, z. ald.
Kinfatsu, n. jap. papiergeld.
King, 1) ook tsin of foe, chineesche landmaat
= 6,7335 hectaren; ook muziekinstrument in
China; – king, 2) of kin, japansch gewicht van
604,79 gram.
Kingam, n. oostind. fijne katoenen stof, gew.
gin g a m, g i n g g a m (z. ald.) geheeten.
Kingdales, pl. eng. (spr. kingdeels) engelsche
wollen stof op estamijn gelijkende.
Kings, pl. de vijf oudste en heiligste boeken
der Chineezen.
Kings-bench, f. (eng. spr. –bentsj), eig. koningsbank; opperhofgerecht, een hoog gerechtshof te Londen (vgl. q u e e n s b e n c h); ook
Bene gevangenis voor schuldenaars; – kingsprison, f. (spr. pris'n) gevangenis te Londen voor
schuldenaars en opstellers van hoonende artikelen.
Kinine, f. z. q u i n i n e onder kina.
Kinishemski, russisch lijnwaad voor servet
dat veel van Petersburg wordt uitgevoerd.-ten,
Kinna, hebr. joodsch klaaglied op den jaardag
van de verwoesting van Jeruzalem.
Kino of kinogummi, f. fraai, rood, gedroogd
plantensap, bijna geheel uit looistof bestaande,
dat inz. uit de Amerikaansche zeedruif wordt
gewonnen (verkeerdelijk ook k i n a- g o m geheeten),rals geneesmiddel, inz. bij buikloop.
Kinsa, m. bestendige agent van den groot vizier aan het turksche hof.
Ki7nsatsoe, n. japansch papierengeld van ver
nominale waarde.
-schilend
Kioeptar, m. (van turk. kioep, arab. perz.
koeb, kruik) schenker van den turkschen sultan.
Kionopháranx, f. gr. (van kíón, vgl. cion, eig.
zuil; lelletje der keel, huig, en pháranx, kloof,
groeve) Med. splijting der huig; – kionoptósis, f.
doorzakking der huig; – kionorrhaphie, f. huignaad.
Kiosk, f. turk. (kioesjk, kiösjk. v. 't perz.
koesjk) turksch tuinhuis, zomerhuis of paviljoen I1
op palen; vandaar een houten gebouwtje in dien
vorm op de boulevards en in de parken der
steden tot verkoop van couranten enz.
Kip, n. tingewicht op 11Ialakka, ongeveer
181/2 kilo.
Kipas, m. mal. waaier.
Kipersol, f. ind.-holl. (verbastering van portug.
quitasol), zonnescherm, zonnehoed.
Kippers en Wippers, in de 17de eeuw munt
goede geld insmolten en daarvoor-hern,dit
ander van minder gehalte sloegen; de wisselaars,
die het geld snoeiden en zoo uitgaven (van
kippen, besnoeien, en wippen, wegen) ;
in de muntkunde heet de tijd der slechte mun-
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ten tot 1667: de tijd der kippers en
wippers.
Kiraggi, m. turksche trein- of karavaanvoerder.
Kirat, n. (woordelijk: het deel) egyptisch gewicht, z. v. a. karaat, z. ald.; ook een akker
-matin
Egypte = 1/24 f e d d a n.
Kirb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. Kirby (gest. 1850).
Kirdar-aga, m. manteldrager van den turkschen sultan.
Kireh of kiree, m. (van het poolsch kiereia)
lange pelsmantel met afhangende mouwen voor
mannen.
Kirgízen of Kirgis-Kaisaken, m. pl. naam der
Steppen-Kozakken in de kirgizen steppe tusschen den Oeral en Irtisch (waarschijnlijk naar
den stichter hunner horde benoemd).
Kirk-para (d. i. 40 para) of birgroesj, m.
enkele turksche piaster = 10 cents ongeveer.
Kirschwasser, n. hoogd. (spr. kiersj–) eig.
kersenwater: een geestrijk vocht, dat uit het
gegiste kersensap bereid wordt in Z. Duitschland.
Kirsey, z. k e r s e y.
Kis, pl. de gesnedenen in den harem.
Kiseh of kizeh, ook kis of keser, m. (perz.
kiseh, geldbeurs) beurs, turksche rekeneenheid
voor groote betalingen = 500 piasters, de goudbeurs, waarmede de sultan zijne gunstelingen
pleegt te beloonen = 30,000 piasters of 3240
gulden.
Kishoe, turk. sorbet (z. ald.) van kokosmelk.
Kislar-aga, m. turk. (v. kis, pl. kislar, meisje,
jonge vrouw; vgl. a g a) eig. meisjesopzichter;
opzichter der zwarte gesnedenen aan het turk
hof; oppertoeziener in den h a r e m van-sche
den turkschen sultan.
Kisfew, n. hebr. derde maand van den israëlietischen kerkelijken kalender.
Kisloz, m. turksche graanmaat, z. k i 1 ó.
Kismet, m. turk. noodlot (fatum) bij de Turken.
Kismis, oostindisch katoen.
Kisra, m. bruine meelkoek der Negers in
Soedan.
Kiswa, f. kleed voor de Kaaba bestemd, te
Kairo gemaakt.
Kit., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor P. Kitaibel (gest. 1817).
Kitáb, m. arab. (kitáb, v. kataba, schrijven; vgl.
k i a t i b) schrift; boek; boek bij uitnemendheid, de koran (z. ald.).
Kitai (van 't arab. khakfï, noordelijk China)
chineesche zijden of katoenen stof; in Bohemen
en de Lausitz, ongebleekt fijn katoen; – kitaika,
f. russ. chineesche katoenen stof.
Kitchen, f. (spr. kitsjen) eng. keuken.
Kits, f. (eng. ketch, fr. caiche, quaiche), vaar
jacht met 2 masten en een galjoen; ook-tuigof
een driemast-galjoot; bombardeerschip.
Kivik, m. klein russ. vaartuig op de rivieren,
met 14 riemen; – Kivikmonument, n. voor
uit den bron--historcengdk
zen tijd in Schonen (Zweden).
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Kiwi, m. woudstruis, eerst sedert 1812 be- sluik, als een spitsboef; - kleptomanie of klep
ziekelijke zucht tot stelen, onbedwing--tosyné,f.
kende, zeer zeldzame vogel, op Nieuw -Zeeland,
welke op het punt is uit te sterven. Hij draagt bare steelmanie.
Klerk, z. c l e r c.
zijn naam naar 't geluid, dat hij geeft.
Klerus, of lat. c 1 e r u s, m. (van het gr.
Kizeh, z. kiseh.
Kjókkenmódding, f. deensch (eig. keuken- kléros, lot, toegedeeld erfgoed; vandaar uitgemodder) hoop keukenafval uit de voorhistorische lezen, bijzonder bevoorrechte stand), klerezk
of geestelijkheid, gezamenlijke geestelijken eener
tijden.
Kl., bij natuurwetensch. benamingex afk. plaats; ook priesters- of leeraarsstand, priesterschap; ook benaming der Jansenisten (z. ald.),.
voor J. F. Klotzsch (gest. 1860).
eig. Roomsch- Katholieken der oude bisschopKlaas, mansn. ontstaan uit N i k o 1 a a s.
Klabak, n. (misschien uit hebr. kelew, kale f, pelijke klerezie; - klerikus of elerikus, m. geeshond, jager), diender, politieagent; - klabaka- telijke, priester, schriftgeleerde ; - clericus clericum non decimat, de eene geestelijke neemt geene
rium, n. politiebureau.
Kladnophosphaat, kunstmest uit Kladno in tienden van den anderen; - klerlka of eleriea, f.,.
z. v. a. t o n s u u r (z. ald.); - klerikaal, cleBohemen.
Kladoom, (gr. klados, tak) hoofdklasse van ricaal, adj. (later lat. clericális, e) geestelijk, den
geestelijken stand betreffende, dien toebehooeen stamsoort.
rende; vandaar klerikaal of clericaal, m. iemand
Klafter, m. hoogd. v a d e m of 6 voet.
Klamboe, f. mal. gordijn of net tegen de mus die geestelijk gezind is, die de geestelijkheid aan-kietn. hangt; - klerikaat of clericaat, n. (clericátus, m.)
geestelijke stand; - klerikalisme of clericalisme,
Klant, kalant, z. c h a 1 a n d.
Klapper, klappernoot, f. jay. en mal. (kalapa n. klerikale partij, haar streven, haar beginseof klapa) kokosnoot; - klapperboom, m. kokos- len; - klerogamie, f. priesterlijk huwelijk; boom z. e o e o s; - klapperolie, f. kokosolie; - klerokratie (spr. 1= ts), f. priesterheerschappij;
klappertor, f. tor, die op klapperboomen huist. - kleromantie (spr. t=ts), f. waarzeggerij door
Klasis, f. gr. het afbreken, breuk; - klasma, het lot of uit eenige opgegeven getallen.
Kleur, f. zie couleur.
n. brok, stuk, fragment; - klastisch, adj. breek
Klewang,'m. kort, breed zwaard in Ned.- Indië.
-bar,
gebroken.
Klidi, turk. sleutel.
Klateersel, n. stukjes afval bij het klooven
Klier, z. glandula en lympha.
der diamanten.
Klima, gr. (eig. neiging, inz. der aarde tot de
Klavier, z. clavier, ond. e1avis.
Kleanke, f. (russ. klëenka, v. klei, lijm) was- polen, dan de naar den graad dier neiging zich
richtende warmte of weersgesteldheid, v. klinein,
linnen, wasdoek.
Kledonisme, n.gr. (v. kledàn, gerucht) 't waar- buigen, neigen), klimaat, n. (fr. climat), hemelstreek, aardstreek, luchtstreek, luchtsgesteldzeggen uit plotseling geruisch.
Klima, n. gr. (v. klefs, gehit. kleidos, sleutel, heid, gezamenlijke weersverhoudingen van een
sleutelbeen) Med. hals- en sleutelbeenjicht; - plaats of landstreek, vgl. z o n e ; ook : oms tankleidomantie (spr. t = ts) f. waarzeggerij uit digheden, die noodig zijn voor het goed werken
eener gistsoort; - klimaatkuur, f. genezing door
sleutels.
kleistogaam, adj. Bot. (gr. kleiein, sluiten, verandering van klimaat (bij asthma, tering
gamos huwelijk) wordt gezegd van bloemen, die, enz.) ; - klimátiseh, adj. naar de aard- of hemelals de geslachtsorganen ontwikkeld zijn, ge- streek; - klimatologie, f. leer van het klimaat, der
sloten blijven (als knoppen). Meestal komen luchtgesteldheid; - klimatolbgisch, adj. de luchtaan dezelfde plant ook bloemen voor, die zich gesteldheid betreffende of daartoe behoorende.
Klimas, f. gr. (v. klinein, buigen, neigen) eig.
openen.
Klemátis, f. gr. (klématis, verklw. van kléma, ladder, trap; vandaar eene trapswijze opklim spruit, jonge tak) Bot. slingerplant: wilde wijn ming, inz. Log. klimming of versterking der
duivelsgaren.
-stok; uitdrukkingen in eene rede; vgl. g r a d á tie;
- klimaktèrisch, adj. trapsgewijs, wat een hel Klematitis, f. gr. Bot. de meelbloem.
ling of een trap maakt; het k 1 i m a k t e r iKleónka, f. russ. z. k 1 e a n k -a.
Kleopátra, f. gr. vr.naam; woordelijk: des s e h e j a a r of annus climactericus, trapjaar,
klimmend jaar, d. i. ieder zevende jaar van het
vaders roem.
menschelijk leven, in hetwelk men meende, dat
Klephten, z. k l e p t e n.
Klepsolwum, n. gr. (van kléptein, stelen, in er eene aanmerkelijke verandering in het
't algemeen iets heimelijk of ter sluik doen; lichaam voorviel; ook klimacterium.
wegens de trapsgewijze en onmerkbare toevloei - klinisch, adj. gr. (van kliné, leger, bed) wat
ing en élaion, olie) lamp, waarin even zooveel tot een bed en bedlegerige zieken betrekking
olie toevloeit, als door de vlam verteerd wordt; heeft; bedlegerig, krank; - klinische les, les,
- _klepsydra, f. (v. hgdór, water) wateruurwerk welke in een ziekenhuis bij het bed der zieken
der Ouden, bestaande in een nauwhalzig vat gegeven wordt; - klinische geneeskunde, die,
op de wijze onzer zandloopers; - klepten of welke zich bezighoudt met de behandeling der
klephten, m. pl. gr. (kléptes, dief) eig. roover- ziekten, in het bijzonder beschouwd; - kliniek,
hoofdlieden; krijgsaanvoerders in het nieuwere f. (gr. kliniké, scil. téchnë, kunst) practische geGriekenland; - kleptisch, adj. diefachtig, ter neeskunde of geneeskundige behandeling van
,
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bedlegerige zieken en inz. het onderwijs aan het
:ziekbed ; ook z. v. a. k 1 i n i k u m; – klimkus
of clinicus, m. leeraar der geneeskunde aan het
ziekbed; – klinikum, of lat. elinicum, n. of
klinische school, school, waar men de ziekten
of de zieken leert kennen, ook in 't algemeen
eene instelling of inrichting tot behandeling van
bedlegerige zieken; – a m b u 1 a t o r i s c h
k 1 i n i k u m (clinicum ambulatorium) behandeling van niet bedlegerige, loopende zieken; –
klinoïdisch worden genoemd vier uitsteeksels,
welke aan de bovenste oppervlakte van het
lichaam des wiggebeens voorkomen en die men
met de vier kolommen van een bed vergeleken
heeft, bedvormig, zadelachtig; – klinologie, f. leer
van de beste gesteldheid en inrichting der ziekbedden; – klinorhombisch en klinorhomboidalisch, adj. noemt men veelvuldig verschoven
kristalvormen, die, door ruitvormige vlakken
begrensd, 3 ongelijke en scheefgestelde assen
hebben; – klinotechniek, f. kunst om ziekbedden naar eisch in te richten.
Klinkét, n. (fr. cliquet, oorspr. van k 1 i n k,
k 1 i n k e n) klink; kleine deur in eene grootere,
poortdeurtje.
Klinométer, m. gr. (v. klínein, neigen, hellen)
hellingmeter, werktuig ter bepaling van de
ligging der beddingen en ertsaderen in de bergen.
Klio, f. gr. (Kleió) eene der negen Muzen (z.
ald.); Astr. eene in 1865 door Luther ontdekte
asteroïde.
Klipdas, m. soort van groote muis aan de
Kaap, in Abessinië enz. (Hyrax).
Klipperschip, n. klipper, m. (eng. clipper, eig.
afsnijder, doorsnijder, v. clip, afsnijden) in
N.- Amerika opgekomen soort van zeer snelzeilende koopvaardijschepen, die het water als
't ware meer doorsnijden, dan dat zij er overheen
glijden.
Kliseométer, of onregelm. klisiometer, m.
gr. (van klisis, buiging, neiging, van klinein,
buigen, hellen) Med. bekkenmeter, een werktuig
ter meting van het vrouwelijke bekken, uitgevonden door S t e i n.
Klisteer, klysteer (gr. klysíër, van klydzein,
spoelen enz.) ook k l y s m a (z. ald.).
Klitéris, f. gr. kittelaar, vrouwelijke roede,
een gedeelte der vrouwelijke schaamdeelen; –
klitorísme, n. ziekelijke opzwelling van de klitons; – klitoritis, f. ontsteking daarvan.
Kijoekwa, f. russ. mosbezie, moerasbes (Vaccinium oxycoccus), in Rusland gebruikt tot bereiding van een geliefkoosden zuurachtigen
drank.
Kloesjnik, m. russ. uitreiker, schaffer, bekeerder.
Klondyke, landstreek in Aljaska, waar de
Yukon- goudvelden zich bevinden.
klonisch, adj. gr. (van klonos, hevige, ver
beweging, klonein, hevig bewegen,-warde
schudden) Med. stuiptrekkend, krampachtig
bewogen.
Klothílde of C 1 o t í 1 d e, oudd. vr.naam
(oudhoogd. chlothilt, chlolichilda, v. chlod, hlut,
d. i. luid, geroemd, en hilti, strijd, gevecht; vgl.
,
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gr. klytós, hoorbaar, luid, beroemd) : krijgsheldin,
onversaagde, strijdbare jonkvrouw.
Klotho, f. gr. (van klóthein, spinnen) spinster,
eene der drie P a r c e n (z. ald.).
Kluiffok, f. zeil aan den voormast, de voorfok.
Kluis, f. (hoogd. klause, mid.lat. clausa, z.
ond. c 1 a u d e e r e n) nauwe besloten plaats;
grot. cel van een monnik; ook s a f e, z. a. ; –
kluizenaar, m. bewoner van een kluis, heremiet.
Kluisgaten, kluizen, gaten in het scheepboord,
onder het galjoen, voor de ankertouwen.
Klysma, n. gr. (van klydzein, spoelen, wasschen) ook 1 a v e m e n t, n. fr. (spr. law'mán)
en k 1 y s t e e r, n. darmbespuiting of inspuiting in den aars ; darmbad ; – klysteeren, een
darmbad toedienen, inspuiten; – klysteerspuit,
f. darmspuit.
Klysopomp, f. gr.-ned., pomp van hooge
drukking, vooral om een klysma toe te dienen.
Klysteer, klysteeren, z. k 1 y s m a; – klystorél, m. iron. klysteerzetter, apothekersjongen.
Knaak, m. barg. rijksdaalder.
Knaster, z. c a n a s t e r.
Knave, m. eng. (spr. neen' = knaap) boef,
schelm; boer in 't kaartspel.
Knee, f. eng. (spr. nie) knie; – kneecap, f.
eig. „kniekap", kniebedekking.
Knees of kniás, m. z. k n j a s.
Kneipe, f. dui. kroeg.
Kneipkuur, f. behandeling volgens de koudwatermethode van pastoor Kneipp (-i- 1897).
Kneippen, de kneipkuur volgen.
Kneph, m. gr. (ook Knoephis, Chnoéphis,
Chnoebis, Chnoemis, egypt. Hnoem of Knoem)
oud-egyptische god, die als de oorzaak van het
wassen van den Nijl en den daardoor verwekten
zegen vereerd werd.
Knèsma, n. gr. (v. knán, schaven, krassen)
Med. door krabben, na voorafgegane jeukte,
ontstane huidwond; – knesmus, m. (gr. knësmos)
gejeuk; jeukte.
Knickerbocker, m. eng. (spr. nik–) in NewYork : afstammeling der oude hollandsche bourgeoisie in Wasshington Irving's History of New
York en Sketchbook; – in 't algemeen: NewYorker.
Knidósis, f. gr. (van knidán, met netels slaan,
netelaardig jeuken, van knidë, netel) het jeuken,
prikkeling, branding; brandneteluitslag; het
slaan met netels; z. v. a. u r t i c á t i e; –
knidaria, n. pl. neteldieren.
Knievers, kniedicht, n. op de knie, d. i. in
der haast, als ter loops nedergeschreven vers,
soort van e x t e m p o r e op de wijze der oude
rederijkers.
Knight, m. eng. (spr. raait = k n e c h t, d. i.
oorspr. jonkman, knaap, edelknaap) ridder in
Engeland; ook eng. naam voor het paard in
't schaakspel; – knight-bánneret, op het slagveld
door den koning tot ridder geslagene; – knight
of the Garter, ridder van den Kouseband; – K.
of the Malta, Malthezerridder; – K. of the Thistle
(spr. sist'l; met geaspireerde s aan het begin)
ridder van de Schotsche Distelorde.
Knijf, n. (eng. knife, fr. cani f , zw. kni f , afge-
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leid van n ij p e n, k n ij p e n) lang, puntig
mes of ponjaard; knipmes.
Knjjp, f. dui. (kneipe), bierhuis, kroeg.
Knissoregmie, f. gr. (v. kníssa, kníssos, vetdamp en régnymi, ik breek los) 't ranzig, stinkend
oprispen.
Knjas, m. russ. (poolsch kniaz) russische of
poolsche prins; – knjaghfnja, f. russ. prinses, gemalin van een prins; – knjashná, f. (spr. sh=sj)
dochter van een prins.
Knockabout, n. eng. soort amerikaansche
clown.
Knoet, m. russ. (knoet, got. hnutó) in Rus
gebruikelijke, uit harde juchtleeren riemen-land
bestaande zweep, die thans alleen als onteerende
straf bij gemeene misdadigers, die voor Siberië
bestemd zijn, aangewend wordt; – knoeten, met
zulk eene zweep geeselen.
Knolsmeris, m. barg. bereden politieagent.
Knot, (spr. not) eng. knoop.
Knowledge, f. eng. (spr. nólledzj') kennis,
wetenschap; – knowledge is power (spr. pouër), .
kennis is macht.
Knownothings, m. pl. eng. (spr. nonossings)
nietsweters, eene voor het begin van den burgeroorlog zeer talrijke politieke partij in N.
Amerika, die de volksverhuizing uit Europa naar
Amerika poogde te stuiten, het verkrijgen der
burgerrechten aldaar te bemoeilijken en de landverhuizers van staats- en gemeenteambten uit te
sluiten (zoo men wil naar de woorden to know
nothing, niets te weten, die in den door hen af
te leggen eed moesten voorkomen).
Kobalt, n. nw.lat. (cobaltum; oorspr. = k ob o 1 d,. waarmede de mijnwerkers weleer niet
alleen den berggeest aanduidden, maar Wien zij
ook de voortbrenging der berg- of ertssoort, die
men nog niet voor een erts hield en welker nut
men niet kende, toeschreven) witgrijs, tamelijk
zwaar, hard en moeilijk smeltbaar eigenaardig
metaal, in 1733 ontdekt, dat in de natuur inz.
met arsenik en zwavel verbonden (als s p ij skobalt, kobaltglans, kobaltkies
enz.) voorkomt en welks oxydul tot bereiding
van s m a 1 t (z. aid.) gebruikt wordt; – kobaltblauw, n. schoone hemelsblauwe verf, verbinding van kobalt-oxydul met aluinaarde; – kobalt-ultramarjjn, n. uit kobalt-oxydul en klei
bestaande blauwe verf.
Kobang, m. japansche gouden rekenmunt van
I 8,60 tot f 14,60 in waarde.
Kobold, m. hoogd. (v. 't gr. kóbálos, lat. cobalus, fr. gobelin) oorspr. potsenmaker, hansworst;
luchtsprong, buiteling; ook duikelaartje, buitelmannetje, uit vliermerg met een stukje
lood gemaakt; nijdige berggeest, bergmannetje, plaaggeest, kaboutermannetje, ingebeeld
spook.
Koehsehe baeil, f. in 1882 door Koch gevonden
bacterie, die de oorzaak der tuberculose is, zie:
t u b e r e e 1 b a e i 1.
Kochim, m. voormalige japansche munt.
Koeytus, m. gr. (Kókytos) tranenstroom, van
kókyein, weenen) Myth. eene van de rivieren der
hel, der onderwereld; z. T a r t a r u s.
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Koda of kot, handelsgewicht in Georgië
2
p o e d of 80 russ. pond = 32,761 kilo.
Kodak, m. (zak)photographeertoestel, in 1887
door den Amerikaan Eastman uitgevonden,
vooral voor rolfilms.
Kodama, zilveren rekenmunt in Japan = 84 ct.
Kodelne, f. (v. gr. kódë, papaver, maankop)
Chem. alcaloide van opium.
Koddebeier (van kodde, stok, en b e i e r e n,
de klokken bespelen, slingeren, dus eig. iemand
die met den stok zwaait) boschwachter, veldwachter.
Kodjong, m. mal. vliegendoek om kleine
kinderen mee te bedekken.
Kodok, f. mal. kikvorsch.
Koean, z. kiang.
Koeddoe, m. soort van kleine meloen in VoorAzië, bij de Usbeken enz.
Koedoe, m. zuidafrikaansch (Antilope strepsicéros, gr.) soort van antilopen aan de Kaap de
Goede Hoop.
Koejon, koejonneeren, z. c o 1 o n.
Koel., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Koelreuter (gest. 1806).
Koela, f. oliemaat in Marokko = 11,2 kilo.
Koelack, gewicht op Java = 7 1/4 k a t t i.
Koelboek, m. hoofddeksel der r a j a s (vgl.
r a d s j a) in Turkije.
Koelie, in. hindost. (koeli, een daglooner, lastdrager, eng. ooley; vgl. turk. kul, kjïsleh, slaaf)
pak(jes)drager, daglooner, chin. enz. contrac tarbeider.
Koemiss, Kumys, f. mongoolsch (russ. kumys)
gegiste paardenmelk, steppenmelk, melkwijn,
een bedwelmende drank der mongoolsche Tataren, uit gegiste paardemelk bereid. Kunstmatig bereid is het als geneesmiddel voor borstlijders bij melkkuur in gebruik, zie k e p h y r.
Koenobium, n. (gr. koinos gemeenschappelijk,
bios leven), klooster; – koenobiaal, een klooster
betreffend; – koenobiareh, kloosteroverste; –
koenobiet, monnik.
Koenraad, duitsche mansn. (mid.hoogd.
Kuon-ral, oudd. Chuonrat, koen van raad) de
vastberadene, Thrasybulus; fem. K o n r a d i n e.
Koepel, m. (fr. coupóle, it. cupola, mid.lat.
copula, cuppicla, V. 't lat. capo, toppa, ton, vat,
kuip, mid.lat. beker, zoo genoemd wegens de
gelijkvormigheid met een omgekeerden beker)
ronde kap van een gebouw in de gedaante van
een halven bol, helmdak ter bedekking van een
cirkelrond gebouw; ook de troonhemel in de
synagoge heet koepa; ook tuinhuis; – koepeloven, z. cupool-oven.
Koerhuis, koerzaal, z. ond. k u u r en k u r.
Koeriertrein, m. sneltrein.
Koeron, z. k r ore.
Koert, verklw. v. K o e n r a a d (z. old.).
Koeskoes, koeskoesoe, f. bij de Berbers soeksoe, f. arab. in Berberije, Algerië enz.- uit grutten of maismeel met schapevet, kippenbouillon
en dgl. bereid lievelingsgerecht.
koetéren (voortdurend werkwoord van k o et e n, k o u t e n) krom, slecht spreken; – koe
kauderwd lsch) slecht, ge--terwalsh,n.(ogd
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broken Neder- of Hoogduitsch, zooals het door
de Walen gesproken wordt.
Kof, kofschip (zweedsch ko f wasch, eig. het
schip met eene k o f, k o u w, hut) soort van
koopvaardijschip met 2 masten, dat door zijn
meer platten dan ronden bodem en den vorm
van zijn voor- en achterdeel bij zware lading
slechts weinig diepgang vordert.
Hofer, n. hebr. boete, weergeld (Genesis 20, 16).
Koffie, f. (waarsch. v. K a f f a, daar de landschappen Enarea en Kaffa in 't Aethiopisch
hoogland het oorspronkelijk vaderland van de
koffie zijn, die vandaar naar Arabië verplant is;
in 't arab. is kahoeah, kahoeh, turk. kahweh,
wijn, koffiedrank; de koffieboon heet bunn) de
boonen van den koffieboom en de daaruit bereide
drank; vgl. e a f é; - koffie-extract, essence van
koffie; - kaffeine of eoffeine, f. alcaloïde, in
koffieboonen, theebladeren (vandaar ook t h eI n e) en guarana (vandaar ook g u a r a n i n e
geheeten) aanwezig.
Kofo, f. mal. manillahennep.
Koftwork, n. eng. oostindische, met goud ingelegde stalen kunstvoorwerpen.
Kog, 1) kogge, f. (mid.lat. coga, coqua, waarsch.
zooveel als k o f) vroeger gebruikelijke soort
van vaartuig met 30 tot 32 riemen, dat wanneer
het als oorlogschip diende, ook met tinnen of
houten getande beschutsels tegen 't enteren
beveiligd was.
Kog, 2) m. deensch: laag, ingedijkt kustland.
Kogia, m. z. k h o d s j a.
Kohëleth, m. hebr. (eig. verzameling, prediker,
van kahál, verzamelen) benaming van koning
Salomo en van het hem toegeschreven bijbelboek „de Prediker", den val van den joodschen
staat betreffende.
Kohl, m. korenmaat in Siam van 500 centenaars.
Kohier, n. fr. (cahier) aanslagregister van de
belasting.
Koh-i-noor, m. ind. (= berg des lichts) het
kostbaarste eng. kroonjuweel, aan koningin Vietoria hgeschonken door de 0.-l. compagnie.
Ko oj t, z. cohorte.
Koilëma, n. gr. (v. koiloen, uithollen enwkoilos,
è, án, hol) holte; Med. hoorn-huidgezwel; koilometrie, f. vaatmeetkunst, leer van de meting der holle vaten; - koilostomie, f. holle
stem; - koilostómisch, adj. holstemmig.
Koinologie, f. gr. (v. koinós, é, ón, gemeenzaam) gemeenschappelijke beraadslaging, inz.
der geneesheeren.
Koir, eng. coir, geprepareerde vezels van de
kokosnootbast.
Kojang, mal. gewicht van ± 30 pikol.
Koka, zie co c a en cocaïne.
Kokila, f. een vogel uit de orde der klimvogels
en de familie der Koekoekachtigen, die in Voor
Indië leeft en zeer mooi zingt.-IndieN.0
Kokken, pl. splijtzwammen, bacteriën, zie
e0eeum.
Kokkolith, m. gr. (v. kókkos, kern der boomvruchten) kernsteen, kantige, korrelige soort
van augiet.
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Kókoe of kok, japansche inhoudsmaat van
10 to of 100 s'jo = 1,315 hectoliter.
Koko1 la, f. mantel der turk. scheepskapiteins met knoopen en snoeren.
Kokosjnik, z. k a k o s j n i k.
Kokosnoot, f. (vgl. het gr. koeki, de kokos
diens vrucht, kóïtx, gehit. k6ïkos-palm,en
egyptische palmsoort, en kókkos, kern, bezie)
vrucht van den kokosboom of kokospalm (Cocos
n-uci f éra, L.), ook k l a p p e r b o o m genoemd,.
in de keerkringslanden; zij heeft eene witte,.
vleezige pit, die een gezond voedsel, alsook de
kokosolie oplevert, en binnen die pit een zoet
vocht, dat tot een verfrisschenden drank-achtig
strekt; de dop der noot wordt als drinkschaal
gebruikt en tot allerlei huisraad verwerkt.
Kola, k o e 1, m. turk. eig. slaaf; benaming
voor alle turksche onderdanen met betrekking
tot hunnen gebieder.
Kola-elixir, n.. kola -wijn, m. preparaat,
waarin een aftreksel van de zaden van de kolanoot (sterculia acuminata); het is zenuwprikkelend.
Kolagasi, m. turk. adjudant-majoor; - kol.wi,.
m. turk. kapitein.
Koláptika, f. kvan 't gr. koláplein, uithouwen,.
beitelen) beeldhouwerij met den beitel.
Kolátsjen, pl. slay. (russ. kolátsch en kalátsch,_
poolsch kolacz, v. kolo, kring) poolsche kleine,
ronde, met ingemaakte vruchten gevulde
koeken.
Kolbak, m. turk. (fr. colbac) turksche pels muts; ook als militair hoofddeksel door de;
Franschen bij ons ingevoerd.
Kolelne, f. gr. (v. koleos, scheede) N. H.
vleugeldekstof; - koleitis, f. Med. ontsteking der
moederscheede, z. v. a. e 1 v t r i t i s; - koleoeèle, f. moederschedebreuk; - koleoptéra, n. pl.
gr. (van Icoleos, koker en pteron, vleugel) insecten, die vier vleugels hebben, waarvan de
bovenste hard, dik en kort zijn, en tot scheede.
dienen voor de onderste, die vliezig en dwars
geplooid zijn; schildvleugelige insecten; koleopterieten, m. pl. versteende kevers of deelen van kevers; - koleoptôsis, f. Med. uitzakking
van de moederscheede; - koleorrhèxis, f. verscheuring van de moederscheede.
Koler, m. barg. spoortrein.
Kolibrie, m. (inheemsche zuidtimer. naam,.
sp. colibri) soort van amerikaansche vogeltjes,
tot welke de kleinste en schoonste vogels behooren; bloemen-, vliegen- of honigvogeltje,..
bloemspecht (Trochilus).
Koliek, koliek, z. ond. k o 1 o n.
Kotje, m. (zw. kolja, schelvisch, ijsl. k o 1 i,
schol, platvisch) soort van kabeljauw in Noor
-wegn.
Kolkothar, z. c o 1 c o t h a r.
Koliek, inhoudsmaat in Algerie = 16,66 liters.
Kollèsis, f. gr. (v. kollán, lijmen, kólla, lijm)
het lijmen, aaneenlijming; ook het soldeeren;
Chir. spoedige heeling; - kollètiseh, adj. lijmend,
aaneenklevend, genezend; - kolletika, n. pl.
geneesmiddelen, die als door samenkloving
heelgin.
;

-
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uiterste, laatste, sluitsteen ; vandaar slot, laatKollodion, z. collodium.
Koll^€ben, pi. (v. 't gr. kollybos) kleine munt, ste bladzijde in oude boeken, bevattende de
pasmunt; - kollbus, m. ook f. opgeld, agio; - opgave van schrijver, drukker en jaartal, ontstaan uit het lat. spreekwoord colophonem
.kollybist, m. wisselaar.
Kollyrlium, n. gr. (kollyrion) eig. deegvormige addére, d. i. eene zaak voleinden, er de laatste
massa (van kollyra, grof brood) Med. naam, hand aan leggen.
Kolophonlum, n. vioolhars, spiegelhars (naar
waarvan Hippokrates en Galenus zich bedienen, om zekere vaste geneesmiddelen aan te de stad Kolophon in Klein-Azië zoo geheeten),
.duiden, die bestemd waren om in de scheede, 1 z. t e r p e n t ij n; - kolophoniet, n. roodden endeldarm, de ooren of de neusgaten ge- gele steensoort, aan den granaat verwant.
Kolós, kolóssus, m. gr. (kolossos, reuzenbracht te worden. Tegenwoordig heeft dit woord
Bene geheel andere beteekenis, en wordt ge- standbeeld) zeer groot standbeeld, reuzengebruikt voor ieder plaatselijk geneesmiddel, stalte, reuzenbeeld, inz. het 140 voet hooge,
hetwelk men op het oog of juister op het bind- aan den zonnegod gewijde metalen beeld der
vlies aanbrengt. Men onderscheidt droge, weeke Oudheid aan den ingang der haven van
en vloeibare k o 11 y r i a; dus poeder om in
het oog te blazen, oogzalf, oogwater; - kollyra,
f. beschuit, tweebak.
Kolma, f. eelt. (gaal. Culmath, uitgespr.

voelma, van cut, haar, en math, maith, goed)
vr.naam; het meisje met schoon haar.
Kol nidrei, f. (hebr.: alle geloften) joodsch
gebed op den avond van den Grooten Verzoen.dag', zoo genoemd naar de eerste woorden.
Kolobóma, n. gr. (eig. het verminkte, van
koloboen, verminken) Med. tegennatuurlijke
splijting der oogleden of van het regenboogvlies van boven naar beneden, door uiterlijk
geweld ontstaan of aangeboren.
Kolokolnik, m. russ. (van kólokol, klok)
klokketoren, die van de kerk gescheiden staat.
Kolokwint, f. gr. (kolókyntha, lat. colocynthis,
it. coloquinta, fr. coloquinte) kogelronde, zeer
bittere en buikzuiverende vrucht van de kolokwintkomkommer (Cucumis colocynthis). In den

Bijbel genoemd op 2 Kon. 4,39.
Kolom, f. (lat. columna) eig. zuil, pilaar,
pijler; bij boekdrukkers: gedeelte eener in de
lengte verdeelde bladzijde; - g e s p l i t s te
k o 1 o m m e n, in het midden verdeelde blad
halfzijden (gelijk in dit werk); - kolom -zijden,
opschrift of hoofd van iedere halve-tiel,m.
drukzijde of kolom; - kolommen of z u i l e n
van Hercules, z. ond. H e r e- u 1 e S.
Kblon, n. gr. lid, afdeeling, b. v. der rede;
dubbele punt(:) als scheiteeken voor 'de vol
karteldarm; -- volka, f. lat.,-zine;Md.
koliek, n. (gr. kólikè, scil. nósos, ziekte) snijdin_
,gen in het lijf, buikpijn, darm- of buikkramp;
colica biliósa, lat. galachtig koliek; - c. gastrica,
door darmverontreiniging ontstaan koliek; - c.
.hcemorrhoïdàlis, h w m o r r h o i d a a l- k o1 i e k, guldenaderkoliek; - c. hepatica, lever-

Rhodus; - kolossen, pl. bij voorkeur de beide
18 voet hooge standbeelden op steigerende
rossen voor het pauselijk paleis op den Monte
Cavallo te Rome; - kolossaal of kolóssisch, adj.
onmatig groot, overgroot, reusachtig, meer dan
levensgroot; -- kolossaliteit, f. reuzengrootte,
reusachtigheid; - kolossa um, z. c o 1 i s e u m.

Kolóstrum, z. c o 1 o s t r u m.
Kolotomie, z. ond. k o 1 o n.
Kolpak, z. k a 1 p a k.

Kolpalgie, f. gr. (v. kólpos, boezem, schoot,
holte enz.) Med. pijn in de vrouwelijke scheede;
- kolpatresie, f. vergroeiing der scheede; kolpemphráxis, f. verstopping der scheede; -

kolpitis, 1. ontsteking der scheede; - kolpoeële,

f. scheedebreuk; - kolpoden, pl. boezemdieren,
een soort van infusoriën, die b. v. door ma-

ceratie van versch hooi ontstaan; - kolpoptó-

sis, f. uitzakking der scheede; - kolporrhagie, f.
bloedstorting uit de scheede; - kolporrhéxis, f.

scheuring der scheede; - kolpostegnósis, f. samengroeiing der scheede; - kolpostenochorie,
f. vernauwing der scheede.
Koltoek-wesiri, pl. turk. eig. schouder
hofbedienden van den sultan, die hem-vizern;
soms tot ondersteuning dienen.
Kolüren, pl. gr. (koloeroi, van kol-oeros, d. i.
eigenlijk stompstaartig) Geogr. jaargetijsneden,
twee meridianen, waarvan de eene door de
twee zonnestilstandpunten (colurus solstitiórum)
en de andere door de twee punten der nacht
(colurus aequinocticum) loopt, en die-evnig
elkander rechthoekig snijden.
Kolvenier, m. voorin. schutter in Nederland

met eene kolf (zeker geweer) gewapend; vandaar
kolveniers- doelen, of bij letterverzetting kloveniers -doelen.
Kóma, n.(v. koimán, inslapen) Med.
ziekelijke,
zeer vaste slaap, waaruit
slaapzucht,
koliek; - C. in f lammatoria, ontstekingskoliek, slaa
P
^
darmontsteking; -c. lactéa, melkkoliek; - e. pitui- men den lijder niet kan wekken; - coma som ,iósa, slijmig koliek; - c. saturnina, loodkoliek, nolénium, gr.-lat. een slaap, waarin de lijder
loodvergiftiging; - colica pictórum, het koliek nog antwoordt, wanneer men hem iets vraagt,
van Poitou of ciderkoliek; - kolibaeii, f. gewone maar terstond weder insluimert; - coma vigil,
darmbacil, werkzaam bij de spijsvertering; - wakende slaapzucht, waarin de zieke dikwijls
kolikodynie, f. gr. pijn in den karteldarm; - uit zijne sluimering ontwaakt, verward spreekt,
kolikoplegie, f. darmverlamming; - kolitis, f. ijlhoofdig is en onder het spreken terstond weder
darmontsteking; - kolitomie, f. kunstmatige in slaap valt; - komateus, adj. (fr. comateux)
slaapzuchtig, slaapzucht opwekkend of aan.aarsopening.
toonende, wat tot k o m a betrekking heeft.
Kolonel, koloniaal enz. z. c o 1-.
Kelophbn, m. gr. eig. de top, spits; het hoogste, Komála, I. eelt. (gael. Caomhmhala uitgespr.
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kuwuwála, v. caomh, zacht, hLpseh, en mala,
maladh, wenkbrauw) vr.naam: meisje met
schoone wenkbrauwen.
Kómboe, n. japan. eetbaar zeewier.
Kombuis, f. (eng. camboose, cabouse; vgl.
k a b u i s) plaats op zeeschepen, waar de
spijzen bereid worden.
Komeet, 1. gr. (kómétes, eig. lang haar hebbende, v. korynë, haar) haar- of staartster, hemel
zeer ijle constitutie; weleer waren de-lichamvn
kometen de schrik der bijgeloovige volksmenigte,
en ook thans, zooals in 1910, verwekt hun ver
beschaafde landenveel angst;-schijngmder
– kometographie, f. staartsterbeschrijving; – kometologie, f. leer van de staartsterren; – kometomantie, f. (spr. tie=tsie) bijgeloovige toepassing
der komeetverschijningen op toekomstige gebeurtenissen in de menschenwereld;–kometieten,
m. pl. soort van astroeden of meteoorsteenen, die
van lange vezels zijn voorzien, 't welk hun
Benige gelijkenis met de kometen geeft.
Kometographie, enz. z. ond. k o m e e t.
komisch, komiek, adj. z. ond. k o m o s.
Komma, n. (nederl. f.), pl. komma's of
kommáta, gr. (van koptein, houwen, in stukken
snijden) kleine snede of afdeeling van eenen zin:
streepje (,) klein scheiteeken, kort rustteeken;
in de Muz. het 9de deel van een toon; – kom
uit afzonderlijke zinnen of zin--mátisch,adj.
sneden bestaande; – kommatisme, n. afgebroken schrijfwijze; het schrijven in korte afzonderlijke zinnetjes; naar den vorm heet de
krom-staafvormige bakterie, die de cholera veroorzaakt, komma-bacil, 1884 ontdekt.
Kommandant, enz. z. c o m–.
Komnènen, m. pl. geslacht van heerschers
over het byzantijnsche keizerrijk (van 1057
tot 1204 te Konstantinopel en van 1204 tot
1461 te Trebizonde).
Kómos of kómus, m. gr. feestgelag, gastmaal,
vroolijke partij; Myth. god der gastmalen,
nachtfeesten en vermaken over het algemeen; –
komaedie, (gr. komódía, van kómos, en ódè,
gezang, lat. comccdia) of fr. comédie, it. commédia, f. schouwspel, inz. blijspel, in tegenst.
met t r a g ce d i e; – commedia dell' arte, it.
volkstooneel, kluchtspel voor de vuist met
staande karaktermaskers; – komediánt, m. (it.
eommediánle, eig. partic. v. commediáre, blij spelen opvoeren, fr. comédien) tooneelspeler; –
komleus of komiek, m. gr. kámikos, lat. comicus)
blijspeldichter; tooneelspeler voor grappige,
lachverwekkende rollen; – komisch, adj. blij
verlustigend, grappig, lach -spelachtig;vrojk,
komische ontstaat, wanneer het-weknd;ht
iets tot niets, een verwachting van iets groots
tot iets onbeduidends wordt.
Kompaan, z. compagnon.
Kompas, n. (uit het it. compásso, van compassare, fr. compasser, afpassen, nauwkeurig
afmeten) magneetnaald met hare doos, windroos, magneetkastje (vgl. b o u s s o 1 e).
Komplót, z. c o m p 1 o t.
Kompóst, z. compost.
Kompót, z. compote.
KRAMERS-ZONDERVAN.

KOOI,

Komprés, z. c o m p r e s s e ond. c o mprimeeren.
Komus, z. k o m o s.
Konak, m. turk en serv. groot gebouw, paleis.
Konchieten, m. pl. gr. (v. kónchè, lat. concha,
tweeschalige schelp, sanskr. tankha) versteende
schelpdieren; – konchoide, f. schulplijn, halvemaanslijn, schulptrek, inde hoogere meetkunde:
eene kromme lijn van den 4den graad, door
N i k o m é d e s uitgevonden; – konchyliën,
n. pl. gr. (sing. konchylion, n.) schaaldieren,
schelpdieren, slakken en mosselen; – konchyliolfthen, m. pl. versteende schelpdieren; –
konchylioloog, m. schelpdierkenner; – konchyliologie, f. schelpdierkennis, leer van de schelpen en mosselen.
Kondeh, f. mal. haarwrong.
Kondor, z. c o n d o r.
Kondylus, m. gr. (kondylos) gewrichtsknokkel; – kondyloidéisch, adj. aan een gewrichtsknokkel gelijk; – kondylomáta, n. pl. verharde
vleeschuitwassen of wratten, die gevolgen der
venerische ziekte zijn; – kondylomateus, adj.
den aard van vijgwratten hebbende, daarmede
behept.
Koneopside, f. soort kogelloep van Brewster,
eigenl. „stofziener".
Konfilje, f. citroenkruid.
Kong-foe-tse, z. C o n f u c i u s.
Kongsi, f. chin.pnijnwerkersvereeniging; bij uit
maatschappij, handelsassociatie van-breidng:
Chineezen in Ned. Indië.
koniferen, koniglobrium, konisch enz. z. ond.
conus.
Konine of koneine, f. (v. gr. kónion, scheerling) vergiftige stok van de dollekervel of gevlekte scheerling (Conium maculatum), een zuurstofvrije alkaloide; ook c i c u t i n e geheeten.
Koningswater, n. mengsel van zoutzuur en
salpeterzuur, dat het goud, den k o n i n g der
metalen, oplost.
Konjoe, m. titel van den grooten 1 a m a.
Konkel, f. (hoogd. kun/cel, mid.lat. concula)
spinrokken; oneig. het vrouwelijke geslacht,
in tegenst. met het z w a a r d of het mannelijke geslacht; tegenwoordig meestal babbelaarster, knoeister, kwaadbrouwend wijf; – kon
V. a. knoeien, op oneerlijke wijze behan--keln,z.
delen; – konkelleen, n. leen, dat ook op vrouwen
voorterft;– konkeladel, m. adel vanmoederszijde
Konopèion, n. gr. (v. kónóps, mug) muggennet
of muggensluier; bed met gordijnen van dunne
stof om insecten te weren (vgl. c a n a p é).
Konradine, z. ond. K o e n r a a d.
.Konstapel, z. constabe1.
kontant, z. c o m p t a n t.
Konterlei, z. eonterfeitse1.
Konvooi, z. c o n v o i.
Konzenielje, verbasterde spelling en uitspraak van c o c h e n i 11 e (z. aid.).
Kooi, f. (eig. (vogel)kooi, van lat. cavea, holte,
kevie, v. cavus, hol) naam der planken slaap
bedsteden langs de wanden van-platsenof
het schip in het logies enz. ; ook slaapplaatsen
in tucht- en verbeterhuizen.
44
el-
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Koomenij, f. (v. 't oude coman of tomen, voor
koopman) winkel, waar allerlei soort van kruidenierswaren in het klein te verkrijgen zijn, kruide
-nierswkl.
Koor, n. gr. (chóros) rondedans, reidans met
gezang verbonden, of ook kring, schaar der
dansers en zangers zelve ; inz. in het gr.
drama een staande groep van personen, welke
(als 't ware voorstellende het volk, in tegenoverstelling van de helden) de handeling slechts
als getuigen begeleiden en de rustpunten met
gezang en dans aanvullen; bij ons : veelstemmig
gezang, vol gezang; ook: de het gezang uitvoerende vereeniging van tooneelzangers, scholieren enz., zanggezelschap; afgezonderde, verheven plaats in kerken voor de zangers ; het
hooge koor, in R. Kath. kerken de door trappen
verhoogde afdeeling, in welke het hoofdaltaar
staat (in tegenst. met het s c h i p der kerk),
alwaar in stifts- en domkerken de getraliede
koorstoelen voor de aanzienlijke geestelijkheid
zijn aangebracht; - koorbisschoppen, sedert de
4de eeuw priesters, die de plaats van de bisschoppen op het land vervulden; eig. verkeerde
vertaling van c h o r e p i s c o p i, z. ald. ;koorheer, z. v. a. c a n o n i c u s, z. onder
k a n o n; - koorrok of koorhemd, priesterrok;
- koortoon, m. stemming der oude orgels, hooger dan de kamertoon (z. ald. ond. k am e r); - koraal, n. wijs van een kerkgezang,
eenvoudige, in lang aangehouden tonen zich
bewegend lied der gemeente, kerklied; - koralist, m. koorzanger, ook kortst, koorleerling.
Koorde, z. c h o r d e.
Kop, m. eenheid der vroegere ned. inhoudsmaten voor droge waren, gelijk aan eerre kubieke
palm (1 i t e r), verdeeld in 10 maatjes (d e c i 1 it e r); - 10 koppen = 1 schepel decaliter)
en 100 koppen = een mud (h e c t o 1 i t e r). De
oude k o p hield als graanmaat 0,8622, als kalken cementmaat 1,011 nieuwe koppen.
Kopal, z. copal.
Kopeke, f. Kopek, m. russ. (kopéika, van
kopje, lans, dewijl deze munt oorspr. een ruiter met eene lans op haren stempel droeg; v. a.
van het turksch kópek, hond, dat de stempel
van eene tartaarsche munt was) russische koperen munt (vroeger van zilver) = 1/100 roebel
= 2 cent nederl.
Koperstreea, f. beter koperstria f. (zie s t r i a),
El.koperstrook of reep van koper in een elektrische
leiding, die bij te hooge stroomsterkte smelt.
Kophósis, f. gr. (van kophoen, stomp of doof
maken, kóphos, doof) hardhoorigheid, doofheid.
Kophta, m. opperhoofd van een geheim genootschap of verbond (in Egypte, want fr.
Cophie = Copte, z. k o p t e n); vandaar kophtiseh, adj. daaraan eigen, daarmede overeenkomstig.
Kopie, kopij, z. c o p i e.
Kopje, n. naam door de transvaalsche boeren gegeven aan vlakke of spitse heuvels.
Kopoe, n. Chin. (poe, doek, laken) chineesch
neteldoek, uit de 2de schors eener plant ko of co
vervaardigd.

KORAAL.

Kópos, m. gr. (van kóptein, slaan, houwen)
gevoel van groote afmatting; verslagenheid,
neêrslachtigheid; - kopiopie, f. oogenmatheid,
eene oogziekte.
Koppermaandag, m. (v. s. van k o p p e 1 e n,
bijeenkomen, trouwen v. a. en met meer, grond
van C o p p e, kop, drinkbeker; c o p p e r e n,
elkaar den k o p toebrengen; c o p p e r k e n s,
gildebroeders), tweede maandag in het jaar,
die op vele plaatsen van Nederland door som
handwerkslieden, inz. door de gezellen-mige
der boekdrukkerij, als een feestdag wordt
gevierd, daarom ook verloren m a a n dag bij de Gelderschen raasmaan dag
geheeten.
Kopragogie, f. (v. kopros, mest, drek) drek
-afvoering;kpósh,adj.refvon;
- koprakratie (spr. t = ts), f. onwillekeurige
ontlasting van drekstoffen; - kopremésis, braken van drekstoffen, het m i s e r é r e; koprokritika, n. pl. buikontlastende middelen; koprolíthen, m. pl. dreksteenen, versteende
drek van voorwereldlijke dieren; - koprologie,
f. 't handelen, schrijven over onzedelijke, vuile
dingen; - koprondmus, bijnaam van den gr.
keizer K o n s t a n t ij n V, omdat hij bij
zijn doop de vont bevuilde; - koprophorie, f.
ontlasting van drekstoffen; - koproplanésis, f.
verdwaling of uitstorting der drekstoffen in
de holte van andere doelen, b. v. door Bene
darmfistel in het bekken; - koprorrhaea, f.
z. v. a. diarrhoea en koprakratie; koprósis, f. drekvorming; - koprosklérósis, f.
verharding der drekstoffen door te lang verblijf
in den endeldarm; - koprostase, f. drekstand,
hardlijvigheid, volkomen verstopping van het
darmkanaal.
Kopstuk, n. in 't algemeen elke munt, die
het borstbeeld van haren muntheer toont;
meer bepaald : voormalige 20 kreutzer-stukken
van Oostenrijk; tegenw. een gulden.
Kopten, pl. (arab. kibti, pl. kibt, Egyptenaar,
eene verminking van 't lat. Egyptius, gr.
Aiggptios) in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der oude Berbers ; vandaar k o pt i s c h e t a a l enz. ; soort van christenen
in Egypte, die zoowel den doop als de besnijdenis hebben.
Koptographie, f. gr. schaduwspel met uitgesneden kaarten; - koptographisch, adj. daartoe behoorende.
Kora, f. arab. bedehuis der Mohamedanen.
Koraal, koraliet, z. oud. k o o r.
Koraal, n. gr. (korállion, pl. korállia) steenachtig kleine product van mikroskopische zeedier-tjes; ook balletjes, die tot voorwerpen van op-schik uit die steenachtige stof gedraaid worden;.
- koraal-agaat, m. schoone, veelkleurige steen_
met roode, koraalachtige strepen; - korallienen,.
pl. koraalachtige dieren; - koraline, n. surrogaat voor balein, bereid uit de mexicaansche
plant ixtle; - korallieten, korallinieten, koralliolithen of koralliopétren, m. pl. versteende
koralen; - koraalrif, n. bank van koralen inde zee.
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Koran of alkorán, m. arab. (al komen, eig.
lezing, boek, van karaa, lezen) mohamedaansch
wet- en godsdienstboek, Mohameds geloofsboek , van 114 soerats (hoofdstukken).
Korban, hebr. gave, offer; Lev, 1,2;Marc. 7, 11.
Korbeel, m. uitstekende steen, waarop een
balk rust.
Korbuis, f. japansch roeivaartuig voor de
vaart op de binnenwateren.
Kordinèma, n. gr. (van kordinéomai, ik ben
duizelig) Med. duizeligheid, zwaarte in het hoofd.
Kordon, z. cordon.
Koredialysis, f. gr. (v. kórè, pupil, oogappel)
Chir. kunstmatige pupilvorming door losmaking
van den vergroeiden regenboog, beter i r i d od i a 1 y s i s; – korektomie, f. pupilvorming
door uitsnijding van een stukje der iris; –
koremorphóma, n. ziekelijke verandering der
pupil; – koremorphósis, f. kunstmatige pupilvorming; – koretomie, f. pupilvorming door
insnijding der iris.
Koreisehieten, m. pl. arab. (koerasjt, naar
hunnen stamvader Koreisch, arab. Koeraisch,
benoemd) edele arabische stam, waaruit Mohamed, wiens grootvader Abdoel Moetallah
vorst daarvan was, is voortgesproten.
Korekore, benaming van zekere soort van
groote roeischepen op de Moluksche eilanden.
Koriánder, m. (lat. coriándrum, gr. koriannon,
van kóris, wandluis, wegens den reuk der bladeren dus genoemd) op anijs gelijkende plant
en haar aromatisch, maagversterkend zaad.
Korínthen, f. pl. (van de stad K o r i n t h e
in Griekenland) soort van kleine rozijnen zonder pitten, krenten; – korinthisehe bouworde,
schoonste der 5 bouworden, inz. gekenmerkt
door akanthusbladeren (berenklauw) als sieraad aan het kapiteel der zuilen; – korinthiseh
koper (aes corinthium) gemengd metaal, bij de
Ouden zeer hoog en in waarde boven zilver
geschat; men kent zijne bestanddeelen niet.
Korkorre, z. f l a m i n g o.
Korlin, kortlin, n. allerfijnst goud- en zilver
-dra.
Korma, f. mal. dadel.
Kornak, m. (fr. comae) z. c o r n a c; schertsend ook voor c i c e r o n e (z. ald.).
Korneool of kornalipn, m. gesteente van de
groep der chalcedonen, met kleurschakeeringen, die van wasgeel tot in donker granaatrood overgaan. De schoonste meesterstukken
van oud-grieksche en etrurische steensnijkunst
zijn korneolen.
Kornet, z. cornet.
Kornis, z. e o r n i e h e.
Kornoelje, z. c o r n e 1 b o o m, z. ond. C o rne1ius.
Koro, f. mannenziekte in Indië, waarbij de
patient bevreesd is zijn p e n i s (z. a.) te
zullen verliezen.
Koroesters, soort van oesters (van k o r r e,
sleepnet voor de oestervangst).
Korónis, f. gr. het uiterste, hoogste; sluit
i s (z. ald.) in het-tekn; dras
grieksch.

KORYPHIEUS.

Koróway, m. poolsch. bruiloftskoek, potof ketelkoek.

Korporaal, z. corporaal.
kilo
Korrel, f. klein nederl. gewicht =
of een decigram.
Korro, m. harp der Negers met 18 snaren.
Korsak, m., pl. korsaki, russ. (uit het tataarsch) kleine steppen- of heidevossen met
een voortreffelijk vel in Aziatisch Rusland.
Korset, z. corset.
Korsi, m. arab. (koerst en soms kirsf) kansel
in de moskeeën.
Kortage, z. courtage.
Kortegaard, f. (verbasterde uitspraak van
corps de garde, z. ald.) stadsgevangenis, inz.
te Amsterdam, wachthuis.
Kortelas, z. v. a. c o u t e 1 a s, z. ond.
couteau.
Kortsluiting, f. Elektr. sluiting van den
stroom voor de plaats, waar die gebruikt wordt.
Korund, n. edelgesteente, dat uit aluminium
en zuurstof bestaat; variëteiten ervan zijn vooral
de oostersche robijn, de saphier, de topaas, de
amethyst, al naar de tint rood, blauw, geel,
groen of purper is. Amaril is onzuiver poeder
korund.
-vormig
Korvet, z. corvette.
Korybánten, m. pl. gr. (Korybantes, v. den
sing. Korybas) priesters (doorgaans ontmand)
van Cybele, wier feest zij met veel gerucht
muziek in dolzinnige opgewonden--makend
heid en uitgelatenheid vierden; hunne luid
diende ter gedachtenis van het ge--ruchtiged
raas, dat zij maakten, toen zij den jongen Ju
opvoeding kregen, om zoo te beletten,-piter
dat Saturnus zijn geschreeuw hoorde; – vandaar: korybántiseh, adj. uitgelaten wild, opgewonden, tierend en razend ; -- korybantisme,
n. Med. slaap met open oogen; ook razende
gemoedstoestand, koortsige ijlhoofdigheid.
Korydális, f. gr. Bot. helmbloem, zeker plantengeslacht tot de papaveraceën behoorende ; –
korydaline, f. alkaloide, door W a c k e n r od e r in den wortel van de Corydalii bulbosa
(hol- of baanwortel) gevonden.
Kordon, m. gr. een herdersnaam: arme
herder, die over onbeantwoorde liefde klaagt:
vandaar: beklagenswaardig mensch.
Kor^mbus, m. gr. (korymbos, lat. corymbus)
of kortmbe, f. gr. schedel; Bot. bloemtuil,
wanneer de bloemsteeltjes op verschillende
hoogte zijn geplaatst en de onderste dezelfde
hoogte als de bovenste bereiken; – korymbiféren, pl. (lat. corymbi f érae) bloemtuildragende
planten; – korymbeus, adj. (nw.lat. corymbósus)
een bloemtuil vormende, bloemtuilvormig.
Koryphaeus, gewoonlijk coryphee, m. gr.
(koryphaios, v. koryphé, hoofd, top) eig. overste,
aanvoerder; inz. voorzanger, kooraanvoerder
of reibestuurder bij de tooneelopvoeringen der
oude Grieken; tegenwoordig inz. de aanvoerder in het balletcorps; ook in 't algemeen de
voornaamste, opperhoofd, de eerste, voornaamste in eene kunst of wetenschap; volksmenner, raddaaier, belhamel.
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KORYZA.

Kortza, f. gr. (van korys, korré, hoofd) Med.
verhoudkeid, katarrhale ontsteking van het
slijmvlies.
Korzec, m. (spr. korzjetz) vroeger poolsche
schepel = 610 russ. tsjetwert = 128 liter.
Koschab, m. drank der Oosterlingen, uit
pistaches, rozijnen enz. bereid.
koseher of kauseher, joodsch (chald. kosthar,
kosther, recht, wettig, van hebr. kaschér, recht,
betamelijk, gepast zijn) volgens godsdienstwetten geoorloofd, voorschriftmatig, rein, zuiver, bruikbaar, goed; – kosehéren, kausehëren,
reinigen, zuiveren enz.
Kosjoeban, kosjoekin of kosjoekni, m. vroeger een gouden rekenmunt in Japan.
Koskïnomantie (spr. t=ts) f. gr. (van koskinon, zeef) waarzeggerij door middel van eene
zeef, zeefwaarzeggerij, zeefloopen.
Kosmarchie, z. ond. kosmos.
Kosmesis, f. gr. (van kosmein, ordenen,
tooien) opsiering, optooiing; – kosmetiek, f. gr
verfraaungskunst, opschikkunst, blanketkunst;
– kosmetika, n. pl. middelen, inz. ter verfraai
vel, ook van de haren, blanketsels,-ingvahet
reukwaters, welriekende zeep, pomade enz. ; –
kosmètiseh, adj. verfraaiend, opsierend.
Kosmos, m. gr. orde, sieraad; wereld, heelal;
– kosmarchie, f. wereldheerschappij, welke b. v.
het pausdom uitoefende; – kosmisch, adj. gr.
(kosmikós) wereldlijk, de wereld of het heelal
betreffende;–kosmische opgang, Astron. het opgaan der sterren gelijktijdig met
den opgang van de zon; – kosmische o nd e r g a n g, de ondergang van een ster bij
den opgang der zon; – kosmische v e r h o ad i n g e n, de toestanden en wederzijdsche
verhoudingen in het heelal, verschillend van
de tellurische (z. ald.) en de anthrop o c e n t r i s c h e (z. a.); – kosmoglbbus, m.
door Garthe uitegvonden toestel om alle
verschijnselen van het samenstel der wereld
aanschouwelijk te maken; – kosmognosie, f.
kennis van de wereld en alle zich daarin bevindende dingen; – kosmogonie, f. leer der wereldwording, wereldschepping, de theorie van het
ontstaan der wereld; – kosmogóniseh, adj. deze
leer betreffende; – kosmographie, f. wereld
kosmograaf, m. wereldbe--beschrijvng;–,
schrijver; – kosmokratie (spr. t=ts) f. wereld
i e; – kos--herscapij,z.vkomrch
mologie of kosmiek, f. wereldleer, leer van de
wereld; – kosmológisch, adj. tot de wereldleer
behoorende; het heelaal betreffende b. v.
kosmologische beschouwingen,
beschouwingen van het heelal; het k o s m o 1 ogisch bewijs van Gods bestaan,
het bewijs, waarbij men uit de toevalligheid der
wereld tot een hooger wezen besluit; – kosmonomie, f. leer der wereldwetten.; – kosmophielen, pl. wereldvrienden, de naam eerier internationale vereeniging tot bevordering der
beschaving; – kosmophyslka, f, kennis van de
natuurwetten des heelals; – kosmopoliet, of kosmopolitaan, m. wereldburger; – kosmopolltisme, n. wereldburgerschap, wereldburgerlijke
.,

,-

KOTYLEDONEN.

zin, in tegenstelling met p a t r i o t i s m e; –
kosmopolitisch, adj. wereldburgerlijk; – kosmopolitiseeren (spr. s=z) den wereldburger uithangen; – kosmoràma, n. wereldbeeld, wereld
soort van p a n o r a m a (z. ald.),-schilderj,
vertooning van fraaie geteekende of geschilderde gezichten en natuurtooneelen uit ver
llende deelen der wereld; – kosmoskopie, f.-schi
wereldbeschouwing; – kosmosophie, f. kennis
van het heelal door innerlijke aanschouwing; –
kosmospheer, f. wereldbol; – kosmotheísme, n.
wereldvergoding, leer, die God en de wereld
voor éen verklaart; – kosmotheologie, f. leer,
die Gods bestaan uit het bestaan der schepping
afleidt; – kosmotheológiseh, adj. deze leer betreffende of daartoe behoorende; – kosmotheóros, m. wereldbeschouwer.
Kosmos, of C o s m u s, m. mansn. (van 't gr.
kosmos, sieraad, tooi) de opgetooide.
Koss, toss, cos of hardart', m. oostindische mijl
in de prov. Bengalen, ongeveer = 1 à 2 eng. mijlen.
Kossàr, m. russ. maaier.
Kosso, z. k o u s s o.
Kossong, f. mal. vigilante, droschke, soort
victoria.
Kossynka, f. russ. (spr. kassínka; van kossói,
scheef) scheefgesneden, dus driehoekige hoofddoek, volksdracht der russische vrouwen.
Kostel., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor V. F. Kosteletzky te Praag (gest. 1887).
Kostwortel, m. (lat. costus, radix tosti, gr.
kostos, arab. kost, koest, sanskr. kustjtha) specerij
heilzame wortel uit 0. Indië en Brazilië,-achtige,
z. costus. .
Kot, z. k o d a.
Kota of kotta, f. mal. dorp, vesting.
Kotelet, z. co te1et te.
Kothí rn, f. gr. (kóthornos, lat. cothürnus)
hooge tooneelschoen, door Aeschylus ingevoerd
om bij de vertooning zijner treurspelen den spelers meer majesteit bij te zetten, een schoeisel
met eene handhooge zool (calcéus) van leder of
hout en een bovengedeelte (calïga) van doorgaans kostbare stof, steltschoentje, broos; oneig.
taal of wijze van uitdrukking in het treurspel;
hoogdravende, gezwollen stijl; ook z. v. a.
tragced Ie.
Kottäbos, m. gr. oudgr. gezelschapsspel, waarbij men het grondsap van ongemengden wijn. in
een metalen vat liet vallen, het bekerspel, schotelspel; – kottabisme, Med. dropbad.
Kotter, m. (eng. cutter, misschien v. cut, snijden, doorsnijden) snelzeilend eenmastvaartuig
of jacht; in Engeland gewapende vaartuigen
voor de kustwacht; in den oorlog gebruikt men
ze als adviesjachten.
Kotula, f. gr. stinkende kamille, moederkruid,
koedille.
Kótwal, m. hindost. (van perz. kótwdl) hoogste
politie-ambtenaar in eene britsch-indische stad.
Kotyledanen, f. pl. gr. (sing. kotylèdon, in 't
algemeen uitholling, indieping) zaadlobben: of
zaadbladen aan beide zijden van de kiem of het
pluimpje der plant, het orgaan van hare voeding;
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planten met zulke zaadlobben voorzien noemt
men eveneens kotyledonen of kotyledonaire
planten; - kotylédon, m. gr. Bot. navelkruid,
tot het geslacht der crassulaceën behoorende.
Kouan, m. zaad, dat tot bereiding der kar
wordt gebruikt; plant, die dit zaad-mozijnverf
levert (z. c h o u a n).
Koulams, z. v. a. g o u 1 a m s (z. ald.).
Kousso, m. ook kwoso (onjuist k o s s o) bloesem van een in Abessinië inheemschen boomachtigen struik, een zeker middel tegen den lintworm en andere ingewandswormen (Banksits
abyssinica of Brayera anthelmintica, het laatste
naar Dr. Brayer, welke de plant het eerst
naar Europa bracht).
Kovit, m. (fr. cobit; vgl. c o b i d o) indische
lengtemaat, z. h a t 1).
Koyang, f. op de Soenda- eilanden en de Molukken rijst- en zoutgewicht van 1230 tot 1845
kilo; ook korenmaat, b. v. op Sumatra van 13
tot 33 H.L.; vgl. k i a n g.
Kozákken, m. pl. (russ. kosák of kasák, soldaat, met eene lans gewapend; ook daglooner;
vgl. het poolsch kozak, kozak en geitenhoeder;
turk. kazak, lichtgewapend soldaat) vrije, d. i.
onbelaste, maar in plaats daarvan altijd krijgsvaardige volksstammen in de zuidelijke en oostelijke streken van Rusland, Polen enz. ; - kozáeka, levendige russ. dans in 3/4 maat.
Kraaier, m. driemastschip in de Oostzee, op
de wijze der polakkers getuigd.
Kraak, f. (fr. caraque, sp. en port. carráca, eng.
carrack) grootste soort van de voormalige, inz.
bij de Spanjaarden en Portugeezen in gebruik
zijnde schepen, zoo ter koopvaardij als ten oorlog, z. v. a. caraque (z. caraca).
Kraak, z. kraken.
Kraal, f. (vgl. port. c u r r a 1) dorp of gehucht
der negers in Z. Afrika; open plaats, met staketsel afgeschut.
Kraanoog, f. braaknoot, nux vomica, die de
strychnine levert.
Krabs, n. eng. dobbelspel met 2 dobbelsteenen.
Krach; dui. krak, groot verlies, groote krisis
op financiëel gebied (Weenen 1873, Parijs 1882,
New-York 1908).
Krakal, m. mal. gedwongen arbeid (op wegen
vooral); - krakallen, gedwongen werk doen.
Kraken, m. (waarsch. van oudzw. krake, ouddeensch krage, stang of boomstam met uitstekende punten der niet dicht aan den stam afgehouwen takken; door noorweegsche schippers,
die ze het eerst meenen gezien te hebben, wegens
de wanstaltigheid daarmede vergeleken, terwijl
het, naar men beweert, op zijn rug boomen droeg
en zijne uitgestrekte armen op torens en masten
geleken; vgl. ijsl. kraki, haak, bootshaak) fabel
zeemonster, dat in de diepte der zee-achtig
gezegd werd te huizen.
Krakówiak, m. poolsche dans, naar de stad
K r a k a u (Krakow) genoemd.
Krakuzen, pl. lichte poolsche ruiterij.
Kramassen, mal. zich het hoofd, de haren
wasschen.

KRATI-SJERIF,

Kramat, n. mal. heilig graf.
Krambamboell, m. (vgl. het boh. krampanpule,
f. toebereide brandewijn) soort van brandewijn,
dantziger kersenbrandewijn; ook in 't algemeen
brandewijn.
Kran, m. ook keren, gharán (eig. sahib kran,
d. i. heer der eeuwen, titel van den schach) perz.
zilvermunt = 1/» t o m á n, nu bijna 50 ets.,
vroeger 94 ets. waard.
Kranjang, f. mal. en jay. (krandjong of kéra-ndlanq) meer of min groote, grof gevlochten, lange
ronde mand, gewoonlijk van bamboe, tot ver
vervoer van goederen; matwerk of-pakinge
gevlochten riet, waarin suiker uit 0. Indië verzonden wordt.
Kranlon, n. gr. of cranium, nw. lat. schedel,
bekkeneel, hersenpan; - kranio-abdomïnaal, tot
schedel en buik behoorend; - - kraniocepháliseh,
adj. tot hoofd en schedel behoorend; - kraniofaelaal, tot schedel en gelaat behoorend ; - kraniognomika, f. schedelkunde en schedelverklaring, de bepaling der geestvermogens en neigingen van een mensch uit den vorm van het bekkeneel; - kraniolithen, m. pl. versteende doodekopschelpen; - kranioloog, m. schedelleeraar; kraniologie, f. schedelleer, eene wetenschap door
Dr. G a 11 in het begin der 19e eeuw tot een geregeld stelsel gebracht; - kraniológisch, adj. tot
de schedelleer behoorende, schedelkundig; kraniomantie (spr. t=ts) f. 't waarzeggen uit het
bekkeneel; - kraniománt, m. schedelwaarzegger; - kraniometrie, f. schedelmeting; - kraniopathie, f. schedellijden; - kranioskoop, m.
schedelbeschouwer; - kranioskopie, f. schedelbeschouwing; - kraniostegnósis, f. schedelvernauwing; - kraniotabes, f. weekheid van het
achterhoofd; - kraniothoráeiseh, adj. tot schedel
en borst behoorende; - kraniotoom, m. schedelmeter, schedelboor, soort van t r e p a a n (z.
ald.); - kraniotomie, f. schedelontleding; ver
-brijzelngvad
schedel bij de geboorte.
Kràsis, f. gr. (v. kerannynai, mengen) menging, b. v. der vochten, het lichaamsgestel, temperament; Gram. ineensmelting, samentrekking,
koppeling van twee lettergrepen tot een gemengden klank, inz. wanneer zij tot twee ver
woorden behooren; - krasiologie, f.-schilend
leer van de menging der sappen in dierlijke lichamen; - krasiographie, beschrijving der temperamenten; - kiasioristïka, f. leer van de kenteekenen van het temperament; - krater, m.
gr. mengvat, eene groote drinkschaal, waarin
men naar oud gr. gebruik den wijn met water
mengde; de ketel, trechter of trechtervormige
opening van een vuurspuwenden berg; - krateróma, n. mengsel van koper en tin; - kratiseeren (spr. s=z) onmatig drinken, zuipen.
Krates, m. naam, dien men soms aan een misvormd mensch geeft, naar K r a t e s van Thebe,
een oud gr. wijsgeer, gebocheld en verdraaid van
lichaam, van walglijke levenswijs en overdreven
cynische gevoelens; de schoone en rijke Hipperchia wilde echter geen ander dan hem tot
man.
Krati-sjerif, n. perz. (edel schrift) eigenhan-
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' e onderteekening van den turkschen keizer; smettingsmiddel, dat den stank wegneemt;, –
kreosoot, f. (de uitgang soot van sódzein, redden,

vg. hatsjerif.
Kraton, m. versterkte woonplaats van een sul
-tanofv
een vorst (in Ned. Indië).
Kraveel, n. maat, volgens welke eiken delen
verkocht worden.
Kreatzne, f. gr. (v. kreas, vleesch) Chem.
vleeschstof, eene bijzondere kristalliseerende
stikstofhoudende zelfstandigheid, die men uit
het vleesch der werveldieren verkrijgt; – kreatinine, f. oplossingsproduct van k r e a t i n e,
dat men in de urine dier gewervelde dieren
vindt en dat een maatstaf vormt voor de omzetting van eiwit in de weefsels; – kreatisch, adj.
Med. tot het darmscheil behoorende; – kreatophagie, z. V. a. kreophagie, z. aid.; –
kreatophágisch, adj. vleeschetend.
Kreatuur, z. c r–.
Krédemnon, n. gr. (v. kara, hoofd, en déó, ik
bind, déma, verband) hoofdwindsel, sluier.
Krediet, z. c r e d i e t, onder credo.
Kreeftdichten, lat. of. cancrinische verzen, zoodanige verzen (bij ons slechts uit den tijd der
rederijkerskunstjes bekend), die men zoowel van
achteren af als van voren kan lezen, b. v.
1

Signa te signa; temerè me tangis et angis,
Roma, libi subito motibus ibit amor.

Minder moeilijk te maken kreeftdichten zijn die,
waarin men de woorden, en niet gelijk in het
bovenstaande, de letters van ieder woord van
achteren af leest, b. v.
Abel. Sacrum pingue dabo ; non macrum
(sacri f icabo.
icabo macrum; non dabo pinKain. Sacrificabo
(gue sacrum.
Kreits, m. dui. kring, district, landstreek.
Kremastër, m. gr. (eig. de ophangende, van
kremannynai, ophangen) spier, pees, band, waaraan iets hangt, inz. Anat. schortspier van den
zaadbal; –^ kremáthra, f. hangmat, hangmachine.
Krembálon, n., pl. krembäla, gr. (van den
wortel in 't lat. crep-are, klapperen, crepulus,
klapperend) dansklapper; mondtrom, mondhar monica.
Kreml, kremlin, n. russ. (v. kreménj, kiezelsteen) in 't algemeen binnenvesting, citadel;
binnendeel der stad, met wallen en muren omgeven; inz. keizerlijk paleis te Moskou, waarin
zich het keizerlijke slot, het arsenaal, de schatkamer, verscheiden kerken en kloosters enz. bevinden.
Kremnométer, m. gr. werktuig om hellingen
of glooiingen te meten; – kremnometrie, f. hel
-lingmet.
Kremser wit, n. loodwit (uit Krems in Oosten
-rijk).
Krenologie, f. gr. (van krènë, bron) bronkunde,
leer van de geneeskrachtige bronnen.
Krenten, z. korinthen.
Kreographie, f. gr. (v. kreas, vleesch) vleeschbeschrijving; – ,kreophagie, f. 't vleescheten, eene
schimpbenaming van de luthersche avondmaalsleer, door de tegenpartij daaraan gegeven; –
kreolin, f. verzeepingsproduct van teerolie, ont-

behouden) door Dr. Reichenbach in 1832 ontdekt destillaat van beukenhoutteer, hetwelk tot
bewaring van het vleesch (vandaar de naam),
als geneesmiddel, tegen kiespijn, tuberculose
enz. dient; – kreosoteeren, duurzaam maken van
hout door insmeeren met koolteerolie of met
karbolineum, ook bettelleeren genoemd.
• Krepost, russ. handvest, eene door de regeering uitgevaardigde oorkonde; ook: schans,
vesting.
Krethi en Plethi, hebr. (krêth$, eig. scherprechter, van kdrath, snijden; plethi, koninklijke renbode, van pd lath, vlieden) eig. lijfwacht van koning David; oneig. allerlei gepeupel (2 Sam.
VIII, 18 en XV, 18).
Kretsjam, m. poolsch. herberg, kroeg; –
kretsjmar, m. waard, herbergier.
Kreutzer, m. voormalige duitsche koper- of
zilvermunt = 1/ gulden.
Kri, n. joodsch (eig. het gelezene of dat te
lezen is) rand-leeswijze in den hebreeuwschen
bijbel; vgl. k é r i.
krikofdisch, adj. gr. (van krikos, ring, enz.)
ring-, kring- of cirkelvormig; – krikophartngëus,
adj. (sc. musciclus) gedeelte van den ondersten
toesnoerder van het keelgat, dat van het
ringswijze kraakbeen ontspringt; – krikostómisch, adj. met ringvormige opening.
Krimatologie, f. gr. (v. krima, beslissing, oor
krinein, onderscheiden, beslissen) leer-del,v.
van de oordeelen of besluiten; – krinomënon, n.,
pl. krinomëna, kenteekenen, onderscheidingsteekenen.
Kring, mal. droog, onvermengd.
Krip, z. crêpe.
Kris, f. (mal. en jay. kris, kres, kdris) wapen
in den vorm van een dolk, in 0. Indië gebruikelijk.
Krischna, krichna (van het sanskr. krischna,
zwart, donkerblauw) godheid der Indiërs, eene
der 10 of 20 vleeschwordingen van Vis c hn o e, z. a.; bij de Theosophen: het goddelijke
in den mensch, de leider en meester van en
in den aardschen mensch.
Krisis, f. gr. (v. krinein, afzonderen, scheiden,
onderscheiden) scheiding, beslissing of beslissende wending eener zaak, beslissingspunt of
-tijdstip, keerpunt; bedenkelijke staat der om
standigheden; Med. scheiding der ziekte, wel
verandering in het organisme, waardoor-daige
de ziekte wordt weggeruimd; bij de Ouden de
scheiding der ziekte over het algemeen, hetzij
die in den dood of de gezondheid overging, vandaar in hunne schriften: crisis bona, crisis mala,
heilzame, ongunstige krisis; – kriterium of eriterium, n. gr. (kritèrion), pl. kriterla of kriterién,
merkteeken, kenteeken, onderscheidingsteeken,
richtsnoer, toets, maatstaf tot het beslissen of
beoordeelen van deze of gene zaak; – critici dies,
pl. gr.-lat. Med. beslissende dagen eener ziekte,
b. v. volgens de Ouden de 7de,11de,14de, 20ste
dag enz. ; – kritielsme, eriticisme, n. Phil. stelsel
van K a n t, 't welk ook de grenzen en de geoor-
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loofde oefening van ons kenvermogen wil bepalen; - kritielst, m. aanhanger van het kriticisme,
K a n t i a a n; - kritleus, meest criticus, m.
(gr. kritikós) kunstrechter, onderzoeker en beoordeelaar van geschriften, boekenrechter, r e e e n s e n t; bedillaar, hekelaar, vitter; - kritikaster, criticaster, m. slecht beoordeelaar, nietsbeduidend, verachtelijk recensent, muggenzifter; - kritiek, meest eritiek, f. (gr. kritiké, scil.
téchné, kunst) toetsing, beoordeeling, monstering, kunstbeoordeeling; kunst van beoordeelen,
kunstrechterschap, kunstgericht: inz. het onderzoek naar de echtheid en onvervalschtheid van
geschriften en gedenkstukken (h i s t o r i s c h e,
philologische critiek),zoowelinhun
geheel (hoogere c r i t i e k), als met betrekking tot enkele bedorven en te verbeteren
plaatsen (lagere critiek); - beneden eritiek, beneden alle critiek, der beoordeeling onwaard, kennelijk slecht, gemeen; - kritiek, als
adject.: bedenkelijk, hachelijk, zorglijk, gevaarlijk; - kritisch of eritiseh, adj. wat tot de critiek
behoort, kunstrechterlijk, toetsend enz. ; - kritiseeren of eritiseeren (spr. s=z), eig. beoordeelen,
toetsen; bedillen, vitten, muggenziften enz. ; krit(ik)omanie of erit(ie)omanie, f. overdreven
zucht tot beoordeelen, vitzucht, bedilzucht.
Kristal, z. k r y s t a 1.
Krithe, f. gr. (krithé, gerstekorrel), Chir. gerstekorrel, klein, ontstoken gezwel (f urunculus
in f lammatorius), hetwelk zich ontwikkelt bij den
vrijen rand der oogleden in de nabijheid van den
binnensten ooghoek; ook: eenheid van atoom- en
moleculair gewicht; - krithiásis, f. overlading
van haver of gerst, droezigheid der paarden; ook
brooddronkenheid, overmoedigheid, het zoogen.
steken der broodkruimels; - krithomantie (spr.
tie = tsie), f. wichelarij uit het gerstemeel, waarmede de offerdieren bestrooid werden.
Kritiek, kriticus, enz., z. ond. k r i s i s.
Kriwe, m. hoogepriester bij de oude Pruisen.
Kriwitz, m. noordoostenwind in Roemenië,
die met groote hevigheid soms bij 20 0 -25 0
koude waait.
Krodo, m. naam van een veronderstelden god
der oude Duitschers in het Hartzgebergte.
Kroepoek, f. mal. in olie gebakken onderhuid
van een buffel.
Kroesjka, m. russ. (v. krult, kring) in 't alg.
kruik; inz. vochtmaat, van 1/lo wedro =- 1,23
liter.
Kroesus, m. gr.( Kroisos) naam van een zeer
rijken koning in Lydië in de Ede eeuw voor Chr. ;
vandaar schatrijk man, millionair.
Krok, z. g r o g.
Krokodil, m. (gr. krokodeilos) een orde van
de klassen der reptiliën, die in de groote stroomen van Afrika en Azië leven; - krokodillen
huichelachtige, bedrieglijke tranen (vol--trane,
gens de fabel, dat de krokodil, als hij op roof
loert, de stem van een weenend kind nabootst).
Krokus, m. gr. (krotros, lat. crocus) saffraan, de
bloemstempels van eene verscheidenheidvan den
Crosus sativus (welke door Hoffman h e r f s ts a f f r a a n genoemd is) uit de bloemen ge,
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sneden en gedroogd; zij zijn naar de punt toe
breeder en rijk aan een geel kleurend beginsel; crocus martis, ijzersaffraan, onderkoolstofzuur
ijzer; - krokomágma, n. Chir. saffraanzalf.
Krokydolfth, m. gr. (v. krokys, gehit. krokydos,
vlok, draadje) ` blauwijzersteen, vezelig ij zerblauw, een voornamelijk uit kiezelzuur en ijzer
-oxydul
bestaand blauw dradig ijzererts.
Krokylégmos, n. gr. (v. krokys, vlok, draadje)
muggenzifterij, vitterij, kleingeestige bedilzucht;
ook lage dienstvaardigheid jegens aanzienlijke
lieden.
Krom, n. (uit de Negertaal ontleend) dorp (op
de Goudkust van Afrika).
Kromo, m. mal. Javaan, javaansche soldaat.
Kromyomantie (spr. l= ts), f. gr. (van krómyon,
ui), waarzeggerij uit uien.
Krónhyometer, m. gr. werktuig om het regenwater van een geheel jaar te meten.
Kroniek, f. gr. (van chronos, tijd) tijdboek, tijd
plaatsgeschiedenis; opsomming der-geschidn,
voornaamste gebeurtenissen naar volgorde van
tijd (z. verder c h r o n i c a).
Kronos, m. gr. Myth., z. Saturnus; -Kronide, (gr. kronídes) of Kronion, m. zoon van
Kronos : Zeus of Jupiter; - Kroníden, pl. zonen
van Kronos en Rhea; - kronién, pl. (gr. Krona)
z. V. a. saturnaliën.
Krénthaler, m. kroondaalder, eene voormalige
zilvermunt in Beieren Wurttemberg, Baden,
Frankfort enz. ; - kroon, zilvermunt in vele
landen, zeer uiteenloopend van waarde; als
voorm. nederl. rekenmunt = 2 gl.
Krontjong, f. mal. soort gitaar.
Krore of crone, m. ook koeron, hindost. (karor)
rekenmunt in 0.-Indië = 4 areb = 10 lak = 10
millioen ropijen = 11 1/2 millioen gulden.
Krotálen, pl. gr. (krótdla, van den sing. krótdlon) dansklappers, houten of blikken klappers
bij den dans der priesters van Cybele, overeenkomende met de cas t a g n e t t e n; - krotalist, m. danser op de muziek der klappers; - kro
Bot., plant uit de familie der peuldra--talr,f.
gers, rammelaar.
Krotaphites, m. gr. (v. krótàphos, slaap van
het hoofd) Anat. slaapspier; - krotaphium, n.
Med. een lastig kloppen in het hoofd, inz. in de
streek van de slapen.
Kroton, m. gr. (kroton, eig. hondsluis, op
welke de vrucht van den naar haar benoemden
boom gelijkt) ook Crozophóra, een plantengeslacht tot de familie der wolfsmelkachtigen
(euphorbiaceën) behoorende. Onderscheiden soorten van k r o t o n leveren aan de kunsten, aan
de huishouding en de geneeskunde belangrijke
voortbrengselen. De c a s c a r i 11 e b a s t is de
bast van den Croton cascarille L. en groeit in de
zuidelijke deelen van Amerika; het l a k m o e s
wordt door den Croton tinctorium L., en de grana
tiglii (purgeerkorrels) door den Croton tiglium
L. opgeleverd. De zaden van den Croton sebi f érum L., geven eene soort van vet, waarvan
men kaarsen maakt. Tot deze familie behoort
ook de boom, waaruit het stoklak verkregen
wordt, en die Croton lacci f érum L. wordt ge-
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noemd; - krotonolle, f. sterk afvoerende olie uit heime jezuiet; - krypto-jezuitisme, n. geheim
aanhanger van de orde en de leer der Jezuieten;
de purgeerkorrels.
Krotophága, n. gr., madenvreters, tot de fa- - kryptokárplseh, adj. met verborgen vruchten;
milie der wigbekken (cunefroslres) behoorende. - kryptokatholiek, m. en f. geheime roomschI rngerelement, n. El. soort galvanisch element gezinde; - kryptokatholielsme,n. 't heimelijk aanvan eenvoudige constructie.
hangen van het R. Kath. geloof ; - kryptokotyledóKrupelheim,n.schoolvoormismaaktekinderen. nisch, adj. met verborgen zaadlobben; - krypton,
Kruppkanon, n. geschut uit de fabriek van n. in 1897 door Ramsay en Travers ontdekt
Krupp te Essen; - kruppine, El. alliage dat een element, chemisch indifferent gas dat in .zeer geconstanten soortelijken weerstand behoudt bij ringe hoeveelheid in den dampkring voorkomt;
verschillende temperatuur.
- kryptoniem, adj. geheimnamig, een geheimen
Kroatische instrumenten, pl. (v. gr. kruein, naam dragend; - kryptonymus, m. geheimnaslaan) slagmuziekinstrument, zooals trommels, mige, die zijn waren naam verbergt; - kryptop(^bekkens enz.
dish, adj. met verborgen voeten; - kryptopóKrymódisch, adj. gr. (krymódes, van krymos, risch, adj. zonder kennelijke poriën; - kryptoporijskoude, vorst) ijskoud, koud (van koortsen); - tleus, m. gr. lat. Arch. verborgen of onderaardkrymodynie, f. rheumatische pijn met terugkee- sche achterzaal aan de noordzijde van het oud
rend gevoel van koude in het zieke lichaamsdeel. rom. huis, ter beschutting voor de zomerhitte; Kryolfth, m. gr. (van kryos, vorst, ijs), ijssteen kryptorehieten, m. pl. gr. Med. zulke mannen,
uit vloeispaatzuur, kleiaarde en soda bestaande wier teelballen in de buikholte zijn teruggebledelfstof, natriumaluminiumfhioride ; - kryohy- ven; - kryptoskoop, f. kastje, van binnen met
drast, n. oplossing in of mengsel met water, zwart fluweel bekleed met fluoresceerend scherm
tot vervaardiging van aluminium gebruikt; - als bodem, om in een niet donkere kamer een
kryophoor, m. door Wollaston uitgevonden werk- Röntgen-onderzoek in te stellen; - kryptosteni6tuig (2 luchtledige bollen door een buis verbon- nieeh, adj. zonder zichtbare meeldraden.
den), waardoor het water in den eenen bol tot
Kryptol, n. Chem. mengsel van graphiet en
bevriezing verdicht bij het verdampen in den klei, dienende tot vulling van patronen (van
anderen.
glas, asbest enz.) bij elektrische verhitting
Krypte, f. gr. (krypte, lat. crypta; van het gr. machines.
kryptein, verbergen) bedekte plaats of gang,
Krystál, kristál, n. gr. (krystallos, v. kristainein
groeve, onderaardsch gewelf; bij ons „grot", stollen, stremmen, bevriezen) eig. al wat bevro„krocht" geworden; - kryptándriseh, adj. gr. ren is; regelmatig gevormd anorganisch lichaam,
(van het volg. krypto-), zonder zichtbare manne- door een bepaald aantal platte, onder bepaalde
lijke geslachtsdeelen; - kryptanthériseh, adj. met hoeken aan elkander rakende vlakken beverborgen meeldraden; - kryptánthlseh, adj. be- grensd; inz. bergkristal, bergglas, zwitsersche
dekt bloeiend; -krvptimb, adj. geheim, verborgen, straalsteen, een heldere, ondoorschijnende, kleurheimelijk; een k r y p t i s c h e sluitrede, looze steen,eerie in 6 zijdige zuilen kristalLog. een sluitrede waaraan een lid schijnt te liseerende soort van den kwarts; oneig. ook
ontbreken of die een schijnbaar gebrek in den doorzichtig en zwaar, op bergkristal gelijvorm heeft, maar toch juist is; ook z. v. a. e s o- kend, loodhoudend glas, k r i s t a 1 g 1 a s. In
t e r i s c h; - krypto - in samenstellingen; ver- 't algemeen noemt men k r y s t a 11 e n de reborgen, geheim of heimelijk, b. v. kryptobiótiseh, gelmatige vormen, die de lichamen bij hunnen
adj. verborgen levend; - kryptobránehiseh, adj. overgang uit den vloeibaren of dampvormigen
met bedekte kieuwen; - kryptocaalvinfst, m. hei- toestand in den vasten aannemen; - kristalmelijk aanhanger van Calvijn; - kryptocephá- agaat, m. steen, die uit een mengsel van agaat en
liseh, adj. met verborgen hoofd; - kryptogamie, kristal bestaat, om zijne kleur ook wel ij s a f. geheime of verborgen echt; - kryptogamla of g a a t genoemd; - kristállens, f. ooglens, een
kryptogámen, n. pl. Bot. geheim telende of be- volkomen kleurloos en vast week lichaam van
dekt bloeiende planten, namelijk varens, mos- de gedaante eener lens, hetwelk in een beursje
sen, wieren en paddenstoelen, de 24ste of laat- besloten, vrij dicht achter de pupil, in een
ste klasse in het stelsel van L. ; - kryptogámisch, kuiltje van het glasachtig lichaam, ligt, om zijne
adj. geheimbloeiend, in verborgen huwelijk le- doorschijnendheid zoo geheeten; - kristalsysvende; van raadselachtige voortplanting; - teem, n. gezamenlijke kristalvormen, die tot
kryptogamologie, f. leer van de planten met denzelfden grondvorm teruggebracht kunnen
verborgen geslachtsdeelen; - kryptogastriseh, worden; - kristalwater, n. in vele kristallijne
adj. schijnbaar buikloos; - kryptogénen, pl. hydraten, zouten, enz. vervat water, dat door
gesteenten, welker vorming niet verklaard is; geringer verwantschap daarmede verbonden
- kryptognaaf, m. geheimschriftmaker, hij, die is dan het h y d r a a t w a t e r (z. aid.); met geheime teekens schrijft; - kryptographle of kristálliseh, kristallijn, adj. op de wijze der
kryptographiek, f. kunst van het geheimschrift; - kristallen regelmatig gevormd; ook op bergkryptográphiseh, adj. met geheime teekens ge- kristal gelijkende, zeer helder, zuiver, klaar,
schreven; -krypto-jansenfsten,pl. spotnaam voor doorzichtig als kristal, kristalhelder; - kristaldegenen, die de 5 door den paus veroordeelde stel- liseeren, barb.lat. (frcristalliser) in kristallen,
lingen der Jansenisten verwierpen, maar het ove- d. i. in regelmatige vormen veranderen of overrigens met hen eens waren; -krypto-jezuiet,m.ge- gaan, tot= kristal worden; - kristallisatie (spr.
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-za-isie) of kristalliseering, f. kristalvorming, 300, voor rogge 360, gerst 260, haver 237 russ.
kristalwording, de, overgang tot kristallen, 't ontstaan van regelmatige vormen; - kristallogenie,
f. voortbrenging der kristallen, kristalvorming;
- kristallographie, f. kristalbeschrijving; kristalloïde, f. gewone oplossing, die zich onder
colloide door dat zij niet door-scheidtvan
een dierlijk membraan als filter kunnen worden gescheiden; - kristalloldiseh, adj. op kristal
gelijkende; - kristallokerámen, pl. verglaasd
aardewerk; - kristallologie of kristallogee, f.
kristalleer, kristalwetenschap; - kristallomantie (spr. tie = fsie), f. waarzeggerij uit kristal of
spiegels; - kristallometrie, f. wetenschap, die
de hoeken der kristallen meet en berekent,
kristalmeting; - kristallonomie, f. leer van de
wetten der kristalvorming; - kristallophysika, f.
natuurleer der kristallen; - kristallotechnie, f.
verglaaskunst; - kristallotomie, kristalsplijting,
-scheiding.
Kth., bij natuurwetensch. namen afk. voor
K. S. Kunth (gest. 1850).
Kuan, z. k i a n g.
Kubiek, kubeeren enz., z. onder k u b u s.
Kubit, m. eng. (cubit, spr. kjóébil), voorm. el
= 1 1/2 voet of ongev. 0,457 meter.
Kubo, m. wereldlijk opperhoofd in Japan.
Kubus, m. of cubus, (gr. kybos, lat. cubus)
Geom. teerling, d. i. door zes gelijke vierkante
vlakken begrensd regelmatig lichaam, een dobbeisteen, ook z. v. a. kubiekgetal z.
beneden; - kubiek of kubisch, adj. (gr. kybikos)
teerlingvormig, even lang, breed en hoog; in
samenst. kubieke-centimeter, lichaam van een
centimeter lengte, breedte en hoogte of dikte ; kubiekgetal, teerlinggetal, d. i. het gedurig product van drie gelijke factoren b. v. 27 = 3 x 3
x 3 of = 3 3 ; - kubiekwortel, m. derde-machtswortel uit een getal; - kubátie (spr. t = ts) en
kubatuur, f. berekening van den ruimteinhoud
der lichamen; - kubeeren, nw.lat., den ruimte
een lichaam berekenen, dien tot een-inhoudva
kubus herleiden, ook wel: tot de 3de macht
verheffen; - kubiciet, n. in teerlingen kristalliseerende soort van zeolith; - kuboldeisch of
kuboldisch, adj. teerlingvormig, op een teerling
gelijkende; - kuboktaéder, m. teerling-achtvlak;
teerlingvormige, achtvlakkige vloeispaat-zurekalkkristallisatie; - kubokubus, nw.lat., zesde
macht van een getal, kubiekgetal met zichzelf
vermenigvuldigd.
Kuchm., bij natuurhistorische namen afk. voor
G. F. H. Kuchenmeister te Dresden (gest.
1890).
Kufe, ook Kupe, hoogd. (spr. u = oe) kuip,
voormalige biermaat in Pruisen = 4,58 hectoliter; in Saksen = 7,85 hectoliter.
kufisch schrift, n. een der oudste vormen van
het arabisch schrift zonder onderscheidingspunten (naar de stad K u f a in het gebied van
Bagdad genoemd).
Kuguar, z. p u m a.
Kuhl, m. russ. de zak, in Rusland gewichtseenheid bij den korenhandel, met den zak van
ongeveer 1 tsjertwert inhoud b.v. voor roggemeel

pond bevattende.
Kuhi, bij natuurwetensch. benamingen beteekent H. Kuhl (gest. 1821).
Kuhreihen of Kuhreigen, m. (spr. u=oe) (fr.
ranz-des-vaches) naam der oude volkswijs, die de
alpenherders in Zwitserland bij het drijven hunner kudden plegen te blazen of te zingen. Zij bestaat uit weinige, eenvoudige intervallen, past
uitstekend bij de eenvoudigheid dezer herders
en bij den alpenhoorn, waarop zij haar voor
heeft in de weerkaatsende gebergten-dragen,
eene ongemeene uitwerking.
Kuka, f. turksch (van 't perz. koekah, strik aan
den tulband) met struisvederen en edelgesteenten bezette muts, eene dracht, waarop de vorsten van Moldavië en Wallachije, alsmede de aanvoerders der Janitzaren, recht hadden.
Ku-klux-klan, m. politieke, tegen de republikeinsche partij gerichte misdadige vereeniging
in Noord-Amerika, in 1867 gesticht.
Kukuruz, m. (serv. kukurus, boheemsch
kukuruc, kukuryce, poolsch kukuryca, russ. kukur lsa, hong. kokoricza, turk. kukuros) turk
tarwe of mais in Hongarije, Dalmatië en-sche
Slavonië.
Kulagus, m. turk., leidsman, wegwijzer,
vooraantreder der optochten; aanvoerder; stuurman.
Kulak, z. k o e l a c k.
Kulan, m. tataarsch wilde ezel, inz. in Tatarijë, Perzië en Indië (vgl. o n a g e r).
Kulmet, m. korenmaat in Lijfland, = 1/g ton.
Kulturgeschichte, f. dui. (spr. u =oe; schi=sji)
geschiedenis van de ontwikkeling van het
menschdom, geschiedenis der beschaving.
Kulturkampf, m. (spr. u =oe) strijd (sedert
1873) in Duitschland tusschen den staat en het
ultramontanisme ten einde de rechten van den
staat tegenover de roomsche curie te handhaven.
Kuluglis, pl. half-Turken, z. v. a. c o 1 o r i s,

z. aid.
Kumara, f. non, asketische vrouw (bij de
Theosophen).
. Kumatsj, m. russ. (van arab. kunufsch, soort
stof) bontgestreepte of geruite katoenen stof.
- Kumbarádsji, m. turk. (v. kumbarah, bom)
vuurwerker, bombardier.
Kumiss, z. koemiss.
Kummel, m. likeur uit komijnzaad gestookt.
Kummur, m. scherp zwaard der Tsjerkessen.
Kuna, f. russ. martervel (ook in den ruilhandel als waardemeter gebruikt).
Kunigunde, f. oudd. vr.naam (v. 't got.
kuni, oudhoogd_ chunni, stam, geslacht, en gund,
oorlog) stamheldin.
Kuno, oudd. (Kuono; waarsch. v. 't oud
kuoni, k o e n, stout) de k o e ra e,-hogd.
onversaagde.
Kunsthut, z. s e s a m.
Kunwar, m. titel van den vermoedelijker
erfgenaam van den troon in voor-indische staten.
Kupolo, russ. (eig. bad) volksfeest in Z. en
W. Rusland in de St. Jans nacht (24 Juni), dat
'S morgens met een bad eindigt.

KURAS.

Zie ook C.
-- 698 —

KYPHOMA.

Kuras, U. (fr. la cuirasse, ital. corazza, sp. schap der Vrienden noemt, en onder
coraza, provenc. coirassa, mid.lat. coratia, cura- William Penn zich in Pennsylvanië vestigde,

ia, oorspr. lederen borstbedekking, als 't ware
lat. coriacéa, van coriacéus, a, um, uit leder gemaakt, v. corium, fr. cuir, leder) borstharnas,
harnas, pantser; - kurassier, m. (fr. cuirassier)
geharnast ruiter, pantserruiter.
Knrbaan-heiram n. (v. 't arab. kurbán, offer;
vgl. b e i r a m), feest der offers, een groot feest
bij de Turken.
Kurbasj, m. arab. zweep, z. k a r w a t s.
Kurèten, m., pl. in de oudheid priesters op
het eiland Kreta, die luidruchtige wapendansen uitvoerden, k o r y b a n t e n (z. aid.).
Kurgán, m. russ. (kurgán, v. perz. koercháneh,
'ig. heuvelhuis, van arab. koer, pl. v. karat, heuvel en perz. chanah, chdneh, huis) doodenheuvel,
oude kegelvormige grafheuvel der Mongolen in
Rusland en Siberië.
Kurgast, m. badgast, gebruiker der baden;
- kurhaus, n. dui. badhuis, tevens ontspanningsplaats; - kursaal, de groote zaal in een
kurhaus ; - kurtaxe, f. de abonnementsgelden
voor het verblijf in een badplaats, zie ook k u u r.
Kuron, z. k r o r e.
Kurotrophlum, n. nw.lat. (v. gr. kurotrophos,
knapen voedend) vondelingshuis.
Kurtsjis, pl. adellijk ruiterkorps in Perzië.
Kussir, m. turk. turksche trommel, een
speeltuig met 5 snaren, gespannen over een vel,
dat een houten schotel bedekt.
Kusting, f. oud woord voor hypotheek.
Kutka, f. russ. (v. kutatj, verbergen, bekleeden) korte kiel van het russ. krijgsvolk.
Kutuchta, m. geestelijk opperhoofd der Mongolen, een opperpriester, die echter onder den
nog meer goddelijk vereerden d a 1 a i 1 a m a
of lama-eremboersjin staat, die onder chineesche opperheerschappij over Tibet
regeert. In zuidelijk Tibet is de b o d g olama (taisho of tesjoe-lama) bijna
van gelijk aanzien en eveneens ondergeschikt aan
den chineeschen keizer.
Kuur, f. (hoogd. cur of kur; fr. cure, v. 't lat.
cura, z. aid.), eig. zieken-verpleging, zieken
genezing, herstelling, artsenhulp,-opasing;
gelukkig afgeloopen behandeling van een ziekte;
- b r o n k u u r, 't gebruik van bronnen, genezing door het drinken van minerale bronwateren;
- b a d k u u r, het gebruik van baden.
kuweras, m. Sanskr. god van de onderwereld
der Hindoes, z. V. a. Pluto bij de Grieken.
Kux, m. (boheemsch kukus, v. 't boh. en russ.
kus, beet, stuk, v. 't russ. kusátj, bijten) aandeel
aan een mijn, doorgaans het 1/20 van een
z e c h e of den grond, die tot een mijn
is afgestaan, benevens de daartoe behoorende
gebouwen, smelthutten enz.
Kwaker, m. eng. (quaker, d. i. bever, sidderaar, van to quake, spr. kweek, beven; aldus geheeten, omdat hunne godsdienstige opgewondenheid zich door bevingen en stuiptrekkingen
placht aan te kondigen; vgl. s h a k e r s) aan
-hangersdoG Fxin1650gestichte christ. secte, die zichzelve het g e z e 1-

waar zij veel aanhangers kreeg.
Kwart, kwartier, kwarts, z. op qu-.
Kwarta, f, poolsch (= lat. quark, stil. pars)
vierendeel, kwart, eene voormalige vochtmaat in
Krakau en Polen = 0,96 liter; ook eene poolsche graanmaat van denzelfden inhoud = 1/128

korset.

Kwarteel, n. (fr. quartaud) maat voor natte
waren; specerij-maat der voorm. ned. oostind.
compagnie.
Kwas of kwass, m. slay. (russ., poolsch en
boh. kwass, zuur, zure smaak, zuurdeeg, zure
drank) uit mout, roggemeel en water door
gisting bereide drank in Rusland; ook met
dezen overeenkomende drank, inz. uit appelen
en frambozen bereid, dien men zelfs op de
tafels der grooten vindt en in sommige herbergen te Petersburg, Moskou en elders getapt wordt, als ten onzent het bier. Een geheel andere afleiding heeft onze kwast, die uit
citroenen bereid wordt en welks naam komt van
't eng. l i m o n squash (z. a.).
Kwassiehout, z. quassia.
Kwast, zie K w a s (s).
Kwee-(kwee), f. mal. soort gebak.
Kwint, z. quint.
Kwoso, z. K o u s s o.
Kyanisatie (spr. -za -tsie) of kyaniseering, f.
methode van den Engelschman Kyan, om
hout tegen verrotting te bewaren door het met
eene oplossing van kwiksublimaat (chloorkwik),
kopervitriool -en dergel. te doortrekken.
Kyathos, m. gr. beker, z. c y a t h u s; kyathódiseh, adj. bekervormig.
Kybomantie, f. gr. (spr. 1=ls) (v. kybos, teer
-ling)warzemtdobisn.
Kydonium, c y d o n i u m.
Kyéma, n. gr. (van kyein, zwanger zijn)
vrucht in het moederlijf, z. v. a. e m b r y o; kyèsis, f. (gr. kyésis) zwangerschap; - kyesiologie, f. leer der zwangerschap.
Kylistiek, f. gr., z. c y 1 i s t i e k.
Kylliisis, f. gr. (van kylloen, krommen, van
kyllós, è, ón, krom, verlamd) Med. verlamming
uit hoofde van verbuiging der ledematen, verbonden met een waggelenden gang.
Kymatlon, n. (gr. kuma, golf) Arch. wrong
aan de ionische zuilen, hollijst.
Kymográphion, n. Med. toestel ter opteekening van den polsslag.
Kyn-, z. c y n-.
Kyophorie, f. gr. (v. kyos, n. lichaamsvrucht)
duur der zwangerschap, eig. dragen der lichaamsvrucht; - kyotrophie, f. voeding der vrucht in
het moederlijf.
Kypellomachie, f. gr. (van kypellon, beker)
bekerstrijd, wedstrijd in het drinken.
Kyphóma, n. gr. (van kyphoen, krommen, v.
kyphós, é, on, krom, bultig) bult op den rug,
bochel; - kyphon, n. juk, werktuig tot krom
kromsluiten; ---sluitng;kyphome,.t
kyphósis, f. de achterwaartsche kromming van
de ruggegraat; bochel.
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Kypris, z. e y p r i s.
Ktrben, pl. gr. (kyrbeis) houten wetzuilen,
driekante draaibare pilaren te Athene, op welker drie vlakken de oudste wetten opgeteekend
waren.
Kyrie eleison 1 gr. (v. kyrios, heer, en ele'ison,
z. ald.) Heer, erbarm u 1 de eerste woorden der
gezongen missen in de R. Kath. Kerk; – kyriëlle,
•., z. V. a. litanie.
Kyriologie, f. gr. (van kyrios, a, on, hoofdza
geldig; eigenlijk) eigenlijke, gewone of-kelij,
algemeene beteekenis; – kyriológiseh, adj. in
den eigenlijken zin te verstaan, in eigenlijke uit
-druking,
natuurlijke voorstelling.
Kyropaedie, f. gr. (samengetr. uit Kyrou
paideía) z. eyropoedie.
Kyrtóma, n. gr. (v. kyrtoen, krommen, v.
,kyrtos, e, on, krom, gebogen) Med. bochel; ook
ieder begrensd gezwel, bult.
Kyssótis, f. gr. Med. aarsontsteking.
Kysthitis, f. gr. (van kysthos, vrouwelijke
schaamte) ontsteking der scheede.
Kystikérkus, m. gr. (v. kystis, blaas, en kérkos,
staart) in eene beurs besloten blaasworm, welke
bij menschen in het celweefsel en ook in de hersenen voorkomt.
K stil of cyste, f. gr., of cystis, pisblaas ; ook
beursgezwel; – kystalgie, f. pijn in de pisblaas;
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– kystanastróphe, f. omkeering der pisblaas; –
kystauchenotomie, f. blaashalssnede, eene wijze
van steensnijden; – kysthaemorrhofden, pl.
blaasaambeien; – kystibránehiseh, adj. met in
blazen beslotene kieuwen; – kystidelkosis, f.
pisblaaszweer; – kystidelkóliseh, adj. nw. lat.
in de galblaas levend; – kystika, n. pl. middelen
bij ziekten van de pisblaas; – kystisch, adj. de
pisblaas betreffende; ook blaas- of zakvormig;
– kystische gezwellen, beursgezwellen; – kystitis, f. pisblaas- of blaasontsteking; –
kystoe le, f. blaasbreuk; – kystolithiásis, f. steen
blaas; – kystónkus, m. pisblaasge--ziektdr
zwel; – kystoparalysis of kystoplegie, f. verlamming der pisblaas; – kystophthisis en kystophthoé, f. pisblaasettering; – kystoptósis, f. uitzakking der pisblaas; – kystorrhagie, f. bloeding
uit de pisblaas; – kystorrhèxis, f. scheuring der
pisblaas; – kystorrhaea, f. bij sommigen pisvloed,
bij anderen slijmvloeiing van de blaas, bij nog
anderen bloeding uit de blaas ; – kystoskoop, m.
blaasspiegel, een werktuig om in de blaas te zien;
– kystospásme, n. blaaskramp; – kystotoom, m.
steensnijmes; – kystotomie, f. blaassnede, steensnede, ook lithotomie.
Kytos, n. gr. buik, moederlijf; – kytothéke,
f. dat gedeelte der pop, dat den buik van het
insect bedekt.

L.
L. rom. getalteeken = 50; in lat. handschriften = Lucius of Laelius, in nw.lat. = linea,
regel of licentiatus; – L. bij plantennamen
Linnaeus; – op fr. hoeden = lame, wol; op holl.
lakens de fabriekstad Leiden; eng. en fr. = livre,
pond; op fr. koers-lijsten = lettres, d. i. wissel
– L. of 1. = liter; –1. = liber, boek, liber-brievn;
vrijgelatene, of lex, wet; – L. of Lvr. afkor--ius,
ting voor 1 i v r e (z. ald.); – La = de staat
Louisiana in N. Amerika; –1. a. = lege artis, z.
ond. lex; ook libenti animo, van ganscher harte,
volgaarne; – Lab. = laboratorium, scheikundige
werkplaats; – lag. = lager; lag. ond. = lager
onderwijs; – L. A. M., afkorting voor liberalium
artium magister, z. ond. 1 i b e r a a 1; – L. B.
= lectori benevólo, aan den welwillenden lezer;
– ook wel voor Liber Baro, vrijheer, baron; op
titels van boeken voor Lugdüni Batavórum, te
Leiden; – L. B. S. = lectori benevólo salutem, den
welwillenden lezer zij heil! – 1. c. = loco citdto;
– 1. d. = loco ditto, ter gezegde of bepaalde
plaats; – L. D. = laus Deo (z. aid.) ; – Ld. = lord;
Ldp. = lordship; – L. D. S. P. = laus Deo salus
populo (z. aid.); – L. d'or = 1 o u i s d'or; –
leg. = legatur;– Lev. = Leviticus (3e boek Mozes);
– L. gr. = livre gros, een pond vlaamsch; – lit.
= licentiaat; – Liq. = liquor; – L. K. (in almanakken) = laatste kwartier; –11. = laatstleden;
– L. 1. = lingua latina, de lat. taal; –1. 1. = loco

laudato, z. locus; – LL. D. = legum Doctor, in
Engeland z. v. a. doctor in de rechten; – L. 0.
= lager onderwijs ; – Log. = logarithmus ; –
(L. S.) = loco sigilli (z. ond. locus); – L. S. =
lectori salutem, heil den lezer ! ook loco sigilti,
ter vervanging van het zegel; – L. st. = livre
sterling, een pond sterling; – Luit. = luitenant;
– Luk. = Lucas (het evangelie); – 1. z. = lang
zicht. Chemische teekens zijn: L. = lithium; –
La. = lanthanium; – L. als muntteeken voor
Frankrijk: Bayonne.
Laar, f. zode van watergras (een onkruid).
Lab., bij natuurhistorische benamingen afk.
voor J. J. Houton de Labillardière (gest. 1834).
Labadisten, m. pl. aanhangers van Jean de
L a b a d i e, een vroom dweper der 17de eeuw,
die de geestelijke hierarchie afgeschaft, de gemeenschap der goederen ingevoerd wilde hebben en de innerlijke ingeving boven de kerk en
den bijbel stelde.
Labanstuig, n. tuig of vee van Laban, deugnieten, bedriegers (Gen. 29, 25; 31, 7).
Labarum, n. later lat. (mid.gr. lábaron) rom.
krijgsvaan; onder de latere keizers sedert Constantijn den Grooten, het teeken des kruises en
de grieksche beginletters van den naam van
Christus voerende ; eene omgangsvaan bij de
R. Kath., bestaande uit een vierkant stuk kostbare stof, met een kruisbeeld of het beeld van
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een heilige prijkende; - tabaar, m. halsdoek; in
Indië ook: gekleede jas.
Labberdaan, laberdaan, oorspronkelijker vorm
dan aberdaan, z. a.
Labberlotten (van labberen, babbelen), een
troep straatschenders in Amsterdam in de 17e
eeuw; - labberlottig, slecht, ellendig.
Labdaelsme, z. v. a. 1 a m b d a e i s m e; labdánum, z. 1 a d a n u m.
labefacteeren, lat. (late f actdre) verzwakken,
wankelend maken; - labefáctie (spr. t=ts) f.
wankeling, verzwakking.
Labéllum, n. lat. (verklw. van labrum, lip)
lipje, een korte, breede lipvormige verlenging
aan deelen eener bloem.
labént, adj. lat. (lábens, van labi, vallen, glijden) vallend, zinkend, glijdend.
Labeur, z. ond. laboreeren.
labiaal, labiëeren enz., z. ond. 1 a b i u m.
labiel, adj. lat. (labilis) zwak, vergankelijk;
Phys. wankelend, licht het evenwicht verliezende.
Cabin, z. Lab.
Labia, f. gr. (labis) tang, inz. van verloskundigen; - labidométer of labiméter, m. tangmeter, werktuig, waarmede het nog in het bekken
zittende hoofd, door de vaneenwijking van de
lepels der tang, wordt gemeten; in de gr. kerk
lepel, waarin de hostie wordt toegereikt.
labium, n., pl. labia, lat. lip; - labium, n. lip of
mondstuk aan eene orgelpijp; -labium leporvnum,
n. hazenlip, gespleten bovenlip (lagoslóma, gr.);
- labium leontinum, leeuwenmuil; - labiaal, adj.
nw.lat. wat tot de lippen behoort, b.v. 1 a b ia 1 e 1 e t t e r s (labiáles), lipletters, als b, p,
m; als zelfst.nw. lipstuk van een orgelpijp;
- labiaal-mensuur, f. maat (de engte of wijdte)
der orgelpijplippen; - labiutus, a, um, lat.
labiaat, Bot. lippig, naam van planten, die een
of twee lippen hebben; - labiéeren, de orgelpijpen door middel van 't l a b i ë e r ij z e r met
lippen
voorzien; - labiodéntaal, adj.
tot de
PP
P
pen en tanden behoorende, met de lippen en
tanden uitgesproken, de f, v.
Laboe, f. mal. soort pompoen.
laboreeren, lat. (laboráre) eig. arbeiden, werken; (chemisch) scheiden, aftrekken (d i s til1 e e r e n), smelten; aan eene ziekte, kwaal
enz. 1 a b o r e e r e n, daarmede behept zijn,
daaraan lijden, bedlegerig zijn door enz.; labor, lat., labeur, fr. m. arbeid, zwaar werk,
moeite; - labeur, in Z.Nederland: akkerbouw;
- paarden van labeur, werkpaarden, in tegen
luxepaarden (bij de belasting--stelingm
aan gifte) ; - labor impróbus omnia vindt, een onvermoeide arbeid komt alles te boven; - labeuren, in Z.Nederland: het land bearbeiden;
- laboránt, m. (labórans) eig. arbeider, werkman;
inz. scheikundige; ook goudmaker, z. v. a.
a 1 c h y m i s t; - laboratorium, n. mid.lat. (v.
't mid.lat. laborálor, arbeider) werkplaats van
den scheikundige, den natuurkundige, den
vuurwerker enz. ; stookhuis, smelthuis, smeltvertrek; - laboratorium-geleerde, m. geleerde, die
te veel theoretisch en daarom te speciaal, niet
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algemeen genoeg de wetenschap beoefent; laboriéus, adj. (lat. k boriósus, a, um; fr. laborieux) arbeidzaam, vlijtig, bedrijvig; moeilijk,.
bezwaarlijk; - labociositeit, f. nw.lat. arbeid
vlijt.
-zamheid,
Labrador, labradoriet, Iabradorsteen, m. zwart
grauwe steen, veldspaat, waarin zich-achtig
velerlei fraaie kleuren weerkaatsen (schiller spaat), vooral op de noordamerikaansche kust:
van L a b r a d o r enz. gevonden.
labrum, n. lat. lip, z. v. a. labium; in 't algemeen rand van een vat enz. ; ook badkuip.
Labyrint(h), n. gr. (labyrinthos) bij de Ouden
groot en kunstig gebouw, dat eene zoo groote
menigte elkander kruisende gangen en ineenloopende kamers had, dat men er licht in ver
beroemdste waren: het 1 a b y--dwale;
rinth in Midden-Egypte en het labyrinth op Kreta; doolhof, tuin met
vele kunstig dooreengevlochten slingerpaden;
oneig. verwarde, duistere zaak; ingewikkelde en
drukkende omstandigheden van het leven; het
duistere, raadselachtige in eene rede; Anat.
doolhof van het oor, achter de trommelholte gelegen; - labyrinthiseh, adj. doolhofachtig, ver
ingewikkeld, duister, raadselachtig; --ward,
labyrinthkoralen, pl. soort sterkoralen met ver
loopende groeven op de oppervlakte,.-schilend
evenals de kronkelingen der hersenen (vgl. c er e b r i e t e n).
tae, n. lat. melk; - be sul f uris, zwavelmelk,
zwavelnederslag van melkachtig aanzien.
Lac, 1) m. fr. (van lat. lacus, meer) meer,.
groote vijver; - lac, 2) z. 1 a c k.
lacca, f. nw.lat. z. v. a. 1 a k, z. aid. ; - lacca
eaea, lakmoes; - 1. glabuldta, kogellak; - 1.
sigilláta, zegellak.
Lace, f. eng. (spr. lees) kant, boordsel; - lacework, n. kantwerk.
laeeeren, fr. (lacer, van 't lat. laquedre; vgl.
lass) snoeren, rijgen; met band doorvlechten ;
Pict. met een dunne, doorzichtige verf overdekken; - lads, n. (spr. lasí) Anat. aderweefsel ;
ook netvormig weefsel, maaswerk; halfzijden.
stof, z. v. a. marli.
Lacép., bij natuurwetensch. namen afk. voor
B. G. E. de Lacépède (gest. 1825).
lacereeren, lat. (laceràre) verscheuren, scheuren (b.v. eene gelacereerde wond,
eene gescheurde wond); oneig. belasteren; laeerábel, adj. (later lat. lacerabi lis) verscheur
baar; - lacerátie (spr. t=ls) f. openscheuring,
openrijting; - laceratief, adj nw. lat. verscheurend, openrijtend.
Lacérta, f. lat. N. H. hagedis; inzonderheid
de eigenlijke hagedis, in onderscheiding van den
krokodil; te Venetië = meisje van pleizier.
laeesseeren, lat. (lacessere) tergen, uitdagen,
tarten, plagen.
Lacet, n. fr. (spr. lasè; vgl. 1 a c e e r e n en
lass) pl. lacets, rijgsnoer, rijgveter voor vrouwenkleeding.
lathe, adj. fr. (spr. last', v. 't lat. laxus) slap,
traag; laf, lafhartig, laag, gemeen; - láeheté, fr.
(spr. lash"lé) slapheid, traagheid; lafheid, bloo-

LACHE.

-- 701 --

LADY.

beid; laaghartigheid; - l&cheeren, fr. (lacher; zoogen; - Instant, adj. (lat. láclans) zoogend; van 't lat. laxare) losmaken, vieren, bot of schot Lactantius, m. en Lactantla, f. namen: de zoo'geven; - kfche! (spr. laas?') laat los! (toeroep aan gende; - laetieinlen, n. pl. (lat. lacticinia) zuivel,
den patrijshond om het geapporteerde af te uit melk bereide voorwerpen, zooals kaas, boter
geven.); - ldchez-tout, (spr. laasjiee -toe) laat alles enz. ; in het spraakgebruik der kerk alle dierlijke
los (commando bij het oplaten van een lucht spijzen, met uitzondering van het vleesch zelf;
-balon);geh ook melkspijzen; - laetificátie f. melkvorming;
verlatenheid.
Lachësis, f. gr. Myth. eene der drie Schikgo- - lactigénisch, adj. de melkafzondering bevordedinnen of P a r c e n (z. aid.); ook slangengift rend; - lactische koorts, melk- of zogkoorts;-lacuit de gifttanden eener braziliaansche slang tisuglum, n. nw. lat. Med. melkzuiger, melk- of
(Trigonocephalus, lachesis), een homeopathisch borstpomp; - lactobutyrométer, m. meter voor
geneesmiddel.
't botergehalte der melk; - lactodensimeter, m.
Lachgas, n. een pijnstillend middel, stikstof meter voor de dichtheid der melk; - lactogagum,
-Lxydul. n. moedermelk vorming bevorderend middel; Laehoria's, pl. wollen britsch-ind. stoffen uit lactogol, n. middel ter vermeerdering van de
Patna.
vorming van moedermelk; - lactoline, f. fr.
laeinia, f. lat. intanding, diepe insnede, die z. 1 a c t e i n e; - lactometer, m. melkmeter; niet breed en niet afgerond is; - laciniatus, a, um lactose, f. Chem. suikersoort, die zich uit melkof laciniosus, a, um, lat. Bot. geslipt; ingesne- suiker met verdunde zuren naast druivensuiden; met diepe, ongelijke insnijdingen; - lacinu- ker vormt; - lactoskoop, m. werktuig om het
latus, a, um, fijngespleten.
roomgehalte der melk te onderzoeken, melkLacis, z. ond. 1 a e e e r e n.
meter, melkproever.
Lack, lac, lak, n. (perz. lak, hindost. lak,
Lactàea, f. lat. (v. lac, melk, omdat er, bij 't
.ldh, laksch, sanskr. laksja, een teeken, het ge- insnijden van den stengel, een melkachtig sap
tal 100,000) in Voor-Indië eene aangenomen (ge- uitvloeit) latuw, tuinsalade; - lactucarium, n.
fingeerde) rekenmunt - 100,000 ropijen of nw. lat. in áe lucht verhard melksap, dat uit de
115,570 gld. courant (vgl. r o p ij en k r o r e). ingesneden stengels van Lactuca vloeit; - lactuLackstiefel, m. dui. verlakte schoen(en).
ca-zuur, n. in de vergiftige latuw (Lactuca virosa)
Laconlcum, laconisch, zie 1 a k o n is c h.
aanwezig eigenaardig zuur ; - lactucine, f. bittere
Lacord., bij natuurwetensch. namen afk. stof uit het lactuca -zuur.
voor J. T. Lacordaire (gest. 1870).
Lacune, f. lat. (lacuna, eig. kuil, diepte) galacryma of lacrima, f. lat. traan; - lacrgmae ping, open vak, uitlating, b. v. in een boek; Christi, pl. lat. of it. lagrima Christi, d. i. eig. lacuneus, adj., (lat. lacunósus, a, um) met gapinChristustranen, de naam van den fijnen ital. gen, vol uitlatingen; - lacunosus, a, um, lat.
wijn van donkerroode kleur, zoeten maar Bot. gekuild, gegroefd, groevig.
p i q u a n t e n smaak en heerlijken reuk, die aan
Lad, (spr. led) eng. knaap, stalknecht.
den voet van den Vesuvius groeit. In den hanLadang, f. mal. droog rijstveld, hooge akker.
del komen onder dezen naam meest wijnen van
Ladänum, n. (lat. gummi ladánum, gr. ládánon,
Pozzuoli, Ischia en Nola voor; - lacrymae vitis, lédánon, perz. ludan, loden, hebr. loth), ook lablat. wijnstoktranen, het water, dat uit den aan dánum of laudanum, n. gomhars met balsamiewijnstok vloeit; - lacrymaal, adj.-gesnd ken geur, van geneeskrachtige hoedanigheid,
nw.lat. Med. traanwegen betreffende; - lacry- van een soort cistusstruik (lat. lada, lèda, f.
mábel, adj. (lat. l bilis, e) tranen waard, of lédon, n. gr. lédos, m.; vgl. c i s t u s) in het
betreurenswaard, jammerlijk; - lacrymatorium, Oosten.
n. tranenvat, traanfleschje, waarin men bij
Ladines, pl. eng. (spr. leedains) bonte glanzige
oud-rom. begrafenissen de tranen liet vloeien; wollen stoffen uit Norwich in Engeland.
- lagrimóso, it. Muz. klaaglijk, jammerend, op
Ladino, n sp. en port. (v. lat. latinus, latijnsch)
weenend-roerenden toon.
zeer verspreid, door de Joden gevormd j a r g o n;
lass, m. f:. (spr. lá; provenc. latz, sp. lazo, it. -- Ladinos, pl. sp. (v. lat. latinus) eig. tot de latijnlaecio, van 't lat. laqueus) strik, knoop; - lacs sche kerk behoorende geloovigen, vandaar de
d'amour (spr. -damoer) liefdestrikken, in elkan- naam van de gedoopte Indianen en kleurlingen
der gevlochten linten, letters enz.
in Centraal-Amerika.
Lactarine, f. nw. lat. (v. lac, melk, genit. lactis)
Ladon, z. t a r o k.
uit karnemelk bereid, door R. Pattison te GlasLadro, m., pl. làdri, (f. ladra) it. (lat. latro):
gow uitgevonden verdikkingsmiddel, dat bij het dief, roover.
bedrukken van stoffen gebruikt wordt; - laetáLadrón, m. sp. roover.
ten, n. pl. nw. lat. Chem. melkzure zouten; Lady, I. eng. (spr. lédi, v. 't angels. klas /die,
die,
lacteine, lactoline, f. door verdamping der melk hlae f dage, broodvrouw, van hlá f , brood en dige,
verkregen roomachtige massa; - lactescens, adj. oud-zw. degja, deja, uitgeefster, beheerster) titel
lat. Bot. melkgevend; - lacteseéntie (spr. tie
der aanzienlijke vrouwen in Engeland, wanneer
isie) f. melkachtige gesteldheid; - lactesceerend, men van haar spreekt, z. v. a. d a m e : voor 't
adj. (v. 't lat. lactescére, tot melk worden) melk- overige echter alleen de titel der vrouwen van
achtig; - lactëus, a, um, lat. Bot. melkwit; - lac- hoogen adel bij het aanspreken; - ladykiller, f.
titie (spr. tie = ísie) f. nw. lat. voeding door melk, eng. (spr. leediekiller) eng. hofmaker, mooie man
zooging, het zoogen; - lacteeren. lat. (lactáre) (eigenl. damesdooder); - ladylike (spr. -laik)
;
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eene lady passend, voor dames geschikt of behoorlijk; - ladyship, 1 a d y s c h a p, stand en
titel eener lady.
Imdeeren, lat. (laedére) beschadigen, kwetsen,
beleedigen; verkorten, benadeelen; - lwdént, m.
(hedens) beleediger; beleedigende partij; immus, m. beleedigde, benadeelde; - laesie, f. (lat.
laesio) beschadiging, kwetsing; verkorting, benadeeling; - laesio enormis, lat. Jur. overgroote,
buitengewone benadeeling, die over de helft
gaat; - 1. enormissima, vreeselijke of zeer aan
recht niet-zienljkbadg(htemn
verschillend van 1. enormis); -1. modica, matige;
- 1. negotiaíiva, handelsbenadeeling; - 1. successi , trapsgewijze verkorting; -1. ultra dimidium
benadeeling of verkorting boven de helft.
Lwn, n. zw. (eig. het 1 e e n) provincie, stadhouderschap in Zweden.
Laesie, z. ond. 1 w d e e r e n.
Lmstrigónen, m. pl. gr. (Laistrygónes) fabel
volk in Sicilië en Beneden-Italië, dat-achtigwld
Homerus in zijne Odyssea als menscheneters van
reusachtige grootte afschildert.
La tare, lat. Ode Zondag in de vasten, naar
de aanvangswoorden der lat. mis, Jes. LXVI, 10:
las/are, Jerusalem, verheug u, Jeruzalem, enz.;
ook rozenzondag geheeten.
laetevirens, lat. Bot. blijgroen, mooigroen.
Lxtifieantla, n. pl. lat. (v. laeti f icáre, verheugen) Med. verheugende, opwekkende geneesmiddelen.
Laetitia (spr. -li -isia) f. lat. (laetitia, v. laetus,
a, um, vroolijk) vroolijkheid, blijschap, verlustiging; - Lmtitia, als vr. naam: de vroolijke, opgeruimde; rom. Myth. de godin der vroolijkheid;
Astron. naam eener in 1856 door Charcornac
ontdekte asteroide.
lae'va manu, lat. Muz. met de linkerhand.
laevis, lat. Bot. glad; - lwvigeeren, z. 1 e v i g e e r e n; - laevigatus, a, um, lat. Bot. gepolijst,
met gelijke, gladde, min of meer glanzige oppervlakte.
Laga, f. noorsch Myth. godin en heilaanbrengende beschermster der wateren en baden;
vandaar een ochtendgewaad, badkleed der
vrouwen.
Lagan, lagon, n. eng. (spr. leeggin) strand- of
ivrakgoed, strandvond; ook strandrecht, strandvonderij.
Lagèna, f. lat. wijnflesch met nauwen hals en
met ooren; - lagenifórm, adj. nw. lat. fleschvormig; - lageniet, m. fleschsteen; - lagenophorién, pl. gr. (v. láagu-nos, f. flesch) drinkfeesten,
bij welke ieder zijne flesch medebrengt.
Lagerbier, n. dui. belegen bier.
Lagnia, f. gr. (lagneia) geilheid, wellust; mannelijk zaad; - lagneuma, n. zaadstorting, inz.
in den bijslaap.
Lago, m. it. en sp. (van 't lat. lekos) meer,
landzee; - lego maggiore (spr. —fore) groot
meer; - lagunen, pl. (= lat. lacunae) kleine meren, strandmeren, haffen en ondiepten in de
Adriatische zee.
Lagoeh1lus, m. of lagostóma, n. gr. (v. lagós
haas en cheilos, n. lip; stoma, mond) Med. hazen-
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lip; ook mensch met een hazenlip; - lagographie,
f. natuurlijke historie der hazen; - lagophthalmie, f. hazenoog, een gebrek der oogleden, waarbij zij in den slaap, gelijk die der hazen, half geopend blijven; - lagophthálmos, m. die hazen
heeft, hazenoog; - lagopterma, hazenhak-ogen
(gezwel aan den voet van een paard).
Lagonop4 sos, m. gr. (v. lagón, lies, zijde) Med.
zijdewee, zijdesteek.
lagrima Christi, lagrimóso, z. onder lacryma.
Lagthing, f. zw. (lag, wet, angels. lag, eng. law)
wetgevend lichaam der noorweegsche rijksvergadering of s t o r t h i n g (z. ald. en vgl.
t h i n g).
Lagnndsji, m. pl. mineurs bij het turksche
leger.
Lagunen, z. ond. 1 a g o.
Lahmeier-type, n. El. een soort magneet.
Lai of lay, m., pl. leis (spr. lee; van 't eelt.
llais, laoidh, laoi, d. i. klank, melodie, lied, gezang) in de oudfr. en oud-eng. poëzie soort van
epische en lyrische gezangen, oorspr. van een
meer volksmatig karakter, in tegenst. met de
kunstmatige, geleerde, hoofsche dichtkunst.
ldicus, m., pl. láici, lat. (v. 't gr. láïkós, tot
het volk behoorende, van láós, volk) niet-geestelijke, wereldlijke, 1 e e k; oningewijde, onervarene, onkundige in deze of gene kunst; - laiceeren
of laiseeren, barb. lat. ontpriesteren, tot den leekenstand terugbrengen; - laicisme, n. nw. lat.
leer van het recht der leeken om de kerk te
regeeren.
laid, adj. fr. (spr. lè) leelijk; - laideron, f. (spr.
lèdrón) leelijke vrouw; - leideur, f. leelijkheid.
Leine, f. fr. (spr. lelt') wol; - lame p~ (spr.
lèu pànjee) kamgaren; - lames mortes, doode
wol (van gestorven dieren) .
Laird, m. schotsch (spr. lard) z. v. a. het eng.
i o r d; heer, grondeigenaar, edelman.
Láls, f. naam van twee beroemde boeleersters
der gr. oudheid, te Korinthe levende; vandaar:
galante en geestige vrouw, die den schijn der
deugd weet te bewaren.
Laisser-aller, n. fr. (spr. lèssé-allé) eig. laten
gaan; natuurlijke ongedwongenheid van gedrag,
van schrijfwijze; al te groote toegevendheid; laisser-faire, ook laisser-aller, laisser -paseer, d.
i. laat het gaan (zooals het gaan wil), eene formule, die in de staathuishoudkunde de inzichten
der zoogenoemde p h y s i o k r a t e n (z. ald.)
weergeeft, welke in het verkeer volle vrijheid
en vrije concurrentie, zonder inmenging van
den staat wenschen; - laisser- passer, n. (spr.
-passé) vervoerbiljet, geleibriefje.
Lait, m. (spr. lè; lat. lac) melk; - 1. de poule
(spr. poel') eidooiers in heet water met suiker geklopt; - petit lalt, wei; - laitage, f. fr. (spr.
lètaazj') melkspijs, pap; - laiterie, f. (spr. lét'rie)
melkhuis, melkerij.
Laiton, m. fr. (spr. lètón), l a to e n (z. ald.).
Lak, n. perz. (lak, sanskr. ldksjd en ráksjd,
V. randsji, verven; nw. lat. en it. lacca, sp. en
provenc. laca, fr. laque, hoogd. lack) ondoorzichtig vernis van onderscheiden kleuren en
uit verschillende harsen bereid, inz. ook v e r
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ver slak (eng. lack dye, lack-lack), lakve r f,
met kleiaarde verbonden verfstof van indische
bereiding, die in den handel als vierkante pijpen
voorkomt; in het dagelijksch leven voor z e g e 11 a k, een samenstel doorgaans van 4 deelen
gomlak, 1 deel terpentijn en 3 deelen vermiljoen,
in het fransch s p a a n s c h 1 a k (tire d'Espagne) geheeten, omdat Spanje het eerst met dit
indisch product een aanzienlijken handel dreef;
voorts voor gomlak of harslak, de
stof, waaruit de l a k-c o c h e n i 11 e of 1 a kS c h i 1 d 1 u i s hare cellen bouwt, welke zij met
een rood vocht opvult; - stoklak, korrel1 a k, s c h e 11 a k, verschillende soorten van
het gomlak, in den handel voorkomende; - lak
lakken, verlakken, met lak of vernis-kern,
bedekken; - lakmoes, n. (v. muscus, mos) eig.
mos- of beter korstmoslak, uit verscheiden korstmossoorten (inz. Lecanora tartarea, Roccella linctoria, enz.) gewonnen blauwe verfstof, die hetzij
in waterachtige oplossing (1 a k m o e s - t i n ct u u r) of in daarmede geverfd papier (1 a k m o e s p a p i e r) in de scheikunde ter herken
zuren gebruikt wordt, daar de-nigvabse
eerste het lakmoes rood kleuren, de laatste de
blauwe kleur weder herstellen.
Lakei, m. (fr. laquais, spr. lakè; sp. lacayo,
misschien van arab. lakla, gemeen, laag; sp.
lacayo, it. lacchi of van lat. laqueàtus, d. i. gestrikt; men denke om de snoeren en nestels van
de lakeien), looper, volgdienaar, lijfknecht, voetknecht.
Lakísten, m. pl. eng. (spr. leekisten; eng. lakists, fakers, spr. leekisis, leékers) engelsche natuurdichters van de sentimenteele school, zooals b. v. Rogers, Wordsworth, Coleridge, Southey, Campbell, e. a.,
meerdichters, zoo geheeten naar de meren (lakes,
spr. leeks) in Westmoreland, aan welker oevers
zij zich nedergezet hadden; vandaar de geheele school: lake-school (spr. leekskoel) meerschool.
Lakkris, lakkerís, f. (hoogd. lakritze. van het
lat. líquiritia, en dit van het gr. g 1 y k y r r h i dz a, van glykys, zoet en rhidza, wortel; vgl.
g 1 y c i r r h i z a) zoethout, zoetwortel of zoethoutplant; - lakkrfssap, n. (lat. succus liquiritiae) zoethoutsap, uit welks vermenging met
suiker en arab. gom men het d r o p maakt.
Lakmoes, z. ond. 1 a k.
lakóniseh, adj. gr. (lákón, lakonikós) kort en
nadrukkelijk, kort en bondig, kernspreukig, pittig, eenlettergrepig, spaarzaam in woorden (naar
de manier der oude L a k ó n e n, d. i. L acedoemoniërs of Spartanen); - laeonieum (stil.
balneum) n. lat. badstoof, zweetkamer in 't bad,
droog zweetbad, dampbad; - lakonisme, n. zin
kortheid en bondigheid in spreken en-rijke
schrijven, spaarzaamheid, karigheid in woorden;
- lakoniseeren (spr. s=z) kort en bondig spreken,
met weinig woorden veel zeggen; - lakonomanle, f. overdreven zucht om lakonisch te spreken.
Lakooi, f. (hoogd. levkoje, van het gr. leukóion, d. i. wit viooltje) een bekend tuingewas met

veelkleurige, welriekende bloemen, ook v i o 1 i e r genoemd.
Laois, z. V. a. a 1 k k r i s.
Laksa, f., mal. chineesche vermicelli.
Laktisma en laktisme, n. gr. (van laktidzein,
met de voeten treden) Med. voelbare beweging
van het kind in den moederschoot.
la, la, fr. zoo, zoo; middelmatig, tamelijk.
Lala, m. arab. en perz. opvoeder, gouverneur,
vorsten-onderwijzer.
Lalande- of Edison-Lalande-element, El. soort
galvanisch element.
Lulánggras, n. z. alang-alang.
Laletiek, f. gr. (lalëtiké, stil téchné, v. lalein,
spreken, lallen) spreekkunde, spraakleer.
Lalle, f. gr. (lalia) rede, het spreken; - lallátie
(spr. t = ts) f. nw. lat. het lallen, de verkeerde ver
uitspraak, 1 a m b d a --dubelingr1.
e i s m e.
Lam., bij natuurhistorische benamingen afk.
voor J. B. A. P. Monet de Lamarck (gest. 1829).
Lama, m. tibetaansch (blama, uitgespr. lama,
overste, opperpriester) tibetaansch priester, opperpriester (vgl. d a 1 a i-1 a m a); - de lamme
godsdienst of het lamaisme, godsdienst der
boeddhistische Tibetanen en Mongolen, die.
daarom lamaleten of lamaisten heeten.
Láma of llama, f. peruaansch (llama, spr.
ljama, lama, ook vee, dier, in 't alg.) schaapkameel, een in de bergen van Peru bij kudden
levend langhalzig dier ter grootte van een hert,
dat, getemd zijnde, een nuttig huis- en lastdier
is; ook soort van fijne wollen stof of zomerlaken,
inz. voor dames.
Lamanáge, f. fr. (spr. lamanáázj') Mar. loods
voor den lamaneur of loods (van het-geld,on
telt. loman, gids).
Lamánda, m. slang op Java, koningsslang, afgodsslang.
Lamantijn, m. zeekoe, een plantenetend wal
-vischatg
zoogdier (Manatus).
Lamarek, bekend fr. natuurk. (gest. 1829), die
als voorlooper van Darwin kan beschouwd worden, daar hij leerde, dat alle levende wezens één
gemeenschappelijken oorsprong hebben.
Lamb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. B. Lambert (gest. 1842).
- de
Lambda, f. de gr. naam van de L.
ilambda-naad, Anat. de vormige vereeniging
van de schedelbeenderen met het achterhoofdsbeen; - lambdaclsme, n. gr. spraakgebrek, waarbij de L moeilijk of in plaats van de R. wordt
uitgesproken of een J na de L gehoord wordt; lambdoldisch, adj. A- vormig, de gedaante eenex
lambda hebbende.
Lambel, Herald. breekbalk in een wapen.
Lambert, Lambreeht, m. oudd. mansnaam
(oudd. Lambert, Lampert, Lantperth, Lantpreht;
vgl. B e r t h a) de aan hand of in het land glanzende of schitterende.
Lambertsnoten, minder goed lammertsnoten,
f. pl. soort van groote hazelnoten, uit L o m b a r d ij e afkomstig (vandaar de naam).
Lambik, lambiek, n. soort van zuurzoet bier
in België.
,
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Lambrequins, pl. fr. (spr. lanb'rken; v. nederl. de overeenkomst van gedaante met de lampen
lamberken, verklw. van lamper of lamfer) helm- der Ouden); - 1 a m p e t k a n, waschvat.
dek, lintenbos aan den helm, vgl. c h a p e r on;
Lampión, f. fr. (spr.".lanpión; verklw. v. lampe
ook met punten of bogen uitgesneden bekleeding
of behang als kamersieraad.
Lambris, n. fr. (spr. lanbrí; oudfr. lambre, v. 't
lat. laminà, lamna, dun blad, dunne plaat) of
lambrizeering, f. beschot of bekleeding van het
benedendeel van een kamermuur met planken,
paneelhout enz.; z. v. a. p a n e e l; ook pleister
gipsgewelf, zoldering; - lambrizeeren-zoldering,
(fr. lambrisser), met zulk schotwerk bekleeden.
Lame, f. fr. (spr. laam') kling; z. onder f i n 2).
Lamelle, f. lat. (lamella, verklw. van lamina)
blaadje, vlies; dun blik van allerlei metaal; aan
een elektrisch anker het gedeelte dat ook s e gm e n t heet, z. a. ; - lamellair, lamelliform, adj.
nw. lat. blik-, blad- of plaatvormig.
lamenteeren, lat. (lamentári) weeklagen, jammeren, kermen, beweenen, bejammeren; - lamentàbel, adj. (lat. lamentabilis, e) klaaglijk,
jammerlijk, erbarmelijk, beklagenswaard, droevig, ellendig; - lamentábile en lamentóso (spr.
s=z), it. Muz. klagend, droevig, op klagenden
toon; - lamentatie (spr. tie=tsie) f. lat. (lamen.tatio) ook laméntum, n. (lat. alleen pl. laménta)
,en laménto, m. en n. it. weeklacht, klaaglied,
jammerklacht.
Lamia, f. lat. en gr., pl. lamiën (lat. lamiae)
heksen, spoken, gevaarlijke booze geesten,
waarmede men de kinderen bang maakte.
Laminaria, f. Bot. suikerwier; - laminaraatift f. of laminaria- bougie f. stift, geprepareerd
van laminaria-stengels, die daar ze opzwelt als
ze in vocht komt, in de chirurgie veel gebruikt
-wordt ter uitrekking van kanalen in het menschelijk lichaam b. v. de baarmoederhals; vgl.
quellstift, quelibougie enz.
lamineren, nw. lat. (van het lat. lamina,
blad, blik enz.) metaal tot blik slaan, pletten,
tot platen maken; ook uittrekken, b. v. garen op
le lamineer- of rekmachine.
Lamiodónten, pl. gr. (van lamia, groote, vraat
odoes, gehit. odántos,, tand)-zuchtigevs,n
versteende haaietanden met zaagvormigen rand.
lamisch, adj. (in het Arab. lam) eindigend,
van verzen.
Lamoen, n. (fr. limon) gaffeldissel, tweearmige
disselboom, tusschen welke het paard enz. loopt.
Lamónhout, n. soort van rood verfhout uit
Brazilië.
Lampadarius, m. lat. (van 't gr. en lat. lampas, fakkel, lamp) lampdrager; - lampadátie,
(spr. t = ts) f. foltering der martelaars door in de
knieholte gehouden brandende fakkels; - lampadedromie, lampadodromie, f. gr. fakkelloop, een
wedren met brandende wastoortsen; - lampadint, m. fakkellooper; - lampadophoor, m. fakkeldrager; - lampadomantie, f. (spr. t=ts) waar
uit het branden der fakkels.
-zegn
Lamparillas, z. nonpareille.
Lámpas, pl. (fr. lampás, lampasse) ind. en
ahineesche zijden stoffen, op gebrocheerd
gros de tours gelijkende.
Lampét, n. eig. lamp ; kan, waterkruik (wegens

lamp) lampje, glaslampje, inz. bij openbare ver
ook soort van papieren lantarens, die-lichtnge;
bij optochten in plaats van fakkels aan een stok
gedragen worden of bij illuminaties worden opgehangen; - lampioneeren, met lampions bezetten, illumine eren.
Lampons, m. pl. fr. (spr. lanpón; van lampons,
laat ons drinken, gebiedende wijs van lamper,
druk pooien (drinken of zuipen) v. lampèe,
groote roemer) drinkliederen; rondgezang.
Lamprei, (van 't mid. lat. lamprela, lampedra,
it. lampreda, dat gevormd is uit het lat. lambére,
likken en petra, steen, omdat deze visch zich aan
steenen onder water vastzuigt) steenlikker,
steenzuiger (Petromyzon), soort van zeer groote
en uitmuntende prikken of negenoogen, inz. in
de Noordzee enz.
Lamprométer, m. gr. (v. lamprós, schitterend,
helder) werktuig om de sterkte van het licht te
meten; - lamprophonie, f. helderheid van stem,
zeer duidelijke, vér-klinkende stem; - lamprophonisch, adj. helderklinkend van stem.
Lampf is of lampuris, f. gr. (lampyris, van
lámpein, lichten) glimworm, johanneswormpje,
johanneskever.
Lamx., bij natuurwetensch. namen afk. voor
J. V. F. Lamouroux (gest. 1825).
lana, f. lat., wol;- lana caprina, f. lat. geitewol;
oneig. onbeduidende dingen, beuzelarijen; - de
lana caprina (twisten), om geitenwol, dat is om
iets onbeduidends, om's keizers baard; - lana
philosophica, bij de alchimisten: zinkbloemen,
witte, lichte vlokken van zinkoxyde, n i h ii
a 1 b u m; - lanátus, a, um, lat. wollig, met wol
overtrokken; - laniférisch, adj. (v. f erre, dragen)
woldragend.
Lancade, laneadeeren, z. ond. 1 a n s.
Lancástersche methode, wederkeerig onder
leerwijze volgens welke een groot aantal-wijs,
leerlingen van verschillenden leeftijd in een
vertrek gelijktijdig worden bezig gehouden, terwijl de bekwamere als onderleermeesters de
minder geoefenden onderrichten, het eerst door
Andr. B e 11, een eng. geestelijke in 0. Indië
sedert 1790, vervolgens door Jos. L a n c a s t e r
te Londen in 1805 ingevoerd; vandaar ook
Be 11-Lancastersche methode genoemd; - Lancaster-school, school, waarin naar
deze leerwijze onderwezen wordt.
lanceeren, lancét, lanceur, lancier, z. ond.
lans.
Landamman, m. in Zwitserland in de meeste
kantons de voorzitter van de wetgevende
macht en de voltrekker der besluiten; in het
kanton Bern de bestuurder van den gang der
zaken in den Grooten Raad.
Landauer, m. vierwielig rijtuig met voor en
achter neerslaande kap, voor 4 personen (naar
de beyersche stad L a n d a ii); - landaulet, f.
landauer met twee plaatsen.
Landes, f. pl. fr. (spr. land' ; van celtischen
oorsprong) heidegronden, heiden, steppen, inz.
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die langs de kust van den Biscayschen zeeboezem tusschen de Gironde en de Pyreneën in
Frankrijk; oneig. dorre plaatsen in een boek.
Landjobber, m. eng. (spr. léndzjobber; vgl.
j o b b e r) makelaar in landerijen of in goederen,
inz. in N. Amerika; — landholder, eng. grond
landleague (spr. lendlieg') of landliga,-bezitr;—
f. in 1879 in Ierland door den f e n i a n (z. ald.)
Michaël Davit gestichte politieke bond, die de
teruggave van het iersche land aan het iersche
volk 'ten doel had; — landlord, m. eng. grondeigenaar, landheer; ook waard, herbergier; —
landlady, f. (spr. lendleedie) huisjuffrouw, hospita, waardin.
Landler, m. dui. (spr. a =è) in Oostenrijk geliefkoosde dans van levendig en vroolijk karakter in 3/8 of 3/4 maat, op de gewone wals gelijkende.
Landorium, f. kabeljauw, die een weinig in
het zout gelegen heeft.
Landry'sche paralfse, f. ruggemergziekte, die
zich kenmerkt door al hooger aan 't lichaam zich
voordoende verlammingen; naar Dr. Landry genoemd.
Landspassaat, z. 1 a n s p e s a a t.
Lane, f. eng. (spr. leen) laan, steeg, smalle weg.
Langgar, f. mal. bidkapel.
Langoiran, m. fr. (spr. langoarán; vgl. het
oudfr. langoirant, mat, zwak, krachteloos, nw.
fr. languissant) witte Bordeaux-wijn.
Langue, f. fr. (spr. lang' ; v. lat. lingua) tong;
taal; — langue d'oc, zuidfransche (provencaalsche)
en langue d'oil, of 1. d'oui, noordfransche tongval; — langue verte (spr. wèrt'), koeterwaalsch,
jargon, a r g o t; — langage, f. fr. (spr. langáázj')
spraak, wijze van spreken, taal; — 1. des halles
(spr. dè ál') vischwijventaal; — languette, f. (spr.
langétt') tongetje, tong, b. v. aan orgelpijpen,
aan eene balans; klep aan een blaasspeeltuig;
randlijst bij schrijnwerkers; uitstekend goud- of
zilverplaatje bij goudsmeden; insnijdingen,
plooien enz. aan een kleed in de gedaante van
tongen; — languetteeren (fr. languetter) tandsgewijs uitsnijden, inz. wit goed aan den rand.
languénte, it. (v. lat. lánguens, v. languère,
mat of ontspannen zijn) Muz. smachtend, kwijnend, zuchtend; — lánuido, it. z. v. a. 1 a n g u e n t e ; — langueur, f. fr. (spr. langeur; van
't lat. languor) matheid, slapheid, verzwakking,
ontspannenheid, het kwijnen, smachten; — languesceeren, lat. (languescére) kwijnen, kracht
verliezen, moede of traag worden; — languissánt,
adj. fr. (spr. langisai ), mat, slap, zwak, kwijnend, smachtend, ziekelijk; — languénte en languido, it. Muz. smachtend, zuchtend, vurig ver
-lange
uitdrukkend.
Languette, enz. z. ond. 1 a n g is e.
Langusten, pl. (van lat. locusta, fr. langouste)
zeesprinkhanen, een als lekkernij hooggeschatte
soort van groote zeekreeften (Palinurus); ook
soort sprinkhanen, vgl. l o c u s t a.
laniëeren, lat. (landre) verscheuren, aan stukken houwen of rijten; — laniàtie (spr. t=ts) f.
(laniatio) verscheuring, vaneenrijting; — lanist,
m. lat. (lanista) scherm- of vechtmeester bij
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de oude Romeinen; — lanolin, f., wolvet met
water, een zeer goede zalf.
Lans, f. (fr. lance, sp. lanza, it. lancia, van 't
lat.-eelt. lancea) spies, speer; — lancét, n. (ir. lancette) laatijzer, laatvlijm, tweesnijdend mesje tot
aderlatingen of insnijdingen; ook graveerijzer
der houtsnijders; — lanceeren, werpen, slingeren,
afschieten (eenen pijl, enz.); bij jagers: het
spoor van eenig wild met den hond zoo lang volgen tot men het opjaagt; een schip 1 a n c e e r e n, het van stapel laten loopen; bij het
dansen: in galop voortdansen; — lanceerende
pijnen, d. i. schietende, rukkende pijnen (in tegenst. met de borende, b.v. tandpijn);— lanceatus,
a, um, lat. Bot. lansvormig; — lanceolatus, a, um,
lat. Bot. lancetvormig; — lancade, f. fr. (spr. lansádd') speer- of spiessteek, uitval; snoeverij; ook
boogvormige luchtsprong van een paard; — lancadeeren, zulke sprongen maken; — lanceur, m.
fr. energiek koopman of industrieel, inz. boekhandelaar, die zijn waar weet aan den man te
brengen; — lansfeest, n. feest der R. Kath. kerk, ingesteld tot aandenken van de lans, waarmede
Jezus' zijde werd doorboord; — lansier (fr. lancier), speerruiter, spieswerper, lansdrager; —
lanspesaat, beter dan landspassaat, m. (gevormd
uit de it. woorden lancia spezzata, d. i. gebroken
of geknotte lans) weleer de benaming van den
laagsten onderofficier bij het voetvolk (eig. een
krijgsman, die van de ruiterij tot het voetvolk
was overgegaan, en dus zijne eervolle ruiterlans
had verloren, hetgeen men zinnebeeldig als een
verbreking voorstelde).
Lansquenet, lanskenet, n. fr. (spr. lanskenè
gew. nederl. —net; van het duitsch 1 a n d s k n e c h t) naam van een oud kaartspel (kans
spel) ; plaats, waar het gespeeld wordt.
Lanteas, pl. Mar. groote chineesche roeischepen, voor den handel tusschen Macao en Kanton.
lanterneeren, fr. (lanterner) talmen; dralen;
met nietige woorden ophouden; — lanternerie,
f. onnut gebabbel, ijdel. geklap.
Lanternina, f. it. (eig. verklw. v. lanterna,
lantaren) florentijnsche rekenmunt = 6 1 i r e.
lanterniseeren, fr. (van lantern, lantaren),
aan eenen lantarenpaal ophangen (gelijk in
de eerste fr. omwenteling).
Lanthanlum, n. (van 't gr. lanthánein, ver
zijn) een in 1839 door M o s a n d e r-borgen
te Stockholm in het ceriet ontdekt nieuw metaal.
Lanturlu, n. fr. (spr. lantuurlu), zeker kaartspel, 1 a n t e r 1 u, het lanterluien; 5 kaarten
van Bene kleur in het pamphilusspel.
Lanu, m., skr. leerling.
Lanngo, f. lat., m. vlasbaard, zacht, wollig
baardhaar; — lanuginosus, a, um, lat. Bot.
wollig, met korte, wollige haren.
Laux, f. lat. (gen. lancis) schotel, schaal; —
1. satura, volle vruchtschaal; rommelzoo.
Laodieëër, m. bewoner der stad L a o d ie e a in Klein-Azië; lauw, onverschillig mensch,
iemand, die noch koud, noch warm is (eene beteekenis, ontleend aan de Openb. van Johannes
III, 15 en volg.).
Laokioen of Laotse, m. godsdienststichter
45
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Lappaliën, pl. (duitsch met lat. uitgang,
in China, 200 of v. a. 600 jaren voor Chr., wiens
gosdienst de taogodsdienst of de godsdienst V. 1 a p) vodderijen, nesten, prullen, nietswaarvan den rechten weg genoemd wordt; hare dige kleinigheden.
Lappé, n. (v. lapper, taper, gretig oplekken,
aanhangers heeten t a o s s e n.
Laokóon, m. gr. Myth. priester van Apollo, opslurpen) in het pharaospel: dubbele winst
die met zijne beide zonen door twee groote van het geld, dat men op eene aan de punt
slangen omslingerd en doodgedrukt werd, om- tot een oor omgebogen kaart zette; vgl. p adat hij het aan Pallas gewijde houten paard r o 1 i.
lapsus, m., pl. lapsus, lat. (v. labi, vallen ; .
onteerd en met een speer doorboord had; de
groep van Laokoón, een uitstekend voort vgl. 1 a b e n t) het vallen, val; fout, misslag; oude beeldhouwkunst, stelt dit-brengsld lapsus bonórum, m. Jur. verval van het vermogen; -1. calámi, schrijffout; -1. linguae, spreektoonel voor.
Laokratie (spr. t = ts), f. gr. (van laos, volk) fout, het verspreken; - 1. mernoriae, geheugenfout, misslag door vergeten; - 1. palpébrae,
volksheerschappij.
Lap., bij natuurwetensch. namen afk. voor Med. uitzakking van het ooglid.
Laquals, m. fr. z. lakei.
Ph. Picot de Lapeirouse (gest. 1818).
Larboard, n. eng. (spr. -boord ; samengetr.
lapaktiseh, adj. gr. (van lapádzein, ledigen),
Med. zacht ontlastend, buikzuiverend; - uit het eng. lower, compar. van low, laag,
deensch lav, laag, eig. dus de lagere zijde)
lapágma, n. lediging.
Laparoeèle, f. gr. (v. lapara, f. de zachte linkerzijde van het schip, b a k b o o r d.
lardeeren, fr. (larder, van lard, spek) bespekdeelen zijdelings onder de ribben tot aan de
heup) Med. darmbreuk aan den buik; - laparos- ken, met spekreepjes opvullen, doorsteken, b. v.
kopie, f. onderzoek van het onderlijf; - laparoto- vleesch; - lardeerpriem, puntig werktuig, waarmie, f. opensnijding van het onderlijf in de zijde. mede dit gedaan wordt; - lardon, m. (spr. lardon) klein, langwerpig stukje spek, spekreepje;
lapin, m. fr. (spr. lapèn) konijn.
lapis, m. (genat. lapidis; pl. lapides) lat. steen; oneig. scherp woord, zet of steek; ook heimelijk
- lapis aquilae, adelaar- of klappersteen; - 1. ingestoken kaart in het spel.
in recherche de la paternité est interdite, fr.
bezoardicus, z. V. a. bezoar-steen, z. b e z o a r;
-1. bononiénsis of 1. soláris, z. b o 1 o n i s c h e het onderzoek naar het vaderschap is verboden
steen; - 1. calamindris, z. v. a. galmei;- (art. 340 van het Code Napoléon).
Laren, pl. lat. (Lares, van den sing. Lar)
- 1. canerórum, kreeftsoogen (ouderwetsch geneesmiddel); - 1. causticus, bijtende steen, bijten- bij de oude Romeinen de familie-goden, huisede potasch (kalicausticum); 1. divinus, goddelijke lijke beschermgoden, huisgoden (vgl. p e n a steen, oogsteen uit kopervitriool, aluin en salpe- t e n;) - lararium, n. kas of nis of kapel,
ter bereid, een middel tegen oogontstekingen; - waarin de beelden der laren stonden; - laralia,
l. haematitis, bloedsteen, soort roodijzersteen; - n. pl. feest, dat op den In Mei ter eere van de
l. in f ernális, helsche steen; - 1. judaicus, joden- Laren werd gevierd.
largus, a, um, lat. rijkelijk; mild - largà manu r
stee ; - 1. lazuli, z. l a zuurs teen; - 1.
miliarius, mijlsteen, mijlpaal; - 1. oiensionis, met rijkelijke, milde, vrijgevige, hand, rijkelijk;
steen des aanstoots; - 1. ophthalmicus, oogsteen - largitas sponsalitia, f. Jur. bruidegoms-vereer
= lapis divinus; - 1. philosophórum, ing; - largitie (spr. t = ts) f. (v. largari, ruim
steen der wijzen, waarmede men waande alle uitgeven) geschenkenuitdeeling, het schenken;
kwalen en ziekten te kunnen genezen en onedele - large, adj. fr. (spr. larzj') breed, wijd; - au.
metalen in goud te veranderen ; -1. pideriti, zwa- large (spr. o-), in 't breede, ruim, rijkelijk; velzuur koper, een bloedstelpend middel; - 1. largo, it. Muz. langzaam, gerekt; Kmt. rijkelijk,
speculàris, mariaglas, gipsspaat; - 1. spongiae in overvloed, en daardoor goedkoop; - large
of spongites, sponssteen, eene soort van koralen; assái, 1. di motto en largissimo, Muz. hoogst,
- 1. terminàlis, grenssteen; - 1. variolátus, pok- langzaam en statig, uiterst langzaam; - larsteen; - lapidàriseh, lapidair, adj. (lat. lapida- ghétto, eenigszins langzaam, minder langzaam
rius, a, um) in steen gehouwen ; op steenschrift dan het largo, maar spoediger dan het
betrekking hebbende ; - lapidair-schrift, n. in larghézza, f. overvloed; Kmt. aanzienlijke geldsteen geschreven letters, steenschrift; - lapi- voorraad voor wissels op eene plaats.
Lan, larin, m. rekenmunt in Malabar, in
dair-stjjl, m. schrijfwijze op steenen, gedenkteekenen, vandaar ook (omdat deze om de Arabië en Perzië, van verschillende waarde.
Larifari (vgl. ons 1 a r i e, zot gesnap, beu
bepaalde ruimte kort moet zijn) : korte en
i ë n, zotteklap uitslaan, en lat.-zelprat,1
bondige schrijftrant; - lapidátie (spr. t=ts)
f. lat. steeniging; - lapidéus, a, um of lapi.,dosus tan, spreken) gesnap, onbeduidende taal, wisje
a, um, lat. Bot. steenachtig; - lapidifieátie wasjes, lirum larum.
Larix, f. lork, de naaldboom der Alpen, met.
(spr. t= ts) f. vorming of verwekking van steenen, steenwording, onderscheiden van p é t r i- ieder jaar afvallende naalden (die 3-4 c.M. lang
f i c a t i e; - lapidfllum, n. steenlepel, een zijn), het lorkenhout is zeer harsrijk, vast, taai
werktuig bij de operatie van den steen soms en duurzaam, maar duur. Larix eurapaea of
gebezigd; - lapilli, it. pl. (v. lapillo) steentjes, inz. pinus larix.
larmoyant, adj. fr. (spr. larmoaján; v. lar'me,.
afkomstig van vulkanische uitbarstingen; traan) weenend, in tranen smeltend, jammelapillus, m. lat. steentje.
-

m;
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rend; - comédie larmoyante, aandoenlijk blijspel. of mudden, 300 decaliters of schepels, 3000
liters of koppen of kub. palmen; het o u d e
Lanus, pl. larf, m. lat. meeuw.
Larve, f. lat. (larva) bij de oude Romeinen amsterd. last = 30,0888, het pruis.
een schrikbeeld, schadelijk spooksel; schrikgezicht, ook in 't alg. z. v. a. m a s k e r; insect,
dat zich nog in zijn onvolkomen toestand bevindt of aan de gedaanteverwisseling onder
rups, made-worpenis,b.va
enz. ; - gelarveerd, adj. vermomd, gemaskerd.
Lárynx, m. gr. Anat. strottenhoofd; – larynxvibrátor, m. toestel om de stembandtrillingen
te registreeren, door Marey uitgevonden; –
laryngisme, n. periodische engborstigheid of
ademstuiting (asthma) der kinderen; – laryngitis,
f. Med. ontsteking van het strottenhoofd; –
laryngologie, f. kennis van de larynx(ziekten); –
laryngophthlsis, f. luchtpijptering; – laryngorrhagie, f. bloeding uit de luchtpijp; – laryngoskoop, m. strottenhoofdspiegel, keelspiegel, in
1840 door Liston uitgevonden, in 1855 door
Garcia het eerst toegepast, in 1858 door Czermak verbeterd; – laryngoskópie, f. gebruik van
den keelspiegel; – laryngostenósis, f. vernauwing
van het strottenhoofd; – laryngoe^rinx, f.
luchtpijp- of longspuit; – laryngotomie, f. strot
-tenhofds.
Lasagne, it. (spr. lasánje), (pl. v. lasagna)
soort van deegklompjes of m a c a r o n i in
Italië.
lasciate ogni speranza, voi ch' entrate, it. laat
alge hoop achter, gij, die hier binnentreedt (het
laatste vers van het opschrift op de poort der
hel in Dante's Divina (Jommedia).
laseief, adj. lat. klascivus, a, um) dartel,
weelderig, ontuchtig, wellustig, geil; – laseiveeren (lascivire), uitgelaten zijn, zich wellustig
of ontuchtig gedragen; – lasciviteit, f. (lascivitas) dartelheid, geilheid, ontucht.
Laserpitium, n. lat., z. i a z e r k r u i d.
Lasjitsen of laski, pl. (slay. lásiza, poolsch.
lasica, verklw. lasiczka, boh. lasice, laska, russ.
lastka, verkiw. lastotschka, wezel) w ezelvellen
in den russ. handel
Laskars of Laskáren, pl. (van pert. hind.
lasjkari, soldaat, lasjkar, leger) voor-indische
bootsknechten, matrozen of kanonniers; ook
soldaten op Ceylon.
Laski, z. lasjitsen.
Lasalleànen, pl. aanhangers van Ferdinand
Lasalle (gest. 1864), welke de verheffing van den
arbeidenden stand door staatshulp zocht te
bewerken; – lasalleanisme, n. leer van Lasalle
omtrent staat en maatschappij ; – lasalleanistisch, adj. diens leer betreffende of die aanhangende,
Lassitude, f. fr. (van las = lat. lassul, moe
vermoeidheid, matheid, ontspanning; ver -de)
-veling.
Lasso, liever 1 a z o (z. ald.).
Last, n. Mar. benaming van een gewicht,
waarnaar de grootte en het draagvermogen van
een schip berekend wordt; in Nederland doet
zulk een last 2 tonnen, ieder van 1000 kilogr. ;
de naam eener inhoudsmaat voor droge waren;
het n e d. l a s t is verdeeld in 30 hectoliters

last = 30,8509, het bremer last = 29,6416,
het h a n n o v e r s c h e 32,7853 nederl. mudden; – lastadie, f. (van het mid.lat. lastadium,
lastagium en dit van last) scheepsvracht; plaats
in groote zeesteden, waar de schepen hunne
waren in- en uitladen.
last, not least, eng. (spr. laast not liest) het
laatste, maar niet het minste (een gevleugeld
woord uit Shakespeare, die koning Lear (Act.
I sc. I) zijne jongste dochter laat aanspreken
met de woorden : „Now, our joy, although the
last, not least" ; thans dikwijls gebruikt om de
verdienstelijkheid van iemand te doen uitkomen,
die toevallig in de rij der namen de laatste
plaats inneemt.
Lasting, f. eng. (lasting, duurzaam) gesatineerde wollen stof; vgl. e v e r l a s t i n g
(z. ald.).
Lataan(boom), m. waaierpalm.
Latah, f. (vrouwen)ziekte in de tropen,
waarbij de patiente, als ze schrikt, alles nadoet
en napraat.
latént, lat. (lom, van latére, verborgen zijn)
verborgen, verscholen; Chem. gebonden, b. v.
latente warmte; – latetanguisinherba,
lat. sprw.: er schuilt eene adder onder 't gras,
d. i. er steekt iets kwaads achter, er is gevaar
bij ; – bene qui latuit, bene vixit, lat. die goed
verborgen bleef, heeft goed geleefd; een ver
-getn
leven, een goed leven.
lateraal–, latereeren, z. ond. latus.
Lateraan, n. aan de Johanneskerk grenzend
paleis van den paus te Rome (zoo geheeten naar
eene oud-rom. familie van dien naam, welke
in het bezit van dien grond was); vandaar
1ateraansehe synoden, de kerk
kerk van St.-Jan van-vergadin,
Lateraan gehouden worden.
latérna magica of laterna megalographïca, f.
lat. eene tooverlantaren; – laterniseeren, z. v. a.
lanterniseeren (z. ald.).
latei anguis, enz., z. ond. l a t e n t.
Lath., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. Latham (gest. 1837).
Lathiphrosynie, f. gr. (lathiphrosyné) verlies
van het geheugen.
Latielavii, m. pl. romeinsche raadsheeren,
naar hunnen met purper gestikten rok, die latus
clavus heette.
latifóliseh, lat. (latif olius, a, um, van latus,
breed, en f oflum, blad) breedbladerig.
Latifundium, n. lat., pl. latifundién (v. latus,
breed, uitgestrekt en f undus, grondbezit) verbazend groote landgoederen der Romeinen in
Italië, inz. sedert Sulla's tijd.
Latjjnen, pl. (Lanni) het overoude volk,
dat het landschap Latium in Italië bewoonde, in het welk Rome ligt; vandaar latijnsche
taal of het latjjn, taal der oude Romeinen; –
latignsch zeil, driehoekig zeil; – latinisme, n.
nw.lat. latijnsch taaleigen; – latiniseeren (spr.
s=z) barb.lat. (fr. latiniser) latijnsche spreek-
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wijzen en woordvoegingen nabootsen; verlatijnen, een latijnschen uitgang geven, tot latijn
maken, b. v. een niet latijnsch woord; - latinist,
m. latijner, kenner der latijnsche taal, latijnkenner; - latiniteit, f. lat. (latinitas) latijn, latijnsche taal of taalkunde; latijnsche wijze van
uitdrukken, inz. zuivere latijnsche uitdrukking;
- latinophronen, m. pl. zij, die in de gr. kerk
aangaande de leer der transsubstantiatie het
gevoelen der Latijnen of R. Kath. volgen.
latimaculatus, a, um, lat. Bot. breedvlekkig.
latinitas culinária, keuken-, potjeslatijn.
Latiróstren, n. pl. nw.lat. (v. latus, breed,
en rostrum, snavel) breedsnaveligen, vogels met
breede snavels; - latiróstrisch, adj. breedsnavelig.
latispinus, lat. Bot. breedvormig.
latissimus, a, um, lat. Bot. zeer breed.
latitàbel, adj. nw.lat. (van het lat. latitáre,
verborgen zijn, versterkingswerkwoord, v. latere;
vgl. l a t e n t) verbergbaar, wat verheimelijkt
kan worden; - latitàtie (spr. tie = tsie) f. verberging, verheimelijking, verheling.
latitudo, lat., of latitude, fr. f. (van latus,
breed) breedte, z. g e o g r a p h i s c h; speelruimte, vrijheid van beslissing binnen twee
grenzen, inz. strafgrenzen; - latitudinaris,
nw.lat., of latitudinaire, fr. m. iemand die minder strenge grondbeginselen volgt, voornamelijk
in moraal en godsdienst; het tegengest. van
r i g o r i s t; ruimhartige, vrijzinnige, vrij
lichtzinnige met ruim geweten, rekkelijk-gest;
of lichtzinnig zede- of godsdienstleeraar; inz. benaming van hen, die gedurende de hevige godsdiensttwisten in Engelend en Schotland in de
17de eeuw pogingen tot bemiddeling deden; latitudinarisme, n. Theol. ruimheid van geweten,
vrijzinnigheid, vrijdenkerij, vrijgeesterij; slappe
of lichtzinnige zedeleer.
Latoen, n. (sp. laton, alaton, fr. laiton, ijsl.
látun, messing, van 't it. latta, wit blik, eig.
p s a a t, 1 a t, waarsch. van het gr. elaton,
gedreven, uitgebreid met den hamer) messing,
geel koper, een mengsel doorgaans van 65 deelen koper en 35 deelen zink, messingblik.
Latomïe, f. gr. (latomia, f. en latomeion, n.,
v. las, steen) steengroeve; inz. onderaardsche
steengroefkerkers bij Syracuse onder de regeering van den tyran Dionysius; ook vrijmetselarij ; - latömus, m. gr. (latómos) steenbreker,
steenhouwer; vandaar ook vrijmetselaar.
Latóna, f. lat. Myth. godin van den nacht
en al het verborgene (gr. L é t o), moeder van
Apollo en Diana; bij de alchimisten de ingewanden der aarde, waar de metalen ontstaan.
Latr., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor P. A. Latreille (gest. 1833).
Latrie, gr. (latreia, v. latreuein, voor soldij
dienen; de goden dienen) eig. dienst, godsdienst,
goddelijke vereering, inz. der heiligen.
Latrine, f. lat. (latrina, samengetr. van
lavatrina, afvloeiing of samenvloeiing der onreinheden, lavare, wasschen) heimelijk gemak,
sekreet, bestekamer.
Latrocinium, n. lat. (v. ldtro, pl. latrónes,
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straatroovers) straatroof; - latrunculàtor, m.
rechter van onderzoek wegens straatrooverij.
latteeren, fr. (latter, v. latte, lat), met latten
beleggen, belatten.
Latter-day-saints, eng. (spr. letter-dé-seents)
heiligenvan den jongsten dag, d. i. de Mormonen.
latus, n., pl. latéra. lat, de zijde, bladzijde;
de som of het bedrag eener bladzijde in handelsboeken, het bladzijde-bedrag; - latus per se,
het bedrag eener bladzijde op zich zelve als
slechts een post op eene bladzijde voorkomt,
met inbegrip van de getransporteerde; - ad latus,
ter zijde, ter hulpe, ter bijstand; - a latere, de
latere, van ter zijde, z. 1 e g a a t, ond. l e g e er e n 1); - lateraal, adj. (lat. laterális, e), tot
de zijde behoorende, aan de zijden voorhanden;
- zijdelings van de as (tegenover mediaan z. a.) ;
laterale erfgenamen, zijde-erven, erfgenamen
in de zijlinie ; - laterale verwanten, zijverwanten; - laterale magneten zijn magneten, bij
welke de polen zich bevinden aan de lange en
dicht bij elkander staande zijden, het tegengestelde van longitudinale magnet e n, z. ald. ; - latereeren, nw.lat., bladzijde
voor bladzijde het bedrag berekenen en dan
samentrekken; - laterovérsie uteri, opzijdebuiging der baarmoeder; - laterofléxie uteri, opzijdeknikking der baarmoeder.
Latuw, f. (fr. laitue) soort salade.
Lauda, laudabel, enz., z. ond. laus.
Laudanum, n. (ontstaan uit het gr. ladanon, laüdanon; het eerst bij Paracelsus voorkomende) z. v. a. 1 a d a n u m; ook met kruiderijen vermengde opiumtinctuur, slaapwekkend, pijnstillend middel, slaapdrank; i emand laudanum geven (met zinspe
laus, z. beneden) ironisch : iemand boven-lingop
prijzen, vleien.
-matig
laudeeren, 1) inoliën, geperste stoffen door
bestrijken met boomolie een schoon aanzien
geven.
laudeeren, 2), laudisten enz., zie ond. laus.
laudum, n. mid. lat. Jur. uitspraak van een
scheidsrechter; ook gelofte, belofte.
Laudemium, n. mid.lat. (ook laudes, laudatiónes, laudaminium, laudium, enz.) leengeld,
som gelds, die de eigenaar bij de aanneming
van een nieuwen gebruiker van den grond
van dezen ontving.
Laudun, m. fr. (spr. loduin) voortreffelijke
fransche wijn, naar de stad L a u d u n in
Languedoc.
Laugh, eng. (spr. lá f) lachen.
Launch, , eng. (spr. lànsj) boot, barkas.
Laura, Laurette, vr.namen, uit E 1 e o n o r a
ontstaan.
laureàtus, lat. (v. Taurus, lauwer) belauwerd,
met den lauwerkrans versierd (van dichters); laureaat, m. gelauwerde, bekroond dichter; laureatie (spr. t = ts) f. z. v. a. promotie
(z. ald.); - lauroeerásus, m. nw.lat. kerslaurier;
- laurostearine, f. uit laurieren, pichurimboonen en kokosnoot verkregen vast vet.
Laurentlus (spr. t = ts) nw.lat., mansn.,
z.; v. a. L o u r e n s, z. ald.; - Laurentia, f.
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vr.naam; — Laurentius-peren, eene soort van
gele zomerperen; — Laurentlusvlieg of -mug,
z. V. a. dagdiertje.
Laurét, m. eng. zilvermunt, halve dukaat,
onder Jakobus I geslagen, en zoo genoemd
wegens den lauwerkrans om het hoofd van
'S konings borstbeeld.
Lauretànische litanie, f. R. Kath. litanie (z.
aid.) die, naar de sage, te Loreto (lat. Laurelum),
eene stad van den Kerkelijken Staat aan de
Adriatische zee, door engelen uit den hemel
gebracht is.
lauri f olius, a, um, lat. Bot. laurierbladerig.
laurinus, a, um, lat. Bot. laurierachtig.
Lauroeerásus, laurostearine, z. ond. laureatus.
laus, f., pl. laudus, lat., lof; — laus Deo, eig.
God lof 1 als subst. n. en afgek. L. D., schuld
maanbrief, waarboven men vroeger-reknig,
die uitdrukking placht te schrijvers; — Laus Deo
salus populo, of afgek.. L. D. S. P., aan God zij
lof en aan het volk heil; — laudes, pl. lofgezangen, lofverheffingen; in de kath. kerk inz. die,
welke op de vroegmetten volgen, vandaar ook
de tweede priesterlijke dagtijd; — lauda, f. it.,
lofzang tot slot der v e s p e r in Italië;
laudàbel, adj. lat. (laudabilis, e), loffelijk, prij
zenswaard, aanbevelenswaard; — laudacisme,
n. nw.lat., lofprijzing; lofbejag; — laudaménturn, n. mid.lat., handgelofte, belofte onder
handslag; — laudatief, adj. (lat. laudativus) tot
den lof behoorende, lovende, prijzende; — laudátor, m. lat. lofredenaar; — laudátor tem
lofredenaar van den ouden tijd; —-pórisact,
laudatorisch, adj. (later lat. laudatorius) prijzend, op de wijze eener lofrede; — laudeeren
(lat. laudáre) prijzen, loven; — laudàto loco, op
de aangehaalde plaats; — laudisten, m. pl. mid.lat., lofzangers, die, door de straten trekkende,
liederen tot Gods lof (laudes) zongen, inz. in
Italië en Frankrijk (zij zongen u n i s o n o in
tegenst. met de f i g u r i s ten).
laute, adv. lat. (v. lautus, eig. het partic. van
lavare, wasschen) heerlijk, prachtig; inz. van
feesten en gastmalen.
Lava, f. it. (in 't napolitaansch heet lava een
regenstortvloed, die de straten overstroomt,
van 't it. en lat. lavare, wasschen) stoffen, die
bergen worden geworpen uit de vuurspuwende
in gesmolten toestand en die, bij het afkoelen, tot steen verharden; ook naam van een
roode kleur, gelijk die van de uitgeworpen lava.
Lavabo, n. lat. „ik zal wasschen", waschfonteintje; — lavaboblaadje, n. schenkblad met
de ampullen voor de handenwassching bij de Mis.
Lavage, f. fr. (spr. lawáaz1; van 't lat. lavare,
wasschen)'t af-, uitwasschen;— lavatie (spr. t=ts)
f. lat. (lavabo, V. lavare, wasschen) 't wasschen,
wassching; — lavatorium, n. nw.lat. waschbekken; gelegenheid om het toilet te maken; —
lavemént, n. fr. (spr. law'mán; gew. als nederl.
—ment), z. v. a. klisteer of klysma.
Lavagna, f. (spr. lawánja) district in het
Genueesche, voormalige bezitting van de graven
Fieschi; steensoort, die - inz. tot mozaiekwerk
wordt gebruikt.
—
-
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laveeren, 1) lat. (lavare, fr. laver) Pict. wasschen, eene opgedragen kleur met water verdrijven; eene teekening 1 a v e e r e n, haar door
het penseel met oostindischen inkt of met eene
andere compositie voortbrengen; — laveeren,
2) (van fr. loveer), dat ook laveien geworden is,
Mar. bij tegenwind zigzagsgewijs heen en weer
zeilen, zich schuin tegen den wind houden;
oneig. bedachtzaam dralen, behoedzaam té
werk gaan; ook allerlei uitvluchten gebruiken
(van kwade schuldenaars); omloopen, nietsdoen; — lavis, m. fr. (spr. lawi) het wasschen,
gewasschen teekening; — au lavis (spr. o lawí)
op de manier der gewasschen teekeningen; —
lavoir, n. (spr. lawoár; prov. lavador, mid.lat.
lavatorium) waschbekken, handenwaschkom.
Lavéndel, f. (mid.lat. lavendula, lavandiUa,
it. lavéndola, lavánda, fr. lavande, f., v. 't lat.
lavare, wasschen, omdat men deze plant tot
wasschen en baden gebruikte) bekend welriekend tuingewas (inz. L. vera), uit welks
bloemenmen lavendelwater (eaudelavande), lavendelolie en lavendelg e e s t bereidt.
Lavérna, f. lat. Myth. beschermgodin van
recht- en onrechtmatige winst, vandaar ook
der dieven en bedriegers.
Laveton, n. fr. (spr. law-ton; v. layette, waschlap, smeerlap, van laver, wasschen, lat. lavare)
kaardhaar, walkhaar, bij het kaarden los geslagen wol.
Lavétzsteen, (it. lavezzo, laveggio, kookpot,
kolenpot, ijzeren ketel; lat. als 't ware lebetium,
van lebes, gen. lebétis, metalen ketel, waarin
gekookt werd) Min. met talk verwante
steen, waarvan men in Zwitserland ketels,
potten enz. maakt, potsteen.
Lavine, lawine, f. (oudd. lewine, lewind,
mid.lat. lavina, labina, van 't lat. labi, afglijden,
vallen, it. lavigna, fr. lavanche, provenc. lavanca) sneeuwval, sneeuwstorting, die bij het
nederrollen van hooge bergen, inz. in Zwitserland, tot eene verbazende grootte aangroeit en
dikwijls groote verwoestingen aanricht; ook heeft
men steen- en ijslawines.
Lavis, lavoir, z. ond. 1 a v e e r e n.
Lavóro, m. ital. akkerbouw, landbouw; —
terra di lavoro, bouwland.
Law, f. eng. (spr. lá) wet, rechtswetenschap; —
lawyer, m. (spr. ld jer) rechtsgeleerde, advocaat.
Lawine, z. 1 a v i n e.
Lawka, f. russ. (van slay. lawa, bank) kraam,
winkel.
Lawn, n. eng. (spr. ldn) 1) grasvlak, open
terrein in een perk enz. ; 2) fijn linnen, nog losser
dan batist, sluierdoek, z. v. a. 1 i n o n; —
lawn-tennis, eng. bal- of raketspel, oorspronkelijk op een grasveld.
Láwo, f. tent van den Laplander.
Lawra, f. russ. (nw.gr, laoera, v. laoeros, wijd
ruim) klooster van den eersten rang, metropolitaanklooster of kloosterzetel van een metropoliet der gr. orthodoxe kerk.
Lawsonla, plantensoort, benoemd naar den
eng. arts Th. Lawson, z. v. a. a l k a n n a.
;
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lax, lat. (taxus, a, um) wijd, onbepaald; slap,
los, luchtig, ongebonden, teugelloos; – lahxif lorus, a, um, lat. Bot. losbloemig, wijdbloemig;
– laxisme, n. nw.lat. slapheid in zedelijke grond
lat. (laxitas) slapheid,-beginsl;–axt,f.
losheid van samenhang, nalating; – laxeeren
(lat. laxáre, verwijden) oplossen, afvoeren,
zuiveren; ontlasting hebben; – laxaméntum,
n. verwijding, verlichting, nalating; Jur. uitstel
van 2 maanden, weleer aan voogden toegestaan
ter uitkeering van de gelden hunner pupillen; –
laxatief, laxáns, n. afvoerend of buikzuiverend
middel; – laxantia of laxativa, pl. afvoerende
middelen.
Lay, z. la i.
Lazárus, hebr. mansn. (= E 1 e a z a r),
Godhelp; inz. naam van eenen uit de gewijde
geschiedenis (Lucas XVI, 20) bekenden melaatschen man, die later tot beschermheilige of
patroon der zieken, inz. der melaatschen, werd
gemaakt; in het algemeen: arme, door verscheiden kwalen bezochte zieke, sukkelende man,
die veel lijdt; zoo arm als Lazarus,
straatarm, zoo arm als Job; als adject.: melaatsch, besmet met l a z e r ij of 1 a z a r u sz e e r; – lazarusklap, f. eig. klap, waarmede
melaatschen hun komst aankondigen : soort
van zeer kunstig gedraaide schelp; – lazarusorde, f. geestelijke ridderorde uit den tijd der
kruistochten, die zich de verpleging, inz. der
melaatschen ter taak stelde; – lazarét, n. (it. lazzeretlo, sp. lazareto, fr. lazaret) ziekenhuis, vooral
voor soldaten, oorspr. een den H. Lazarus gewijd huis, voor melaatschen bij Jeruzalem; ook
quarantaine-huis, d. i. een verblijf in zeehavens,
waarin een tijdlang zulke personen worden gehuisvest, die uit plaatsen komen, welke men van
besmetting verdacht houdt; – lazaretkoorts,
z.v.a. hospitaalkoorts; – lazaristen,
m. pl. geestelijke orde in Frankrijk, door den
H. Vincentius van Paulo in 1634 tot het zendelingswerk opgericht; – lazaróni, m. pl. it. lazaroni (spr. latsaroni) straatgepeupel, arme lieden,
bedelaars, in Napels en Sicilië, die deels van
lastdragen en ander dagloonerswerk, deels van
bedelen en nog slechter middelen bestaan; zij
worden ook b a n c h i é r i geheeten, omdat
velen van hen op houten banken onder afdaken
slapen.
Lazerkruid of lat. lazerpitlum, geslacht van
schermdragende planten, waaruit het harsige
sap lazer, duivelsdrek, stinkende alant, vloeit en
waarvan het breedbladerige 1 a z e r k r u i d
(w i t t e e n z i a a n) maagversterkende kracht
bezit.
Lazeróle, f. (it. lazzeruóla en azzeruóla) soort
van hagedoorn; vgl. a z a r o 1 e.
Lazo, m. sp. (spr. lasso; van het lat. laquéus)
strik, valstrik, inz. van een koord gemaakte
strik, dien de Indianen in Z. Amerika zeer
behendig weten te werpen, om buffels en paarden, op te vangen.
Lazuur, lazuursteen, m. (lat. lapis lazuli,
mid.lat. lazur, lazurium; vgl. a z u u r) blauwsteen, kopererts van schoon, hoog blauwe
-
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kleur, met ingemengd zwavelkies, bij de Ouden
onder den naam van s a f f i e r bekend en
tot de edelgesteenten gerekend; hij wordt
gebruikt tot architectonische en meubelversieringen, tot steenmozaïek, tot velerlei galanterie waren enz., maar vooral tot bereiding van het
echte lazuurblauw of ultramarijn
(z. aid.); – lazuur, f. Pict. lichte overdekking
met eene doorzichtige verf, zoodat de grond
doorschijnt; – lazuurverven, daartoe ge--kleur
schikte gomverven; – lazuliet, n. blauwspaat.
Lazzo, m. it. (spr. látso), pl. lazzi, gebarenspel
bij ital. blijspelen, inz. bij de commedia dell' arte,
ter aanvulling der pauzen bij het spreken, pantomime; belachelijke gebaren, potsen; vernuftige zetten, gevatte antwoorden, geimproviseerde scherts.
Ldl., bij natuurwetensch. namen afk. voor
J. Lindley (gest. 1865).
Lea, n. eng. (spr. lie), ook lay, ley, streng, een
eng. garenmaat van 80 tot 120 threads of bouts
(draden, haspeldraden) van 1, 1 1/2 of 2 yards
lengte.
Leach, bij natuurwetensch. namen voor William Leach (gest. 1836).
Leader, m. eng. (spr. lieder; v. to lead, leiden)
eig. leider, geleider, inz. hoofd eener politieke
partij in het parlement; vandaar ook voor
leading-article, n. (spr. líéding-ártikk'l) hoofd
aan het hoofd der courant voorkomend,-artikel,
inz. politiek vertoog; – leading characters (spr.
kárekters) pl. eig. leidende, aan het hoofd staande
karakters; hoofdrollen in het eng. drama.
Leaf, n. eng. (spr. lief) blad (pl. leaves) ; – leafprint, f. afdruk van een blad.
League, f. eng. (spr. lieg) eng. afstandsmaat,
mijl, uur gaans; – ook verbond, eedgenootschap,
z. liga en landleague.
Leander, z. H e r o.
Leaseholders, m. pl. eng. (spr. líéshoolders, v.
lease, pacht) pachters.
least, adj. (spr. liest) geringst, minst, z. ond.
1 a s t.
Leather, n. eng. (spr. ledher, met geaspireerde
th) leder.
Leave, n. eng. (spr. liew) verlof.
Léb, -f. een ferment, dat eiwit doet neerslaan
en melk stremt.
Lèehe, f. fr. (spr. lèsj') dun sneetje, b. v.
vleesch, brood; ook muntvernis van de piasters.
Lecithin, f. stof, die in de dierl. en plantaard.
cellen voorkomt en kunstmatig wordt bereid
uit eierdooier, als versterkend middel in gebruik; – lecin, f. lecithin met eiwitstaal.
Leelanché-element, n. El. soort galvanisch
element, naar den uitvinder genoemd.
lesons, pl. fr. (spr. l'són; van den sing. la lecon
= lat. lectio, z. 1 e c t i e) oefeningstukken (inz.
in de toonkunst).
Lecticarlén, m. pl. lat. (lecticarii, van lectica,
f. draagstoel, rosbaar, draagbed) rosbaardragers,
slaven, door welke de oude Romeinen in hunne
draagzetels gedragen werden; in de gr. kerk:
personen, die met het wegvoeren der lijken zijn
belast, doodendragers.
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Lée°tie, (spr. t=s) f. (lat. lectio, eig. het lezen,
v. legere, lezen) onderricht, voorlezing, leeruur;
het te leeren stuk, leertaak, voorschrift; ook
berisping, vermaning; hoofdstukken uit bijbel
andere kerkboeken; - lectionarium, n.-scheof
nw.lat. bijbelsch voorleesboekin de R. Kath. kerk;
- lector, lat. of fr. lecteur, m. lezer, voorlezer:
bijleeraar op hoogescholen, die geen professor
is, taalmeester, inz. eener nieuwere taal; z. ook
o s t i a r i u s; - lector benezóle, lat. welwillende
lezer ! ; - lectóri benevólo (salutem), aan den genegen lezer (heil of groet); - lectoraat, n. nw.lat.
post van een voorlezer, van een bijleeraar; ook
een der lagere wijdingen; - lectrice, f. fr. lezeres,
voorlezeres; - lecture, f. fr. (spr. lektuur) het
lezen, lezing; belezenheid; voorwerp van het
lezen, geschrift, boek; inz. boek, dat men voor
uitspanning leest; - lecturer, m. eng. (spr.
l éktsjurrer) hulpprediker, kapelaan.
Lectisternium, n. lat. (v. lectum sternére, een
bed of spijssofa met kussens bedekken of in
't alg. in orde brengen) kussenfeesten bij de oude
Romeinen, waarbij de beelden van zekere goden
en godinnen op kostbare kussens of bedden gelegd of op stoelen gezet werden rondom tafels,
met de uitgelezenste offerspijzen voorzien.
Lector, enz. z. ond. 1 e c t i e.
Lectulus, m. lat., pl. leetuli (verklw. van
1 ectvs, bed ; dus eig. kleine bedden, legersteden)
Chir. spalkverband, verbandstukken tot het
zetten van gebroken ledematen.
Lecture, z. ond. 1 e c t i e.
Lèda, f. gr. Myth. de schoone gemalin van den
spartaanschen koning Tyndareus, die door
Jupiter in de gedaante van eene zwaan bezwangerd werd, terwijl zij zich baadde. Zij werd uit
de twee eieren, welke zij dientengevolge legde,
moeder van Kas for en Po11ux en van
Helena en Klvtwmnestra; ook de
naam van een in 1856 door Chacornac ontdekte
.asteroïde.
Ledeb., bij natuurwetensch. benamingen afkorting voor K. F. von Ledebour (gestorven
1851).
Lèdum, n. nw.lat. (v. 't gr. lédos, lëdon, oostersch struikgewas; vgl. 1 a d a n u m) plantensoort; heidegewassen; inz. Ledum palustre,
wilde rosmarijn.
Lee, n. eng. (spr. lie) Mar. lij, onder den wind
zijnde, d. i. van den wind afgekeerde zijde van
,een vaartuig, zijde van het schip, waarheen de
wind waait, in tegens t. met 1 o e f z ij d e.
Lef, barg. hebr. hart, moed, ook overmoed,
verbeelding. Wat (heeft hij) een lef 1
Lega, f. it. (sp. liga; vgl. 1 e g e e r e n 2) eig.
verbinding, verbond (vgl. 1 i g a), inz. metaal
i n g; allooi der mun--vermngi,1
ten ; - lega basra, muntmetaal van gering gehalte, sterk gemengd goud of zilver; - legábile, it.
Muz. verbonden voordracht, gebonden voor te
dragen.
legaal, adj. lat. (legti lis, e, v. lex, gent. legis,
de wet; fr. legal) wettig, wettelijk, rechtmatig,
gerechtelijk; - le pays légal (spr. pèï legaal) kie..zers, kiezersvolk; - legal tender eng. wettig be-
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taalmiddel;. - legale inspéctie, f. wettelijke
schouwing van een gekwetst lichaam of van een
lijk; - legale retie (spr. t=ts) f. gerechtelijke
lijkopening; - legalis medicina, gerechtelijke
geneeskunde; - legali modo, .langs den weg der
wet, wettelijk; - legaliter, adv. volgens de wet,
wettelijk, gerechtelijk; - legaliteit, f. nw.lat.
wettigheid, overeenstemming eener verrichting
met de wet; - legaliseeren (spr. s=z; fr légaliser)
wettigen, wettig of geldig in rechten maken;
gerechtelijk bevestigen, bekrachtigen; - legalisatie (spr. -za-tsie) f. rechtsbekrachtiging, gerechtelijke bevestiging, echtverklaring eener
oorkonde.
Legaat, legateeren, legatie, enz. z. ond.
1 e g e e r e n 1).
Legatine, f. fr. soort van half zijden, half
wollen stof.
legato, z. ligaio, ond. 1 i g e e r e n 1); - legstuur, z. ond. l e g e e r e n 2).
legatur, afgek. leg., lat. (v. legere, lezen) het
worde gelezen, men leze!
lège, adj. fr. (spr. lèzj') Mar. slechts met bal
geladen.
-last
lege, lat. z. ond. 1 e x.
legeeren, 1) lat. (legare, afzenden; vermaken)
de aandeelen in een nalatenschap toewijzen,
verordenen; - legaat of legátus, m. bij de oude
Romeinen : helper, aan den stadhouder eener
provincie toegevoegd, onderveldheer; thans titel
der gevolmachtigden van de roomsche c u r i e
en die van vele aartsbisschoppen; hoofd eener
provincie in den voormaligen Kerkelijken Staat;
z. 1 e g a t i e; - legatus a latere of de latere (stil.
papae), pauselijk gezant der eerste klasse, kardinaal-ambassadeur; ook gevolmachtigde van
den H. Stoel in zaken der geestelijke jurisdictie
voor een eenigszins groot gebied; ook stadhouder of opperbevelhebber in eene provincie van
den vroegeren Kerk. Staat; - legatie (spr. t=ts)
gezantschap; ook provincie van den Kerkelijken
Staat; - legatie-raad, m. gezantschapsraad; legaat, n. (lat. legátum) erfmaking, erflating,
schenking bij uitersten wil, gift; - legatum
adémtum, opgeheven erfmaking; - legàtum ad
pias causas, erfmaking tot vrome oogmerken,
legaat b.v. aan kerken, scholen enz. ; -1. alimentorum, vermaking van verplegingsgelden; -1, annuum, vermaking van een jaarlijksch inkomen;
- 1. conditionzátum, voorwaardelijk legaat; - 1.
dotis, vermaking van een huwelijksgift; - 1.
dotis constituendae, vermaking met het doel een
toekomstigen bruidschat bijeen te brengen; 1. f ructuum annuorurn, vermaking van jaarlijksche vruchten; legaat, bestaande in kwijtschelding van schulden; - 1. menstruum, maan
betaalbaar legaat; - 1. mobilium, ver -delijksch
roerende goederen; - 1. ornamentó--makingder
rum, vermaking der sieradiën; -1. pium annále,
jaarlijksche stichting; legaat ter jaarlijksche gedachtenisviering enz. ; - 1. purum, onvoorwaar
delijk legaat; -1. rei aliénae, vermaking van de
dingen van een ander; - 1. supellectilis, vermaking van het huisraad; - 1. usus f ructus, vermaking van het vruchtgebruik; - 1. vestium, in
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kleederen bestaand legaat; - legataris, m. bij
testament begiftigde, in zooverre hij geen erfgenaam is ; – legator, m. erfmaker, erflater.
legeeren, 2) (it. legare, van het lat. ligare, binden) twee of meer metalen door smelting met
elkander vermengen, samensmelten, a i 1 i ë er e n; bij -het schermen z. v. a. 1 i g e e r e n
(z. ald.); – legeering, ook legatuur, metaalmengsel, vermenging van edele metalen met
geringere, z. v. a. a l l i ë e r s e 1, alliage,
allooi.
Legénde, f. (v. het lat. legénda, pl., wat gelezen moet worden; in de middeleeuwen, boek,
dat de dagelijksche godsdienstige leesstukken
bevatte, v. legere, lezen) levensbeschrijving van
een heilige, heiligengeschiedenis, wondervertelling, heiligensprookje; in het alg. sprookje, ver
bij het muntwezen: omschrift-dichtng,sae;
eener munt; buitenrand der munten, die, om
het snoeien moeilijker te maken, dikwijls met
eene zinspreuk is voorzien; – legendarium, n.
boek met heiligensprookjes, verzameling van
histories der heiligen, waaruit op hun gedenkdagen voorgelezen werd; – legendàris, m. schrijver van legenden, legendenschrijver; legen
legendarisch, adj. naar-denvrtl;–gai,
de wijze der legenden, sprookjesachtig.
léger, adj. fr. (spr. lezjé) licht, vrij en ongedwongen, vlug, flink; vluchtig, lichtzinnig, onbestendig, ongestadig; oppervlakkig, onbeduidend; – légèrement, adv. (spr. lezjèr'mán) licht,
luchtig; oppervlakkig; onbedachtelijk enz. ; –
légéreté, f. (spr. lezjér'té) vlugheid, gezwindheid;
lichtvaardigheid, onbestendigheid, lichtzinnigheid.
leges, f. pl. lat. wetten, verordeningen; be-

paalde vergoeding of betaling voor zekere werkzaamheden, kopij -, expeditiegeld; z. lex.
Legger, m. nederl. voormalige inhoudsmaat
voor vloeistoffen, inz. voor arak = 578 liter; –
ook de naam der groote geteerde vaten met
drinkwater, die men pleegt aan boord te nemen;
– vaartuig, dat men bij 't kielen of timmeren van
een schip bij de hand heeft liggen, om 't een of
't ander te bergen; waker op een ledig schip.
leggiére, leggierménte of con leggerezza, it. (spr.
ledzj–) Muz. licht, luchtig, ongedwongen voor
te dragen; – leggieríssimo (spr. –riessimo) zeer
licht of vluchtig.
Legioen, legio, n. lat. (legio, pl legiónes) bij
de oude Romeinen de grootste legerafdeeling,
eerst 3000, later tot 6000 man en meer sterk;
ook in Frankrijk sedert Napoleon de benaming
voor de groote afdeelingen der nationale garde
(legion, spr. lezjon); in 't algemeen groote, onbepaalde menigte, schaar; – legion d'élrangers,
fr. (spr. lezjóI detranzje) vreemdelingenlegioen;
– legion d'honneur (spr. lezjon doneer) het eerelegioen, legioen van eer, eene fransche orde tot
belooning van uitstekende diensten en talenten;
– legionair, m. (lat. legionarius) soldaat van een
legioen; medelid of ridder van het legioen van
eer; – ze zijn legio, d. i. ze zijn talrijk; vgl.
Marc. 5, 9.
Legis, de fijnste perzische zijde.
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Legislatie (spr. t=ts) f. lat. (legislatio, d. i.
eig. inbrengen of voorslaan eener wet; vgl. 1 e x)
wetgeving, wetgevende macht; – legislatief, adj.
nw.lat. wetgevend, de wetgeving betreffende ; -,
legislator, m. lat. wetgever; – legislatuur, f.
nw.lat. wetgevende vergadering of macht, wetgevend lichaam, regeering.
Legist, m. nw.lat. (van lex, z. ald.) wetkundige,
inz. leeraar van het wereldlijk recht, aanhanger
van het rom. recht in de middeleeuwen, in
tegenst. met d e c r e t i s t (z. ald.).
legitiem, adj. lat. (legitimus, a, um, v. lex,
genit. legfis, wet) als adverb. ook legitime, wettelijk, rechtmatig, wettig, met recht; echt, in
huwelijk geboren; – legitima, of legitima pars of
portie, wettig erfgedeelte of rechtmatig erfdeel,
legitieme portie; – legitima acquisitso,
f. rechtmatige verwerving; – 1. causa, rechtmatige oorzaak of zaak; – 1. de f ensio, rechtmatige
verdediging; – 1. possessio, rechtmatig bezit; –
legitimum impediménium, n. rechtmatige, geldige verhindering, b.v. van niet-verschijning
voor het gerecht; – legitimus heres of heres ab
intestáto, z. heres; – legitimeeren, nw.lat. (fr.
légitimer) wettigen, geldig maken, voor rechtmatig, voor echt of eerlijk verklaren, als in echt
geteeld beschouwen, echten; de echtheid of geldigheid bewijzen; – zich legitimeeren, zijne volmacht toonen, zijn recht bewijzen, zich recht
legitimaris, m. wettelijke erfge--vardigen;–
naam; – legitimatie (spr. tie=tsie) f. echt- of
geldigverklaring, erkenning der bevoegdheid als
erfgenaam; het echten of vereerlijken van een
buiten huwelijk verwekt kind; ook erkenning
van de volmacht, b. v. van eenen gezant; geloofsbrieven, bewijzen van echtheid, het door
de regeering afgegeven bewijs omtrent den
stand, den naam, den ouderdom, de geboorte
een persoon; – legitimiteit, f.-platsenz.v
wettigheid, rechtmatigheid, echtheid, eerlijke
geboorte ; inz. wettigheid der erf- en troensopvolging, geboorterecht als grond der staatsmacht, in dezen zin het eerst in 1814 op het
Weener congres door Talleyrand gebruikt ; –
legitimísten, m. pl. aanhangers en voorvechters
der legimiteit, d. i. van de grondstelling, dat de
vorstelijke waardigheid, evenals andere privaatrechten, een erfelijk recht is, onafhankelijk van
den wil des volks; in Frankrijk die partij, welke
alleen den ouderen tak der Bourbons als tot de
regeering gerechtigd erkent; – legitimfstiseh,
adj. de rechtmatige regeering en het beginsel der
legitimiteit aanhangende; – legitimísme, n. leer
en grondstellingen der legitimisten.
Legno, m. it. (spr. lényo = lat. lignum) hout;
vandaar col legno, Muz. met het hout van den
strijkstok (niet met het haar).
Legograaf, m. lat.gr. (vgl. lex) wetschrijver.
Legographologie, f. (van lat. legere, gr. legein r
lezen, zeggen enz. en gr. gráphein, schrijven) leesen schrijfleer; – legologie, f. gr. leeskunst, leesleerkunde.
Légua, f. sp. (port. legoa, provenc. legua, lega,
it. lega, mid.lat. leuca, leuga, lega, fr. lieve; een
oorspr. eelt. woord, beteekenende platte steen,
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mijlsteen) vroegere spaansche mijl van verschillende lengte, 5555,555 tot 6687,24 meter.
Leguaan, m. (sp. iguana, z. ald.. uit de taal
van Haïti) N. H. kamhagedis, ongeveer 1 1/2
meter lang, inz. in W.-Indië; ook: Mar. kleedsel
van touw om de raas, mede dienende ter ver
bindwerk der raas; s 1 o e p s--vangihet
1 e g u a a n, gordel van touwwerk voor aan
eene sloep gebonden, om haar voor beschadiging
te vrijwaren.
Legulèjus, m. lat. (v. lex, genic. legfis, wet)
slecht advocaat of zaakwaarnemer, r a b u1 i s t; — legulejísme, n. nw.lat. slecht zaakbeheer.
Legámen, n., pl. legumina, lat. (v. legere, lezen,
plukken, inzamelen) huls, peulvrucht; — legumine, f. peulvruchtstof, planten-caseine; vgl.
c a s e In e; — leguminosen, pl. (nw.lat. leguminosae) peulgewassen, peuldragende planten.
Legusta, f. it. zeekreeft; vgl. 1 a n g u s t e n.
Leibnitzianisme, n. de idealistische wijsbegeerte of het kosmologisch monadenstelsel van
den wijsgeer L e i b n i t z op het einde der
17de eeuw.
Leila, f. arab. vr.naam (lailá, eig. de nacht);
— leilet, pl. heilige nachten bij de Mohammedanen.
Leimonaden, z. n y m p h.
Leioeephalus, m. gr. (van leios, glad, effen en
kephale, hoofd) gladkop, soort van hagedis ; —
leiocladus, a, um, lat. Bot. met gladde takken;
leiodérmiseh, adj. met gladde of naakte huid; —
— leiokárpiseh, adj. met gladde vruchten; —
lelokoom, n. aardappelstijfsel, tot verdikking
der verf in de katoenfabrieken; — leiopbCllnm,
n. gladblad, eene soort van heidegewas; — leiopus of liopus, m. Med. platvoet.
leipogrammatisch, z. v. a. 1 i p o g r a m m at i s c h (z. ald.).
Leisl., bij natuurwetensch. namen afk. voor
J. Ph. Leister (gest. 1813).
Leisting, leesling (vgl. dui. Leistung, wat men
verricht) f. verrichting, werklevering; ook gij ze
ling.
Leitmotief, n. (dui. Leitmotiv) telkens wederkeerende muzikale phrase, kenmerkende melodie, vooral in Wagner's stukken.
Lej., bij natuurwetensch. namen afk. voor A.
I. S. Lejeure (gest. 1858).
Lekanomantie (spr. t=ts) f. gr. (van lekané,
f. schotel) waarzeggerij uit bekkens of schotels
vol water.
Lekkage, f. (nederl. van í e k, l e k k e n, met
een fr. uitgang) het uitlekken, vermindering
eener vloeistof door het onvolkomen sluiten
der vaten (fr. coulage); ook aftrek in den han
-del
voor dat verlies.
Lela of Lelo, m. slay. Myth. god der liefde,
zoon van L e d a; — eeretitel, dien de Mooren
aan vrouwen geven, welke zij hoogachten; — lela
Maria, eig. dame Maria, de moeder van Jezus.
Lélïe, f. (v. 't lat. li-lium, gr. leirion) bekend
bolgewas met schoone bloemen; — leliegroschen
(spr. —grosjen), leliegulden, vroegere goudmunt
van Lubeck met eene lelie gestempeld; — leliesteen, z. enkriniet.
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Lema, z. lemositeit.
Leenbus, m. gr. (lémbos) bark, boot, sloep der
Ouden; — lembárehus, m. sloepvoerder.
Lemma, n. gr. (lèrrmma, eig. het genomene, van
lambánein, nemen) aanneming, voorloopige
stelling; leer- of hulpstelling uit andere wetenschappen; leus, lijfspreuk, woord bij een d ev i e s (z. ald.); ook titel, inz. het te verklaren
woord, dat aan het hoofd van een artikel, aanmerking, enz. geplaatst is.
Lemming, m. noorw. en deensch (zw. lumik) groote woelmuis (Hypudaeus lemmus)
in N.Europa, inz. in Lapland, Noorwegen en
Siberië.
Lemna, f. gr. (eig. plant in stilstaand water,
verwant met limné, stilstaand water) waterlinze.
Lemnische aarde (van 't gr. eiland L e mn o s) z. v. a. bolus (z. ald.).
Lemnískus, m. gr. (lémnískos, v. lens, wol)
wollen band, kussen als verband; — lemniskaat,
f. Math. slingerlijn, eene kromme lijn van den
4den graad in de gedaante eener 8.
Lemositeit (spr. s=z) f. nw.lat. (v. 't lat.
lema, gr. lëmé, f. oogslijm, oogboter) Med. smerigheid of dracht der ooghoeken door zoogenaamde oogboter.
Lemur, z. m a k i; pl. lemuren (lat. lemures)
bij de 'Romeinen nachtgeesten of afgescheiden
zielen, spoken; — lemnrii n, lemuralién (lat.
Lemuria) n. pl. in Mei gevierd feest ter verzoening en verbanning van de lemuren.
Lena, Leentje, vr.naam, verkorting en verklw.
van H e l e n a (z. ald.).
Lenaea, f. gr. (lemur., v. lens, wijnpers) wijnoogstfeest te Athene, gepaard met allerlei wedspelen (naar L é n a i o s, een bijnaam van
Bacchus).
Lenardstralen, pl. vliegende elektronen, kathodestralen door het aluminiumvenstertje
eener luchtledige buis ontsnapt, naar hun ontdekker. genoemd (1894) ; zie b e t a-s t r a 1 e n.
Lendemain, m. fr. (spr. lándemen; voor le en
demain, le, de, en, in, demain, morgen, prov.
deman, van lat. mane, morgen) de volgende dag,
dag, welke gevolgd is of volgen zal op dien,
waarvan men spreekt; inz. dag na de bruiloft.
Leniëntia, n. pl. lat. (v. lenire, verzachten)
Med. verzachtende middelen, ook verweekingsmiddelen; — lenitief, n. nw.lat. verzachtingsmiddel; ook wel z. v. a. p a 11 i a t i e f (z. ald.);
— lenitief, adj. verzachtend.
Lèno, m. pl. lenónen, lat. (lenónes) koppelaar,
hoerenwaard; slavenhandelaar, inz. in de oudrom. blijspelen; — lèna, f. koppelaarster; —
lenocineeren (lat. lenocindre) koppelen; — lenocinium, n. hoerenwaardschap, koppelarij.
Lenore, z. Eleonore.
lens, adj. ledig, zonder vocht; — 1 e n s p o mp e n, door middel van pompen van water bevrijden; — als subst. f. de lans, waarmede de
walvisch wordt afgemaakt; — lensen, den wal
afmaken; — lenzen, het schip-vischmetdln
vlak voor den wind laten loopen.
lentándo, lentement, enz. z. ond. lento.
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Lentapapier, n. Phot. soort chloorbroomzil- en zilverblad, en leonische of lionische galons, .passementen enz.
verpapier voor afdrukken.
Leonore, z. Eleonore.
lentici f olius, a, urn, lat. Bot. (van lens, gen.
Leontiásis, f. gr. (v. léón, genit. léontos, leeuw)
lends, linze) linzebladerig; – lentleulair, adj.
lat. (lent-iculáris, e, van lentzcula, linze) lins- of Med. leeuwengezicht, arabische melaatschheid,
lensvormig; – lenticulaire, n. fr. of lenticulair die het aangezicht door zwelling op dat van den
mes, Chir. lensvormig mes ; – lenticuliet, nw.lat. leeuw doet gelijken; ook z. v. a. e 1 a p h a n t i aof p h a e i e t, gr. m. lens- of linzesteen, pen- s i s (z. ald.); – leontódon, n. leeuwentand, koening- of vruchtsteen, eene soort van kleine bloem, eene plant; vgl. t a r a x a c u m; – leonschroefvormige slakversteeningen, inzonderheid topetálon of leontopodium, n. leeuwenklauw,
in Egypte en in Zwitserland; – lentigo, f. lat. I een plant; – leopard, m. (gr. leopardos, van león,
Med. linzevlek, levervlek; pl. lentigines, zomer- leeuw, en pardos, panter; lat. leopárdus), op
sproeten, ook levervlekken; – lentigineus, adj. den tijger gelijkend roofdier in Afrika, luipaard
(lat. lentiginosus, a, um) zomersproetig, vol (Fells pardus) ; in de wapenkunde : houding van
zomersproeten; – tentfitis, f. z. v. a. p h a c i t i s, den leeuw zoo als in 't engelsche wapen, met
voorwaarts gewend gezicht en opgeheven rechter
z. ald.
lento, it. (= lat. lentus, a, um) Muz. langzaam, voorpoot.
Leopold, oudd. mansn., ontstaan uit L i u t gerekt; – lento assái en lento di molto, zeer langzaam; – lenlándo en lentánte, vertragend, al b o 1 d (oud-hoogd. Liutpald) d. i. de volkskoene,
meer en meer langzaam; – lentement, adv. fr. de dappere of moedige voor het volk; – Leo(spr. lant'man) langzaam, zachtjes aan; – len- poldíne, vr. naam : de moedige.
Leopontopódium n. Bot. e d e 1 w e-i s s z. a.
tesceerend, lat. (van lentescére, eig. taai worden)
sluipend, inz. van ziekten; – lentor, m. taaiheid, en gnaphalium.
Lepadieten, m. pl. gr. (v. lepas, schelpslak)
kleverigheid, inz. Med. taaiheid der sappen.
Leokadius, m. en Leokadia, f. gr. namen, de versteende schelpslakken, versteende eendenmosselen.
vriendelijke, zachte.
Lépero, m. sp. (waarsch. v. 't sp. en gr. lepra,
Leonard, Leonhard, (v. lat. leo, leeuw en hard,
V. got. hardus, hard) mansn.: sterk als een uitslag, z. ald.) in Mexico bedelaar en lastdrager,
lazarone; gepeupel van de laagste soort.
leeuw, leeuwenhartig dapper, moedig
lepidanthisch, adj. gr. (v. lepis, schub, schild,
Leonina, f. rom. goudmunt van 4 2/3 s c u d i,
onder paus Leo XII geslagen; – het leoninische en ánthos, bloem) met schubvormige bloemen; –
Rwne, de leoninische stad (it. citta leonina) of lepidium, n. lat. (gr. lepídion) kers (eene plant) ; –
Leostad het door paus Leo III en inz. Leo IV lepidine, f. in de kers voorkomende stikstofhouin de 9de eeuw met een muur omgeven, op den dende base; – lepidódisch, adj. gr. (lepidoeides)
rechter Tiberoever gelegen gedeelte van Rome, schubbig, schubvormig, schilferig; – lepidoden
dat het Vaticaan, de St. Pieterskerk, het Kas- dërnepl. (v. déndron, boom)vo.orwereldlijkeschubteel San Angelo en verscheiden kerken, kloo- benboomen, boomachtige lykopodiacëen met op
sters, staatsgebouwen enz. in 30 à 40 straten schubben gelijkende bladnerven; – lepidoide, f.
bevat en waartoe thans zich het wereldlijk be- Anat. schubnaad aan den schedel; – lepidokrokiet, n. Min. schilferig-vezelige bruinijzerzit van den paus beperkt.
leoninisch gezelschap, (lat. sociotas leonina; steen; – lepidolith of lillalíth, m. schilfersteen,
v. leo, . genit. leónis, leeuw) leeuwengezelschap, schilferige glimmer van lilaroode kleur; – lepid. i. zulk eene onrechtmatige vereeniging of doptra, n. pl: insecten met vier naakte vleugels,
gemeenschap, waarin alle voordeelen of een on- met een soort van stof bedekt, zooals de vlinder,
evenredig groot voordeel aan een of eenigen te stofvleugeligen; – lepidopterieten, m. pl. ver
vlinders of afdrukken van vlinders in-stend
beurt valt, terwijl het gevaar en de schaden door
een of meer van de overige deelnemers moeten steen; – lepidopterologie, f. leer, kennis der vlingedragen worden (met zinspeling op den leeuw ders; – lepidosarkbma, n. Med. schubbig vleeschin de bekende eesopische fabel) ook leoninisch gewas in den strot; – lepidósis, f. schubbenuitslag; – lepidótisch, adj. schubbig, geschubd; –
verdrag genoemd.
leoninische of lebnische verzen, berijmde lepidolus, a, um, lat. Bot. schilferig, met anders
hexameters of pentameters, bij welke het mid- gekleurde schubben.
Leporéllo, m. it. (pl. leporelli; van lat. leilus,
den en einde van ieder vers met elkander rijmt
(naar eenen dichter uit de middeleeuwen, L e o haas) haasje; – leporinus, adj. lat. op den haas
of L e o n i u s, dus geheeten). Reeds bij de gelijkende, haasachtig; – oculus leporinus, hazen
labrum leporinum, hazenlip. vgl. 1 a b i urn;-og;–
ouden treffen we zulke verzen aan o. a. bij
Lucretius I, 311; bij Ovidius Amores 2, 5, 31; – leporide, m. bastaard van een konijn en een
I ristia, 1, 6, 32; bij Properlius 3, 16, 2; 3, 13, 29. haas.
Lepra, f. gr. en lat. (van 't gr. leprós, ruw,
leónisch of liónisch goud ook lyóniseh goud,
clinquant (waarsch. naar de stad Lyon schilferig, voor leperós, v. lépos, schaal, schub)
in Frankrijk) onecht goud, uit zuiver koper en melaatschheid, schurft, ruidigheid, 1 e p r o zie,
zink vervaardigd; – leonisch zilver, onecht zil- 1 e p r o o s d ij ;– leproos, adj. (lat. leprósus, a,
ver, uit koperstaven bereid, die met bladzilver um) melaatsch, schurftig, ruidig; – leprozen,
overtrokken zijn; vandaar ook 1 e o n i s c h e pl. melaatschen, schurftigen; – leprósis, f. gr.
b 1 o e m e n, kunstige bloemen uit onecht goud- z. V. a. 1 e p r a; – leprásus, m. melaatsche; –
-
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leprosoríum, n. barb. lat. leprozenhuis, (fr. leproserie) huis ter verzorging van melaatschen.
Lépais, f. gr. (v. lambánein, nemen) het ne
aanneming, aangenomen stelsel ; Med. aan--men;
val eener ziekte.
Leptochróa, f. gr. (van leptós, é, ón, dun, fijn)
dunne, fijne huid, vlies; - leptocladus, a, um,
lat. Bot. met fijne takken; - leptográphiseh, adj.
fijn of klein geschreven; - leptoloog, m. spitsvondige, kleingeestige ; - leptologie, f. spitsvondigheid, kleingeestigheid; - leptomerie, f. dunheid,
dunne, fijne gesteldheid; - lepton, n. kleine pasmunt der oude Grieken, ongeveer = 1/8 cent;
ook nw. gr. kopermunt = 1/1 . drachme = 1 /2 cent
(eig. = 1 fr. centime); - leptophonie, f. fijnstemmigheid; - leptophfllisch, adj. dunbladig; leptóthrix of leptotrichus, m. dun- of fijnharige; leptotriehie, f. dunharigheid; - leptyntika, n. pl.
(v. leptynein, dun maken) Med. verdunnende
middelen; - lept f sme, n. dun of mager worden,
vermageren; - lepfrion, n. dunne bast of bolster,
schaal, vlies.
Lepus, m. lat. haas z. onder 1 e p o r e 11 o.
Lerèma, n. Leremasis, f. z. 1 e r o s.
Lernaea of Lernaeen, n. pl. gr. (Lernaia) oudgr.
geheime dienst van Demeter in 't vlek L e r n a
in Argolis; - lernasche slang, z. h y d r a.
le roi regne et ne gouverne pas, fr. (spr. le rod
renj' e ne goevern' pa) „de koning regeert, maar
bestuurt niet," grondstelling der constitutioneele
monarchie.
Léros, m. ook lerèma, n. en lerèsis, f. gr. (van
lèrein, dwaas of onnoozel spreken of handelen)
gesnap, kinderachtige praat, inz. het kindsch
worden in hoogen ouderdom.
Les., bij natuurwetensch. namen afk. voor
R. P. Lesson (gest. 1849). =^
lesbisch, adj. van L e s b o s, een gr. eiland
in de Egwische zee;- lesbische liefde, f. onnatuurlijke ontucht der vrouwen onder elkander,
ook sapphische liefde (naar Sappho) genoemd.
Lesehe, f. gr. (lesché, v. legein, spreken) plaats,
waar men samenkomt om te spreken, verzamelen uitspanningsplaats voor lediggangers ; beraad
raadsvergadering.
-slagin,
lèse-majesté, f. fr. (spr. lèz' mazjeste) gekwetste,
beleedigde majesteit.
Lesgis, pl. turksche lichte ruiterij.
Lesineeren (spr. s=z) fr. (lésiner) krenterig,
inhalig zijn; - lesinerie, f. krenterigheid, inhaligheid.
Lessus, m. lat. treurzang, klaagzang, lijk klacht.
Lest,, m. fr. (van het nederl. 1 a s t) ballast; lestage, f. (spr. lestáázj') het inladen van ballast,
beballasting.
Leste, adj. fr. (spr. lest'; van hgd. listig, met
afwerpen van het suffix, oudd. listic, kunstrijk,
sluw, got. listeigs, listig, van lists, list) licht, vlug,
behendig; - lesto, it. Muz. vroolijk, vlug.
le style c'est l'homme, fr. (spr. le stiel sè làm)
„de stijl is de mensch", d. i. uit den stijl kan
men het karakter des schrijvers opmaken, de
stijl.. is het spiegelbeeld van het karakter (een
stelling van Buffon).

let, eng. laten, verhuren; - to (spr. toe) let, te
huur.
letaal, adj. lat. (letàlis, e, van letum, de dood)
doodelijk; - letatiteit, f. nw. lat. doodelijkheid.
l'Etat c'est moi, fr. (spr. léta sè moá) „de Staat
ben ik," gezegde, toegeschreven aan Lodewijk
XIV en veel gebruikt om den hoogsten graad van
het absolutisme te kenschetsen, zooals dat tijdens
dien vorst in . Frankrijk bestond.
Lethargie, f. gr. (lethargia, van létha, het vergeten, vergeetachtigheid, vergetelheid) Med.
slaapzucht, doodslaap, inz. die soort van slaapzucht, waarbij de zieke gewekt kan worden en
bezinning heeft, doch terstond weder inslaapt;
ook ongevoeligheid, zorgeloosheid, slaperigheid; lethárgisch, adj. slaapzuchtig; slaperig, zorgeloos, gevoelloos,
Lèthe, f. gr. (v. léthesthai, vergeten) vergetelheid; Myth. stroom der vergetelheid in de onderwereld; - lethógnomika, f. vergeetkunst, aanleiding tot vergeten.
Lto, f. gr. naam van L a t o n a (z. aid.); ook
eene in 1861 door Luther ontdekte asteroide.
Letten, m. pl. een slavische volksstam, die
de voornaamste bevolking van Lithauen uit
-makt;
vandaar l e t t. i s c h e t a a 1 enz.
léttera di cámbio, f. it. wisselbrief, wissel.
Letterhout, n. dicht, hard, roodbruinachtig
hout in Guinea, welks aderen vaak op letters
gelijken.
Lettre, f. fr. (van het lat. littéra, f. boekstaaf,
letter, pl. litterae, schrift, brief) 1) 1 e t t e r,
schrift; vandaar avant la (of toute) lettre, voor het
schrift of het onderschrift (op koperen platen),
de eerste en beste afdrukken, die voor het ingriffelen van 't onderschrift gemaakt worden;
in tegenstelling met avec la lettre, met het onderf aires (spr. -da f èr),
schrift; - 2) brief; - lettre d'affaires
brief over zaken, handelsbrief; - 1. d'avis (spr.
-wi) berichtsbrief, adviesbrief; - lettre de cachet
(spr. kasje), verzegelde brief, koninklijke ge-

heimbrief, naam der beruchte koninklijke bevelen tot inhechtenisneming (voor de groote fr.
omwenteling), van welke een schromelijk misbruik is gemaakt; - 1. de change (spr. -sjanzj')
wisselbrief, wissel, vgl. c h a n g e; -1. de créance
(spr. -kreáns') geloofsbrief; -1. de faire part (spr.
f èr par), kennisgeving; -1. de grosse, in het han
bodemerijbrief; - 1. de marque (spr.-delsrcht,
-mark') en 1. de represailles (spr. reprezálj'),
kaperbrief, van de regeering uitgaand verlof tot
zeerooverij ; - 1. de répit (spr. -répí), uitstel- of
respijtbrief voor een schuldenaar of bankbreukige; -1. de voiture (spr. -woatí tlr'), vrachtbrief;
- 1. patente, (spr. -patánt') een koninklijke open
of voor openbaarheid bestemde brief; - gelettriseerde verzen, verzen, waarvan al de woorden
met dezelfde letter beginnen.
Lëu, m. (leeuw) pl. Léi, sedert 1868 munteen
Roemenië, van 100 bani (para) = 1 frank-heidn
= 47/2 cent.

Leuca, f. lat. mijl, gallische mijl van 150 rom.
schreden.
Leuce, f. gr. (leuké, V. leukos, wit) Med. witte
melaatschheid; - leucisme, n. of albinisme, n.
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ziekelijke ontkleuring der opperhuid, zooals die
zich , vertoont bij de a l b i n o s (z. ald.); leuciet, n. gr. witte of vulkanische granaat, een
tot de kiezelzure verbindingen behoorende delfstof, inz. in Beneden-Italië; - leucitis, f. ontsteking van het wit in 't oog; - leucitoéder, m. gewone kristalvorm van het leuciet, z. v. a. t r apezoëder.
Leuck., bij natuurwetensch. namen afk. voor
F. S. Leuckart (gest. 1843).
Leudum, n. mid. lat. Jur. (ook leudus, leudis,
oudfrank. leudi, angels. leodgeld, van leod, volk,
man) weergeld; leenplicht; - leudesamium, n.
leenseed, huldiging, hulde.
Leukwmie, f. (van 't gr. leukos, e, on, helder,
zuiver, wit) witbloedigheid, een soort van bloedbederf; - leukwthiops, witte moor, z. v. a.
kakkerlak of albino (z. ald.); - leuka thiopie, f. toestand of het voorkomen van
zulk een mensch; - leukangitis, f. Med. ontsteking der lympha-vaten; - leucocarpus, lat. Bot.
witvruchtig; - leucodermis, lat. Bot. witbastig;
- leukoe ten, pl. witte bloedlichaampjes in liet
bloedserum, deeltjes protoplasma, ten getale van
6-8000 in een mM$ bloed. Het zijn de bestrijders van de bakteriën;- leukolfth, m. witte steen,
z. v. a. l e u cie t; - leukbma, n Med. witte vlek
op het hoornvlies van het oog; - leukomateus,
adj. daarmede behept, daaraan lijdende; - leukoplaeie, f. witte ingekorven plekken op de
tong; - leukoplast, f. witte zalf op cretonne, als
hechtpleister in gebruik; - leukomorie, f. (van
leukos, voor : bleek, zwakkelijk, enz.) rustelooze
zwaarmoedigheid, krankzinnigheid, waarbij de
lijder gaarne eenzame, sombere plaatsen opzoekt; - leukopathie, f. bleekzucht; - leukopáthiseh, adj. bleekzuchtig; - leukophaan, n. eig.
witglanzend: een mineraal in Noorwegen; leukophagium, n. spijs uit amandelmelk en
hoendervleesch, vroeger bij de tering vaak gebruikt; - leukophlegmatie (spr. t=ts) f. huid- of
bleekwaterzucht; - leukophobie, f. vrees of
schuwheid voor de witte kleur; - leukorhódon,
n. Bot. witte roos; - leukorrheea, witte vloed bij
het vrouwelijk geslacht; - Leukothëa, f., z.
I n o; ook de naam van een in 1858 doorLuther
ontdekte asteroide.
Levade, z. ond. leveeren.
Levaill. (ook Vail.), bij natuurwetensch. namen de afk. voor F. Levaillant (gest. 1824).
Levain, m. fr. (spr. leu>en) zuurdeeg, gist.
Levàna, f. rom. Myth. (v. leváre, opheffen)
godin, onder wier bescherming de pas geboren
kinderen stonden, indien de vader hen van den
grond ophief en zich daardoor bereid verklaarde,
voor hunne opvoeding te zorgen; vandaar ook
titel van paedagogische werken.
Levant, m. doorgaans f., it. (levánle, m. in
't algemeen oosten, ochtend, v. levare, heffen,
levarsi, zich verheffen, opgaan) Oosten, oostelijke
Streken, alle van Italië af naar het oosten liggende landen aan de Middellandsche zee tot aan
den Euphraat en den Nijl; meer bepaald: de
kusten van Klein-Azië (Anatolie) en Syrië; ook
soldaat op de turksche galeien; - levánters, m.
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pl. Mar. zware westenwinden en stormen op de
kusten van Syrië; - levántisch, levántsch, adj.
oostersch, oostelijk, morgenlandsch; - levantscheaseh,asch uit het roquette- kruid,
tot bereiding van zeep en kristalglas dienende;
- levantsche koffie arabische koffie enz. ; - levantjjn, m. nakomeling van een in Egypte woonachtigen Europeaan; - levantinos of levantíseos,
m. pl. levantvaarders, spaansche, naar de Levant bestemde schepen; - levantine, f. fr. oorsp.
oostersche effen zijden stof; - - levantins, pl.
(spr. lewanten) eng. en fr. lichte lakens, die inzonderheid naar den Levat gaan.
Levàtïe (spr. t=ts) f. lat. (levatio, van leváre,
heffen) opheffing, inz. van de hand bij het maat
lat. eig. opheffer; Med.-slan;evátor,m.w
ophefspier; - levatorlum, n. Chr. een chirurgisch
werktuig, beter e 1 e v a t o r i u m (z. ald.); - levee. z. ond. leve eren.
leveeren, fr (lever = lat. levà re, heffen, oplichten, verheffen; v. lévis, licht) in de rijkunst een
paardtotcapriolen, passaden, courb e t t e n africhten; Kmt. een protest leveeren,
d. i. over eenen wissel gerechtelijk een p r o t e s t laten opmaken; - leváde, f. opheffing van
een afgericht paard met de voorpooten; - levée,
f. fr. heffing, inzameling; Mil. lichting, werving;
in het kaartspel; slag, trek; de meeste slagen;
- levée en masse (spr. lewé' an mass') volkswapening; algemeen opontbod, alg. oproeping te
wapen; volksopstand ;-levee, n. eng.(spr. lewie)z.
v. a. fr. 1 e v e r (z. ald.); in N. Amerika daarèntegen: avondbezoek, avondgezelschap; - lever,
m. (spr. lewé) het opstaan (uit het bed), tijd van
het opstaan; ochtendbezoek, morgenopwachting
bij groote heeren en vorsten; ook een kaartspel.
Levelers, m. pl. eng. (spr. lévvillers, v. to level,
gelijk maken) eig. gelijk- of effenmakers; godsd.staatk. sectie in Engeland vooral ten tijde
van Cromwell.
Leverancier, m. nederl. met fr. uitgang (v.
1 e v e r e n, fr. livrer, en voorts van 't min gebruikelijke fr. livrancier) leveraar van waren, hij,
die het leger, het hof enz. voorraad levert; leverdntie (spr. t = ts) f. levering, aflevering.
Lever de rideau, fr. (spr. levee de ridos) voorstuk(je) bij een schouwburgvoorstelling, eigenl.
't gordijn-optrekken.
Levertraan (oleum jecori-s asélli), een vette olie
uit de lever van den kabeljauw, als volksmiddel
tegen jicht, en inz. als artsenij tegen klierziekte,
vooral bij de zoogen. engelsche ziekte, bekend.
Levetz-steen, z. v. a. 1 a v e t z s t e e n (z. ald.).
Levi, hebr. mansn. (lêun, van lawah, zich aan
iemand hechten, hem begeleiden, arab. lawaj,
vlechten,omkransen)de aanhankelijke, getrouwe;
ook de bekranste; inz. zoon van den aartsvader
Jakob bij Lea (vandaar L e v i e t e n, z. ald.).
Leviet, ni. hebr. (lat. tevites, levita, gr. leuités,.
van 't hebr. lêwi; vgl. L e v i) bij de voorm. Joden, afstammeling van L e v i (z. ald.), lid van
den stam Levi, eene soort van priesters; ook
priesterhelper in de R. Kath. kerk; - levitieus
(stil. liber) m. derde boek van Mozes, dat godsdienstwetten, inz. aangaande offers, en in 't al-
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gemeen verordeningen voor de L e v i e t e n
enz. bevat, vandaar : iemand de l e v i et e n 1 e z e n, d. i. hem doorhalen, scherpe ver
toevoegen enz.; — levíte, f. fr. soort-wijtnge
van zeer wijde vrouwekleederen; — Ievïtonarium,
n. barb. lat. monnikspij zonder mouwen, voormalige kleeding voor egyptische monniken.
Leviathan, m. hebr. (liurjálhdn, eig. de of het
geslingerde, van 't arab. lawaj, draaien, winden)
in de latere joodsche en christelijke legende: demonisch ondier, monsterachtig waterdier. groote
slang, krokodil (Job, III, XL en XLI); zeemonster; vandaar dat men ook groote zeeschepen dien
naam pleegt te geven.
Levicowater, n. arsenik- en staalhoudend mineraalwater uit Levico in Zuid-Tirol.
levigeeren, lat. (levigáre) glad maken; Chem.
vaste lichamen op den wrijfsteen tot poeder
wrijven; — levigátie (spr. t=ts) f. (lat. levigatio)
gladmaking; fijnwrijving; — levigátor, m. scheermes met een schutblad voorzien; fijnwrijver in
Reichenbáchs toestel tot bereiding van beetwortelsuiker.
Levir, m. lat. Jur. broeder van den man, zwager; — leviraats- huwelijk, n. huwelijk tusschen een
vrouw en den broeder van haar overleden man
bij de Joden. Deuteron. 25, 5.
levis notae macula, lat., z. macula.
Levite, Levítieus, z. ond. 1 e v i e t.
leviter, adv. lat. (v. lévis; vgl. 1 e v e e r e n)
licht, oppervlakkig, ter loops.
Levrier, m. fr. (spr. lewrjé; ital. levriere, v.
mid. lat. (canis) leporarius, hazenhond, hond
voor de hazenjacht, windhond, en dit van lepus,
gen. lepóris, haas, fr. lièvre) hazenwind(hond),
windhond; — levrette, f. (spr. lewrét') wijfjeswindhond.
Levulose, f. Chem. vruchtensuiker uit zoete
vruchten en druiven bereid, kleurloos, vormt een
gomachtige massa.
Lewénd, m. turk. eig. levantijnsche matroos;
krachtige jonge man.
lex, f. (genit. legis, van lëgére, verzamelen, uitzoeken, of v. ligare, binden) lat. voorschrift, ver
regel, wet, gebod; — hac lege, onder-ordenig,
voorwaarde enz. ; — lege artis (afgek. 1. a.) naar
den regel der kunst, voorschriftmatig; pl. leges,
wetten, verordeningen, z. ook afk. art. ; — contra
lefes, tegen de wetten; — lex abrogáta, afgeschafte
opgeheven wet; — lex et regio, eig. wet en streek
of gewest, d. i. 's lands wijs, 's lands eer; — 1.
f orensis, gemeenteverordening; — 1. f undameníális, grondwet; — 1. inertiae, Phys. wet der volharding, der traagheid; — 1. moràlis, redewet; —
1. municipalis of statuaria, gemeentewet; ook
statuten eener stad, enz. ; — 1. natürae, natuurwet; —1. obsoléta, verouderde, in onbruik geraakte wet; —1. permissiva, veroorlovende wet; — 1.
positiva, een willekeurige wet; — 1. praeceptiva,
gebiedende wet; —1. prohibitiva, verbiedende wet,
verbodswet; —1. sumtuaria, wet tegen de weelde,
tegen overtollige uitgaven; — 1. vestiaria, kleederwet of wettelijke verordening op de kleederdracht; — lex duodécim tabulàrum, wet der 12
tafelen bij de oude Romeinen.

LIARD

Lexidion, n. gr. (v. lexis, rede, uitdrukking,
woord; van légein, spreken, zeggen) woordenboekje, klein woordenboek; — lexicon, n. (van
lexikón, scil. biblion, boek) woordenboek; pl.
lexica; — lexicálisch, adj. nw. lat. (lexicális, e)
tot het woordenboek behoorende of dat betreffende, b. v. een werk in l e x i c a l i s c h e n
vorm, in den vorm van een woordenboek; — lexicallen, pl. tot het woordenboek behoorende, of
dat betreffende dingen; — lexikograaf, m. gr.
schrijver van een woordenboek; — lexikographie,
woordenboekschrijving; — lexikologie, f. leer
van de woordenboeken en hunne vervaardiging;
— lexikoloog, m. woordgeleerde.
Lèxis, f. gr. (v. legein, stillen, doen ophouden)
ophouden, nalaten, achterblijven; — lexipharmáciseli, adj. als tegengift werkende ; - lexipyrèta,
n. pl. Med. koortsmiddelen, koortsverdrijvende
artsenijen.
Ley, n. eng. (spr. lie) z. 1 e a.
Ley, m. roemeensche zilvermunt van / 0,475.
Leyss., bij natuurwetensch. namen afk. voor
F. W. von Leysser (gest. 1815).
L. fii., bij natuurhistorische namen afk. voor
K. van Linné (gest. 1783), den zoon van den
beroemden Linnaeus.
Li, m. voornaamste munt in China, uit koper,
tin en zink bestaande (vgl. 1 i a n g); goud- en
zilvergewicht = 1/000 liang (z. ald.); een chineesche afstandsmaat van 180 t s j a n g of
1800 t s j i = 442 meter; chineesch en japansch
gewicht (z. tan).
Liability, (spr. laj-abillitie), eng. schuld, pas
sief.
Liaison, f. fr. (spr. lièzón; prov. liazó, lat. li
ligare, binden, fr. lier) verbinding, ver -gatio,v.
verbond; inz. verbintenis-bintes,vrg
van minnenden, ]iefdesbetrekking met de bij
dat alleen zingenot het doel is, licht -betknis,
verhouding zonder bedoeling om te-zinge
huwen.
Lianen, f. fr. (v. lier, binden) Bot. slingerplanten of rankenschietende woekerplanten in de
keerkringslanden.
Liang, m. chin. (door de Engelschen tael of
tale, door de Portugeezen taël geheeten) een ons
zilver, chineesche zilvermunt van 10 tsién (mas
of mees) van 10 feu (condorin) van 10 li (tongtsien, kasj of pitjes) van 10 hao (thou) van 10 se
(sii), in tegenstelling met een gewichtsliang
slechts 33,387 gram fijn zilver bevattende en
een waarde hebbende van f 3,60; voorts een
handelsgewicht van 37,799 gram en een goud-,
zilver- en muntgewicht van 37,573 gram (vgl.
king en tan).
Liard, m. fr. (spr. liar; naar men wil uit het
lidwoord li, en ars of ards, samengetr. van het
lat. arsum, gebrand, zwart; men onderscheidde
in de middeleeuwen argentum album, wit of
zilvergeld, en arg. arsum, zwart of kopergeld; of
van 't oudfr. Bart, Harde, provenc. liar, lear, it.
leardo, wit, witachtig, grijs, inz. van paarden;
of v. Guigne -Lard v. Crémieux, die, naar men
wil, in 1430 de eerste liards sloeg) oud-fr. rekenmunt, oorspronkelijk van zilver, later van
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koper; de liard deed 3 d e n i e r s (z. ald.).
Lias, n. 1) eng. (spr. laias) z. v. a. zwarte jura
z. jura-formatie.
Liás, f. 2) (fr. liasse, v. lier, binden) Kmt. rijgsnoer, veter, brievensnoer; bundel aaneengeregen papieren; pak geschriften; — liasseeren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
Libamént, n. lat. (libaméntur, v. libáre, vgl.
1 i b a ti e ) lekkerbeetje.
Libanomantïe, (spr. l=ts) f. gr. (van libanos,
wierookboom) het waarzeggen uit den wierookdamp; — libanomant, m. waarzegger uit den
wierookdamp; — libanbtis, f. wierookkruid, rosmarijn.
Libas, f. gr. druppelaar, een soort thermometer bij de Oude Grieken, die begon te druppelen
als de zon er op scheen.
Libàtie (spr. t=ts) f. lat. (libatio, van libàre,
iets proeven, even aanroeren, uitgieten) offergieting, wijnstorting, drank- of plengoffer bij de
oude Romeinen, hetwelk bestond in het gebruik
om bij den maaltijd een weinig wijn ter eere van
de goden uit te storten.
Libeeeio, m. it. (spr. libétsjo; sp. lebeche, provenc. labech, oudfr. lebeche, lebech, v. 't gr. lips,
genit. libos) zuidwestenwind in Beneden-Italië.
Libél, n. lat. (libéllus, m. verklw. v. liber, boek)
eig. boekje, klein geschrift; smeek- of klaagschrift; inz. in nw. lat. smaadschrift, schimpschrift, schotschrift (libellus f amósus of dilamatorius), z.v.a. pasquil;zie ook libelle;libel, n. eng. (spr. laibel) Jur. een persvergrijp; —
libelli oblatio, f. lat. Jur. indiening van een aan
een klaagschrift opstellen en gerechtelijk-klacht;
indienen; — libelleeren, nw. lat. schriftelijk eene
beschuldiging of aanklacht indienen; — libellánt,
libellist, m. of libelsehripver, schotschriftschrijver,
sehimpschriftmaker (p a s q u i 11 a n t).
Libélla, f. oud-rom. zilvermunt van dezelfde
waarde als het oorspr. as; 2 1/2 1 i b e 11 ae golden
een s e s t e r t i u m tot het jaar 536 van Rome;
later, tot 720, waren er 41 i b e 11 oe noodig om
een s e s t e r t i u m of n u m m u s uit te maken.
Libélle, 1) f. lat. (libélla, verklw. v. Libra, weegschaal) waterbalans, waterpas, een werktuig om
lijnen of vlakken waterpas te stellen; vandaar
wellicht libelle 2) of libellt le, f. waterjuffer, glazenmaker, insect met 4 netvormige vleugels
enz. ; — libelleeren, met de waterpas meten.
Liber, m. lat. Myth. oorspr. oud-ital. god
der voortteling; later een bijnaam van Bacchus; verlosser, bevrijder van zorgen; wijn; —
sino Cerére et Libéro f rigit Venus, zonder Ceres
en Bacchus, d. i. zonder brood en wijn, verkoelt
de liefde; — liberalién, n. pl. (liberalia) feest aan
Liber of Bacchus gewijd, dat op den 17den
Maart werd gevierd.
liber, adj. lat. (liber, libera, l2 erum) vrij, onbeschroomd, vrijmoedig.
Libra, n. lat. (van het aanvangswoord libéra,
d. i. bevrijd, verlos enz., gebiedende wijs v.
liberáre) doodengebed der Roomsch Katholieken.
liberaal, adj. lat. (liberdlis, e, van liber, burgerlijk vrij) onbevooroordeeld, onbevangen, vrij
edel, van edele denk- en handelwijs; mild,-zing;
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milddadig, goedaardig; inz. ingenomen voor de
volksvrijheid en een vrijen staatsvorm; — liberáles artes, pl. vrije kunsten; — liberalium artiurrm
maaister, z. m a g i s t e r; — liberaal, vrijheidsvriend, aanhanger van vrijzinnige staatsinstellingen; de liberalen, als politieke partij het
tegengest. van de conservatieven of
absolutisten; oud - liberalen, noemt
men thans die liberalen, die op hun oorspronkelijk standpunt zijn blijven staan, in onderscheiding van de vrij z innigen (d e m ocraten) vrij-liberalen is de naam
voor het meest conservatieve gedeelte der liberale partij ; — liberaliseeren (spr. s z), barb.
lat. (fr. libéraliser) tot een vrijzinnige maken,
ook den vrijzinnige uithangen; — liberalisme, n.
nw. lat. vrijheidsmin, vrijzinnigheid, liefde voor
vrijzinnige staatsvormen; — liberalistisch, adj.
op de wijze van het liberalisme, der liberalen
(in minachtenden zin); — liberaliteit, f. lat. (liberalitas) onbevooroordeelde gezindheid; milddadigheid, mildheid.
libereeren, lat. (liberáre) bevrijden, vrij of los
laten; — liberátie (spr. t=ts) f. (liberatio) bevrijding, redding, verlossing; — liberator, m.
bevrijder; — liberatorlum, n. nw. lat. z. v. a.
a b s o 1 u t o r i u m (z. ald.); — libertador, m.
sp. bevrijder (een aan Bolivar toegekende eeretitel); — liber lat., liberté, fr., liberteit, vrijheid, ook als persoonlijke godheid gedacht; —
liberté et égalité, fr. vrijheid en gelijkheid, de
leus der eerste fransche revolutie, waarbij in die
van 1848 nog f raternite, d. i. broederschap, gevoegd werd; — libertielde, nw. lat. vrijheidmoordend; als subst.: vrijheidsmoorder.
Lzberi, pl. lat. (v. liber) kinderen; — liberi
legitimi, wettige kinderen; — 1. posthumi, kinderen, geboren na den dood van den vader.
libertin, adj. fr. (spr. liberten) al te vrij, licht
losbandig, uitgelaten, ongebonden, vrij--vardig,
geestig; als subst. lichtmis, wellusteling, wildzang, zwierbol, geheel zinnelijk mensch; —
weleer ook vrijgeest; — libertinage, f. (spr.
—naazj') teugelloosheid, ongebondenheid, licht
liederlijkheid, uitspatting; — liber--zinghed,
tineeren, fr. (libertiner) uitspatten, liederlijk
leven; — libertinisme, n. nw.lat. zucht tot onbandigheid; weleer: leer der vrijgeesterij.
Libertines en libértus, m. lat. (libertinus, v.
libértus, in vrijheid gesteld, voor liberátus, van
liberáre, bevrijden) vrijgelatene; — libertijnen,
m. pl. in den bijbel: vrijgelaten slaven, die den
joodschen godsdienst aangenomen en hun
eigen tempel te Jeruzalem hadden.
liberum arbitr'um, n. lat. vrijheid van wil,
vrije wil, willekeur; — l iberum veto, z. ond. veto.
tibet, lat. (van libére) het lust, behaagt, belieft, gevalt (mij, hem enz.).
Libethríden, f. pl. gr. Myth. bijnaam der Muzen, naar de aan haar gewijde fontein Libethra.
Libidinist, m. nw.lat. (v. 't lat. libido, wellust)
wellusteling; — libidineus, adj. lat. (libidinósus,
a, um) wellustig; uitspattend, onbandig; —
libidinositeit, f. nw.lat. wellustigheid; uitspattende levenswijs.
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Libitina, f. lat. Myth. lijk- of doodsgodin,
de opzienster over de begrafenissen; ook een
bijnaam van Proserpina (z. aid.); - libitinarién,
m. pl. (libitinarii) priesters dier godin, lijk
-bezorgs.
libitum of lubitum, n. lat. (v. libel, het belieft,
lust, behaagt) het believen; welgevallen; ad libitum of pro libito, naar welgevallen, naar
believen.
Libra, f. lat. oud-rom. gewicht, het as =
0,3274 kilo, verdeeld in 12 u n c i a e; voorts
het sp. en port. pond = 460 en 459 gram; ook
sp. rekenmunt van verschillende waarde; libra argenti, oud-rom. rekenmunt = 100
d e n a r i ë n.
Librarie, f. lat. (libraria, v. liber, boek) of
librairie, f. fr. (spr. librèrie) boekhandel, boek
ook boekverzameling; - librarius, m.-winkel,
lat. boekenafschrijver, m 't alg. schrijver
(secretaris), ook z. v. a. fr. libraire, m. (spr.
librèr') boekhandelaar, boekverkooper.
Libratle, (spr. t = ts) f. lat. (libratio, van
libràre, wegen, zwevend houden) Astron. schijn
slingerende beweging, inz. der maan om-bar
hare as; het zwaaien of waggelen.
Librétto, m. gew. n. it., pl. libretti, (verklw.
van libro, boek, lat. liber) in 't algemeen boekje;
inz. tekstboek bij een opera, operatekst; librettist, m. vervaardiger daarvan, schrijver
van operateksten.
Libry, f. mid.lat. (liberia, voor l ibraria, van
liber, boek) boekverzameling, stadsboekerij of
-bibliotheek.
licet, lat. het is geoorloofd of vergund, het
staat vrij ; - per me licet, mijnentwege moge 't
geschieden; - mihi licet, 't is mij vergund, ik
mag, durf, kan (b. v. iets doen); - licile, adv.
met recht, rechtmatig, geoorloofd, toegestaan;
- lieént, m. (van het lat. licentia, verlof) z.
a c c ij S; - licéntie, (spr. t = ts) f. lat. (licéntia)
verlof, bewilliging, volmacht, vrijheid; vol machtsbrief, vergunningsbewijs, patent ter uit
bedrijf enz. ; te groote vrij--oefnigva
heid, ongebondenheid, uitgelatenheid; teugelloosheid in de zeden, onbeschaamdheid, uit
- licentia concionándi, verlof of de-spating;
bevoegdheid om te prediken; - 1. docéndi, bevoegdheid om te onderwijzen, inz. om op hoogescholen (in Duitschland) voorlezingen te houden; - 1. maritális, verlof om te huwen; - 1.
poetica, dichterlijke vrijheid, d. i. vrijheid om
zekere uitdrukkingen, spraakwendingen, beelden enz. te gebruiken, die in gewonen stijl niet
geoorloofd zouden zijn, of om de gegeven stof
naar behoefte vrij te gebruiken, zonder zich
angstvallig aan de feiten te houden; - cum
licentia superiórum, met hooger verlof, met
vergunning der overheid; - licentiëeren (spr.
1-1s) mid.lat. (licentiàre) toestaan, vergunning
of bevoegdheid geven; bevrijden, ontslaan,
afdanken, afscheid geven, uit den dienst zenden; - licentiaat (spr. ti = tsi) m. (mid.lat.
licentiatus) iemand, die zich op hoogescholen
de bevoegdheid heeft verworven om doctor te
worden en zijne wetenschap, inz. t h e o l o g i e
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en rechtskennis uit te oefenen en te
onderwijzen, toegelatene, bevoegde; - studiosus
licentiálus, m. hij, die, zonder ingeschreven
(geimmatriculeerd) student te zijn, verlof heeft
ontvangen om voorlezingen bij te wonen; lieentiëus (spr. t=ts) lat. (licentiÓsus, fr. licentieux) uitgelaten, uitspattend, teugelloos; licitum, n. geoorloofde zaak, iets vergunds; non licitum est, 't is niet geoorloofd, het geldt
niet; - licUto modo, op geoorloofde wijze, volgens
vergunning.
lichen, m. (pl. lichënes) lat. (gr. leichén) Med.
huidmos, vlecht, haarworm; korstmossen, een
talrijk plantenklasse der bedektbloeienden; lichen Islandicus, ijslandsche mos, vroeger in de
geneesk. gebruikt als middel bij teringenborstziekten, bij de IJslanders tot brood gebakken en tot
melkspijs gekookt; - 1. parietinus, wandvlecht,
geel schildmos ; - licheniet, m. nw.lat. steen met
mosafdrukken, mossteen; - lichenine, f. nw.lat.
mos-zetmeel, eene zetmeelachtige stof, in het
ijslandsche mos en andere mossoorten vervat.
Licht. of Lichtenst., bij natuurwetensch.
namen afk. voor M. K. K. Lichtenstein (gest.
1857).

Licitum, n., pl. licita, lat. 1) z. ond. 1 i c e t;
2) (v. licére, te koop zijn) bod bij veilingen,
opbod; - liciteeren (lat. licitari) op iets bieden;
iets veilen, aan den meestbiedende verkoopen
of ook verhuren; - licitando, bij opbod; licitánt, m. (lidlans) bieder, opbieder, meeren meestbiedende ; - licitàtie (spr. tie = tsie) f.
(licitatio) het bieden, bod, opbod op iets; openlijke verkooping aan den meestbiedende, veiling,
a u c t i e.
Lictor, m. lat. oud-rom. gerechtsdienaar,
scherprechter of beul; bijlbundeldrager, plaatsmaker en bevelvoltrekker der hoogere overheidspersonen (vgl. f a s c e s).
Lido, m. it. in het algemeen: oeverstand;
schoorwal, (in Duitschl. a. d. Oostzeekust
nehrung geheeten); inz. oever van het zeer versterkte eiland M a 1 a c o c c o, dat de lagunen
van Venetië van de Adriatische zee scheidt.
Lie, f. eng, (spr. lui) leugen; - black (spr. blek)
lie, eig. zwarte leugen : boosaardige, moedwillige
leugen, white (spr. wait) lie, eig. witte leugen:
noodleugen, leugen om bestwil.
liieeren, fr. (lier, provenc. liar, ligar, liguar,
v. 't lat. ligàre) zich verbinden, vereenigen; geliëerd, adj. nauw verbonden, vertrouwd.
lien, (spr. li-ën) m. lat. milt;- liënaal, adj. nvv.
lat. de milt betreffende of daartoe behoorende.
Liënterie, f. lat. (lienteria; van 't gr. „: leientería, V. leios, glad, glibberig, en énteron, darm)
Med. buikloop, buikvloeiing.
Liernurstelsel, n. het opruimen van menschelijke uitwerpselenvolgens het systeem van Liernur.
lieu d'aisance, bestekamer, z. v. a. c o mImodité.
Lieue, f. fr. (spr. ljeu' ; vgl. 1 e g u a) fransche
mijl van 25 op een oequatorialen graad = 4451,9
meter.
Lieutenant, m. fr. (spr. ljeut'nán; gew. uit
geschreven luitenant; van lenir-gesprokn
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lieu, de plaats houden, de plaats vervangen)
plaatsbekleeder, plaatsvervanger van den kapitein, onderkapitein, die onder toezicht van den
kapitein de soldaten tot den wapenhandel enz.
opleidt, titel van den officier, die in rang op
den kapitein volgt; in 't algemeen ieder officier,
die onmiddellijk beneden eenen chef staat en
.dien desnoods vervangt, vandaar l u i t e n a n t
kolonel, luitenant-generaal, luitenant-admiraal enz.; in Indië luitenantchinees, chinees die lager in stand is dan de
kapitein-chinees; weleer ook lieutenant du roi
(spr. roá) plaatsvervanger des konings ; - lieutenant du royaume (spr. roajoom') of de l'enipire
(spr. lappier) rijks-stedehouder, rijksvoogd.
Lifat, m. arab_ -turk volkswapening, landweer
in Turkije.
Life, n. eng. (spr. lai f) leven (pl. lives, spr.
.laiwvs); - life-boat, f. (spr. -boot) reddingsboot; Jife-presérver (spr. pri-) -„levensredder, levens
stok met boden knoop; - life--onderhu”:
insurance (spr. insjoerens) levensverzekering;
z. ook ond. high.
Lift (eng.), f. toestel waarmee goederen en personen opgeheschen worden, op stations, in
hotels, ziekenhuizen enz.
Liga, sp. en it. of fr. ligue, f. (spr. lieg' ; vgl.
1 i g e e r e n) verbond, verbindtenis, vereeni,ging, verbinding van vorsten of staten; inz.
verbond of eedgenootschap der R. Kath. vorsten
tegen de Unie der protestanten, in 1610 teWiirzburg gesloten; ook samenspanning of het ver,bond der R. Kath. partij, door den hertog van
Guise tegen koning Hendrik III in 1576 gesloten; de verbondenen, bond- of eedgenooten,
ook ligisten of liguísten ; - ligistisch, adj. tot de
i g u e behoorende of haar betreffende.
ligeeren, lat. (ligare, binden) in het schermen:
zijne tegenpartij het wapen uit de hand draaien
of slaan;-metalen ligeeren, z. le,g e e r e n 2) ; - ligade, f. fr. het wegslaan van
den degen of de sabel uit de hand der tegenpartij (bij het schermen) ; - ligáto, it. Muz. verbonden, vereenigd, gesleept; - ligamént, n. (lat.
.ligaméntum) Anat. band, witte, vezelige ver-binding of ondersteuning van eenig lichaamsdeel; Chir. verband, zwachtel, windsel; bij
lettergieters eene dubbele letter, koppelletter
.als f f , fi, f 1, f , ffi;; — ligátie (spr. t = ts) f. een
verband; - ligatuur, f. (ligatura) Muz. verbin-ding, rekking of verlenging der noten van de
•eene maat in de andere; Chir. verband, laatverband; het omleggen daarvan, het verbinden; ook band van een boek; - pro ligatüra,
voor den band.
Ligisten, ligistisch, z. ond. 1 i g a.
Ligne, f. fr. (spr. lienj' ; van 't lat. linea) lijn,
_het 12de deel van eenen duim; de fransche lijn
is .= 2,25583 millimeters; de rijnlandsche =
2,180137 millimeters; - en ligne (spr. an lienj')
in de lijn, op de rij ; - en ligne de compte (spr.
kont') op rekening (zetten of stellen).
lignum, n. lat. hout; pl. ligna, houtsoorten;
- lignum f osstile, opgegraven hout, inz. versteend
,of verkoold hout; - lignum moluccánum, pur,

,

-

-
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geerhout. van de Molukken; - lignum sanctum
of vitae, eig. levenshout, guajakhout (z. g u aj a k b o o m); - ligniet, n., pl. lignieten, nw.
lat. verkoold hout, bruinkool; - ligneus, adj.
lat. (lignósus, a, um) houtachtig, houterig; lignositeit, f. nw.lat. houtachtigheid.
Ligoriánen of Liguorianen, Ligorísten of R edemptoristen(z.onder redimeeren)
m. pl. een op die der Jezuïeten gelijkende orde
in Italië en Oostenrijk, in 1732 gesticht en in
1749 door paus Benedictus XIV bevestigd;
genoemd naar den stichter A l f o n s o L ig u o r i, die in 1839 gecanoniseerd of heilig
gesproken werd.
Ligroine, f. uit petroleum gewonnen vluchtige
olie, die in 1 i g r o ï n e-1 a m p e n ter verlichting wordt aangewend, nafta, petroleumspiritus.
Ligue, z. 1 i g a.
ligulatus, lingulatu& a, um, lat. Bot. tongof bandvormig; - ligulus, m. lat. Bot. tongetje
of bladhuidje.
Liguster, m. lat. (ligsistrum) gewas, tot de
klasse der tweehelmigen of d i a n d r i a behoorende, dat meestal tot heggen wordt gebruikt; mondhout, keelkruid, rijnwilg; - ligustrinus, a, um, lat. Bot. ligusterachtig.
Lij, Mar. z. lee 1).
Ljjspond, n. (ontstaan uit 1 ij f s c h, d. i.
l ij f l a n d s c h pond; zw. lispund) voormalig nederduitsch, nederl., zweedsch enz: han
= 1/20 schippond of 14 tot 16 oude-delsgwicht
ponden, in Zweden en de russ. Oostzeeprovinciën 20 pond à 405,076 of 418,832 gram.
Likeur, f. fr. (liqueur, v. 't lat. liquor, z. ald.)
fijne, door suiker enz.verzoete engekruide brandewijn, geestrijke drank;- liqueur de Johnson, naar
den uitvinder genoemd, voor collodium-beelden
aangewend broomkadmium; - likeurstoker, m.
bereider of vervaardiger van likeuren en fijne
brandewijnen; - likeurwijn, m. dikvloeiende,
zoete wijn.
Lilac, m. sp. (ook eng. lilac, lilach, spr. láílek;
van het turk. leilak; vgl. het perz. 1fladsj,
indigoplant) of lilas, m. fr. (spr. lila) ook lila of
lilla, f. spaansche vlier, de sering, een bekend
tuingewas, oorspr. uit Perzië, tot de klasse der
d i a n d r i a behoorende; lichtblauwe, roodachtige kleur der bloemen van dit gewas, lilakleur (vgl. ook k e r m e s); - lilas, pl. kleine
kanonnen in Noord-Amerika; - lilacine, n.
lilacbitter, eene bittere stof, verkregen uit de
bladeren en bladerknoppen van den lilac.
Liliaceén, pl. lat. (liliacéae; vgl. 1 e 1 i e) lelieachtige planten; - lilionese, t. dikwijls aangeprezen schoonheidsmiddel, dat gezegd wordt
de huid leliewit te maken, maar niet zonder
nadeeligen invloed daarop blijft.
Liliput, z. l i l l i p u t.
Lilith, m. hebr. nachtelijk spook in vrouwen
dat de kinderen steelt; nachtmerrie;-gedant,
doosdengel bij de Joden, zie Jesaja 34, 14.
Lilla,z. lilac; - lillalïth,z. lepidolith.
Lilliput, n. verdicht landje (in Gullivers
reizen door S w i f t, 1727), welks bewoners
niet grooter dan een duim zijn (waarschijnlijk
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eene navolging van de p y g m e ë n der
Ouden); - lilliputter, m. bewoner van Lilliput,
dwergje, oneig. kleingeestige menschen, verachtelijke tegenstanders.
Limaeieten, pl. barb.lat. (v. lat. lima, vijl;
verkeerd gevormd) versteende víjlschelpen; limaille, f. fr. (spr. limálj'; v. linie = lat. lima,
vijl) vijlstof, vijlsel.
Limakographie, f. gr. (v. leímax, naakte slak;
vgl. 1 i m a x) 'slakkenbeschrijving; - limakolO, ie, f. slakkenleer.
Liman, m. (russ. limán, baai, bocht, turk.
linau.na, haven, van 't gr. limën, haven, bocht,
baai; vgl. het gr. limne; stilstaand water, poel,
moeras, meer) in Z. Rusland een moerassige
baai of zeeboezem, inz. de vaak tot een breeden
zeearm verwijde mond eener rivier, strandmeer,
haf, b. v. de liman van de Donau,
van den Dnjester, van den Dnjep e r.
Limanchie, f. gr. (van limbs, honger en
ánchein, verworgen, benauwen) het verhongeren, hongerdood.
Limánde, f. fr. (v. lime, vijl, wegens de ruwe
huid) soort van kleine schol, inz. in de Oosten Noordzee, schar (Pleuronectes limanda).
Limatie (spr. t =ts) f. nw.lat. (v. 't lat. limàre,
vijlen, lima, vijl) vijling, het vijlen; - limatuur,
f. vijlstof, vijlsel; - limatüra martis, f. ijzervijlsel.
Limax, m. en f. lat. (gr. leimaa) naakte slak,
wegslak; - 1. agrestis, akkerslak.
Limbus, m. lat. Bot. bladschijf, zoom der
bloem; zoom of strook, bezetsel aan kleederen,
boordsel; in graden verdeelde boog aan instrumenten voor de hoekmeting; - limbus in/antum
(naar het R. Kath. geloof), afgezonderde plaats
bij de hel, hellerand voor o n g e d o o p t gestorven k i n d e r e n, die eerst in dit verblijf
van de erfzonde gereinigd en voor den hemel
geschikt worden; - limbus patrum, soortgelijk
helportaal voor de zielen der V a d e r e n van
het 0. T., voordat hare verlossing door Christus'
hemelvaart heeft plaats gehad; - limbatus, a,
um, Bot. gezoomd.
Lime of limétte, f. fr. (vgl. 1 i m o e n) soort
van kleine zoete limoenen of citroenen; vandaar
1 i m e t t e-o 1 i e, een a etherische olie.
Linten, n. lat. (gen. liminis, vgl. e 1 i m i
drempel; - a limine, van den drem--ner)
pel, van voren af, enz. ; - in limine promotiónis,
op den drempel, d. i. dicht voor de promotie.
Limenárch, m. gr. (v. limén, haven) havenopziener; - limenereutika, f. (van limên en
ereunán, opsporen, opzoeken) de zeevaartkunde,
stuurmanskunst.
Limerick, n. eng. soort nonsens-vers, vijf
rijmschema a, a, b, b, a, waarvan-regli,mt
de 3 laatste regels een a p r o s d o k e t o n
(z. a.) zijn; soort coq d lane (z. a.).
Limestone, m. eng. (spr. laimestoon) kalksteen.
timeus, adj. lat. (limósus, v. limus, slijk) slijkerig, moerassig; - hmositeit, f. nw.lat. slijkerigheid, moerassigheid.
Limier, m. fr. (spr. liemjé; oudfr. liemier, lat.
als 't ware ligaminarius, V. ligamen, band, v.
KRAMERS -ZONDERVAN.
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ligare, binden, omdat hij aan den band werd
medegevoerd) speurhond.
Limiet, f. fr. (limite) of limito, m. it. (van
het lat. limes, genit. limUis) scheipaal, grens;
Kmt. hoogste bod, waartoe men gemachtigd is;
ook grens van het crediet, dat de eene koopman
den anderen geeft, in de wisk. grenswaarde eener
grootheid; - limiteeren, lat. (limitáre) beperken,
begrenzen, nauwkeurig bepalen, vaststellen; g e1 i m i t e e r d, beperkt, begrensd; - limitatie
(spr. tie=tsie) f.(limitatio) beperking, begrenzing;
bepaalde, voorgeschreven tijd; - limitatief, adj.
nw. lat. beperkend, bepalend; - limited, eng.
(eig. limited liability, bij verk. L. L.) aanwijzing
voor de beperkte verantwoordelijkheid der
aandeelhouders eener maatschappij ; - limitman, m. eng. in de sporttaal rijder, die de
grootste handicap heeft.
Limma, n. gr. (leimma) Muz. oorspr. kleinste
pauze, in het algemeen z. v. a. i n t e r v a 1.
Limnàden, f. pl. gr. (v. limné, meer, moeras)
meer- of vijvernimfen, z. n y m p h; - limnieten, m. pl. steenen met afdrukken in den
vorm van een met boomen omgeven meer; limnimeter, m. toestel om den waterstand
van het water op te nemen.
Limoen, m. it. (limone; sp., provenc. en fr.
limon, eng. lemon; van het perz. en turk. limoen, arab. laimoen) soort van kleine, bleeke
citroenen met dunne schil; in 't algem. z. v. a.
e i t r o e n; ook andere citroenachtige vruchten; - limonade, I. fr. (it. limonáta) vruchtensap,
eigenl. citroenwater met suiker; - limonade gazeuse, schuimende limonade; - limonine, I. in de
citroenkernen bevatte bittere stof.
Limoge-werk, . n. (spr. g=zj; van de stad
Limoges in Frankrijk) emaille-werk.
Limoktonie, f. gr. (v. limos, honger) het dooden door honger, hongerdood; - limotherapie,
f. geneeskundige behandeling door honger,
hongerkuur.
Limonade, enz. z. ond. 1 i m o e n.
Limoniet, n. gr. (v. leimón, weide) soort van
ijzererts, weideërts, moeraserts, uit ijzeroxyde-hydraat en phosphorzuur ijzeroxyde bestaande.
Limositeit, z. ond. 1 i m e u s.
Limotherapie, z. ond. 1 i m o k t o n i e.
Limousine, f. fr. automobiel, in den vorm van
een coupé, met glazen zijwanden.
Limpet, f. fr. Phot. naam van een instelloep,
die met een elastieken ring op het matglas
wordt vastgezet.
limpide, adj. lat. (limpidus, a, um) klaar,
helder; - limpiditeit, f. nw.lat. klaarheid,
helderheid.
Lina, I. vr.naam, verk. van K a r o 1 i n a.
Linaméat, f., pl. linaménten, lat. (linaméntum, pl. linaménta, v. linum, vlas) pluksel
voor wonden, z. v. a. c h a r p i e; - linaria,
I. nw.lat. vlaskruid, vrouwenvlas, een planten
uit Provence--geslacht;inr,f.oedls
olie bestaande vloeistof, door welke men de
zuiverheid van een linnen weefsel kan onderzoeken
46
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Linctus, m. lat. eig. het likken (v. lingére,
likken) Med. liksap, likkepot.
Line, f. eng. (spr. lain) lijn, z. 1 i n i e en
linea.
linéa, f. lat. (oorspr. draad uit vlas, v. linum,
vlas, draad) z. V. a. 1 ij n, 1 i n i e (z. ald.); a linéa, van voren af, een nieuwe regel; - extra
linéum, buiten de lijn; - linéa alba, witte lijn, een
streep in het midden van den buik, waar de
buikspieren samengegroeid zijn; - linea f acidlis,
z. ond. facies; - linea media, middellijn van het
lichaam; - linea, ook voor : geslachtslinie- z.
1 i n i e; vandaar linea ascendentium, 1. ascéndens of superior, f. opklimmende linie of ver
ouders, grootouders enz. ; --wantschp,.1
l. descendentium, 1. descendens of inferior, nederdalende linie, kinderen en kindskinderen; 1. collateràlis, zijlinie, broeders, zusters enz. ; lineaal, adj. lijnvormig; in rechte lijn voortgaande; vandaar lineaal-systeem, n. Jur. bepaling der erfopvolging volgens de naaste linie
(reeks der descendenten), in tegenst. met het
graduaal-systeem(z. ald.); - lineaalgraduaal-systeem, n. erfopvolging van den naasten graad, in de naaste lijn; - lineaal, f. z. 1 in i a a 1, ond. l i n i e; - lineaménten, n. pl.
lat. (lineaménta, v. den sing. lineaméntum)
trekken, gelaatstrekken; handlijnen of -trekken;
- lineair (lat. linearis, e) of lineárisch, adj.
lijnvormig, wat zich hoofdzakelijk in de lengte
uitstrekt; - linearische vergelijk i n g, Math. eene vergelijking van den lsten
graad tusschen 2 veranderlijke grootheden;
lineairee afstand, m. de werkelijke afstand van twee lichamen van elkander; - 1 i n ea i r e t a c t i e k, f. Mil. strijdwijze met plaat
troepen in lange liniën; - l i n e a i r e-singder
t e e k e n i n g, eene teekening door lijnen,
omtrekteekening (vgl. c o n t o u r); - lineaire
methode (van de Candolle) Bot. de lijnschikking,
rangschikking en indeeling van de planten
volgens zekere lijnen; - linearifólisch, adj. met
lijnvormige bladeren; - linearilobisch, adj. met
lijnvormige lobben; - lineatus, a, um, lat. Bot.
gelijnd, van fijne strepen of nerven voorzien; lineëeren, (lat. lineáre) z. 1 i n i ë e r e n.
Lingam, m. (sanskrit.. lingga, llggam, n. oorspr.
teeken, v. ling, schilderen) in Indië: mannelijk
lid als zinnebeeld van Civa, de teelkracht der
natuur, z. v. a. p h a 11 o s bij de Grieken;
vgl. p r i a p u s; - lingamisten, pl. priesters
van den lingam.
Lingerie, f. fr. (spr. lenzjerie, van linge, linnen, linnengoed, en dit v. linéus, van linnen, v.
linum, vlas) linnengoed; linnenhandel; kamer
waar de wasch gedaan wordt; - lingettes, f.
pl. fr. (verklw. van linge) dunne serge (zie ald.),
fijn engelsch flanel.
Lingot, m. fr. (spr. lego; mid.lat. lingotus,
van lingua, tong, uit , hoofde van de gedaante)
pl. lingots, gegoten metaalstaaf, baar, zooals
die in den handel komt.
linguaal, adj. nw.lat. (van 't lat. lingua, tong,
taal) de tong betreffend of daartoe behoorend; linguáles, pl. (scil. littérae) tongletters; - lingul-
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fórm, adj. tongvormig; - linguisch, adj. volgens
de taal, ten opzichte van de taal; - linguist, m.
taalkenner, taalgeleerde; - linguistiek, f. taal
taalwetenschap, taalgeleerdheid; - lin--kunde,
guístisch, adj. taalkundig, de taalwetenschap
betreffende; - lingnla, f. lat. eig. tongetje; N. H.
tongschelp; - lingulatus a, um, lat. Bot. tongvormig; - lingulieten, m. pl. nw.lat. versteende
tongschelpen.
Linha, f. port. (spr. lienja) lijn, linie (ook
als lengtemaat).
Linie, f. (v. 't lat. linea, vgl. dat artikel; fr.
ligne) streep, lijn; streek, snoer, draad, rij;
Geom. uitbreiding in de lengte (zonder breedte
en dikte) ; het 1 /12 of 1110 deel van eenen duim;
ook z. v. a. ae q u at o r (z. ald.); oneig. de linie
gepasseerd zijn, boven de 50 jaar oud zijn;
inz. de geslaehts- of stamlinie, d. i. de rij der
op en naast elkander volgende afstammelingen
van een gemeenschappelijken stamvader; geslachtreeks (de opklimmende of nederdalende
linie; vgl. linea); verder de slaglinie, slagrij van
een leger of vloot, de in slagorde staande troepen
of liggende schepen; de linie, ook in 't alg. voor
het staande leger, de regelmatige troepen, met
uitzondering van de garden; - linietroepen,
staande, geregelde troepen, in onderscheiding
van de garde en militie; - linieschip, grootste
soort van oorlogsschip; - linie-perspectief, n.
regelmatige verkorting der lijnen en omtrek
een af te beelden voorwerp naar de-kenva
wetten van het perspectief (z. aid.); linie-systeem, n. Muz. lijnstelsel, de 5 gelijkloopende lijnen, waarop de noten geschreven
worden; - liniëeren, lijnen trekken, met lijnen
voorzien; - liniaal, lineaal, f. bekend gereedschap daartoe.
Linimént, n. lat. (van linire, smeren) vloeibare zalf, smeer- of strijkmiddel, smeersel; liniméntum volatile, vluchtige zalf, ammoniakzeep.
Linoléum, n. door den Engelschman Walton
in 1860 uitgevonden stof ter bekleeding van
vloeren en wanden, bestaande uit een mengsel van fijngemaakte kurkafval en lijnolie; zij
is buigzaam en elastisch en wordt met allerlei
patronen bedrukt.
Linon of linomple, n. fr. (van lin = lat.
linum, lijn, vlas) zeer fijn lijnwaad, inz. in Frankrijk, gaasdoek, sluierdoek.
Linotype, f. zetmachine met toetsen, welker
aanraking matrijzen naar beneden doet vallen.
Linurgie, I. gr. (v. linen, linnen, lijnwaad)
linnenbereiding, linnenweverij.
Lion, m. fr. (spr. lioii) en eng. (spr. lai'n, van
't lat. leo; gerit. leonis) leeuw; oneig. wonderdier, merkwaardigheid, bezienswaardigheid;
zich onderscheidend, beroemd man, iedere persoonlijkheid, die plotseling opzien verwekt,
maar snel weder verdwijnt; in Frankrijk modeheer, man die in alle gezelschappen den beminnelijke speelt en zich op de uiterste elegantie
toelegt; vgl. g o m m e u x; - Lionel, m. fr.
en eng. (spr. lionél en laionel) namen: de op
den leeuw gelijkende; - lionne, f. leeuwin; oneig.
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in gezelschappen schitterende, beroemde dame baars, vloeistof; duidelijk bewezen vordering
(zoo men wil naar den bijnaam eener minnares of schuld; - liquidambra, f. of liquidámber,

van Hendrik IV van Frankrijk, de freule Paulet,
die wegens de kleur van haar haar zoo genoemd
werd).
Liparie, f. gr. (v. lipdrós, vettig, lipos, n. vet)
Med. vettigheid, kleverigheid; - liparoeele of
lipoeèle, f. Med. vetbreuk; - lipoom, n. vetgezwel; - lipomphálus, m. vetnavel, gezwel aan
den navel; - lipomphalocéle, f. vetnavelbreuk; lip'l, n. door Berzelius aangenomen stof, welker
oxyde de basis der vette oliën uitmaakt.
Liplappen, m. pl. afstammelingen van Europeanen en inboorlingen op de eilanden Java en
Sumatra.
Lipodérmus, m. gr. (v. lípein, ontbreken en
derma, huid) iemand, wien de voorhuid ontbreekt.
lipogrammátlseh of leipogr-, adj. gr. (van
leipein, laten, achterwege laten) met letterweglating, opzettelijke vermijding van zekere letters, b. v. van de r in gedichten of geheele werken, eene vroeger meer voorkomende aardigheid; - lipomerie of leipo-, Med. 't ontbreken
van een of ander lichaamsdeel; - lipopsychie
en ilpothymie, f. onmacht; - lipopyrie, f. koorts
met inwendige hitte en uitwendige koude; ilposphyxie, f. het uitzetten van den pols.
Lapoma, lipomphalus, enz. z. ond. 1 i p a r i e.
Lappus, m. lat. druipoog, leepoog; - lippis et
kmsoribus notum, den slechtzienden en baard
i. iedereen) bekend; - lippitüdo,-schrape(d.
f. Med. 't druipen der oogen, leepoogigheid.
LipsAna, pl. gr. (leipsana, v. leípein, laten
enz.) nagelaten heiligdommen, z. r e 1 i q u i e ë n;
- lipsanographie, f. reliquieënbeschrijving; lipsa otheek, f. bewaarplaats van belangrijke
overblijfselen of reliquieën.
Lipsia, f. latijnsche naam voor Leipzig.
LiplI, z. ond. lip a r ie.
Lipyrie, f. gr. (leipyria) Med. z. v. a. 1 i p opyr i e, z. ald.
Liquutie (spr. -kwá-tsie), f. lat. (liquatio, v.
liquáre, vloeibaar maken) vloeibaarmaking,
smelting der metalen; vervloeiing der zouten;
scheiding van het zilver van koper; - liquabel,
adj. smeltbaar.
piquet, lat. (v. liquere, vloeiend, klaar, helder
zijn) het is klaar, duidelijk, het blijkt, ligt
open; - non liquet of afgek. N. L., 't is niet
klaar of duidelijk, 't laat zich niet beslissen; liquént, adj. vloeiend, helder, klaar; - liquefaetie (spr. t=s), f. nw.lat. vloeibaarmaking,
smelting, ontlating van harde harsige stoffen
door een langzaam vuur; - liquescént, adj. lat.
(liquéscens) smeltend, vloeiend wordende.
Liqueur enz. z. l i q e u r en liquor.
liquide, adj. fr. (spr. likíéd' ; v. 't lat. liquidits,
a, um, eig. vloeibaar, vloeiend, v. liquere, vloeibaar zijn) in zake van rekening: helder, klaar,
juist blijkbaar, bewezen, uitgemaakt, ontegenzeglijk (b. V. eene l i q u i d e schuld); -liqulda, f. (scil. littéra; pl. liquidae) smeltende,
vloeiende medeklinker (1, m, n, r), in tegenst.
met de m u t ie; - liquldum, n. iets vloei-

m. nw.lat. vloeibare amber, z. s t o r a x; liquideeren, nw.lat. (liquiddre) duidelijk, klaar
maken, .eene vordering uiteenzetten, bewijzen,
doen blijken; in orde brengen, afmaken, afbetalen, vereffenen; het te betalene afzonderlijk
berekenen of in rekening brengen; ook vorderen; schuldeischers worden opgeroepen ad
pro/iténdurn
iténdum et liquidándum, tot opgave en staving hunner vorderingen; - liquidánt, m. gerechtelijk manende schuldeischer; - liquidaat,
m. gemaande schuldenaar, iemand tegen wien
eene schuldvordering geldend wordt gemaakt;
- liquidátie (spr. l=ts) f. klaagmaking, uiteen
orde-brenging, vereffening, afbe -zeting,
taling, afrekening; ook kostenberekening, kostenopgave; schuldenlijst; - liquidatie-termijn,
m. gerechtelijk bepaalde tijd ter inlevering
van de vorderingen der schuldeischers bij een
concours; - liquidator, m. wie met de schuldzaken is belast, schuldvereffenaar; - liquiditeit,
f. lat. (liquiditas) vloeibaarheid; duidelijkheid,
klaarheid, ontegenzeglijkheid van schulden.
Liquiritiesap, z. 1 a k k r i s s a p.
Liquor, m. lat. (v. liquere, vloeibaar zijn)
eig. vloeistof, vocht, in
z. geestrijke vloeistof,
inz.
vgl. 1 i q u e u r; Med. oplossing van een
vast lichaam, die druppelsgewijs gegeven wordt;
- liquor ammonii, geest van hertshoorn; 1. anodynus (mineralzs Hofmann), ether met
spiritus als artsenij, pijn- en krampstillende
droppels, H o f f m a n n s -droppels (naar den
uitvinder); - 1. anodynus vegetabilis, verzoete
azijngeest, azijnethergeest; - 1. antimonii chlordti, spiesglansboter; - 1. Fowleri, arsenikdruppels (volgens recept van Dr. Fowler); 1. vulnerarius, wondwater.
Lira, f., pl. lire, it. (= fr. livre, lat. libra,
dus eig. pond) vroegere ital. munt van ver
waarde (36 tot 48 centen), maar-schilend
overal verdeeld in 20 s o l d i of 240 d e n a r i;
de italiaansehe lira (lira italiana) is
thans de geldeenheid voor geheel Italië, komt
met den frank overeen en is in 100 centesimi ver
rekenmunt te Venetië. -del;iráza,f.
Lirae, m. roode fransche wijn.
Liriodéndron tulpifira, n. gr. (van leírion,
lelie en déndron, boom, tulipa, tulp, f erre,
dragen, dus eig. tulpendragende lelieboom)
N. H. plantensoort: Virginische tulpenboom; liriodendrine, f. in den wortelbast van dien
boom voorhanden bittere, kamferachtige stof.
Lis, m. fr. (s r lies) lelie; - lis d'or en lis
d'argents
r. ^i-'dór, li-dart
(p7
) dus
gouden en
zilveren lelie, oude fr. munten; de eerste, in
1665 geslagen, gold f 6,40, de andere, onder
Lodewijk XIV geslagen, f 3,35.
lis, f. (pl. lites) lat. strijd, twist, inz. rechts
betwiste zaak, twistzaak; --gedin,procs
lis péndens of lis sub judice, hangende zaak,
zulk eene, die nog niet in rechten is uitgewezen;
- adhuc sub judice lis est, de strijdvraag is nog
niet beslist, nog hangende; - litis aestimatio, f.
schatting (taxatie) van een rechtsgeding, d. i.
-

-
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wat het waard is of wat er mede gewonnen
kan worden; – this consórtes, de strijdgenooten; – litis contestatio, f. antwoord op de rechts
beklaagde in een-vordeing,lat é'
rechtsgeding en beantwoording van het hoofdzakelijke daarvan; – litis denunciatio, aanzegging van een rechtsgeding, opeisching om zich
in rechten te doen vertegenwoordigen; – lite
pendénte, litispendént, adj. gedurende den strijd,
in den loop van het rechtsgeding; – litispendentia of litispendéntie (spr. tie= tsie) f. aan
rechtszaak voor het ge--hangiedv
recht; – litis renuncialio, f. 't opgeven, latenvaren van een rechtsgeding; – litem life resolvere, eene duistere zaak door eene nog duisterder
pogen te verklaren.
liscio, it. (spr. liesjo) Muz. eenvoudig, zonder
versierselen.
lisereeren, fr. (lisérer; spr. s=z) met snoeren
omzetten of met een bloemborduursel omvatten; – liseré, m. om den rand eener stof gestikte snoer of boordsel; – lisière, f. (spr. lizjèr;
als 't ware liciaria, van lat. licium, fr. lice,
lisse, draad van het weefsel) lijst, invatting;
zelfkant; leiband; grens, zoom, rand; – liserage,
f. (spr. lizeráázl') omsnoering, bloemborduursel
rondom eene stof.
Lisette, f. vr.naam fr. verk. van E 1 i z e,
E 1 i z a b e t h.
Lisière, z. ond. l i s e r e e r e n.
Lisjka, f. hebr. gewijde zaal voor de offermaaltijden, bij een heiligdom der Joden.
List., bij natuurwetensch. namen afk. voor
M. Lister (gest. 1712).
Liste, f. fr. (sp., prov. en mid.lat. lists) lijst,
rol; – listél of listeau, m. (spr. liestél, liestb) fr.
Arch. lijst, onderrand eener zuil.
l'istesso témpo, it. Muz. dezelfde tijdmaat, als
in een muziekstuk de maat wel is waar wordt
veranderd, maar dezelfde beweging moet behouden blijven.
Lit, n. fr. (spr. li; V. lat. lectus, bed, leger)
bed; – lit de parade, praal- of paradebed; –
lit de justice, n. fr. (spr. li d'z?u-stíés') eig. gerechtsbed; Jur. in Frankrijk weleer de troon
des konings, waarop hij in het parlement
plaats nam; de plechtige zitting, die hij er
hield, openlijke rechtsdag in tegenwoordigheid
des konings; – his jumeaux, pl. twee bij elkaar
behoorende ledikanten elk voor één persoon;
zie jumeaux.
Litanie, litaníj, f. gr. (litaneia; v. litaneuein,
verzoeken, smeekera; lité, bede) smeekgezang,
klaaglied, hulpinroeping als gezongen kerkgebed; oneig. langwijlige klacht, verhaal enz.
vol jammeren.
lice, litem, enz. z. ond. lis.
Liter, m. (willekeurig gevormd van 't gr.
litra, f. dat echter een gewicht en eene munt
was) eenheid der inhoudsmaat voor droge en
natte waren in het metrieke stelsel, waarvan
de grondslag de kubieke meter is, zooals voorheen de kan of de kop in Nederland; een vat ter
grootte van een kubieken d e c i m e t e r bevat
juist 1 kilogram gedestilleerd water van 4° C.
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Veelvouden van den liter zijn: decaliter (v gr.

deka, tien) maat van 10 liters, een schepel,
/ vat of kan = 1/100 M 8. ; – hectoliter (v. gr.

1 10

hekalón, horderd) 100 liters, mud of vat =
1/10 Ma. ; – kiloliter (v. gr. chilia, duizend) 1000
liters, 10 mud of 10 vat = 1 M. ; – myrialiter
(van gr. myriás, tienduizend) 10 000 liters, 100
mud of 100 vat = 10 Mg.; – onderdeelen zijn:
deciliter (v. lat. decem, tien) 1/l0 liter, maatje =
1/l0000 M. ; – centiliter (v. lat. centum, honderd)
1 / 100 liter, vingerhoed, 1/lo maatje = 1/1 Me.;
– milliliter (v. lat. mille, duizend) 1/1000 liter,
1/loo maatje, 1/lo vingerhoed = 1/í00000o M $ .
litera, literatuur enz. z. liftera.
Litéwka of litéwke, f. poolsch (eig. vrouw
uit Littbauen; litthausche rok) korte poolsche
overrok van eigenaardigen snit; ook duitsche
wapenrok.
Lithaemie, f. (gr. v. lithos, steen). Med. bij
de Engelschen gebruikelijke naam voor de
ziekte, die berust op wat door prof. Stoeltzner
met o x y p a t h i e (z. a.) wordt aangeduid;
vgl. arthritis m e, dat de naam voor
die ziekte bij de Fransche artsen is; – lithagóga, n. pl. gr. Med. steenafvoerende middelen; – lithagógon, n. steentang, steenlepel;
– lithántrax, m. steenkool; – lithanthraeleten,
m. pl. plantversteeningen in steenkool; –
lithargyrlum, n. zilverglit, loodglit, z. g 1 i t; –
lithiásis, f. Med. steenziekte; – lithlon, lithon of
lithium-oxyde, n. in 1817 ontdekt steenloogzout;
– lithium, n. de in 1818 eerst verkregen metallische base daarvan, een alkalimetaal; – lithlonwater, n. geneeskrachtig mineraalwater ; – lithiszuur,
piszuur, dat zich in de pis en in blaassteenen
bevindt; – lithobiblíon, n. bladafdruk, versteend blad; – lithobolie, f. 't steenworpen;
steeniging; – lithochromie, f. steenkleuring,
kleursteendrukkerij, kunst om met olieverven
op steen te schilderen en het geschilderde op
doek af te drukken, z. v. a. chromo 1 i t h og r a p h i e; ook gekleurde steenafdruk; –
lithodéndron, n. steenhout of versteend hout; –
lithodialysis, f. Med. oplossing van den blaassteen; – lithofracteur, m. gr.-fr. eig. steenbreker; een verbeterd d y n a m i e t (z. aid.), inz.
om geschut te laten springen; – lithogl^ph, m.
(gr. lithoglyphos) steensnijder; – lithogl j^ph of
lithoglyphiet, m. beeldsteen; – lithoglyphlka,
f. steensnijkunst; – lithoglÇ'pt, m. steensnijder;
– lithograaf, m. steenschrijver, steenteekenaar,
steendrukker; – lithographic, f. steen-schrijfkunst, het beschrijven der steenen; steendrukkunst, de door S e n n e f e 1 d e r te Munchen
in 1799 uitgevonden kunst om op steen gemaakte teekeningen door de pers te vermenigvuldigen; ook z. v. a. een g e 1 i t h o g r ap h e e r d blad, steendruk; – lithographeeren
(fr. lithographier) steenschrijven, steenteekenen,.
steendrukken; – lithographiek, z. p o 1 y a u t o g r a p h i e; – lithográphisch, adj. steenbeschrijvend; door steendruk voortgebracht;
ook z. v. a. gelithographeerd, door
steendruk voortgebracht; l i t h o g r a p h iS c h e s t e e n, de tot den steendruk gebe-
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zigde kalksteen; — lithográphon, n. steen
naar steen gelijkende;-schrift;—lod,aj.
- lithokardieten, m. pl. versteende hartschelpen; — lithokblla, f. steenkit, steenlijm; — lithokollètiseh, adj. met ingelegde steenen bezet,
met edelsteenen versierd; — lithokollèten, pl.
met aangelijmde edelgesteenten enz. ingelegde
kunstwerken; — litholóbon, n. Med. steentrekker, een chirurgisch werktuig om steenen uit
de blaas te halen; — litholatrie, f. vereering van
steenen, soort van fetischisme; — lithologie, f.
steenleer, steenkunde; — litholoog, m. steenkenner, steenkundige; — lithológisch, tot de
steenleer behoorende, steenkundig; — lithomantle (spr. tie=tsie) f. steenwaarzeggerij,
waarzegging uit of volgens steenen; — lithomárga, f. gr. lat. Min. steenmerg; — lithomórphen, pl. gr. beeld- of figuursteenen, zonderling
gevormde steenen; — lithontriptlka, z. 1 it h o t r—; — lithopwdion, n. steenkind, ver
(verbeende) lichaamsvrucht; — litho--stend
phaag, m. s teene ter, steenknager (zekere worm) ;
— lithophagie, f. het steeneten; — lithophanïe,
f. kunst om een doorschijnend beeld in steen
of steenachtige stof, b. v. porselein, te ver
ook zulk een doorschijnend beeld-vardigen;
zelve; — lithophƒlion, n., pl lithophyllen, z. v. a.
1 i t h o b i b 1 i o n; — lithophften, pl. steenplanten,
koraalgewassen; ook plantsteenen, plantversteeningen; — lithopoedie, f. steenwording, steenvorming, — lithospheer, gr. vaste aardkorst; — lithostéa, pl. beenderenversteeningen; — lithostrátum, n. gr.lat. of lithostróton, n. gr. vloer
gr. bewijs-mozalek(.id);—thoge,f.
voor het bestaan van God uit de steenen; —
lithotrfpsis, f. z. v. a. lithotripsie; —
lithotoom, n. Chir . steensnijmes, werktuig
voor steensnede; — lithotomie, f. steensnijding;
— lithotomist, m. steensnijder, steen-operateur;
— lithotripsie, f. Med. steenverbrijzeling, eene
manier om den steen weg te nemen; — lithotriptika, pl. steenverbrijzelende of oplossende
middelen; — lithotriptor, m. steenverbrijzelaar,
een werktuig om den steen in de blaas fijn te
maken; — lithotritie (spr. tie=tsie) f. gr.lat.
het fijn wrijven, verbrijzelen van den steen in
de blaas; — lithotritor of fr. lithotriteur, rn.
een werktuig daartoe, door Dr. Civiale uitgevonden; — lithotritist, m. steenverdrijver door
fijnmaking van den steen; — lithotypographie,
f. gr. vermenigvuldiging van den letterdruk
door steendruk, hetwelk geschiedt door den
eerste, volgens eene in 1839 door de gebroeders
D u p o n t te Parijs uitgevonden procédé, op
steen over te brengen; — lithoxlon, n. versteend
hout, houtsteen; — lithozóon, pl. lithozóa, steendieren, koraaldieren; — lithurgie, f. bewerking der
steenen, steenhouwerij ; steenscheikunde; — lithurglka, f. toegepaste steenkunde, kunde of leer
der steenbearbeiding; — lithurie, f. Med. 't steenof gruiswateren.
Liti, z. 1 i d i; — liti, z. ond. lis.
litigeeren, lat. (litigáre, v. lis, gepit. fitis, en
agere, voeren) twisten, pleiten, een rechtsgeding voeren; — litigándi temeritas, f. twist-
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zucht; — litigant, m. (lidgans) procesvoerder,
pleiter voor het gerecht; — lltigátie (spr. tie=
tsie) f. (later lat. litigatio) strijd voor het gerecht,
rechtsstrijd, pleidooi, rechtsgeding, p r o c e s;
— litigiéus, adj. lat. (litigiósus, a, um) betwistbaar, voor een rechtsgeding geschikt; ook
gaarne pleitend, pleitziek; — litigiósa res, z.
res 1—; — litigiositeit (spr. s=z) f. nw.lat. strijdig
strijdig-zijn eener zaak; — litis, enz.-heid,t
z. ond. lis.
Litomantie (spr. tie =.tsie) f. gr. ringwaarzeggerij.
litoráal of littoráal, adj. lat. (litoràlis, e, van
Titus of littus, zeestrand, pl. titora) het kustland, de kust betreffend, daarvan afkomstig;
— litoràle, n. strand, kustland, oever, inz. het
aan Oostenrijk behoorende kustland langs de
Adriatische zee.
Litotes, f. gr. (v. litós, ë, ón, gering, klein)
Log. verzachting, verkleining, inz. schijnbaar
verkleinende uitdrukking om eene zaak daardoor des te meer te verheffen, b. v. dat is
n i e t s 1 e c h t, in plaats van: voortreffelijk;
dat is wat moois 1 voor iets leelijks.
Litra, m. in Georgië in den kleinhandel gebruikelijk gewicht = 9 russ. ponden = 3,686
kilogram.
Litre, m. fr. (spr. lietr') eenheid van de fr.
maat voor natte waren (voor droge waren, koren
enz. millistère geheeten, van stère);
de veelvouden en onderdeelen vgl. den 1 i t r e,
z. ond. l i t e r; — litrameter, m. werktuig om
het soortgelijk gewicht van vloeistoffen te bepalen.
Litsji, f. zeer welsmakende steenvrucht in
China en Tonkin; — Li-tsoe, m. de hemelsche,
een chineesche bijnaam, die, behalve den
keizer, alleen diegenen toekomt, die in den
t s i n g-1 o n g worden opgevoed.
liti ra of litéra, f. lat. (samengetrokken uit
licitera (lictera) v. sanskr. likh, schrijven, teekenen, met de verbindingsvocaal i en het suffix
tera) letter; — sub littéra, onder de letter; — ad
litteram, letterlijk; enz.; — littera dominicàlis,
zondagsletter; — littëra stripfa manel, sprw.:
de geschreven letter blijft, d. i. wat geschreven
is verbindt veel sterker, dan wat enkel mondeling gezegd wordt; — littérae, pl. letters, iets
schriftelijks, brieven, geschriften; — per littéras,
door brieven, schriftelijk, per brief; — litterae
non erubéscunt, de brief bloost niet, d. i. men
schrijft stouter, dan men spreekt; — 1. accusatoriae, aanklacht- of steekbrieven; —1. cambiales,
wisselbrieven; — 1. commendatitiae of commendatoriae, brieven van aanbeveling; — 1. compulsoriàles, maanbrieven; — 1. credentiáles, geloofsbrieven; — 1. dimissoridles, ontslagbrieven;
—1. f ormatae, verschillende soorten van brieven,
die, in bepaalden vorm, door de bisschoppen
worden afgezonden tot het onderhouden van de
gemeenschap met buitenlandsche gemeenten,
ook epistolae canonicae; — litterae imploratoriae,
mutui compássus of requisitoriàles, smeekschriften, verzoekschriften; — 1. inf orinatoriae,
berichtbrieven, adviezen; – 1. inhibitoriáles,
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terughoudings- of verhinderingsschrijven; —
snonitoriáles, herinnerings- of maanbrieven; —
1. pacificae,
irae, vredesbrieven, door de bisschoppen
aan zulke gemeenten gericht, die weder wenschen toegelaten te worden tot de kerkelijke
gemeenschap, waarvan zij waren uitgesloten; —
litterárum comparatio, vergelijking der handschriften; — litteraal, adj. (later lat. litterális, e)
schriftelijk, letterlijk; — litterallsme, n. nw.lat.
letterlijkheid, het vasthouden aan de letter met
miskenning van den geest; — litteralist, m.
nw.lat. letterzifter, kleingeestige woordenvitter; — litterair of litteràrisch, adj. (lat.
litterarius, a, um) geleerd, wetenschappelijk,
tot boekenkennis behoorende; — litteraire of
litteratuur-geschiedenis, boekengeschiedenis, geschiedenis van de letterkundige voortbrengselen; — litterator, m. boekenkenner, geletterde,
letterkundige, taai- en boekgeleerde; — litteratuar, f. (lat. litteratura, letterschrift, onder
lezen en schrijven, taalonderwijs,-richtn
spraakkunst, geleerdheid) gezamenlijke schriftelijke voortbrengselen van den geest, schrijf
boekenkennis of boekenkunde, letter--wezn,
kunde, schriftgeleerdheid, kunde in taal en
wetenschap; weleer: de fraaie wetenschappen; —
litterátus, m. geleerde, gestudeerde, schoolgeleerde, inz. iemand, die voorliefde heeft voor
fraaie letteren; ook in 't algemeen schrijver of
auteur; — litterátus homo, geletterde; iron. ook
(bij Plautus) een (met eene letter) gebrandmerkte ; — littereeren, met letters teekenen,
letteren; — litteromanie, f. overdreven schrijfzucht.
little, adj. eng. (spr. lit'l) klein, weinig, vgl.
ons luttel.
littoraal, z. litoraal.
Lituleten, z. ond. 1 i t u u s.
Liturg, m. gr. (leiturgos, d. i. wie een openbaar en algemeen nuttig werk verricht, van
leitos, het volk betreffende, openbaar, en érgein,
werken) priester als voorganger in den kerkdienst, kerkdienaar; — liturgie, f. (gr. leiturgia,
openbaar ambt, staatsdienst) beheer van den
godsdienst, kerkgebruik, kerkdienst; kerkelijk
voorschrift, kerkenorde, voorgeschreven inrichting van den eeredienst, kerkformulier; inz.
ook evangelisch kerkgebed, dat aan de preek
voorafgaat; — liturgicum, n. in de gr. Kerk: boek,
dat drie liturgieën, n. 1. die van de heiligen
Basilius, Chrysostomus en den zoogen. dialogus
van den H. Gregorius den Grooten bevat; —
liturgiek, f. leer van de inrichting van den openbaren eeredienst; — liturgisch, adj. daartoe
behoorend, daarmede overeenkomstig, naar
kerkgebruik, volgens het kerkvoorschrift.
Lituur, f. (lat. lilüra, v. linére, besmeren,
uitvegen) het uitwisschen, doorschrappen, uitstrijken van het geschrevene.
Litnus, m. lat. kromme staf der a u g u r s
bij de oude Romeinen; kromstaf der R. Kath.
bisschoppen, bisschopsstaf; — lituíet, lituolith,
m. (v. 't lat. litüus, z. ald.) pijpvormige slakversteening, bisschopsstaf, kromstaf.
Liuto, m. iit. luit.
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Liva, m. turk.-arab. (eig. vaan, banier) onderafdeeling van een e j a 1 e t, die door eenen
k i a m a k a m geregeerd wordt; — miri-liva,
m. (vgl. m i r i) stadhouder van zulk Bene
kleine provincie; ook brigade-generaal.
Livàda, f. gr. weide.
Livery, f. eng. (spr. livv'ri) gezamenlijke
londensche burgers, die het kiesrecht bezitten.
Livet, m. fr. (spr. liwè) laatste speler bij het
biljartspel.
Livia, f. lat. rom. vr.naam (ml. Livíus); ook
veldduif.
livíde, adj. lat. (lividus, a, um) loodkleurig,
blauwachtig, vaal, geelgroen, zwartgeel; oneig.
wangunstig, jaloersch; — Iividiteit, f. nw.lat.
loodkleur, vaalheid; wangunst, nijd; — livor,
m. lat. blauwe vlek; Med. blauwgeel litteeken;
— livor emortuális, doodvlek.
Livonése, m. it. d. i. Lijflander : russ. reken
kopeken.
-munt=96
Livor, z. ond. l i v i d e.
Livraison, f. fr. (spr. liwrèzól&; lat. liberatio,
bevrijding, v. liberáre, bevrijden, fr. livrer, leveren) levering, aflevering; — livrdnt, leveraar,
1 e v e r a n e i e r.
livre, n. fr. (spr. liter'; van het lat. liber) boek;
— a livre ouvert (spr. a liwr' oewèr) naar het
open boek; Muz. naar voorgelegde noten, van
't blad, b. V. onmiddellijk of voor de vuist spelen; — livre blanc (spr. —bláh) boek van wit
onbeschreven papier; — 1. en blanc (spr. an
bláii) oningebonden boek; — 1. de dépense (spr.
—depr i') boek van uitgaaf; — t. de mise at de
recette (spr.— miez' e d'ressétt') boek van ontvangst
en uitgaaf; — 1. rouge (spr. roezj') rood boek,
register der geheime uitgaven van het fr. hof,
inz. onder Lodewijk XV en Lodewijk XVI; —
livret, n. (spr. liwrè) boekje; aanteekenboekje;
spaarbankboekje; boekje waarin voor werklieden, militairen enz. wordt opgeschreven,
wat zij verdiend en hoeveel zij er op ontvangen hebben; gedragboekje; —1. d'ouvrier, boekje
vanwege-de politie uitgereikt aan handwerksgezellen, waarin aangeteekend wordt de naam
van den houder, zijn verschillende verbintenissen
bij werkgevers enz. (in Frankrijk en Duitschland).
Livre, n. fr. (spr. liter' ; van het lat. libra)
pond, het oud-fr. 1 i v r e, verdeeld in 16 onces, 128 gros, 9216 grains = 489,506
gram; ook voormalige rekenmunt, thans =
f r a n k (z. ald.); in Engeland livre sterling, z.
sterling; — livretournois, z. tournois.
Livrei, f. (fr. livrée, v. livrer, leveren; it.
livrea, sp. libréa) eig. geleverde heeding en
kost; dienstkleeding, kennelijke dracht der bedienden van voorname lieden; ook hof- of lijf
gezamenlijke bedienden van een heer;-kleur;
gelijkvormige of gelijkkleurige kleedij; ook
gunstbewijs, b. v. een lint, een insigne, fr. f aveur, manche; teeken in 't algemeen.
livre rouge, livret, z. ond. livre.
lixivia, f. of lixívium, n. lat. loog; — lixiviátie
(spr. t=s) f. uitlooping; — sal lixivium, loogzout.
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Lize, vr.naam, verkorting van E l i z a b e t h
(z. ald.).
Lizzatura, m. ital. man, die met behulp van
wiggen en vijzels de ruwe marmerblokken op
rollen vervoert, naar spoorwegen enz.
Ljubow, f. russ. (spr. ljoebo f ; v. ljubítj, beminnen) de lieve, russ. v. doopnaam, als afk.
L j u b a.
Lk., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. F. Link (gest. 1851).
Llama, z. lama.
Llano, m. pl. ilanos, sp. (spr. ljáno(s) d. i. in
't alg. vlakten, v. 't lat. planus, effen) zeer
groote boomarme vlakten in Z.-Amerika;
- llanéros, m. pl. herders, die deze vlakte bewonen.
Lloyd's of Lloyd, m. instelling voor den zeehandel ter verzekering tegen zeegevaar en
ter inwinning van scheepstijdingen, die haren
zetel heeft in eene reeks van kamers der Londensche beurs en gevormd is door eene ver
assuradeurs (underwriters,-enigvaschp
d. i. onderteekenaars); zoo geheeten naar
Lloyd's koffiehuis, in 't welk in de
18de eeuw de scheepsmakelaars enz. bijeen
omdat het in de nabijheid der beurs-kwamen,
lag; ook in 't algemeen een scheepvaartmaat schappij, zooals sedert 1833 die te Triëst:
oostenrijksche Lloyd of it. Lloyd.
austríaco geheeten; in Odessa sedert 1856: R u ss i s e h e L 1 o y d, in Bremen sedert 1857:
Noordduitsche Lloyd; in Rotterdam
sedert 1883: Rotterdamsche Lloyd; Lloyd's lijst,
f. of enkel Lloyd, nieuwsblad voor handel en
scheepvaart, te Londen en te Triëst.
Lmk., bij natuurhistorische namen afk. voor
J. B. A. P. Monet de Lamarck (gest. 1829).
Loa, f. sp. (eig. lof, v. lat. laus, gen. laudis)
op het spaansch tooneel: voorspel, klein tooneel- of blijspel, dat vóór een grooter stuk wordt
opgevoerd en den inhoud daarvan aankondigt
(zoo genoemd, omdat de stukken altijd tot
onderwerp hebben den lof van de personen,
aan wie zij zijn toegewijd).
Load, n. eng. (spr. lood) last, eng. maat voor
planken, delen enz. van verschillenden inhoud
al naar de dikte van het hout.
Loafer, m. eng. (spr. 16/er; v. hgd. lau f en)
oorspr. bedelaar en landlooper, lazarone; nu
lediglooper en twistzoeker, kwartjesvinder,
boerenbedrieger, sedert ongeveer 40 jaren in
de groote steden van de Vereenigde Staten
gebruikelijk (vgl. r o w d i e s).
Lobby, f. eng. voorkamer, koffiekamer van
het parlement.
lobus, m., pl. lobi, nw.lat. (v. 't gr. 1 óbos) Bot.
lob, zaadlob; - lobuli, pl. kleine zaadlobben; - lobatus, a, um, lat. Bot. gelobd; - lobelia, f. (fr. lobélie) talrijk plantengeslacht uit Z.-Amerika, tot
de klokbloemen behoorende.
loca, locaal, locabel, enz. z. ond. locus.
Loeánda, f. it. (v. 't it. locàre, verhuren) te
huur zijnde kamer, huurvertrek; herberg of logement in Italië en Griekenland; - locandiéra,
f. it. waardin, herbergierster.
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Locarium, locata, locatie, locatief, locator
enz. z. ond. locus.
Loch, n. schotsch (eelt. goel.-iersch loch; vgl.
dui. t a c h e en lat. lacus) meer.
Lochïen, f. pl. gr. (lochia en locheia, v. lóchos,
bevalling) Med. kraamzuivering, kraamvloed,
zuivering der kraamvrouwen na de bevalling;
- lochiorrhagie, lochiorrho a, f. bovenmatige
kraamzuivering; - loehioschésis, f. onderdrukte
kraamzuivering; - lochodochium, n. inrichting
tot opneming van barende vrouwen, kraam
-vrouwenhis.
loci, z. ond. locus.
Locket, m. eng. (verklw. van lock, slot) slootje,
haakje, armband; ook z. v. a. medaillon.
Lock-out, m. eng. (eig. uitsluiting) het tegengestelde van de werkstaking, n.l. het gemeenschappelijk stopzetten van het werk in fabrieken enz.
door de werkgevers, meestal als verdedigingsmaatregel tegen de hooge eischen der arbeiders.
loco, lococessie, locofix, z. ond. locus.
Locofóco, m., pl. Locofóco's, aanhangers van
de partij van den vooruitgang in de Vereenigde
Staten van N.-Amerika, z. v. a. d e m o k r at e n (sedert 1835 zoo genoemd). In eene kie
draaiden de mannen van den-zersvgadin
achteruitgang, sedert spottenderwijs h o c oP o e o s (z. ald.) geheeten, de gasvlammen uit,
waarop de mannen van den vooruitgang de zaal
verlichtten door middel van lucifers, eng.
1 o c o f o e o-matches.
locomobiel, locomotie, locomotief, z. ond. locus.
Loculamént, n. lat. (loculaméntum, van loculus,
plaatsje, kastje, kistje) vak, afdeeling, kas, doos
enz. ; - loculatus, a, um, met vakken voorzien;
- loculi, pl. Bot. vakken; - loculicidus, a, um,
Bot. hok- of vakverbrekend; - loculosus, a, urn,
vol vakken, hokkig; - loculator, m. nw.lat., opziener der huishouding.
locupleteeren, lat. (locupletáre, V. locuples, rijk)
rijkmaken, verrijken,vermeerderen;-loeupletátie
(spr. tie = tsie) f nw.lat., verrijking, vermeerdering.
locus, m. plaats, oord; - locus apprehensions,
Jur. plaats der inhechtenisneming of aanhouding; - locus a quo, Kmt. plaats van waar, woonplaats van den wisseltrekker; - locus ad quern,
plaats waarheen, de plaats van den betrokkene;
- locus classicus, m. modelplaats, hoofdplaats,
bewijsplaats in een boek; - 1. communis, gemeenplaats, alledaagsch gezegde, vaak gebruikte uitdrukking; - 1. delicti, Jur. plaats van de
misdaad of het vergrijp; -1. fixus, vaste plaats,
blijvende woonplaats; -1. judicii, gerichtsplaats;
- 1. natalis, geboorteplaats, Bot. natuurlijke
groeiplaats van wilde planten; - 1. palmarius,
hoofdplaats; - 1. parallélus, parallelplaats, ver
plaats van gelijken inhoud of-gelijknspat;
overeenkomende gesteldheid, b.v. in den bijbel;
- qui succèdít in locum, succèdit in jus, wie in eens
anders plaats komt, krijgt daardoor ook diens
recht; - pl. v. locus: loca, d. i. oorden, streken,
en loci, d. i. plaatsen uit geschriften, uitdrukkingen (b. v. loci classici, loci communes enz.);
- loco, in plaats, b.v. loco sigilli, of afgek. L. S
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in plaats van het zegel; - loco- burgemeester,
plaatsvervangend burgemeester; - loco citato, of
afgek. 1. c., ook 1. l., d. i. loco laudáto, ter aangehaalder plaats (t. a. p.); - in loco, op dezelfde
plaats, ook: hier, alhier; - in loco judicii, op de gewone gerechtsplaats; - hoc loco, aan deze plaats; hujus loci, van deze plaats; - ad hunt locum, op
deze plaats; - locum tenen, m. (fr. lieutenant)
een plaatsbekleeder, stadhouder; - lococéssie,
f. nw.lat. het plaatsmaken, wijken, aftreden; locofix, adj. plaatsvast, op eene standplaats bevestigd; aangewassen; - locofiziteit, f. onbeweegelijkheid, gebondenheid aan eene plaats; locomobiel, adj. voor plaatsverandering vatbaar; als subst. locomobiel of locomobile, f. ver
(zich niet op rails bewegende) stoom -platsbre
beweeglijkheid,-machine;lobt,f.
verplaatsbaarheid; - locomótie (spr. t=ts), f.
plaatsverandering, voortbeweging; - locomotief,
adj. plaatsveranderend, vrij beweegbaar; ook
plaatsverandering of beweging bewerkend, vandaar als subst.: locomotief, f. stoommachine, die
zichzelf op rails voortbeweegt en tot beweging
van rijtuigen of wagens wordt aangewend,
stoomwagen, -trekker; - loeomotiviteit, f. vrije
beweegbaarheid; - locotenentie, f. plaatsbekleeding, het stadhouderschap; - locaal, adj.
(lat. locális, e), plaatselijk; met eene plaats en
hare gesteldheid overeenkomstig, er toe behoorende, daar aanwezig of gebruikelijk; als subst.
lokaal, n. begrensde, tot een zeker doel ingerichte
ruimte, b.v. zaal, gebouw en dergel. ; - locaal
blad, n. plaatselijk blad, de stedelijke courant,
dagblad dat zich hoofdzakelijk met plaatselijke
aangelegenheden bezighoudt; - locaal karakter,
n. de eigenaardigheid of bijzondere toestand der
plaats; - locaalspoor, locaaltrein, m. zulk een tusschen dichtbij elkaar gelegen plaatsen en met geringe snelheid; - locale aandoening, f. ziekte van
een enkel deel van het lichaam; - locaal pijnstillend middel, n. (tegenover algemeen anaestheticum), dat slechts een deel des lichaams gevoelloos
maakt; - locale catalogus, m. lijst, waarop de
standplaatsen der boeken eener bibliotheek aan
zijn; - locale kleur, Piet. plaatskleur,-gevn
eigenaardige en natuurlijke kleur van een voor
waardoor het zich, ten opzichte der plaats,-werp,
die het in de schilderij beslaat, van alle andere
voorwerpen onderscheidt; in de letterkunde:
juiste voorstelling der handeling, zoodat alle
bijzonderheden medewerken om hoorder of lezer te verplaatsen in den tijd en op de plaats der
handeling; - locallen, pl. in Oostenrijk: zielverzorgerstations. die uit de omvangrijke parochiën
sedert Jozef II ontstaan zijn; - losaksten, pl.
(capellani locales) zielverzorgers daarvan; - localls, (stil. casus), of locatief, m. Gram. plaatsnaamval, een eigenaardige naamvalsbuiging der
naamwoorden in sommige talen, o. a. in de slavische; - loealiseeren (spr. s=z) plaatselijk
maken, een plaats aanwijzen of tot eene bepaalde plaats, binnen zekere grenzen beperken, b.v.
een oorlog, eene uitbrekende ziekte l o c a l iS e e r e n; - localisatie, f. (spr. -za-tsie) plaatse
plaatsaanwijzing; begrenzing, be--lijkmang,
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perking; - localltelt, f. (later lat. localitas) plaatselijkheid, plaatsgesteldheid, ruimte; vertrek,
kamer, zaal; - localiter, adv. met betrekking tot
de plaats; - locarlum, n. lat., huurprijs, pachtgeld; - loceeren, (lat. locàre), op eene plaats stellen of zetten; uitzetten; b.v. geld; verhuren,
verpachten; schuldeischers van een concoursmassa ordenen; - locábel, adj. nw.lat., geschikt
voor eene plaats, niet strijdig met de natuur
eener plaats; - locabiliteit, f. geschiktheid voor
eene plaats; - locàta, n. pl. vakken, hokjes voor
geschriften, boeken enz., 1 o k é t t e n; - loeatarlus of fr. locataire (spr. -ter') huurder, pachter; - locátie (spr. t=ts), f. (lat. locatio) plaats
stelling, regeling; verhuring, ver--anwijzg,
pachting; ook rechterlijke uitspraak, waarbij
aan eiken schuldeischer in een concours zijne
plaats in de rij der schuldvorderingen wordt
aangewezen; - locatio operarum, dienstverdrag;
- 1. opéris, uitbestedingscontract, waardoor de
uitvoering van een werk of onderneming b.v.
een gebouw aanbesteed wordt; - beater, m.
verhuurder, verpachter; - locatorlum, n., z. v.
a. 1 o c a r i u m; - locàtum, n. het verhuurde.
Locusta, f. soort van sprinkhanen; - locusten,
pl. afdeeling der sprinkhaanachtige dieren (landboomsprinkhaan enz.).
Loeütie (spr. t=ts), f. lat. (locutio, van loqui,
spreken) uitdrukking, spreekmanier, spreekwijze; - locutorlum, n. nw.lat. spreekkamer, spreekzaal in kloosters.
Lodagales, f. pl. vloeibare slijkmassa's door
vulkanen uitgeworpen (in Amerika).
Lodd., bij natuurwetensch. namen afk. voor
K. Loddiges te Hackney bij Londen en zijn beide
zonen (gest. 1846 en 1849).
Lodewijk, hoogd. Ludwig (oudd. Hludwig,
oudfrank. Chlodourich, Clodwig; van hlud, clhod,
luid, beroemd, en wie, wig, oorlog, strijd) manen.:
de in den krijg beroemde held, dappere krijgsman; nw.lat. Ludovfeus, fr. Louis; - vandaar
Ludovica, Louiza of Louise, vr.namen.
Lodolska, f. poolsche vr.naam: de volksbeschermster.
Loef, f. (eng. loof , spr. loe f) naar den wind gekeerde zijde van het schip (het tegengestelde van 11j):
de 1 o e f h e b b e n, het voordeel van den wind
hebben; oneig.: iemand de loef afsteken, voordeel
op iemand behalen, iem : vOor zijn; — loeven, bij
den wind, naar de windzijde toezeilen; -te loevert, loefwaarts, te loefwaart, aan de windzijde.
Loefaspons, zie 1 a f f a.
Loelaab, of lulov, hebr. tak, saamgebonden
takken, die op loofhuttenfeest gedragen worden
Levit. 23, 40.

Loemboeng, f. mal. rijstschuur.
loensch, barg. scheel, schuin, onecht, valsch.
Loep, z. ond. 1 o u p.
Loeris, m. (van het veroud. 1 o e r, fr. lourd,
lourdaud, dommerik, botterik) onnoozole of
die zich als zoodanig houdt, een ploert.
Loesing, pak slaag (in het afrik.-holl.), uit
deensch lussing.
Loeti of (naar eng. schrijfwijze) Looti, m. (arab.
loethi) eig. een der lieden van Lot, bewoner van
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Sodom, Sodomiet, onbeschaamd en pochend
mensch; een perz. potsenmaker, goochelaar.
Lof of Loof, n. (oudzw. lop, lop, angels. en
oud-eng. lep, ijsl. laup, korf; oorspr. in 't alg.
v a t) in Koerland en Lijfland vroeger een graan
1/2 Rigasche ton = 68,86 liter; ook een-mat=
gewicht te Riga = 5 1 ij s p o n d = 100 pond.
Lofne of lofn, f. oudn. Myth. godin der echt
(vgl. bij Romeinen Juno pronu--verbints
ba), der verzoening van geliefden.
Log, f. (zw. logg, eng. log, d. i. in 't algem.
b 1 o k) werktuig ter bepaling van de snelheid
of de vaart van een schip, bestaande doorgaans
uit een driehoekig, met lood bezwaard plankje
aan een lange lijn, loglijn, die door knoopen in gelijkmatige deelen is verdeeld; — logboek, boek ter
opteekening van de met de log gemaakte waarnemingen, scheepsjournaal; —loggen (eng. log), de log
uitwerpen om de snelheid van het schip te meten.
logaaediseh, adj. gr. (v. lógos, rede, en aoidé,
gezang) Poët. logacedische verzen, verzen, waarin de zangerige daktylische rhythmus in den
zwakkeren en bedaarderen trochaischen overgaat (b.v. — ^--' — --- — ^) ; — logarithmus, m.
pl. logaríthmi of logarithme, f. pl. logarfthmen,
gr. (log-áríthmos, van logos, woord; rede, grond,
verhouding, enz., en arithmós, getal) Math. ver
-houdingsfbetrk aln,dxpoet
of aanwijzer der macht, tot welke het grondtal
van een stelsel (gew. 10)4moet verheven worden
om Benig ander getal voort te brengen, kunstgetallen (uitgevonden door den schotschen baron
Napier of Neper, en door Briggs
naar het gewone talstelsel bewerkt), door welke
de vermenigvuldigingen, de deelingen, machtsverheffingen en worteltrekkingen op eene een
zeer verkortende wijze worden uitge--voudigen
voerd; — logarithmen- tafels, boek, dat die kunst
opgeeft; — logarithmïka, f. leer dier-getaln
kunstgetallen; — logarfthmisch, adj . tot die getallen behoorende, lien betreffende; — logarithmisehe lijn, ook logistische lijn, transcendente

kromme lijn, bij welke de ordinaten de logarithmen der abscissen zijn, of omgekeerd; — logarithmiseh stelsel, n. verbinding der logarithmen
met de getallen als machten van een en dezelfde
basis; — logarithmotechnie, f. kunst om logarithmentafels te maken.
Loge, f. fr. (spr. loozj' ; it. loggia, mid. lat.
logia, logea, v. 't oudd. lauba, louba, loubja,
mid.lat. laubia, lobia, hoogd. laube, 1 o o f, d. i.
oorspr. overdekte ruimte of gang) hut, cel, zaal;
in schouwburgen: afgesloten en overdekte zitplaats, kijkvertrekje, schouwburgcel; bij vrijmetselaars : vergaderzaal, werkplaats ; vergadering-zelve, vrijmetselaars-bijeenkomst; elke afdeeling van het groote vrijmetselaarsgenootschap; ook benaming voor velerlei afsluitingen,
b. v. cel der krankzinnigen in gestichten;
scheepskamer, kooi; hok der wilde dieren in menagerieën; in Engeland portierswoning in een
park; ook klein landhuis; — logeeren, (fr. loger,
inid.lat. logiare) wonen, huisvesten, herbergen,
't huis liggen; iemand een verblijf bij zich geven;
— logé, m., logée, f. (spr. lozjé) hij of zij, die
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iemand bezoekt en bij hem woont; — logeabel,
adj. (fr. logeable, spr. lozjábl') bewoonbaar, wel
ter bewoning ingericht; — logemént, n. woning,
huizing; herberg, nachtverblijf voor reizigers;
Mil. verschansing, bevestiging van een door de
belegerden veroverden post; ook verschanste
plaats ; — logic, n. (spr. lozji), logies, woning,
huizing, herberg, nachtverblijf; op schepen verblijf der matrozen.
Loggen, z. ond. 1 o g.
Logger, m. (van het eng. lugger, van to lug,
trekken, sleepen) zeker soort van snelzeilend
vaartuig, inz. voor de kustvaart.
Loggia, f. it. (spr. lodzja) z. v. a. 1 o g e, z.
ald.; inz. overdekte gang rondom de bovenste
verdieping van een huis, galerij, in Zwitserland
1 a u b e geheeten.
Logis, logies, z. ond. 1 o g e.
Logos, m. gr. woord, rede; vertelling, overlevering; verstand, denkvermogen; oorzaak,
grond; het Woord in het N. T., d. i. het zelfbewustzijn Gods, de van eeuwigheid af aanwezige
gedachte Gods van zich zelf, die in de schepping
als scheppende kracht optreedt en in de opleiding der menschen tot hooger geestesleven in
deugd, wijsheid en wetenschap; in de geheimleer: hoogste wereldwezen; geestelijke zon; —
logiáter, m. geneesheer met den mond, zonder
ondervinding, uit de boeken; — logska, f. (gr.
logike, scil. téchné; lat. logica) denkleer, denkkunst, redeneerkunst, kunst of leer der gevolgtrekkingen; wetenschap der denkwetten of der
zuivere gedachte; ook wetenschap van het verstand of van het denkvermogen in 't algemeen;—
logicus, m. redeneerkundige; — logisch, adj. (gr.
lógíkos, ë, ón) overeenkomstig de redeneerkunde, daarop gegrond, redeneerkundig, oordeelkundig; — logische analyse, redeneerkundige ontleding, ontbinding van eenen
volzin in zijne logische bestanddeelen of in onderwerpen, voorwerpen en bepalingen; — logisch
juist, juist gedacht, op juiste wijze als gevolg uit
iets getrokken; — logisme, n. (gr. logismOs) sluitrede van het oordeel; — logismographie, f. methode van dubbelboekhouden;—logist, m.(gr. logistes)
rekenaar, inz. letterrekenaar, a 1 g e b r a 1 s t;
in 't oude Athene: een der 10ambtenaren, die aan
de aftredende overheidspersonen rekening over
het geldbeheer afnamen; — logistika, logistiek,
f. letterrekenkunst, z. a 1 g e b r a, ook kunst
der gevolgtrekkingen; Mil. wetenschap, die den
tijd en de plaats, welke tot het uitvoeren eener
tactische beweging noodig zijn, leert berekenen;
— logistisch, adj. daartoe behoorend. inz. voor
a 1 g e b r a i s c h; — logodwdalle, f. het zoeken
en gebruiken van schoonklinkende woorden,
woordentooi ; — logodoedalfst, m. schoonspreker,
gebruiker van fraaie woorden; — logodiarrheea,
f. overvloed van woorden, wijdloopigheid, waterigheid der rede; — logográphen, m. pl. (gr.
sing. logográphos) schrijvers van volksoverleveringen, benaming der oudste gr. geschiedschrijvers; — logographie, f. het schrijven der overleveringen of s a g e n, de oudste geschiedschrij
ving; — logogriph, logogrief, f. (vgl. g r i p h i
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woordraadsel, of raadselwoord, letterraadsel,
woord, dat door verzetting of door aflating van
letters andere woorden geeft, die bedektelijk omschreven worden; — logolatrie, f. overdreven vereering van het woord, van de rede;
— logologie, f. leer van den 1 o g o s of het Woord
in het N. T. ; — logomachie, f. woordentwist,
woordenstrijd; — logómachos, m. woordentwister, woordenzifter; — logométer, m. betrekkingof verhoudingmeter; proportie-passer; — logo- 1
metric, f. leer der woordenmaat; — logophanie,
Theol. vleeschwording van het Woord; — logophoor, m. spreekbuis door waterpasloopende
buizen in den grond; — logosophie, f. woordenwijsheid, woordenkennis, grondige kennis der
woorden; — logotechnie, f. wetenschap der woorden en hunner juiste beteekenis ; — logotheet, m.
schrijver (auteur); ook snelschrijver, kanselier
aan het byzantijnsche hof; wetuitlegger; — logotypie, f. woordendruk, afdruk van in hout of
metaal uitgesneden of galvanoplastisch vervaar
drukvormen, die geheele woorden of letter--dige
grepen, l o g o t y p e n, bevatten.
Lol, f. fr. (spr. loa; uit het lat. lex ontstaan;
provenc. leg, lei, it. legge, sp. ley), wet, gebod,
recht, wetboek, allooi (uit a loi d. i. naar de wet);
in het mid.ned. is dit woord zeer gewoon.
Loimiàter, m. gr. (van loimós, m. pest. smetziekte, en iátrós, arts) pestarts; — loimographie,
f. beschrijving van de pest of besmettelijke
ziekten; bekend zijn die vandengeschiedschrijver
Thucydides en van Lucretius; — loimologie, f.
leer van besmettelijke ziekten; — loimoptra, f.
pestkoorts.
Loisir, n. fr. (spr. loazíer; v. lat. licëre, veil zijn,
te koop zijn) vrije tijd, ledige tijd; —cl loisir, op
zijn gemak, zonder haast, in ledigen tijd.
Lok ot looch, m. arab. (la'oek of loe'oek, eig.
artsenij, die gelikt wordt van la'ika, likken)
borstsap, likkepot voor de borst.
Lokao, n. chin. eerst sedert 1856 bekend geworden verfstof, die in China uit een boombast
bereid wordt en enkelvoudig oorspronkelijk
(niet uit blauw en geel samengesteld) groen bevat.
Loke, liever Loki, m. oudn. „sluiter" ; Myth.
verpersoonlijking van het vuur in zijne verderfelijke werking; een wezen, even schoon van
voorkomen als slecht van inborst; hij was o. a.
de oorzaak vaan B a 1 d e r s dood en werd
daarvoor door de goden zwaar gestraft. In
latere herinnering bleef zijn naam den boozen
geest in 't algemeen beduiden, den god der
verwoesting, die zich door dubbelhartigheid,
leugen en bedrog onderscheidt.
Lokiëc, m. poolsch (spr. lókiéts) genit. pl. lokti,
poolsche el = 0,576 meter.
Lokus, n. een houtsoort uit West-Indië (Hy-menea Courbarii), die vast en taai is, dus best
timmerhout levert.
Lolharden, Lollarden, z. 1 o 11 a r d i s t e n.
Loligo, z. c a 1 m a r.
Lolium, n. lat. Bot. dolik; — loliune, f. Chem.
dolikbitter.
Lollardísten of Lolhardísten, m. pl. sedert de

LONG-CLOTH.

14de eeuw de naam van verscheidene vrome genootschappen van leeken, die zich inz. de verzorging der zieken en de begraving der dooden
tot taak stelden; het eerst ontstaan in de Nederlanden, later ook in Duitschland (Hun naam
leidt men af van lollen, lullen, d. i.
zacht en dof zingen, omdat zij bij de begrafenissen een treurig, brommend gezanglietenhooren) ;
ook de spotnaam der aanhangers van Wicklif
in Engeland (lollards).
Lombard, m. fr. (spr. lonbár; van de L o mb a r d e n, d. i. bewoners van Lombardije in
Opper-Italië ontstaan uit den oudduitschen
volksnaam L o n g o b a r d e n, z. ald. die als
aanhangers der Ghibellijnen naar Frankrijk
moesten vluchten en aldaar het eerst zulke inrichtingen vestigden) bank van leening, pandhuis, gew. l o m m e r d; — lombardlsehe school,
beroemde schilders uit Lombardije en Bologna
van de 16de tot de 18de eeuw, ook b o 1 o n e e s c h e school geheeten.
Lomberen of lomberspel, z. h o m b r e (1').
Lombok, f. soort peper.
Londres, pl. fr. (spr. londr') naam van de stad
Londen, waarnaar verscheiden soorten van
lakens, sigaren enz. genoemd zijn; vroeger een
soort galei, t o n d e r (it. londra).
long, adj. fr. en eng. (van lat. longus, a, um)
lang b. v. fr. lame longue, eig. long wool (spr.
00=0e), klimwol.
Longa, f. Muz. lange noot van 4 geheele tonen,
in de oude kerkmuziek.
Longwviteit, f. lat. (longaevitas, v. longus, a,
um, lang) het lange leven, levenslengte, lang
ouderdom, bejaardheid; —-levndhi,og
longaniem, adj. nw.lat. (v. longus, lang, en
animus, geest, gemoed) lankmoedig; — longanimiteit, f. lankmoedigheid; — longe, f. fr. (spr.
lo',2f ; afkorting van a 11 o n g e, z. ond. a l1 o n g e e r e n) leireep van den toom van een
paard; lange lijn, waaraan men 't paard in een
cirkel laat draven; — longeeren, fr. (longer, spr.
lonzjéeren) langs een voorwerp heen gaan; —
longi folies, a, um, lat. Bot. langbladerig; —
longimánus, adj. lat. langhandig (bijnaam van
een perz. koning n.l. Artaxerxes);— longimetrie, f.
lat. gr. lengtemeting, meting der rechte lijnen,
een gedeelte der meetkunst; — longissimus, a.
um, lat. zeer lang; — longitudo, f. lat., lengte,
inz. de g e o g r a p h i s c h e (z. ald.); — longitudinaal, adj. nw.lat. de lengte betreffend, in
de lengte; longitudinale graad,
lengtegraad; longitudinale magnet e n, langwerpige magneetstaven, bij welke de
magnetische polen zich aan de het verst van
elkander af gelegen einden bevinden (het tegen
laterale magneten).
-gest.van
Long Cecil, naam van een groot kanon, geheeten naar Cecil Rhodes, dat dienst deed bij de
belegering van Diamantopolis (1899).
Longchamp, n. fr. (spr. loiisjara, van long, lang,
en champ, veld) oorspr. voor wedrennen gebruikte vlakte in het Bois de Boulogne te Parijs; vandaar in het algemeen: wedren, renbaan.
Long-cloth, n. eng. (spr. —kloos', met geaspi-
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reerde s) gewone grove katoenen stof; - long- lordship, f. lordschap, titel bij het aanspreken
van een lord.
dis, pl. eng. gekeperd eng. flanel.
Lordósis, f. of lordóma, n. gr. (van lordoen, naar
Longobarden, m. pl. (lat. Longobardi, eig.
Langobardi, d. i. langbaarden) duitsche volks- ' voren buigen, lordós, naar voren gekromd) het
stam, die eerst aan de Neder-Elbe, in de streek naar voren gekromd zijn van de ruggegraat,
van het Luneburgsche en later in Opper-Italië voorwaarts gebogen houding van het lichaam,
uitputting van het borstbeen; - lordótisch, adj.
woonde (vgl. L o m b a r d).
Long-royal, n. fr. (spr. -roajaal) eng. papier voorwaarts gebogen of gekromd.
Lorelei, f. Lore-rots, dus een plaatsnaam,
voor kopergravures ; - longshawl, eng. z. ond.
deze is later tot een persoonsnaam geworden,
s h a w 1.
Long Tom, naam van een groot kanon der in de latere Rijnsage een soort s i r e n e (z.
Boeren in den laatsten transvaalschen oorlog ald.).
Lorétte, f. fr. meisje van lichte zeden te Parijs,
(1899).
Longuette, f. fr. (spr. longét; v. longuet, lang- eene iets voornamere, maar op verre na niet zoo
onschadelijke soort van g r i s e t t e (z. ald.),
werpig) druklapje of kompresje op wonden.
Lonicère, f. fr. (nw. lat. lonicera; door P 1 u- zoo genoemd naar de kerk Notre Dame de Lorette,
m i e r aldus genoemd ter eere van den natuur- in welker nabijheid zij veelal wonen; z. v. a.
onderzoeker Adam L o n i c e r, gest. 1586), cocotte.
lorgneeren, fr. (lorgner, spr. lorejeeren; van
geiteblad, hoe-langer-hoe-liever, een plantengeslacht met onderscheidene soorten (vgl. c a - het mid.hgd. líïren, zwitsersch toren, luren, loeren) belonken, begluren, bespieden; inz. door
p r i f o 1 i u m).
Lónja, f. sp. (spr. loncha) galerij, zaal (vgl. oogglazen bekijken, ook lorgnetteeren; - lorgpeur, m. (spr. lornjéur) bespieder, begluurder; 1 o g g i a).
lorgnette, f. (spr. lornjétt') 1 o r g n e t, kleine
Lontar, m. mal. een waaierpalm.
verrekijker, tuurglas, zakkijkertje, handglaasje,
Looeh, z. 1 o k.
Lood, n. oud gewicht in Nederland = 1/loo ned. tooneelkijker (in het nederl. verstaat men onder
pond, 10 wichtjes of gram, 1 d e c a g r a m; l o r g n e t gewoonlijk een paar oogglazen voor
het oudste amsterd. lood was = 1/32 amsterd. bijzienden, knijpbril); - lorgnon, n. (spr. lornjon)
eenvoudig vergrootglas, brilleglas (m o n o c l e).
pond of 1,541 nieuwe boden.
Lori, m. (hindost. en maleisch noeri of loeri,
Loot, m. (= 1 o f, z. ald.), in R i g a voormalige korenmaat = 68,865 liter, in Reval = javaansch nori; in het sp. is Toro, port. louro,
42,373 liter; - looper, m. oude korenmaat in de benaming van alle grootere papegaai-soorten;
het nederl. 1 o r r e schijnt er van afkomstig)
Friesland = 1 26 last, op Texel = '// last.
Look, eng. spr. Loek) kijken; - look-out, m. soort van prachtige, groote papegaaien op de
Molukken (Psittacus lory); z. ook 1 o r i s.
uitkijk.
Loriea, f. lat. (v. lorum, riem) borstharnas,
Loom, m. eng. (spr. boem) weefstoel.
Loon, m. eng. (spr. Toen; deensch loom, zw. pantser; - loriceeren (lat. loricàre) bepantseren;
Wim, lomma, lumbe, oudn. l8mr, duitsch lohme) Chem. glazen met klei enz. omgeven, opdat
eenzaam levende soort duikervogel aan de Hud- zij bij het gebruik in het vuur niet springen; onrivier in N.-Amerika, lom(Columbus arcticus). lorieàtie (spr. t=ts) f. zulk een bekleedsel.
Loris, loci, m. N.H. soort van m a k i of
mei, z.10 e t i.
Loquacitelt, f. lat. (loquacitas, v. loquax, praat- luiaard op Ceylon, van de grootte en kleur van
ziek) praatzucht, snapachtigheid, gesnap, gekal. het eekhoorntje; een bonte shawl.
Loreha, f. chineesch kustvaartuig, naar een
Lork, m. de lorkeboom, 1 a r i x, z. a.
europeesch model in China zelve gebouwd, en
loco, Kmt. hunne, b. v. conto Toro, hunne
zoo geheeten naar eene portugeesche bezitting rekening.
tegenover Hongkong.
Lorrie, lory, z. 1 o w r y.
Lord, m. eng. (uit het angels. hld/-ond,
Losange, f. fr. (spr. lozanzj') Geom. ruit,
,dus oorspr. broodheer, v. hld f brood, en ward, scheefhoekig vierkant, r h o m b u s; en losange
wachter, bewaarder; vgl. 1 a d y; in de toe- (spr. an-) ruitvormig.
.spraak mylord (van my, mijn), heer, eeretitel
Loss, n. eng. verlies, verlegenheid; never
van den hoogera adel in Engeland; ook titel (spr. nev -ver) at a loss, nooit in verlegenheid.
van verscheiden hooge staatsambtenaren en
Löss, n. eigent. losse (klei); diluviale limburgvan de bisschoppen der eng. kerk, welke sche klei, ook elders en vooral in China en in
laatste lords spiritual, d. i. geestelijke heeren, Amerika wordt ze gevonden.
genoemd worden, vandaar: cotton-lords, eng.
Loterij, z. ond. 1 o t t o.
rijke bezitters van katoenplantages en in naLotharius, z. L u t h e r.
volging daarvan suikerlords, nederl. rijke beLótie (spr. t=ts), f. lat. (lobo, v. lavare, waszitters van suikerplantages in Indië; - lord- schen)wassching, afwassching, afspoeling; Chem.
highsteward, z. s t e w a r d; - lord-lieutenant, het wasschen van ertsen, aarden, asch enz.,
m. (spr. lev-tén-ent) titel van den onderkoning zuivering; ook lotuur, f. (lat. lotüra); loturoe,
van Ierland; - lord-mayor (spr. -melur), heer f. pl. waschmiddel; lotion secrèle, f. fr. (spr.
burgemeester, titel van den eersten burgemees- losjon sekrét') eig. geheime wassching, een
ter te Londen en York; - lord-provost, m. titel middel tegen venerische besmetting.
van den opperburgemeester van Edinburgh; Lotium, n. lat., pis, urine.
-

,

-

-

-
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Lotje, verkorting en verklw. van C h a rlotte, z. ond. Charles.
Lotophagen, z. ond. 1 o t u s.
Lotto of lottospel, n. (van 't it. lotto, oorspr.
het 1 o t, oudd. hlóz, v. 't got. hlauts) nummerof getalsloterij, kienspel, een zeker gezelschapsspel; ook een zeer verderfelijk kansspel; loterij, f. (fr. lolerie, van lot, aandeel, lot, prijs)
kansspel, waarbij men' voor zekeren inleg een
briefje, t o t e r ij-briefje, ontvangt, voor
een nummer, van welks uitkomen-zienmt
het al of niet trekken van eenen prijs afhangt.
Lotus of lotos, m., lotusboom, gr. (lólos) laafof voedselboom, naam van verscheiden boomen, die Bene voor mensch en vee voedzame
en lavende vrucht dragen, inz. eene plant, die
den Egyptenaren en Indiërs heilig was; de
egyptische waterlelie; steenklaver; ook naam
van verscheiden schoone waterleliën; - de lotusbloem is het zinnebeeld van licht, van het
scheppend vuur en van de geheimleer; lotophaag, m. lotus-vruchteneier, inz. aan de
kusten van Afrika.
Lotuur, z. ond. 1 o t i e.
Loud., bij natuurwetensch. benamingen afkorting voor J. C. Loudon (gestorven 1843).
loué (spr. loe-é; part. v. louer, verhuren,
huren) fr. verhuurd, bezet enz. ; - loueur, m.
verhuurder; - loueuse, f. verhuurster.
Louis, f. (spr. loe-í), z. v. a. L o d e w ij k
(z. ald.); tegenwoordig de gewone naam voor
mannen, die bemiddelaars zijn voor ongeoorloofde verhoudingen of handelingen van ver
koppelaar, begeleider van een-dachtloi,z.v
vrouw van lichte zeden, die door haar wordt
onderhouden en haar allerlei diensten bewijst; louis blanc, m. eig. witte Lodewijk, fr. zilverenmunt onder Lodewijk XIII; - louis-d'or, afgek.
Ld'or, gouden Lodewijk, de nieuwe = 9 gl. 62 ct.,
de dubbele na 1786 = 22 gl. 81 ct. ; - Louise,
Louisa, f. vr.naam van L o u i s; - Louison,
louisette, fr. guillotine, naar Dr. Antoine Louis.
Loup, m. fr. (spr. loe; van 't lat. lupus) wolf;
mom van zwart fluweel tot bescherming van
't gelaat bij strenge koude; - entre chien et loup,
z. inter canem et lupum; - quand
on parle du loup, on en volt la queue (spr. kaaiton
pall' du loe onnan woa la keu) als men van den
wolf spreekt, is hij dicht bij (eig. ziet men zijn
staart) = lupus in f abula; - loup-garou, m.
(spr. -garóé) weerwolf; - loupe, loep, f. eig.
wolsgezwel, kringvormig gezwel onder de huid;
vgl. 1 u p i a, onder lupus; ook knoest; uitwas
aan boomera; voorts wegens de overeenkomst
van vorm: handvergrootglas, oogglas; de een
-voudigste
microscoop.
Loupiae, m. fr.. (spr. loepiaák) witte muskadelwijn, uit de omstreken van Montpellier.
Lour., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Juan de Louraro (gest. 1796).
Lourderie en lourdise, f. fr. (spr. loér—,
loerdiez' ; van lourd, zwaar, plomp) plomp
-heid,
onhandigheid, lompe streek.
Loure, f. (spr. loer' ; oudfr. doedelzak, van
ijst. ltidr, deensch luur, herdersfluit) fransche
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dans van "ernstige en langzame beweging.
Lourens (nw.lat. Laurentius; v. laurus, lauwer) mansn., de met lauweren bekranste, de
gelauwerde.
Loutre, f. fr. (spr. loeir') vischotter, otter.
Louvre, n. fr. (spr. loever' ; naar men wil van
het mid.lat. lupara, omdat het oorspr. eene
menagerie voor w o l v e n zou geweest zijn,
die de koningen van Frankrijk ter dooding van
het wild er op na hielden; de toren Lupara werd
in 1204 gebouwd) oud koninklijk paleis te Parijs;
de eer van het Louvre hebben.
beteekende vroeger: in alle koninklijke kasteelen vrijen toegang hebben.
Love, f. eng. (spr. luvv') liefde; - lovelace,
m. (spr. luv'lees) naar den roman Clarissa (van
Richardson) naam van een door zijne beminnelijkheid voor het vrouwelijk geslacht zeer
gevaarlijk man; - lovely, adj. (spr. liuv'li>
lieflijk, beminnelijk, sierlijk.
Low, n. (deensch lov, eng. law, wet) een
jutsch wetboek (op het schiereiland Jutland).
Low. of Loew., bij natuurhistorische benamingen afk. voor H. Low (entomoloog, gest.

1879).

Low-land, eng. (spr. lo-) laagland (in tegenst.
met high-land).
Lowry, f. eng. (spr. loci, van low, laag) spoorweg-lastwagen, lage, open, van een kleinert
rand omgeven spoorwagen tot vervoer van
kolen enz., meestal 5000 kilo lading dragende;:
dubbele lowry met 10000 kilo laadvermogen.
Loxárthros, m. gr. (van loxós, ë, ón, scheef)
Med. scheefheid van een of meer leden; een
scheeve; - loxodromie, f. of loxodromisehe
lijn, lijn van den schuinschen loop of koers
(van een schip), kromme lijn, die al de meridianen van de aarde onder dezelfde scheeve
hoeken snijdt; vgl. orthodromie; loxodromische tafels, zulkenaarwelke
men den koers van een schip kan berekenen; Ioxokbsmos, m. astronomisch werktuig om
den loop der aarde om de zon en de wenteling
der aarde om hare as en de daaruit voortvloeiende verschijnselen aanschouwelijk te maken; loxophóniseh, adj. scheef klinkend, wanluidend; - loxophthálmiseh, adj. scheeloogig.
loyaal, adj. fr. (loyal; van 't lat. legàli-s, wettelijk, v. lex, gent. legfis, wet, fr. toi) rechtmatig,
plichtmatig, echt, onvervalscht; rechtschapen,
braaf, getrouw, gehoorzaam, oprecht, rond en
eerlijk; - loyaliteit en fr. loyauté, f. (spr.
loajolé) plichtmatigheid, getrouwheid, onder
gehoorzaamheid aan de wet; eer--danetrouw,
lijkheid, rechtschapenheid; - loyalist, m. getrouwe; ook z. v. a. r o y a 1 i s t, inz. wie in
den noord-amerik. vrijheidsoorlog des konings
zaak getrouw of een aanhanger des konings bleef.
Loyds, z. Lloyd's.
Loyoliet, Loyolist, z. J e z u Y e t.
Loza, f. sp. aardewerk.
Lua, f. (van luére, wasschee, reinigen) godin
der reinigingen bij de Romeinen, aan welke
men den op de vijanden behaalden buit offerde.
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Men houdt haar voor één met D ia n a of
Ne melis.
luwt in corpore (qui non habet in aere), lat.
.Jur.. met het lijf boete hij (die niet met geld
kan betalen).

lubitum, z. libitum.
Lubricantla (spr. 1=ts), n. pl. lat. (van
,lubricáre, glibberig maken, lubricus, glad, glibberig) Med. smerig, glad, glibberig makende
middelen; vuile, onzedelijke dingen, prenten of
geschriften; - lubricàtie (spr. t=ts), f. nw.lat.
of onregelm. lubrificatie, f. glibberig-makend; lubricating oil, (spr. lubrikeeting ójl) eng. smeerolie, paraffineolie, uit petroleum verkregen; lubriciteit, f. nw.lat. glibberigheid; grove zin
geilheid; - lubriek, adj. geil, ontuch--nelijkhd,
tig; - lubrifacteur, m. lat. fr. glibberigmaker,
toestel tot zelfsmering van machines.
lubscli, adj. van L u b e c k, b. v. marken
lubsch.
Lucarne, f. fr. (v. 't lat. lucerna, lamp, v.
lucëre, lichten; got. lukarn, iersch luacharn)
dakvenster, kapvenster, zolder- of vlieringraampje.
Lucas, mansn.: de lichtende, lichtvolle, beroemde; een der 4 Evangelisten, beschermer
van de geneeskunde, zie Coloss. 4, 14; - lucasbrief, m. blad papier met zekere formulieren, als
amulet van het bijgeloof.
lucerna, f. lat. licht, lamp, kaars; - lucérnam
olet, het riekt naar de lamp, d. i. het is met zorg
bewerkt; - lucernàten, m. pl. godsdienst-gezan.gen der eerste Christenen, die bij lamplicht
vergaderden.
Lueerne, z. luzerne.
Luchtballon, z. ballon en aërostaat;
- lucht- of atmosphaerische elektriciteit, z. e 1 e kt r i e i t e i t.
Lucia, Lucianus, z. ond. L u c i u s.
lucide, adj. lat. (lucidus, van lux, genit. lucislicht) helder, klaar, lichtend, glanzend, stralend ; - lucida intervalla, pl. z. i n t e r v a 1; luciditeit, f. nw.lat. helderheid, doorzichtigheid; ook: helderheid van geest.
Lueiehout, n. (fr. bols de sainte Lucie, hout
van de heilige Lucia) witte, harde houtsoort
van den wilden of druif-kerseboom (m a h a 1 e b)
in Frankrijk en Engeland, dat tot kunstwerk
wordt gebruikt; - Lucie-water, z. v. a. eau de
Luce, z. ond. eau.
Lucifer, m. lat. (van lux, gehit. likcis, licht,
en f erre, dragen, brengen) lichtaanbrenger;
morgenster, naam van Venus als planeet,
wanneer zij vóor de zon opgaat (vgl. h e sp e r u s); ook duivel of vorst der duisternis
(ten gevolge eener allegorische verklaring van een
plaats uit Jesaja, volgens welke de met de
morgenster vergeleken koning van Babylon
voor den duivel wordt verklaard); ook wrijfvuurhoutje (met een chemisch prwparaat aan
het uiteinde, dat bij wrijving ontbrandt) ; luciferianísme, n. leer van L ii c i f e r, een
bisschop der 4de eeuw, die allen omgang met
ketters verbood; - luciferisme, m. afval, opstand, dwingelandij, naar 't misdrijf en straf
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van Lucifer; - lucifígen, m. pl. (lat. l uci f ugi)
lichtschuwen, zulken, die het daglicht niet
verdragen kunnen; - luciméter, n. lat.-gr.,
lichtmeter, z. v. a. p h o t o m e t e r; - Lueina, f. lat. lichtaanbrengster, helpster, bijnaam van Diana of van Juno als gunstige god.
heden bij het kinderbaren; - lucinóctisch, adj.
Bot. des nachts zich openende en bij dag zich
sluitende (van bloemen).
Luciodónten, pl. lat.-gr. (van het lat. lucius,
snoek, gr. lykos, en het gr. odoes, gehit. odonlos,
tand) versteende snoektanden.
Lucius en Lucia of Lucie, lat. (van lux, genit.
lucis, licht) mans- en vr.naam : de verlichte,
bij zonsopgang of bij dag geborene; - Luciánus
en Luciàna, mans- en vr.naam; - luciáánskri&=d, Bot. wolverlei, valkruid, bergweegbree,
een nuttig artsenijgewas.
lucratief, adj ., z. ond. 1 u c r u m.
Lucretia (spr. t= ts), f. lat. (v. lucrum, winst?)
vr.naam: de winnende; inz. de naam der kuische gemalin van den Romein Tarquinius
Collatinus, die zich zelve doorstak, nadat zij
door Sextus, den zoon van koning Tarquinus
Superbus, was onteerd geworden; vandaar
kuische, reine, hoogst eerbare vrouw; inz.
preutsche schoone.
Lucrum, n. lat. winst, voordeel, woeker; lucrum cessans, n. ophoudende of ontbrekende
winst, onttrokken voordeel, winstverlies, inboeting der winst; - lucri bonus odor, sprw.: de geur
der winst is goed, d. i. alle winst heeft een goeden reuk of smaakt goed, alles is goed, als het
maar wat oplevert; - lucri causa, gewinshalve;
- lucreeren (lat. lucrári) verwerven, winnen,
voordeel trekken, p r o f i t e e r e n; - lucratief, adj. (lat. lucrativus, a, um) met winst
verbonden, winstbelovend, winstaanbrengend,
voordeelig.
lucteeren, lat. (luctari) kampen, worstelen; luctor et emérgo, ik worstel en kom boven, ik
ontworstel mij aan de baren, het wapenomschrift op de vroegere zeeuwsche munten, op
sommige verbasterd in luctor et ementor; luctàtor, m. worstelaar.
luctueus, adj. lat. (luctuósus, v. lucius, m.
rouw, droefheid, v. lugere, treuren) klaaglijk,
treurig, droevig.
lucubreeren, lat. (lucubràre, van lux, licht)
bij licht of bij nacht arbeiden; het lucubreeren,
de nachtstudie der geleerden; - lucubràtie (spr.
t = ts) f. (lucubratio) nachtwerk, nachtstudie
bij lamp of kaars; ook: het bij nacht bewerkte; luculént, adj. lat. (luculéntus, a, um) lichtvol
helder, klaar; duidelijk, oogenschijnlijk; - lu
t = ts) f. (later . lat. luculenti a) hel--culéntie(spr.
derheid, duidelijkheid van den druk of der drukletters.
Luculliet, n. Min. stinkend marmer, een kool
kalksteen, nero antico, z. ald.
-zur
lucullisch, adj. weelderig, overdadig, naar de
levenswijze van den schatrijken Romein L uC u 11 u s, ongeveer 75 vóor Chr.
Lucas, m. den goden gewijd bosch (vgl.
Genesis 21, 33; 't ohd. haruc. en nhd. haín), in
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het algemeen: woud; sprw. lucus a non lucendo,
d. i. het bosch heet luces, omdat het er niet
licht in is (non lucet); spottend gebruikt van
philologen, die zich afsloven om ongerijmde afleidingen of ongepaste benamingen op te sporen.
Luddieten, m. pl. vernielers van machines
(naar hun eersten aanvoerder L u d d in Engeland).
ludi circénses (v. ludus, spel; school) z. c i reensische spelen, ond. circus; ludi stemti, tooneelspelen; - ludi gladiatorii,
zwaardvechtersspelen in het oude Rome; ludimagister, m. lat. schoolmeester; - ludus
literarius, m. leerschool; - ludifieeeren, lat.
(luili f icári) foppen, beethebben, bespotten, voor
den gek houden, bij den neus hebben; - ludif icàtie (spr. i=ts) 1. bespotting, fopperij.
Ludmilla, f. slay. (oudboheemsch L'udmila,
nu Lidmila) vrouwennaam : de bij het volk beminde.
Ludoif, m. oudd. (Hludol f , ontst. uit hlud,
s, de wolf; vgl.
hlut, roem en wolf, got. vul /s,
A d o 1 f, R u d o 1 f) manse.: de roemwolf, de
roembejager, de roemgierige; - ludolfiaansch
getal, merkwaardig getal, dat de lengte van den
cirkelomtrek bij benadering uitdrukt, wanneer de middellijn = 1 wordt gesteld, zoo geheeten naar L u d o 1 f van Keulen, die het in
1586 tot 35 decimalen berekende (z. ond. d i am e t e r).
Ludovicus, m. nw.lat. (fr. Louis) z. L o d ew ij k; vandaar Ludovica, Louise, f. vr.naam.
Ludw., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor C. G. Ludwig (gest. 1773).
luës, f. lat. de pest; - lues pecörum, de veepest; - 1. divina, epilepsie ; - 1. veneréa, syphilis.
a) sponskalabas; luffaspons.
Luffa, arab. (i2 fa)
Lugdunum Batavórum, n. lat. vroeger ten
onrechte gehouden voor Leiden, lag waarsch.
aan den Rijnmond; - L. Gallorum, n. lat. Lyon.
Lugger, eng. z. l o g g e r.
lugubre, adj. fr. (van het lat. lugubris, v.
lugére, treuren) treurig, bedroefd, droevig,
naar; - lugubria, pl. lat. rouwkleederen; lugubriteit, f. nw.lat. treurigheid enz.
Luitenant, zie lieutenant.
Lukas, z. Lucas.
Lullisme, n. stelsel van den vermaarden
alchemist Raymond L u 11 i u s, dat eig. bestond in de kunst om over alles te spreken,
zonder iets goed te kennen, alsook om van de
geringste stoffen goud te maken; - lullistische
kunst, kwakzalverij.
Lulov, z. loelaab.
Lumachéllo, m. it. (spr. loemakello; v. lumáca
lat. limax, slak) Min. schelpmarmer met
opaalgloed.
lumbago, f. lat. (v. lumbus, m. lende) lendepijn, lendejicht; - lumbaal, adj. nw.lat. de
lenden betreffende.
Lumbrieus, m. lat. aardworm, spoelworm,
regenworm; - lumbrici intestindles, Med. ingewandswormen; - lumbricale spieren, nw.lat.
wormspieren der vingers en teenen; - lumbrieieten, pl. versteende regenwormen.
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lumen, n., pl. lumina, lat. (voor lucimcn, v.
lucére, lichten, v. lux, gehit. lucis, licht) licht;
groote geest, heldere kop, ook de wijdte van
een kanaal in het menschelijk of dierlijk lichaam; - lumen majus, n. eig. het grootere
licht : goud, en lumen minor, eig. het kleinere
licht: zilver (in de taal der oude chemisten en
alchemisten) ; - lumen mundi, n. • licht der
wereld, (Jezus) wereldverlichter, groote geest,
algemeen nuttig geleerde; - lumière, f. fr. (spr.
lu- mier') licht; pl. lumières, kennis, kundigheden; - lumineus, adj. lat. (luminósus, a, ten,
fr. lumineux) jichtend, helder, blinkend, klaar,
duidelijk; - lumineeren, verlichten, verhelderen.
Lumie, f. it. (lumia of lomia) soort van
kleine, zeer lichte, op sinaasappelen gelijkende
citroenen.
Lumps, n. pl. eng. geraffineerde suiker in
groote brooden, klompsuiker.
Luna, f. lat. (voor lucina, v. lucere, lichten)
maan; maangodin, vgl. D i a n a; Chem.
naam van het zilver; - lunae dies, Maandag; lunaelabium, n. lat.-gr. maanshoogtemeter; lunair of Iunàriseh, adj. (lunáris, e) de maan
betreffende; ook zilver betreffende of daartoe
behoorende; - lunarlum, n. nw.lat. toestel ter
aanschouwelijke voorstelling van den loop der
maan om de aarde; - lunátie (spr. i = is) of fr.
lunaison (spr. lunèzói) maanwisseling in hare
verschillende p h a s e n; - lunatieus, lat. of
lunambulist, nw.lat. m. maanzieke, nachtwandelaar; ook krankzinnige (inz. eng. lunaáic,
spr. ljoenettik); - lunaticus morbus, m. lat.
maanziekte, vallende ziekte; - Innatiek, adj.
maanziek; grillig; eigenzinnig; - lunambulisme,
n. nw.lat. maanzucht, zucht om in den maneschijn te wandelen; - lunatus, a, um, laW. Bot.
maanvormig; - lune, f. fr. (spr. luun') maan;
maand; - lune de miel (spr. mjel) fr. eig. honingmaand; wittebroodsweken; - lunétte, f. fr. (eig.
kleine maan, iets maanvormigs) oogglas, bril;
rand, waarin het glas van een uurwerk gezet
wordt; ooglap der paarden; welfvenster; Fort.
brilschans, klein vooruitliggend vestingwerk of
twee kleine halve manen vóor de grachtschans
(r a v e 1 ij n); Arch. half-kringvormig afgesloten veld aan den muur, boven deuren, vensters
enz. ; ook halfkringvormig beeld boven een
grooter altaarstuk; - innifórm, adj. nw.lat.
halvemaanvormig; - lunisólair, adj. nw.lat.
den maans- en zonsomloop betreffende : luníst, m. maangeloovige, wie veel aan den
invloed der maan toeschrijft; - Iunála, f. lat.
(eig. kleine maan) halvemaanvormige versiering
als vrouwentooi, aan paardentoomen enz.; halfron de witte vlek aan den wortel der nagels ; lunula Hippocrátis, Math. ruimte, die begrepen
is tusschen twee cirkelbogen, waarvan de bolle
zijde naar denzelfden kant gekeerd is; - lunulair, adj. nw.lat. halvemaanvormig.
Lunch of luncheon, n. eng. (spr. luntsj en
luntsf en) eig. groot, dik stuk (brood, spijs);
naar eng. gebruik: tweede (warme) ontbijt
tegen den middag, twaalfuurtje; - lunchen,
ontbijten.
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Lund sten, pl. (spr. lui-; v. fr. lundi, Maandag) schrijvers in de maandagsche courant.
Lunél of muskaat-lunel, m. fr. zoete muskaat
naar de gelijknamige stad in Languedoc.-wijn,
Lunésiseh marmer, eene ital. witte marmer
-sort,z.ndmae
Lunette, z. ond. 1 u n a.
luniform, lunisolair, lunist, lunula enz. z.
ond. l u n a.
runion fail la force (spr. lunion te la fors')
eendracht maakt macht (het devies van het bel
wapen).
-gische
Luno, m. noorsch Myth. de Vulcanus der
Scandinaviërs.
hwgo, it. (spr. logo, v. 't lat. locus, plaats)
Muz. op de rechte plaats; - luogotenénte, m.
eig. stad- of stedehouder, plaatsbekleeder,
z. v. a. lieutenant.
Lupánar of lupanarlum, n. lat. (v. lupa,
wolvin, boeleerster, hoer) hoerenhuis, kit, bordeel.
Luperealiën, n. pl. (Lupercalia) wolvenfeest,
bij de oude Romeinen gevierd ter eere van P a n
of L u p é r c u s (den beschutter tegen de
wolven).
Lupia, lupine, enz. z. ond. lupus.
Lupuline, n. nw.lat. (lupulinum, lupulina,
V. 't lat. lupulus, lupus, hop) geel poeder van
de katjes of vruchtkegels der vrouwelijke hopplant en de daarin bevatte eigen bitterstof, die
inzonderheid bij het bier gebruikt wordt.
lupus, m. lat. wolf; Med. om zich vretende
tuberculeuse aandoening van de huid, vretende
wolf (lupus vorax); - lupus in fabula, lat.
sprw.: de wolf in de fabel, d. i. als men van
den wolf spreekt, is hij niet ver af, of als men
van iemand spreekt, komt hij dikwijls onverwacht; - lupus non curat numérum (ovium),
spew.: de wolf vreet ook de getelde schapen:
waakzaamheid wordt nog vaak bedrogen; z.
ook inter canem et lupum; - lupla, f. nw.lat.
Med. wolfsgezwel, beurs- of zakgezwel; lupia juneturae, gewrichtszweer of -gezwel; lupia synoviális articüli, ledewaterzucht; lupilogie, f. lat.-gr. leer der beursgezwellen; lupine, f. lat. (lupinus, m. en lupinum; n.) Bot.
plant van het geslacht lupinus, verbouwd als vee
(schapen)voeder en tot groenbemesting ; wolfsboon, vijg- of boksboon; - lupinél, f. nw.lat.
vleeschkleurige klaver; (onrijpe, afgekookte en
gerooste peulen dienen elders als toevoegsel tot
de koffie) ; - lupinine, f. nw.lat. wolfsboonbitter,
eene bittere stof, die uit verscheiden lupinesoorten wordt afgezonderd.
Lurch, m. eng. (spr. lurtsj, eig. loer-, schuilhoek, van to lurch, lurk, loeren) in 't casinospel: dubbel te winnen (of te verliezen) spel,
hoogd. matsch, ook b r e d o u i 11 e.
Lurehen, pl. nw.hgd. (spr. loerchen) N. H.
(volgens Oken), z. v. a. a m p h i b i ë n; ook
kikvorschachtige amphibiën, z. v. a. b at r a c h i ë r s.
luridus, a, um, lat. Bot. vuilbruin, vuilgeel.
Lurlei, f. (spr. loer-) z. 1 o r e 1 e i.
Lueiteit, f. nw.lat. (v. 't lat. luscus, a, um,
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eenoogig) Med. 't scheefzien, scheefzichtigheid; luscositeit (spr. s =z) f. kortzichtigheid.
Lusiáden, pl. (spr. u =oe) port. (los Lusiados,
d. i. zonen van Lusos, Portugeezen) naam van
het beroemde heldendicht van den port. dichter
C a m o ë n s, bezingende de ontdekking van
de Kaap de Goede Hoop door Vasco da Gama.
lusingando, lusinghevolménte, it. (spr. loesieng-, V. lusingáre, vleien, prov. lauzengar,
van lauzár, lat. laudare, loven) Muz. vleiend,
liefkoozend, schertsend, langzaam en slepend.
Lusitaníë, n. lat. (Lusitania f.) gedeelte van
't oude Hispania, het tegenwoordige Portugal;
- lustilanicus, a, um, lat. Bot. portugeesch; lusitànisch, adj. portugeesch.
lusóriseh, adj. als adv. ook lusorie, lat. (van
ludére, spelen) spelend, kortswijlend, beuzelend.
Lustraal-water, z. ond. 1 u s t r e.
Lustre, gew. luster, m. fr. (spr. luusir' ; v.
't lat. lustrum, met de nieuwe beteekenis van
glans, v. lustràre, helder of glanzig maken) glans,
lichtglans, roem; pracht, praal, heerlijkheid,
l u i s t e r; kristallen armkroon, kroonkan
katoenen stof met-delar;ust,f.ngche
een weerschijn; - lustrine, f. glanzige zijdenstof,
glanszijde; - gebrande stijfsel, een ter appreteering gebruikt verdikkingsmiddel om aan
stoffen glans te geven; - lustreeren, lat. (lustràre)
zuiveren, wijden; monsteren, doorzien, beschouwen; verlichten, helder maken, glans
geven; - lustraal-water, wijwater; - lustrátie
(spr. tie=tsie) f.(lat. lustratio) plechtige zuivering
bij de Ouden door besproeiingen, optochten
en zoenoffers, reiniging, heiliging, wijding; lustrum, n., pl. lustra, tijd van 5 jaren, zoo geheeten naar het groote reinigingsfeest of zoenoffer, dat de c e n s o r s bij hun aftreden om
de 5 jaren aan het volk gaven, 1 u s t e r.
lusus, m. lat. (v. ludëre, spelen) het spelen,
spel; -- lusus ingenii, m. lat. vernuftspel, denkspel; -1. naturae, natuurspel, speling der natuur.
Lutament, lutatie, luteeren, z. ond. 1 u t u m.
Luteoline, f. nw.lat. (v. 't lat. luteólus r
verklw. v. lutéus, geelachtig; lutum, het geel
wouw) gele verfstof van de wouw (Resëda-kruid,
luteóla); - lutéus, a, um, lat. Bot. geel; - luteolus
lutescens, Bot. geelachtig, bleekgeel.
Lutetia (spr. ti=tsi) f. (fr. Lutèce) dichterlijkenaam van Parijs; ook naam van een in 1852
door Goldschmidt te Parijs in het sterrenbeeld
den Ram ontdekte planetoide.
Luther, oudd. (Hlothar, Lothar,
C h 1 o t h a r, v. 't oudhoogd. hlut, hlud, frank..
chlud, roem en hart, hert, frank, chari, heer, leger) mansn.: de roemrijke legerstrijder; - Lu
pl. aanhangers en-theràn,Luscm.
belijders der leer van Dr. Maarten L u t h e r; lutheranisme, n. lutherdom, luthersche geloofsleer; - lutherocalvinist, m. luthersgezinde calvinist; - luthersch, adj. tot de leer van Luther
behoorende, die betreffende.
lutrocephalisch, adj. gr.-lat. (v. 't lat. luira
otter, en het gr. kephalë, hoofd) met den kop
van eenen otter.
Lutrophilos, m. gr. (v. lutrón, bad) badbemint

-
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naar, vriend van badplaatsen; - lutrophoor, m.
baddrager, knaap, die badwater draagt.
Lütum, n. lat. slijk, modder; kleefdeeg, kleefstof, tras, cement, leem enz. ; - luteeren (lat.
lutáre) dichtsmeren, met kleefdeeg luchtdicht
maken; - lutulént, adj. (lutuléntus, a, um) slijkerig, smerig, onzuiver, troebel; - lutamént, n.
at. lutaméntum) kleef- of leemwerk; - luthtie
spr. tie = tsie) f. nw.lat. Chem.. dichtstrijking
van een vat met kleefdeeg, leem enz.
lux, f. (genit. lucis) lat. licht; - ante lucem,
voor 't aanbreken van den dag.
luxeeren, lat. (luxáre; vgl. het gr. loxós, scheef)
verrekken; - luxatie (spr. 1= ts) f. nw.lat. (luxatio)
verrekking, verstuiking, verplaatsing van een
been uit zijne kom.
Luxus, m. lat. (eig. geile vruchtbaarheid der
planten enz. ; geilheid, moedwil, dartelheid) fr.
luxe (spr. luuks') weelde, overdaad, verkwisting;
inz. prachtliefde, pracht, praal; elke onnoodige
uitgaaf, overvloed; - luxewagen, m. spoorwagen, die zeer geriefelijk is ingericht. ; - luxueus,
adj. fr. (luxueux) weelderig, prachtig, overdadig;
-luxurieus, adj. (lat. luxuriósus, a, um) weelderig,
overvloedig, verkwistend, zwelgend, prachtig,
weidsch; ook ontuchtig, geil; - luxuriëeren of
(lat. luxuriàre) Bot. weelderig, geil wassen of
uitschieten; met sieraden overladen zijn; weel
-derig,
prachtig leven.
Luzerne, lucerne, f. Bot. gewas met klaver
bladeren, zaairupsklaver (Medicago-vormige
saliva), soort van klaverhooi tot veevoeder, inzonderheid in Z.- Frankrijk en Italië, waar het
4 à 5 maal 's jaars kan gemaaid worden.
Ly, z. 1 i.
Lyseus, m. gr. (L yaios, v. lyein, losmaken)
Myth. zorgverdrijver, een bijnaam van Bacchus.
Lyang, z. Jiang.
Lycéum, n., pl. lycëa of lycéén, lat. (gr. Lykeíon) naam van het gymnasium of de openbare
worstelplaats te Athene, in welks overdekte
gangen Aristoteles onderwees (naar den daarbij
staanden tempel van A p o 11 o L y k e i o s,
d. i. Apollo den wolvendooder, zoo geheeten);
de naam der geleerde of latijnsche scholen van
den staat in Frankrijk (de stedelijke inrichtingen
heeten colleges); elders soort van hoogeschool;
ook school, die het karakter eener hoog. burgerschool en een gymnasium in zich vereenigt.
Lychnis, f. gr. (lychnzs; vgl. lychnos, licht,
lamp) Bot. vuurbloem, koekoeksbloem, vrouwenroosje, vliegennet, tot de klasse der d ek a n d r i a behoorende; - lychnomantie (spr.
1 = ts) f. gr. (v. lychnos) waarzeggerij uit lampen;
- lychnoskoop, f. rond venster in een kerkmuur.
Lyclum, n. gr. (lykion, naar het landschap
L y c i ë in Klein -Azië) doornachtige boom, inz.
geschikt tot priëelen, barbarisse-boom, boks- of
wolfsdoorn.
Lyddiet, n. ontploffingsmiddel, ook vergiftige
gassen verspreidend, van pikrinezuur gemaakt;
lyddietgranaat, projectiel met lyddiet gevuld.
Lydische steen, m. (lat. lydius lapis, naar 't
oude landschap L y d i ë in Klein-Azië) toets
-sten,japichg
kiezellei.
r-
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Lyell, eng. geoloog (gest. 1875) ; hij wees er o. a.
op, dat de natuurwetten van den beginne af
het heelal beheerscht hebben.
Lygmus, m. gr. (lygmos, v. lydzein, snikken)
Med. hik, krampachtig snikken.
Lykánche of lykánehis, f. gr. (van lykos, wolf)
Med. watervrees; - lykanthroop, m. wolfmensch,
weerwolf; - lykanthrople, f. krankzinnigheid,
waarbij de lijder waant in eenen wolf veranderd
te zijn; - lykáon, m. fabelachtig koning van
Arkadië, dien Jupiter in eenen wolf veranderde,
omdat hij de in zijn land komende vreemdelingen
liet vermoorden of opofferen en zoo het recht der
gastvrijheid schond; - lykodónten, pl. eig. wolfstanden, z. v. a. b u f o n i e t e n; - lyko; la, f.
Bot. wolfsmelk; - lykographie, natuurlijke geschiedenis van den wolf; - lykopérdon, n. wolfsfeest, z. V. a. b o v i s t; - lykopodtum, n.
wolfsklauw, gordelkruid, slangenmos, eene mossoort; vandaar semen lykopodii, poeder van
wolfsklauw, ook heksenmeel geheeten, als
strooipoeder in gebruik; - lykopodiolíthen, m.
pl. boomachtige versteeningen; - lykophthálmos, m. steen van het onyxgeslacht, die op een
wolvenoog gelijkt; - lykorhexie, f. Med. wolfshonger.
Lima, n. gr. Med. onreinheid, vuiligheid,
ook: schande.
Lympha, gewoonlijk lymphe, f. lat. (lympha,
water, met sappen bezwangerd water) Anat.
bloedwater, waterige stof in het bloed door de
lympheklieren afgescheiden, serum, bloedwei;
- lymphaklier, f. lymphe-vormend orgaan, van
groot nut voor het dierlijk lichaam; zij is te
beschouwen als een barrière tegen niet in 't lichaam thuis hoorende stoffen; - lympha-vaten,
bloedwatervaten, inzuigingsaderen, veel fijner
en teerder dan de bloedaderen; zij doen vaak
den dienst van draineerbuizen, die schadelijke
vochten afvoeren; - lymphadenitis, £ ontsteking
der zuigaderklieren; - lymphanglon of liever
lymphangëion, n. z. v. a. 1 y m p h a-v a t; lymphangitis, f. gr. ontsteking der lympha-vaten; - lymphátisch, adj. (lat. lymphaticus) het
bloedwater betreffende of daartoe behoorende;
- lymphatologie, f. leer van de lympha- vaten; lympheurfsma, n. Med. ziekelijke of tegennatuurlijke verwijding der lympha-vaten; - lymphochesie (spr. s=z) f. waterachtige buikloop;
- lymphóneus, m. opzwelling van een lymphavat; - lymphorrheea, f. uitstorting van de lympha
of het bloedwater; - lymphósie, f. vorming der
lympha in de lympha-vaten; - lymphotomie, f.
kunstmatige opening van een lympha-vat.
Lynceus, z. ond. 1 y n x.
Lynch-wet (eng. lynch-law; spr. linsj-.ld) eigenmachtige volkswraak of bestraffing, zonder
vorm van proces, van in hechtenis zijnde personen, welke naar de volksmeening te zacht gestraft worden, een misbruik der volksmacht,
inzonderheid in Noord-Amerika (zoo geheeten
naar een zekeren John L y n c h, die tegen het
einde der 16de eeuw door zijne medeburgers met
onbeperkte macht bekleed, misdadigers en voortvluchtige slaven veroordeelde en zeer streng liet
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straffen); vandaar lynch-gerecht, handhaving
van 't recht naar deze zoogenaamde wet; volksgerecht; – lynchen, iemand zonder rechterlijk
vonnis ter dood brengen.
Lyngb., bij natuurwetensch. namen afk. voor
Lynkuur, m. (gr. lynkurion, n.) lossteen, naam
van verscheiden geelachtige steenen, b.v. van
den hyacint, barnsteen e.a.
H. C. Lyngbye (gest. 1837).
Lynx, m. gr. los, een dier van het kattengeslacht, in de noordelijke landen thuis behoorende, omtrent 8 decimeter lang, met eene donkergevlekte huid, lange ooren en zeer scherpe oogen; ook een mensch met goed gezichtsvermogen;
– lynxoogen, zeer scherpziende oogen; – Ltn'eus, m. (gr. Lynkeus, naam van een der Argonauten) een scherpziende, mensch met een bij
-zonder
goed gezicht.
Lyoluminiscentie, f. (gr. luein, oplossen)
lichtgeving tengevolge van oplossing.
Lypothymie, f. gr. (v. lypé, droefenis) droef
-gestihd,
zwaarmoedigheid.
Lyra, f. gr. 1 i e r der Ouden, welker uitvinding men aan Hermes of den egyptischen Mercurius toeschrijft; het oudste snarenspeeltuig
bij de Egyptenaren, Grieken enz., een zinnebeeld
der dichtkunst; ook noordelijk gesternte of
sterrenbeeld tusschen Hercules en de Zwaan; –
lyratus, a, um, lat. Bot. liervormig; – lyrisch,
adj. (gr. lyrikos, é, n) tot de lier behoorende,
voor het spel daarop gemaakt of geschikt; wat
met de lier begeleid of gespeeld en gezongen kan
worden, zingbaar, zangerig, gevoelvol; – een
lyrisch gedicht, liederdicht, zulk een dichtstuk,
waarin de dichter rechtstreeks zijn eigen gevoel
voordraagt, de dichterlijke uitstorting van inwendig gevoel, oudtijds bij de lier gezongen
en daarnaar genoemd, zanggedicht; – lyriek
of lyrische poëzie, f. dichtsoort, welker inhoud
de gewaarwordingen en gemoedstoestanden
van den dichter uitdrukt, en waartoe de
hymne, ode, dithyrambe, cant a t e enz. behooren; – lyrisch dichter, lierdichter, dichter, die slechts zijn eigen gewaarwordingen, gevoelens, aanschouwingen, ondervin-

M.

dingen enz. tot onderwerp zijner poëzie maakt,
integenst.met episch en dramatisch
d i c h t e r; – lyrisme, n. fr. verhevenheid, hooge
dichterlijke vlucht van den stijl; warmte van
gevoel, gloed; in ongunstigen zin: gezwollen
stijl, bombast; – lyrist, m. lierbespeler, luitbespeler; – lyródisch, adj. bij de lier zingend, liervormig.
Lys-d'or, lys-d'argent, z. 1 i s.
Lysimachie, f. gr. (lysimachia, aldus genoemd
naar L y s i m a c h u s, van lysímachos, den
strijd beslechtend, veldheer van Alexander den
Grooten, die, volgens Plinius, de plant ontdekt
zou hebben) Bot. wederik, egelkruid, een plantengeslacht met onderscheiden soorten.
Lysis, f. gr. (v. lyein, losmaken) oplossing;
losmaking, bevrijding; Med. oplossing of langzame scheiding eener ziekte; gr. Myth. volgens
sommigen de 4de der Furiën of Eumeniden;
ll sisch, adj . door chemische oplossing gevormd;
yt sch , adj. langzaam zakkend (van koorts).
Lysol, n. verzeepingsproduct van teerolie,
ontsmettend middel.
Lyssa of lytta, f. gr. Med. woede, razernij;
hondsdolheid; – lyssae, f. vermeende dolheidsblaren onder de tong van dolle dieren; – lyssodègma, n. en lyssodègmus, m. beet van een
dollen hond; – lyssodektus, m. die door een dollen hond gebeten is; – lyssodéxis, f. het bijten
van een dollen hond.
Lyterla, n. pl. gr. (v. lyein, losmaken) Med.
voorteekens eener gelukkige wending bij gevaarlijke ziekten.
Lythrunu, n. nw.lat. (v. 't gr. lythron, bevlek
bloed, het uit de wonden stroomende-kingmet
bloed) gr. Bot. bloedkruid, een plantengeslacht
der dekandria.
Lytrum, n. gr. (lytron, v. lyein, losmaken)
losgeld, rantsoen voor de bevrijding van een
slaaf of lijfeigene; – lytrum persondle, Jur. losgeld voor de bevrijding van een persoon; – 1.
reale, losgeld voor de vrijmaking van de goederen van een lijfeigene.
Lytta, z. 1 y s s a.

M.
M. als rom. getalteeken = 1000; – MM. =
2000; – Al. =1000000; – M. op rom. opschriften
= Marcus en Magister, eng. en fr. = Master en
Monsieur, ook = Médaille, als de M. achter een
naam gezet is, dus: bezitter eener medaille; –
M. = meter; – M. verkorting van Majesteit; –
MM. = Majesteiten; – M. op landkaarten =
mens, berg, gebergte ; – M. = Marcus, Marius,
oud-rom. voornamen; – M. = lat. magnus, groot,
manes, de schimmen der overledenen, mater,
moeder, memor, gedachtig, memoria, gedachtenis, geheugen, mensis, maand, meritus, verdienKRAMERS-ZONDERVAN.

stelijk, miles, soldaat, monumentum, gedenk
– m. (op recepten) verk. van miste of-tekn;
misceatur; fr. mêlé; (op koerslijsten) = money,
(eng.) geld; it. Muz. = meno, mano en mezzo; –
m. = mille, duizend; – M' = lat. naam Manlus
en (in schotsche eigennamen) Mac; – Mag. =
Magister; – M. A. = Magister artium; – M. of
man. of mp. (op recepten) = manipulus; – M.
A. of Man. Auct. = manu auctoris, door de hand
des schrijvers; –m. A. = mikroampère, z. ampère;
– Mal. = Maleachi; –Mark. = Markus; – Matth.
= Mattheus (de bijbelboeken); – m. of masc. _
47
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masculinum;- Mass. = Massachusets in
Noord-Amerika; - m. a. w. = met andere woorden ; - M. B. of M. B- = Marc Banco, rekenmunt te Hamburg en Lubeck; - m. c. = mio
conto ; - m. C. = mikrocoulomb, z. coulomb ; M. D. = medicine doctor; - m. d. = misceatur
detur, ook: mano destra; - Md. = Maryland in
N.Amerika; - Mde of Mdme = Madame; - Mdes.
= mesdames; - m. d. s. = misce da signa; - Me.
= Maine in N.Amerika; - m. e. = mijns erachtens; - m. F. = mikrofarad, z. farad; - mf. =
mezzo f orte; - m. /. plv. = misce, fiat pulvis, z.
misce; - mG. = milligram of ljl000 gram; Mgr. = Monseigneur; Mgrs. = Messeigneurs, z. ond. Monsieur; - m.i.
= mijns inziens; - milr. = milreis; - Minn. _
Minnesota in N. Amerika; - Miss. = Mississippi
in N.Amerika; - mixt. = mixtuur; - Mlle =
Mademoiselle; -M.M. = Mijne Heeren,
Mevrouwen, Mejuffrouwen; - MM. = myriameter, 10000 meter; - mM. = millimeter of
1 11000 meter; - mM 2 = vierkante millimeter;
- mM3 = kubieke millimeter; - M.M.M. =
Magnetomotorische kracht; - m. m. = memento mori, gedenk te sterven; - Mme = M a d am e; - m. m. of mut. mut. = mutatis mutandis,
z. ond. muteeren; - m. (m.) p. = manu
(mea) propria; - Mo. = Missouri in N.Amerika;
- M. 0. = middelbaar onderwijs; - M. (o.) P.
= member (of) parliament, lid van 't eng. parlement; - m. pp. of m. pr. = manu propria, z.
ond. manos; - M. P. V. = Magnetisch potentiaalverschil ; - Mr. = M o n s i e u r; ook eng.
= Master, Mijnheer; ook: Meester (in de rechten) ; - M. R. = mijne rekening; - Mrs. =
Messieurs, z. ond. Monsieur; ook

eng. Mistress; ned. Meesters (in de rechten); Mscrpt. of MS. = manuscript; - M. S. of
m. s. en m. sin. = mano sinistra, met de linkerhand (te spelen); - M. s. c. = mandatum sine
clausula; - MSS. = manuscripta, handschriften; - Mssrs. = Messieurs; - M. t. N. v
't A. = Maatschappij tot nut van 't algemeen;
- M. U. L. 0. = meer uitgebreid lager onderwijs; - Chemische teekens zijn: M. = m a g n es ium; -Mn. = manganieum; -Mo. =
in o 1 y b d a e n u m, molybdeen; -Ma. of Mal.
= acidum malicum, appelzuur.
M. als muntteeken voor Frankrijk: Toulouse;
voor Spanje (met een kroon er boven): Madrid;
voor Italië : Milaan; voor Mexico (met een o er
boven) : Mexico.
Ma of meh, m. chineesche rekenmunt (vgl.
1 i a n g) ; chin. en japan. gewicht (vgl. t a n en
meh).
Maancirkel, z. m aan c y c 1 u s, onder
cyclus.
Maanim, maniageghinim, m. hebr.
zeker muziekinstrument bij de Hebraeen, dat
bespeeld werd door het te schudden of te
slaan.
Maarschalk, m. (oudd. mar-scale, van marha,
vanwaar merrie, paard, en scalc,I[s chalk,
knecht, dienaar; mid.lat. marescalcus, fr. maréchat, dat nog hoefsmid beteekent) weleer stal-
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bediende, stalmeester, dan oppertoeziener over
den hof- en krijgsstaat van eenen vorst; vandaar
thans : de stafdrager, opziener en aanvoerder bij
openbare plechtigheden, inz. vorstelijke hofmeester; in Frankrijk: oppergeneraal, hoogste
titel van een legerhoofd; - hofmaarschalk, adellijk hofbediende, opziener over de inwendige
hofhuishouding en de hofbedienden, z. ook
m a r é c h a 1; - maarsehalkstafel, aan vorstenhoven de tafel naast den vorstelijken disch voor
hen, die daaraan geen plaats mogen nemen; veldmaarschalk, opperveldheer.
Maart, m. (lat. Martins, als toegewijd aan
M a r s, it. Marzo, fr. Mars) 3de maand van ons
jaar, lentemaand; de eerste onder Romes eersten
koning Romulus en bij de Franschen tot 1564;
- maartveld, z. marsveld.
Maarte, f. dienstmaarte, dienstmeid; vermoedelijk naar de gedienstige Martha, Lucas 10, 40.
Maartensmannen, weleer de benaming van de
burgers der stad Utrecht, naar hunnen patroon
St. Maarten.
Maasch, f. arab. soort van breede, zware bark
voor reizen op den Nijl.
Maat, f. (hoogd. masz, n.) inhoudsmaat in
Duitschland en vroeger in Nederland van een
zeer uiteenloopende grootte; - maatje, n. ned.
inhoudsm. = l llo kop of kan, d e c i 1 i t e r.
Mabby, m. eng. aardappelwijn.
Mabille, n. fr. (spr. -biel') voormalige bekende
danstuin voor de demi-monde te Parijs; ook in
het algemeen gebruikt.
Maby, m. gegiste drank op de Antillen.
Mac, m. (spr. mek) gaelisch, zoon; afgek.
M', voor schotsche namen, b. v. M' Pherson
Phersons zoon.
Macóber, fr. danse macabre, f. (v. 't arab.
raakbar, pl. makabir, begraafplaats, of een ver
naar den eersten-basteringvMcudas,
schilder) eig. kerkhofsdans, kerkhofsgrap: doodendans, zinnebeeldige voorstelling van den
zoogen. doodendans, d. i. dans met den dood,
inz. aan de kerkhofsmuren; ook de benaming
der kerkelijke maskeraden in Engeland en
Frankrijk.
Maeáeo of makáko, m. (port. in 't alg. voor
aap) meerkat, een gestaarte aap op de kust van
Guinea, Angola enz., ook naam van een kaartspel.
macadamiseeren (spr. s=z) eenen straatweg
leggen à la M a c A d a m, d. i. hem met steen
klein gestooten granietkiezel of kalk--puinof
steen bedekken, volgens de bestratingswijs van
den amerikaan Mac Adam (geb. 1755, gest.
1836).

Macairaden, pl. (spr. -he-) gedichten, die een
karakter als R o b e r t M a c a i r e (z. ald.)
tot held hebben.
Macaluben, pl. slijkvulkanen op het eiland
Sicilië.
Macao, m. langstaartige brazil. papegaai of
a r a s, z. ald.
Macaróne, f. z. m a k r o n e; - maearóni, pl.
venet., of maecheróni, it. (spr. makke-; vgl. het:
gr. makaria. spijs uit vleeschnat en gerstegrutten,
,
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eig. zaligheid, d. i. hoogst lekkere spijs, v. mákar, werken, kwellen, kastijden; — macerátie (spr.
makários, zalig, gelukzalig) pl. lange taaie meel l=ts) f. (maceratio) weeking, uitweeking (b.v.
deegdraden op eene bijzondere wijze-repnof
toebereid, eene geliefde volksspijs in Italië;
— maearóne of maccherune, m. plomp mensch,
lummel; grappenmaker, hansworst (eng. macaroon), vroeger spotnaam der uit Italië teruggekeerde reizigers, die het inlandsche gering
achtten en vooral de m a c c a r o n i prezen;
later in 't alg. voor pronker, windbuil; — macaronische verzen, koddige verssoort, waarbij
men de woorden van de eene taal naar de regels
van de andere, inz. de latijnsche, vervoegt en
verbuigt, b.v. non omnes sunt kokki, qui longos
dragere messos, 't zijn alle geen koks, die lange
messen dragen; in zulke verzen schreef, om het
.humanisme in zijn overdreven naaping van het
latijn te bespotten, een Italiaan, Folgeni, het
eerst een lofdicht op de m a c a r o n i; vandaar de naam. Het is, daar 't althans syntactisch
juist is, geheel iets anders dan het keukenlatijn,
dat niets is dan naast elkaar geplaatste latijn sche woorden.
Mácas, m. gedeeltelijk uitgeperst suikerriet.
Macássarolie, f. (zoo geheeten naar de stad
Macassar of Makasar op 't eiland Celebes, vanwaar zij uitgevoerd wordt) olie uit de pit van de
bado of ading, met allerlei reukwerken geparfumeerd; ook een eng. geheimmiddel tot (voorgewende) bevordering van den haargroei, dat uit
alkannawortel en gekleurde oliën bestaat; vgl.
a n t i m a c a s s a r.
Maecabéën, z. Machabéën.
Macchiavellísme, n. (spr. makki—) leer van
Macchiavelli, d. i. gewetenlooze en zelfzuchtige staatsmanswijsheid, naar dergelijke grondstellingen als Macchiavelli (spr. makkiawélli),
een beroemd florentijnsch geschiedschrijver
(gest. 1527), in zijn boek 11 p r i n c i p e (de
vorst) ontwikkelt, terwijl hij het beeld schetst
van een sluwen vorst, die aan zijn gewaand
naaste voordeel recht en zedelijkheid opoffert —
maar niet als model voor vorsten, maar tot leering voor volkeren, wat men langen tijd niet
heeft ingezien (vgl. antimatehiave1); —
macchiavellíst, m. aanhanger of vriend van dergelijke grondstellingen; — macchiavéllisch of
macehiavellistisch, adj. staatkundig listig, politiek sluw.
Mace, f. eng. (spr. mees) eig. knots; zilveren
staf, die als teeken van opperste rechterlijke
macht voor den lord-mayor te Londen uit
wordt gedragen.
Macédoine, f. fr. (spr. —down') soort gelei uit
allerlei vruchten; oneig. z. v. a. tutti f r u t t i,
z. ond. f r u t o.
Macellum, n. lat. plaats in het oude Rome,
waar vleesch, gevogelte, visch enz. verkocht
werd, spijsmarkt; Bot. moeshof.
macereeren, lat. (maceráre) laten weeken,
doortrekken, uitweeken, b.v. b e e n d e r e n
m a c e r e e r e n, d. i. den samenhang dunner
zachtere deelen door water verstoren of scheiden, inz. tot anatomische doeleinden aftrekken
bij 15°-25°; oneigenlijk: zich afmatten, lam

van de fijngesneden en tot brij gewreven beetwortels om er suiker uit te halen), aftreksel bij
gewone temperatuur; inbijting; afmatting, uit
-merglin,
kastijding, lichaamskwelling.
Machabéén of Maccabéén, m. pl naam van de
twee laatste boeken van 't 0. T. of wel van de
zoogen. apokryphe boeken, bevattende de geschiedenis der Joden onder de eerste vorsten
van 't geslacht der Asmoneërs : Judas, Jonathan
en Simon, bijgen. de Machabeërs (Maccabeën);
ook naam van 7 joodsche broeders, die in 't jaar
168 voor Chr. te Antiochië den marteldood ondergingen.
Machache, f. dikke vrouw, z. m a c h o c h e 1.
Machaerlon, n. en machwris, f. gr. (machairion
en machairís, verklw. v. máchaira, mes) een
chirurgisch mes.
Machaier, n. arab. soort wollen stof, vgl.
m o h a i r.
Machàon, m. gr. Myth. zoon van s c u1 a p i u s, een bekwaam geneesheer, die de
belegering van Troje bijwoonde; oneig. iem., die
gaarne houwt, kerft, steekt, voorvechter; ook
een der schoonste en grootste vlinders van
Europa.
Macharáng, m. soort zeearend (Haliaëtos macei).
maché, adj. fr. (spr. masjé; van mácher
lat. masticàre, kauwen) gekauwd, doorweekt;
vgl. papier-maché.
Macher, m. barg. koopman, kwakzalver.
Machetika, f. gr. (v. máché, veldslag, gevecht)
strijd- of kampleer.
machicoteeren, fr. (spr. masj—; van machicot,
mid.lat. macicotus, massicotus, kerkzanger, koor
wil men, naar een pa--dienar,zoght
rijschen canonicus M a c h é c o) een gezang opsieren, met versieringen voordragen; — machicotage, f. (spr. táaz j') versieringen van het kerk
-gezan.
Machine, f. fr. (v. 't lat. machina, gr. mècháné)
uit velerlei deelen, als raderen, veeren en allerhande beweegbare stukken samengesteld werktuig; kunstwerktuig ter voortbrenging of ver
beweging, kunsttoestel, drijfwerk;-lichtngva
oneig. kunstgreep, list; — Deus ex machina, z.
Deus; — machinaal, adj., als adv. fr. machinale ment (spr. masjinal'mán) werktuigelijk, met
kunstwerktuigen verricht of vervaardigd ; onnadenkend, volgens sleur (b. v. iets verrichten);
— machinist, m. maker van kunstwerktuigen,
machinesmaker; inz. toeziener, bestuurder van
een machine; — machineeren, fr. (v. machine) iets
door eene machine bewerken, b. v. schapenwol
reinigen, graan zuiveren enz. ; vandaar g e mach i neerde wol enz.; lat. machinàri,
(iets kunstigs uitdenken) kunstig iets kwaads
bedenken, op touw zetten, voorhebben, het sluw
op iets laakbaars toeleggen, iets kwaads brouwen, kuiperijen maken; — machinatie (spr. t=ts)
f. lat. listige aanslag, het kwaadbrouwer, arglistigheid, kuiperij, een weefsel van sluw berekende plannen; — machine- garen, n. drie- tot
zesdraadsch sterk gedraaid katoenen garen, om
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op naaimachines te naaien; - inachineur, machinateur, m. fr. bewerker, verzinner, smeder van
iets kwaads ; - machinerie, f. fr. inrichting van
kunstwerktuigen, werking, ineenvatting hunner deelera.
Machlosyne, f. gr. (v. máchlos, on, geil) z. v. a.
n y m p h o m a n i e; - machlótes, f. geilheid,
inz. vrouwelijke.
Macho, m. sp. (spr. mátsjo) muildier.
Machochel, masjoefel, ook wel machache, f.
(in Brab. en Vlaand.), dikke vrouw.
Machol of machul, m. soort van lier der
Hebraeen.
Machórka of machorsky-tabak, f. russ. soort
van rooktabak der russ. soldaten.
Machréma, f. turksche vrouwensluier.
Máchsor, m. hebr. joodsch gebedenboek voor
de feestdagen.
Macies, f. lat. (v. macére, mager zijn, mater,
mager) magerheid; Med. uittering.
Macígno, n. it. (spr. matsjienjo) kalkhoudend
graniet, dat als bouwsteen wordt gebruikt.
Maeis, f. fr. (spr. massí; it. mace, lat. macis,
gr. maker, eene ons onbekende kruiderij) netvormig weefsel aan de harde schaal van de muskaatnoot, muskaatbloesem, foelie; - macisolle,
f. door stoomdestillatie verkregen aetherische olie
der muskaatbloesems.
Mackariboe, m. beste soort van c a n a s t e r
of knastertabak
Mackinaw, f. eng. (spr. mékkind) bijzondere
soort van roeibooten der t r a p p e r s (z. ald.)
op de noordamerik. stroomen.
Mackintosh, f. eng. (spr. mékkintosj) waterdichte stof en daarvan gemaakte regenmantel
;

of overjas, zoo geheeten naar den naam van

den uitvinder (gest. 1843).
Macon, m. fr. (spr. massón; midd.lat. macio,
mearcio, macerio, v. 't lat. maceria, muur om
eenen tuin) metselaar, inz. vrijmetselaar (vgl.
f r a n c-m a Q o n); - maconnerie, f. metselarij
of vrijmetselarij; - maoonneeren, metselen; g e m a c o n n e e r d, in de wapenk. van deindeeling der velden: in den vorm van muurtinnen.
macro-, z. m a k r o-.
matte 1 lat. braaf, goed! moed gehouden!
Macuba, z. m a k u b a.
macula, f. lat. vlek, klad, schandvlek, eerbezoedeling; smet, kwade naam; - levis notae
macula, Jur. vlek eener lichte eerkrenking of
beschimping, een (in vergelijking met de infamia)
amia)
geringe vlek, die op iemands eer kleeft; - maculae, pl. vlekken; - m. cornéae, vlekken op het
hoornvlies van het oog; - m. hepaticae, levervlekken; - m. margaritaceae, parelvlekken in het
oog; - m. matérnae, moedervlekken; - m. veneréae, syphilisvlekken; - maculatus, a, um,
lat. gevlekt; - maculeeren (lat. maculáre) bevlekken, bekladden, bezoedelen, besmetten; tot
misdruk of pakpapier maken; - maculatuur, f.
(mid.lat. maculatura) bezoedeld of bedrukt papier, tot inpakken enz. gebruikt; ook misdruk.
Madáme, f. fr. verkort Mme, Mevrouw, titel
der toespraak en eerenaam voor gehuwde
vrouwen (vgl. d a m e); in Frankrijk en Enge-
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land ook voor bejaarde ongehuwde dames van
rang; weleer de titel van de oudste dochter des
konings van Frankrijk, ook van zijn schoonzusters en tantes; - Mademoiselle, f. verk. Mlle
(spr. mad'moazéll', vaak samengetr. tot mamzél)
Mejuffrouw, mejuffer (vgl. d e m o i s e 11 e);
in Nederland vroeger ook de titel van ongehuwde onderwijzeressen , fransche-schoolhoudsters;
in Frankrijk weleer de titel der oudste dochter
van den broeder des konings; - Mesdames (spr.
médám' ; pl. van Madame) mijne dames, geëerde
vrouwen; - Mesdemoiselles (spr. méd'moazéll' ;
pl. v. mademoiselle) Mejuffers.
Màdan of madam, n. ind. hindostansche
kapel; herberg en rustplaats voor reizigers.
Madapolam, n. (fr. madapolame, f.) fijne
calicotstof.
Madarósis en madésis, f. gr. (v. madán, vervloeien, zich oplossen; uitvallen van het haar; madarós, kaal) Med. 't uitvallen der haren, inz.
der oogharen of wimpers en der wenkbrauwen;
- madarótisch, adj. het uitvallen 't haar betreffend; kaalhoofdig.
Madat, n. opium om te rooken.
Mädchensommer, m. dui. meisjeszomer, voor
-jar.
made (spr. meed), eng. gemaakt, gefabriceerd;
als stempelwoorden op fabrieksgoederen, b. v.
made in Germany, d.i. gemaakt in Duitschland.
Madefáctie (spr. t=s) f. nw.lat. (v. 't lat.
madefacére, bevochtigen, madére, nat zijn) bevochtiging, natmaking.
Madeira, z. madera.
Madelón, f. fr. verklw. v. Madelaine, z. v. a.
Magdalena, Leentje; - madelonétten, f. pl. in
kloosters boetende lichtekooien (zoo genoemd
naar de boetvaardige Magdalena
in het N. T. ; vgl. M a g d a l o n a); ook de
kloosters zelve, waarin zij hare misstappen
boeten.
Mademoiselle, z. ond. m a d a m e.
Madéra, sp. of madeira, port. wijnsoort, oorspr.
afk. van het eiland van denzelfden naam; de
beste soorten zijn de m a 1 v a z ij en de d r ym a d e r a, d. i. droge madera, zoo geheeten,
omdat hij uit de allerrijpste, reeds eenigszins
gedroogde druiven vóor de persing druipt; madera-suiker, fijne suikersoort in brooden,
die men vroeger op Madera bereidde.
Madesis, z. madarosis.
madianiseeren, harrewarren.
Madistërion, n. gr. tang tot het uittrekken
van haren.
Madonna, f. it. (vgl. d o n n a, ond. d o n)
eig. mijn gebiedster, vrouw; Onze-Lieve -Vrouw,
de Heilige Maagd (Maria); Maria-beeld, . ook
m a d o n n a-b e e l d; - madonna di Reggio
(spr. -rédzjo) oude ital. rekenmunt; - madonnina, f. oude rekenmunt te Genua met het
beeld der H. Maagd.
Madras, n. (naar de stad Madras op de kust
van Coromandel in 0. Indië) stof uit zijde en
katoen, inz. een halsdoek van madras; madras-hennep, m. op jute gelijkende spinvezel
uit britsch-Indië.
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Madre, f. it. moeder; — m. de Diol moeder
Gods! — madrepóre, f. fr. (van 't it. madrepora,
eig. moeder der kleine openingen, omdat zij
vele stervormig gebladerde holten heeft, waarin
medusen wonen; v. madre, moeder, en poro,
kle ne opening; vgl. p o r i ë n) sterkoraal,
zeester, soort van polypen of plantdieren; —
miadreporiet, m. versteende madrepore.
Madrigal, n. fr. (it. madrigale, madriale; v.
mandra, mandria, kudde, v. gr. en lat. mandra
perk, horde, stal; vgl. it. mandriále, herder)
eig. herdersdicht, eene soort van klein lyrisch,
zinrijk gedicht, meestal op de liefde betrekking hebbende, van 4 tot 16 regels lang; oor
kwamen zij veelal voor in de vroeger-spronkelij
zeer gezochte herdersspelen; — madrigalétto,
m. it. kort madrigal; — madrigalóne, m. lang
madrigal.
Madrilena, f. (spr. — lenja; v. Madrid, eig. inwoonster van Madrid) sp. nationale dans.
Madrure, f. fr. (v. madré, gevlekt, enz.) aderen
in het hout.
mwándrisch, adj. gr. (maiándrios, lat. maeandricus) gekromd, geslingerd, kronkelend, zich
slangsgewijs draaiend, zooals de wegens zijne
talrijke kronkelingen bekende stroom M a nder (gr.Maiandros),nu Meinder of Mend e r, in Klein-Azië; — mmandrieten, m. pl.
soort van steenachtige, gedraaide polypen,
hersenkoralen.
Mwénas, mxceen, m. voorstander en beschermer der geleerden en kunstenaars, zooals
de Romein M n c è n a s, minister en gunsteling van keizer Augustus, begunstiger van
Horatius.
Maeeia, Mais en maeeutiek, f. gr. (van
maieuein, ontbinden) geboortehulp, verloskunde;
— mmeusis, 1. (gr. maíeusis) verlossing ; —
mmentisch, adj. verloskundig.
Maemaktèrion, m. gr. stormmaand der Atheners = het laatst van November en het begin
van December.
Mwnáde, f. gr. (mamas, pl. mainádes, van
mamnesthai, razen) priesteres van Bacchus,
razende bacchantin, z. B a- c c h u s; dol, razend wijf.
mwnalische verzen, andere benaming voor
e k l o g e n, idyllen, herderszangen, naar
den berg M n á 1 u s in Arkadië.
Mwonídes, m. (gr. Maionidés) bijnaam van
Homerus, naar Mwonië (Maionia), een landschap in Lydië, dat men voor zijn vaderland
houdt; — Mwonlden, f. pl. benaming der M uz e n; — mmónisch, adj. homerisch.
. Maeátis, f. gr. (maiótis) Maeótische zee of zee
van Azof.
maëstóso, it. (fr. majestueux; vgl. m a j e st e i t) Muz. majestueus, plechtig, verheven, met waardigheid.
Maésta, f. it. majesteit; beeld van Maria
met het kind Jezus op den schoot.
Maëstro, m. it. (v. 't lat. magister, z. ald.)
meester, leermeester, inz. groot meester in het
scheppen van bouwkunstige werken,00k van muziekstukken; heer, gebieder, patroon; — maëstro
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di ballo, dansmeester; — maëstro di bottéga,
koopheer, principaal; — maëstro di camera,
pauselijk minister van financiën; — maëstro di
capélla, z. v. a. kapelmeester (z. ald.) ; —
maèstrále, m. it. (ook maëstro genoemd; sp.
maëstral, fr. maëstral, mestral, mistral = lat.
magistràlis; dus eig. meesterwind, heerschende
geweldige wind) noordwestenwind op de Middellandsche zee.
Mafia of maflïa, f. it. sedert 1860 bestaand
geheim verbond van misdadigers, op het eiland
Sicilië; — mafióso, m. een lid daarvan.
ma foi, fr. (spr. —/oá) op mijne eer, waarachtig, voorwaar! ook een uitroep van ver
-wonderig.
Magang, m. mal. schrijver, volontair-klerk
op een kantoor.
Magazijn, n. (fr. magasin, it. magazzino, sp.
magacen, almagacen, almacen, uit het arab.
machsan, almachsan, schuur, voorraadshuis,
van het voorvoegsel ma, dat de plaats eener
zaak aanduidt, en chazana, in eene voorraadskamer enz. verzamelen en daarin bewaren)
voorraadshuis-, -schuur, -kamer, -zolder, -kelder, pakhuis; groote verzameling, die men
van allerlei dingen heeft gemaakt, groote
menigte van dingen; ook bak vóor, achter of
onder de rijtuigen tot berging van valiezen
enz., koetsbak; patronenkoker aan een geweer;
oneig. zekere periodieke geschriften over letterkunde en wetenschappen, een tijdschrift voor
een bepaald vak; — magasinage, f. fr. (magazinadz j') tijd, dien de koopwaren in het magazijn
blijven; pakhuishuur, leggeld, bergloon; — magasineeren, in 't magazijn leggen.
Magdaléna, hebr. vr.naam: eig. de uit de stad
Magda 1 a (hebr. migdal-êl, toren Gods)
geboortige Maria Magdalena, de door Christus
aangenomen boetvaardige zondares, Luc. 7, 37;
vandaar Magdalena's, pl. voor : berouwhebbende lichtzinnige vrouwen; — magdalenieten,
f. pl. eene boetorde van berouwhebbende lichtekooien; vgl. madelonetten.
Magdalia, f. gr. eig. broodkruim; Med. ver
bereidingen in de gedaante van-schilend
rolletjes, balletjes of pillen, koekjes enz.; —
magdaleons, pl. fr. (eig. staaf, rol, inz. van
zwavel) houten vormen, waarin de gezuiverde
zwavel tot pijpen gegoten wordt.
Maggi, vervaardiger en naam van gecondenseerde soepen, bouillon-tabletten enz.
Maggio, m. it. (spr. mádsjo) z. m o g g i o.
Maggiolata, f. it. (spr. madzjolála; van maggio
= lat. Maus, Mei) eig. gedicht op de Mei,
lentezang; minnelied, minnezang der verliefden onder de vensters der beminde in
Italië.
Maggiordbmo, m. it. (spr. madzjor—; van
het lat. major domus, z. ald.) opperhofmeester,
hofmaarschalk, opper-huishofmeester aan het
pauselijke hof.
maggiore, it. (spr. madzjóre) in een muziek
aanwijzing om weder tot den grond-stukde
-tonver
te gaan.
Magi of magiërs en magen, pl. van magus,
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m. lat. (gr. magos, pl. magoi; arab. madjoes, het mengsel van ertsslib en keukenzout geoorspr. uit het perz.) eig. oud-perz. vuuraan- voegd wordt; – magistraal, f. nw.lat. Fort.
bidders, inz. hunne priesters, die sterrenkundi- walomsluiting, binnenkruin der borstwering,
gen en droomuitleggers waren; in 't alg. oos- vuurlijn; – magistreeren, meester worden; den
tersche geleerden, wijzen, natuurkenners enz., baas spelen; – magistrándus, m. die magister
welke het bedrog en bijgeloof later in toovenaars, of meester wil worden.
Magistraat, m. lat. (magistrátus, pl. magislràzwarteknnstenaars enz. deed ontaarden; –
magie, f. tooverkunst, tooverij, geheime we- tus, overheidsambt, stads- of staatspersoon),
tenschap, zwartekunst, vgl. t h e u r g i e; – overheid, stadsregeering, stadsraad; regeeringsmagie, adj. eng. (spr. médzjik) z. v. a. m a- lid, raadsheer, burgemeester; – magistratuur,
g i s c h; – magacien, fr. (spr. mazjisjèn), f. nw.lat., overheidsambt, waardigheid van
magicus, lat. toovenaar, zwartekunstenaar, regeeringslid, van burgemeester; rechterlijke
duivelskunstenaar; – magisch, adj. toover- macht.
Magma, n. gr. (v. mássein, kneden) Med. deeg,
kunstig, tooverachtig, betooverend; – magische lantaren, z. laterna magica; – magiphonla, elke geknede massa; de in de aarde aanwezige
f. een der grootste perz. feesten ter nagedachte- gesmolten gesteenten, die vulkanen uitwerpen.
Magnaat, m. (it. en sp. magnate, mid.lat.
nis van den moord der magi en dien van den
valschen Smerdis door 7 perzische heerera, mágnas, van 't lat. magnus, groot) machtigen
en grooten des rijks, inz. voornaamste rijksomtrent 522 -voor Chr.
Magister, m. lat. meester, leermeester, inz. beambten en oud-adellijken in Hongarije en
meester der vrije kunsten (magister artium li Polen; – magnatentafel, f. Hoogerhuis in
akademische waardigheid, vgl. d o c--beralium), Hongarije.
Magna charta, z. c h a r t a; – magna mater,
t o r; – magister dixit, z. i p s e d i x i t, onder
i p s e; – magister equitum, eerste aanvoerder eig. groote moeder, toenaam van C y b e 1 e; –
der ruiterij bij de oude Romeinen; – magister magna mora, f. lat. Jur. groote (lange) termijn
in f irmórum, ziekenmeester, ziekenverpleger in of uitstel van 6 maanden.
Magnanerie, f. fr. (spr. manj–) gebouw voor
kloosters; – m. légens of dócens, lezend of leerend
meester, die door zijn openbaar proefschrift, de zijdewormenteelt in 't groot (c o c o n i è r e,
enz. het recht heeft verworven om op hooge- v e r e r i e).
magnaniem, adj. lat. (magnanimus, a, um,
scholen voorlezingen te houden en werkelijk
houdt; – m. matheséos, eig. meester der wis magnus, groot, en animus, z. ald.) grootmoedig,
meesterstelling, de om hare belang-kunde; hooghartig, verheven, met - grootheid van
voor de gansche meetkunde zoo-rijkhed ziel; – magnanimi pretium, n. loon van den
beroemde pythagorische leerstel- hooghartige (devies der deensche olifantsorde);
1 i n g, dat het vierkant der grootste zijde (h y- – magnanimiteit, f. (lat. magnanimitas) grootP o t e n u s e) van een rechthoekigen driehoek moedigheid, hooghartigheid, zielegrootheid, verzoo groot is als de vierkanten der beide klei- hevenheid van ziel, van geest.
Magneet of natuurlijke magneet, m. (lat.
nere of rechthoekszijden (k a t h e t e n) samen
genomen; – m. morum, z. v. a. c e n s o r; – magnes; gr. lithos magnéthes of magnesios, d. i.
m. opérum, bouwmeester of bouwopzichter in magnesische steen; vgl. m a g n e s i a) aan
ijzersteen, treksteen, poolsteen, zeil--treknd
kloosters; – m. populi, z. v. a. d i c t a t o r; –
m. sacri palatii, door den paus tot onderzoek steen, een zwartachtig ijzererts, dat ijzerhoudenvan alle nieuwe boeken, uitgekozen domini- de lichamen tot zich trekt en vasthoudt; – kunstkanen; – m. scholárum, oppertoeziener eener magneet, met den magneetsteen bestreken
klooster- of kerkschool; te Parijs in de middel- ijzer of staal, dat de kracht van den natuurlijeeuwen ieder leermeester, die gezelschappen ken magneet bezit; – gewapende magneet, een
van studeerende personen vormde; – magiste- zoodanige, welks p o l e n glad geslepen en
rium, ambt van opziener of leeraar; waardigheid met dunne ijzeren platen belegd zijn, waardoor
van magister; in de oude Chem. meesterpoeder, zijne draagkracht aanmerkelijk wordt vertot poeder gebrachte nederslag van de edelste hoogd; – magneetnaald, f. noordaanwijzer,
deelen eener massa, b. v. magisterïum bismuthi, eene -met een magneet krachtig bestreken
magister van bismuth, parelwit, stalen naald, die, vrij draaiend in een horizontaal
een verbinding van bismuth met salpeterzuur vlak, zich naar den magn. noordpool richt en
of een onder-salpeterzuurzout, dat vroeger veel voor de scheepvaart onmisbaar is; zie k o mals blanketsel, thans als vloeimiddel bij email- p a s; – magneetontsteking, f. 't doen ontploffen
leersels, tot voermiddel bij onderscheiden van het gecarbureerde mengsel (inz. benzine)
kleurstoffen, tot vulling van valsche paarlen door een magneet (aan een motorrijwiel); – mag
een magneet voorziene-nethodli,m.
ook soms als geneesmiddel gebruikt wordt; –
m. plumbi, loodwit; – m. satdrni, loodchloride; t h e o d o l i e t (z. ald.); – magnètiseh, adj.
– m. sul f uris, z. ond. lac; – magistraal, adj. lat. met de aantrekkende kracht van den magneet
meesterlijk; hoofdzakelijk, den grondslag vor- begaafd, aantrekkend of een aantrekkend vermende ; – magistrale formule, z. formula mogen bezittende; – magnetisch potentiaal
magistralis; – magistraal, n. mengsel van ge- verschil, El. product van den krachtstroom
roost en geklopt zwavel- en koperkies, dat bij en de reluctantie (z. a.) van de mag
keten; – magnetisch lek, n. El. strooi--netisch
het zilver-amalgamatieproces in f Mexico,' bij
,
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ing, verloren kracht doordat de verstrooide
krachtlijnen niet door het anker gaan van de
eene naar de andere pool; – magnetiseeren
(spr. s=z) nw. lat. (fr. magnéliser) 1) aan een
lichaam magnetische kracht mededeelen, het
aantrekkend maken; 2) volgens eene, inz. door
Dr. Mesmer sedert 1776 in zwang gekomen
geneeswijze door wrijving of door geregelde
handbeweging en aanraking (m a n i p u 1 a t i e)
geheime krachten in het menschelijk lichaam
opwekken en daardoor zenuwkwalen genezen; –
magnetísme, n. magnetische of aantrekkende
kracht; – dierlijk magnetisme, beweerde kracht
van magnetischen aard in het dierlijke, inz. menschelijke organisme, krachtens welke een mensch
zoowel op de wilskracht van een ander, als op
zijn lichamelijken toestand invloed zou kunnen uitoefenen; z. ook s o m n a m b u 1 e; –
magnetiseur, fr., ook magnetíst, m. die op
zulk eene wijze genezing tracht te bewerken;
– magneto- elektriciteit, f. elektricische stroomen, door een magneet teweeg gebracht; –
magnetísmomanie, f. gr. overdreven zucht voor
het magnetisme, voor den magnetischen slaap;
– magnetologie, f. leer van den magneet en van
het magnetisme; – magnetométer, m. magneetmeter, werktuig tot meting van de kracht van
den magneet.
Magnesia (spr. s=z), f. gr. (naar het landschap M a g n e s i a in Thessalië) Chem. bitteraarde of talkaarde, bitterzoutaarde; inz. ook
voor magnesia alba, eene als artsenij gebruikte
verbinding van bitteraarde en koolzuur; – magnesia carbonica, koolzure bitteraarde ; in de natuur voorkomende als magnesiet, n. magnesiumcarbonaat n. witte steensoort, die thans dikwijls ter ontwikkeling van koolzuur gebruikt
wordt; – magnesiakalk, f. oude naam voor
dolomiet en dolomietische kalksteen; – mag
metallische base van de-nesiumofag,.
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aan hoogescholen; – magni f ico, –ca, – rente, it.
Muz. prachtig, edel, verheven, deftig.
r.)
t = is , f. lat. (ma9'niMagnil
al ué ie (spr.
loquentia. v. magnilóquus, grootsprekend, v.
magnus, groot, en loqui, spreken) grootsprekerij, grootspraak, pralerij, snorkerij.
Magnitudo, f. lat. grootte.
Magnium, n. nw.lat. z. v. a. m a g n e s i u m.
Magno, –na, it. edel, prachtig, stoutmoedig,
grootsch.
Magnolia, f. (genoemd naar Francois M a gn o 1, prof. der plantkunde te Montpellier, gest.
1715) beverboom uit N.Amerika, in onderscheiden soorten, een prachtige boom met
roosvormige bloemen.
magnus, a, um, lat. groot.
Magonia, m. naaldboom in Brazilië, zie mahagoni.

Magot, m. fr. (spr. mago; misschien van het
gr. magódos, soort van pantomimen, die mansrollen in vrouwenkleeding speelden) groote aap;
apengezicht, leelijke gelaatsvertrekking; verborgen schat; chineesch beeldje, spaarpot, spaar
heeft ook ons woord aap.-geld.Dzfbtknis
Magpie, f. eng. (spr. mègpai) 1) de ekster;
2) een australische vogel (Gymnorhina leuconata).
Magrabinus, pl. (van 't arab. magrab, magreb,
magrib, zonsondergang, westen, inz. Barbarije,
Mauretanië, v. garaba, voortgaan, ondergaan)
egyptisch lijnwaad; – magrebis, m. pl. arab.
B e d o e 1 e n e n (z. ald.) te paard, in N.
Afrika.
Magraph, m. hebr. windspeeltuig bij de oude
Hebroeen, volgens de beschrijving in den
T a l m u d op onze orgels gelijkende.
Magrebis, z. ond. m a g r a b i n u s.
Magus, z. magi.
Magyaren, m. pl. (spr. madjáren) oorspr.
naam der Hongaren; – magyárisch, adj. hongaarsch; – magyariseeren, hongaarsch maken,

magnesia, het eerst door D a v y in 1808 afge- tot hongaren maken; – magyaromaan, m. over-

zonderd; – magnesiumlicht, n. licht verkregen
door verbranding van magnesiumdraad; –
magnesiumpoeder n. bliksempoeder, in de phot.
in gebruik voor kunstlicht.
magnetiseeren, magnetiseur enz., z. ond.
m a g n e e t.
magnicaudisch, adj. nw.lat (v. 't lat. magnus,
a, um, groot, en cauda, staart) met grooten staart
Magnifleat, n. lat. (v. magni f icàre, groot
maken, roemen, v. magni f ficus, grootsch, prachtig, van magnus, groot, en f acére, maken) lofzang
in de R. Kath kerk, naar de lat. aanvangswoorden Luc. I,46, magnificat anima mea dominum,
mijne ziel verheft of looft den Heer; – magnifieátie (spr. t=ts), f. lofprijzing, verheffing; –
magni (ficus, m. lat., de heerlijke, waardige,
b. v. rector magni f ficus, titel van den rector der
hoogeschool; – magnifiek, adj. (fr. magni f ique,
spr. magnji f iek') prachtig, heerlijk, luisterrijk,
kostbaar; – magnifieéntie (spr. t=ts), lat. (magni f icentia) of fr. magnificence (spr. manji f isans') pracht, hoogheid, heerlijkheid waardigheid; titel der regeerende burgemeesters in
vrije steden; ook die der rectoren en kanselers

dreven voorstander van de Hongaren.
Maha, ind. en perz. = groot, in vele samen
-steling
voorkomende.
Mahabháráta, n. ind. eig. groot bharatisch
gedicht (naar den ind. koning B h a r a t a s
genoemd) het grootste heldendicht der Indiërs,
van ongeveer 200,000 verzen in 18 boeken.
Mahadéwa, m. ind., d. i. groote god (ook
M a h a d ae h) bijnaam van den god S i v a
of Q i w a, den 3den persoon der ind. drieeenheid.
Mahágoni- of gew. mahóniehout, n. (eng.
mahogany; waarsch. uit. eene amer. taal; in
Frankrijk bols d'acajou, (spr. boa dakazjóé, van
het braz. acajaiba) fijn, bruinrood zeer hard
hout, van den mahagoni- of anacard i e b o o m (Swietenia mahagoni) op den westindische eilanden en in Z. Amerika.
Máhaleb of mahaleb-kers, f. arab. (mahleb)
inktbezie, parfumeerkers (Prunus mahaleb),
eene soort van wilde kersen van eenen struik,
welks bladeren bloesems en beziën tot wel
-rieknd
wateren enz. verwerkt worden.
Mahálla, f. arab. stadswijk, kwartier.
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Maharáehtri, n. ind. pakrit-dialect van de
nieuwere indische dichters.
Maharádsja, m. ind., d. i. groote koning
(r a j a), een alleen regeerende opper- of groote
koning in 0. Indië, inz. de vorst der Sikhs of
Seiks in Pendsjaab.
Mandtma, m. skr. groote ziel.
Mahtvansa, m. skr. groote geschiedenis,
oudste boeddhistisch geschiedwerk.
Mahfiy &na, m. skr. groot vaartuig, naam
van het boeddhisme in het noorden.
Mandoeb, z. z e r i m a h b o e b.
Mandi, m. arab. door de muzelmannen verwachte profeet, dien Allah (God) zenden zal
om het door Mohamed begonnen werk te
voltooien, de ongeloovigen te bekeeren of uit
te roeien en eene rechtmatige verdeeling van
alle goederen te doen plaats hebben; inz. sedert
1881 Achmed Soeleiman in Egypte.
Mahis, z. m a I s.
Mahmil, m. arab. (van hamala, dragen)
lastdier; inz. gewijde kameel, die met de geschenken van den Grooten Heer naar Mekka
gaat en in rechte linie, zegt men, afstamt van
den kameel, waarop Mohamed .op zijne tochten
placht te rijden.
Mahmoedi, m. rekenmunt in Perzië en KleinAzië = '/1 toman .= 1/, ak r a n (z. ald.);
in Basora = 10 dammes = 100 floesj = ongeveer 4 cents.
Màhaeh, m. brief door middel van de bloemenspraak (salam).
Mahomed, z. M u h a m e d.
Mahon of mahona, f. (fr. mahon, mahone,
m ahonne, sp. mahona, waarsch. van 't oudfr.
.,

Mahon, Mohamed, mohamedaansch) turksch

vaartuig, eene soort van g a 1 e a s of g a ij a s
(z. ond. g a 1 e i).
Mahoniehout, z. m a h a g o n i.
Mahout, m. (spr. -hoe) olifantenoppasser op
Ceylon; vgl. c o r n a c.
Mahrátten, m. pl. volk in Voor-Indië op het
schiereiland aan deze zijde van den Ganges
(naar den naam des lands: sanskrit. mandrdschIra, d. i. groot rijk, van mand, groot, en rdschtra,
rijk).
Maid, maiden, f. eng. (spr. meed', meed'n)
meisje, maagd; - an old maid, eene oude
vrijster; - maiden, paard dat nog geen prijs
behaald heeft bij een openbaren wedren; maidenspeech, f. eng. (spr. meed'nspietsj) eerste
rede, debuut, b. v. van een parlementslid.
Maidan of Meldan, m. arab. (maWn, v.
,, bewogen worden) groote vlakte, open
veld; groote baan, renbaan, inz. de oude renbaan in Constantinopel; ook marktplaats, vgl.
ook bazaar.
Maiden, maidenspeech, z. m a i d.
Maieutlka, maieutiseh, z. m w e ia t i e k enz.
Maigre, adj. fr. (spr. mègr') mager; - soupe
(spr. soep) maigre, soep zonder vleeschnat; maigreur, f. fr. (spr. mè-) magerheid; - maigreeren, maigrisseeren, vermageren, mager worden.
Mail, 1) n. fr. (spr. malj' ; eig. beukhamer =
lat. malleus, it. maqlio) maliespel, waarbij een
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' houten bal op eene vlakke baan met eene kolf
wordt voortgeslagen; zie m a 1 i e b a a n.
Mail, 2) f. eng. (spr. meel = fr. malle z. ald.)
valies, brievenzak, verzegelde lederen zakken,
welke de te verzenden brieven enz. bevatten;
de rijdende post, de brievenpost (inz. de postdienst tusschen Voor-Indië en Europa); -1 a n dmail, postdienst van West-Europa over land
naar een haven in de Middell. zee en verder
per boot over Suez naar Indië enz. ; - mailtrein, mailboot, sneltrein, stoomboot, voornamelijk voor den postdienst (naar Indië); mail-coach, f. (spr. meel kootsj) groot rijtuig
met 4 paarden, waar bovenop zitplaatsen zijn.
Maillachor, ook maillechord, (spr. malj-) en
m e 1 e h i o r, n. alliage van koper, zink en
nikkel, ter vervanging van het tafelzilver, dat
inz. te Parijs wordt vervaardigd; z. v. a.ar
g e n t a a n z. ald.
Maille, 1) f. fr. (spr. mal;' ; it. maglia, sp. malla,
van 't lat. macula, z. ald.) fr. maas aan geknoopt
of gebreid werk; pantserringetje, malie; - 2)
uit lat. metallia (vgl. medaille) oude fr. kopermunt = 1/2 d e n i e r; zilvermunt onder Philips den Schoonera in 1303 geslagen, oude
goudmunt der hertogen van Lotharingen, geldende te Parijs 33 1/2 sous.
• Maillotins, pl. fr. (spr. maljolen) strijdhamers,
naam eener oproerige partij onder Karel VI,
in 1413 (zoo geheeten naar de groote hamers
(fr. maillotins of maillets), die zij tot hunne wapeeing van het stadhuis te Parijs haalden).
Maimon, z. mandril.
main, f. fr. (spr. men'; = lat. manos)
hand; - main droite, rechter-, main gauche, linkerhand; - en main (spr. an-) in de hand; en main z ij n, bij 't biljartspel: in handen zijn
(de bal), om weder opgezet te worden; - 4 deux
mains (spr. -den-), voor beide handen, tot
dubbel gebruik; - coup de main, z. ond. c o u p;
- main chaude, handjeplak, soort pandspel; -main de justice, f. fr. (spr. men d'zju-stíéz')
d. i. hand der gerechtigheid, eene soort van
schepter, als eereteeken der fr. regeering; main d'oeuvre, werk van een handwerksman; main forte, eig. sterke hand, de macht der overheid, gewapende macht; - main morte, eig.
doode hand: onvervreemdbaar grondeigendom.
Mainprise, f. eng. (spr. meenprais) vrijlating
tegen persoonlijke borgstelling van een ander.
mainteneeren, fr. (maintenir, spr. men-) handhaven, onderhouden, bewaren, in stand houden, beschermen, voorstaan, verdedigen; ook
voor: Bene bijzit houden, kameren; eene m a i nt e n é e ., of g e m a i n t e n e e r d e, gekamerde bijzit; - je maintiendrai, (spr. zie mentjendré), ik zal handhaven (devies van het huis
van Oranje en van het wapen van ons land);
- mainten$ bel, adj. houdbaar, te rechtvaardigen, te verdedigen; - maintenance, f. (spr. mèntenai s) handhaving, instandhouding; - maintenue, f. gerechtelijke bescherming van het
bezit.
Manre, m. fr. (spr. mèr' ; v. 't lat. major, de
grootere, in oudfr. manre, waaruit waarsch. het
.
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duitsch meier, gemeentehoofd, ontstaan is) in
Frankrijk, en ook in Nederland tijdens de fr.
overheersching, eerste burgerlijke ambtenaar
van eene gemeente, burgemeester, schout; mairïe, f. waardigheid, ambt, zetel van zulk
een regeeringspersoon.
Mais, f. (sp. maiz, uit dQ uitgestorven taal van
Haiti, waarin het mahis of mahiz heet) oorspr.
amerikaansch koren; turksche tarwe (Zea mais),
turksch koren (door Columbus uit Z. Amerika
naar Spanje gebracht, alwaar het reeds omstreeks 1520 werd geplant); — vandaar maizena,
f. bereid maismeel, fijn meel uit mais, veel voor
puddings gebruikt.
maison, f. fr. (spr. mèzon, v. 't lat. mansio,
verblijf, woning, v. manère, blijven) huis; —
maison de campagne, f. (spr. —d'kanpánj') landhuis, buitenplaats ;—maison de commerce, handelshuis ; — m. de force of m. de correction ( spr. korreks jón) tuchthuis, spinhuis, verbeterhuis, dwang
— maison de plaisance (spr. plèzáns'),lusthof,-huis;
buitenplaats; — maison du roi (spr. rod), huistroepen, militair huis des konings; — maison de santé,
ziekenhuis, ook euphemistisch voor: krankzinnigengesticht; — maison de ville, stadhuis, raad
-huis.
Maitre, m. fr. (spr. mètre, v. 't lat. magister,
it. maëstro, enz.) meester, heer, gebiedend heer
gebieder, beheerscher, b. v. hij spreekt of beveelt en maitre (spr. an—), d. i. als heer enz.;
leermeester, onderwijzer, taal-, teekenmeester
enz.; baas, werkbaas; ook meester, voornaamste
in eene kunst, z. v. a. virtuoos, - b. v. en
manre spelen, meesterlijk spelen; - maftreautel, hoofdaltaar; - maître d'armes (spr. darm'),
schermmeester; - maitre d'école (spr. dékol')
schoolmeester; - maitre de plaisir (spr. plezier)
hofbeambte, die de vermakelijkheden heeft te
regelen; ook in het algemeen een regelaar van
feestpartijen en vermakelijkheden; - maltre des
requêtes, z. ond. r e q u è t e; — maître d'hôtel,

huishofmeester; — d la maïtre-d'hôtel ( bij gerechten) met een botersaus (uien, meel, citroen);
— maitre Jean (spr. zjai ), eig. meester Jan of
Hans, omdat dit een der meest verbreide namen
is, althans in de lagere volksklassen, z. v. a.
j a n h a g e 1; — maitresse, f. (spr. mètrèss') gebiedster, meesteres, vrouw des huizes ; leervrouw
onderwijzeres van kleine kinderen, m a t r e s;
onechtelijke bijslaap, bijwijf; geliefde, liefje,
vrijster, minnares ; — maitriseeren (spr. s = s),
den meester spelen, meesterachtig behandelen
beheerschen.
Maitri, f. skr. medelijden, liefde.
Maizena, z. onder m a 1 s.
Maja, f. lat. (van 't gr. Maia, Mcea, d. i. eig.
moeder) Myth. dochter van Atlas en moeder
van Mercurius; in de indische fabelleer eene
vrouwelijke godheid, die te gelijk met den Schep
wereld optreedt (van 't sanskr. and já, be--perd
goocheling, bedrog, schijn); Astron. een in 1861
door Tuttle ontdekte asteroide; z. ook m a y a.
Majas, m. mal. orang-oetan.
Majem, hebr.-barg. water; — majemen,regenen.
Majesteit, f. lat. (majéstas, v. majus = mag-
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flus, groot, fr. majesté) waardigheid, hoogheid,

heerlijkheid, verhevenheid, grootheid, inz. koninklijke waardigheid, hoogste macht en waardigheid, een titel van gekroonde hoofden en
hunne gemalinnen; — majesteitsrecht, z. r e g a1 e; — majesteitsschennis, z. crimen laesae majestatis; — majesteitsbrief, vrijheidsbrief, door een
onbepaalden gebieder of Staat uitgereikt, inz.
die van keizer Rudolf II voor de Protestanten
van Bohemen in 1609 uitgegeven; — majéstas
personális, persoonlijke majesteit; — m. redlis,
majesteit van het staatslichaam; — majestueus,
adj. heerlijk, verheven, groot, koninklijk, prachtig, schitterend. . Májo, z. m a y o.
Majolica, f. it. (van 't oud-it. Majolica, voor
Majorca, op welk eiland men 't eerst het vervaardigde) vaatwerk uit fijn leem met wit glazuur en kunstig beschilderd, inz. in de 16e eeuw,
toen de grootste schilders, zelfs Raffaël Sanzio,
tot hun vermaak lichte schilderingen op zulk
vaatwerk maakten, waarom deze somtijds duur
betaald worden; soort van grover f a y e n c e
(z. ald.).
Majoljjn, z. mario1ein.
Majonnaise, z. m a y o n n a i s e.
Majoor, m. fr. (v. 't lat. major, grooter, hooger,
z. ond.) bataljons-commandant, hoofdofficier
een rang hooger dan kapitein; — major du jour
fr. (spr. mazjor du zjóér) hoofdofficier van den
dag; — majoor-chinees, in Indië naam van dery
hoogst geplaatsten onder de Chineezen in
Ned. Indië, staande boven den kapitein-chinees; — plaatsmajoor, majoor, plaatselijk cornmandant.
major, m. lat. (major, neutr. majus, compar.
v. magnus, a, um, groot) grooter; de oudste van
twee broeders, vgl. senior; Log. eerste of hoofdstelling in eene sluitrede; mid.lat. intendant of
huismeester, (lat. villicus), inz. major domus,
m. opperhuishofmeester, bij de oude frankische
koningen de titel der aanzienlijke hofbeambten;
— majóra (scil. vota) of majbra, n. pl. de meeste
stemmen, stemmenmeerderheid; — per majora,
door meerderheid van stemmen; — majoraal,
sp., z. m a y o r a a l; — majoraat, n. mid. lat.
(majorátus) voorrecht der meerdere jaren in eene
familie of (in engeren zin) van den oudsten onder vele even nauw verwante erfgenamen, recht
van den oudste; ook goed van den oudste, dat
telkens ongedeeld bij den oudste der familie
blijft; - majoràtie (spr. t=ts), f. nw.lat. vergrooting, versterking; - majorennis, d. i. major annis,
voljarig, meerderjarig, mondig; - majorenniteit,
f. mondigheid, meerderjarigheid; — majoriteit,
f. (mid.lat. majoritas) overwicht of meerderheid
der stemmen, stemmenmeerderheid; — maf ores,
pl. voorouders; — majorine, f. nw.lat., munt van
het gr. keizerrijk (z. d e k a r g y r o n).
Majoraan, z. m a r i o l e i n.
Majuscule, f. fr. (spr. mazjuuskuul' ; v. lat,
majuscula, scil. littera, letter, van majusculus,
a, um, iets grooter, verklw. v. major, majus,
grooter) hoofdletter, kapitale letter.
Makako, z. m abc a c o.
.
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Makáme, f. arab. (makámeh) d. i. eig. verzameling, onderhoud in een gezelschap, vertellingen van eigenaardig kunstigen, half dichterlijken vorm (van den arab. dichter H a r i r i).
Makarios of Makarïus, m. Makarla, f. gr.,
mans- en vr.naam : de gelukzalige ; – makarismen, pl. (van den sing. makarismós, het zaligspreken) zaligsprekingen (Matth. V, 3 volgg.).
Mákats of makots, pl. lichte gekeperde wollen
stoffen tot sofa-bekleeding.
make-shill,1, n. eng. (spr. meeksji f t; v. make,
maken, en shift, noodmiddel, uitvlucht) noodhulp.
Maki, m. N.H. spookdier, een op de apen
gelijkende familie der lemuriden, met den kop
van eereen vos.
Makkes, pl. joodsch: slaag, slagen (van het
hebr. makkáh, het slaan, v. ndkáh, slaan).
Makreel, m. (deensch makrel, zw. makrill, eng.
mackerel, mid.lat. macarellus, macquerellus,
oudfr. maquerel, nw.fr. maquereau, makreel en
koppelaar, welk laatste de oorspr. beteekenis is,
omdat deze visch, volgens eene volksmeening,
de jonge elften, die men elders ook maagden
noemt, pleegt te volgen en ze haren mannetjes
aan te voeren) zeer vette en smakelijke roofvisch
in de Noordzee (Scomber).
Makrobiérs, m. pl. gr. (sing. makróbios, (van
makrós, lang, groot, en bios, leven) langlevenden,
een fabelachtig volk bij de oude gr. schrijvers;
– makrobiësis, f. langdurig leven; – makrobiotika, f. kunst om het leven te verlengen, de oudwordingskunst; in het alg. gezondheidsleer; –
makrobiótisch, adj. langlevend; de levensverlenging betreffende; – makroeephálus, m. groothoofd, dikkop; – makrocheir of makrochzr, m.
langhand, een langhandige; – makrodaktylos,
m. een langvingerige; – makrodaktylisch, adj.
langvingerig; – makrokolle, f. langledigheid; –
makrokblisch, adj. langledig; – makrokómisch,
adj. langharig; – makrokósmos, m. groote wereld
buitenwereld, het gansche wereldgebouw; vgl.
m i k r o s m o s; – makrokosmologie, f. leer van
de dingen daarbuiten, van het geheele wereld
gesnap,-stel;–makrogi,f.wjdlp
woordenkraam, wijdloopigheid; – makronosie
(spr. s=z), f. langdurige ziekte, het sukkelen; –
makrophónisch, adj. met ver klinkende stem,
luidstemmig; – makrophthálmos, m. een grootoog, grootoogige; – makrophthalmisch, adj.
grootoogig; – makrophyllisch, adj. lang- of
grootbladerig; – makropnoia, f. langademigheid,
het langzame en diepe ademhalen; – makropóden, pl. knaagdieren met lange achterpooten;
– makropódisch, adj. langvoetig; – maLroptéra, n. pl. insecten met zeer lange vleugels,
langvleugeligen; – makroptérisch, adj. met
lange vleugels; – makroscii, pl. Geogr. lang
verlenging, ver -schaduwigen;–mkró,f.
gedicht met lange-grotin;–makseh,.
regels; – makrostichisch, adj. langregelig; –
makrostómisch, adj. grootmondig; – makrüra,
n. pl. langstaartige vogels, zulke wier staart
hunne pooten in lengte overtreft; ook lang
-starige
kreeften.
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Makróne, f. (v. 't it. macarone, z. ald. ; fr.
macaron) klein suikergebak van amandeldeeg.
Makronosie, makrophthalmus enz. z. ond.
m a k r o b i ë r s.
Makuba, f. fijne soort van snuiftabak, zoo geheeten naar een district op het eiland Martinique,
waar zij gebouwd en bereid wordt.
Makukawa, m. (braz. macucáua, macuco) z.
trompet.
mal, adv. fr. (= lat. male) slecht, kwalijk;
in samenst, z. v. a. on-, mis-, enz., vgl. m a 1content, malhonnet; – pas mal (spr.
pa mal), niet kwaad; – mal d son aise (spr. èz'),
niet op zijn gemak (vgl. a i s e) ; – mal, als subst.
(= lat. malum) n. kwaal, ziekte; – mal de cer f
(spr. – sèr) hertenziekte, mondklem; – mal de
Naples, f. eig. kwaal van Napels, syphilis,
door de Franschen zoo geheeten, omdat zij in
1493 bij de belegering van genoemde stad het
eerst daardoor besmet werden; – mal perforant du pied, zweren aan de hakken en
tusschen de teersen (bij ruggemergsziekten); –
mal de St. Martin, katterigheid.
Malachiet, n. (van 't gr. malaché, maluw, wegens de op de maluw gelijkende groene kleur)
groen, koolzuur kopererts, atlaserts, natuurlijk
waterhoudend koolzuur koperoxyde; – màlachiet- groen, n. beste soort van tiroler berggroen.
Malachmóves, m. joodsch (van 't hebr. maldeh,
engel, en moves, poolsch-joodsch voor mdweth,
de dood) joodsche doodsengel.
Malacie of malakie, f. gr. (malakia, v. malakós,
e, ón, week) eig. weekheid; Med. verweeking (b.
v. van de maag) ; trek naar zekere spijzen, inz.
bij zwangere vrouwen, belustheid.
maláde, adj. fr. (it. malatQ, oudfr. malabde,
provenc. malaut, malapte, v. 't lat. male aptus,
slecht passend; v. a. van male habitus, die zich
niet wel bevindt; vergelijk het nederl. o n p a ss e 1 ij k) ziek, krank; ziekelijk, onpasselijk, ongesteld, zie ook m e 1 a a t s c h ; – maladie, f.
ziekte, krankheid, onpasselijkheid, enz. ; –
maladerie of maladrerie, f. ziekenhuis, inz.
voor melaat-schen; – maladif, adj. ziekelijk.
Maladrésse, f. fr. (vgl. a d r e s s e) onhandigheid, onbehendigheid, ongeschiktheid, lompheid; – maladroit, adj. (spr. –adroá) ongeschikt,
onhandig, lomp.
mala fide, z. ond. fides; – malae f idéi possessio,
f., z. possessio enz. ond. p o s s e d e e r e n.
Málaga, m. spaansche zoete wijn, naar de
stad M a l a g a zoo geheeten.
Malágma, n. gr. (van malássein, week maken)
Med. verweekend middel, verzachtende of verweekende omslag; – maláktisch, adj. (gr. malaktikós) verweekend, verslappend; – malaktika, n.
pl. verweekende geneesmiddelen.
Malaguette, f. fr. (sp. malagueta, naar de stad
Malaga genoemd) z. v. a. k a r d a m o m.
malair, adj. nw.lat. (van het lat. mala, kinnebak) de wangen betreffende, daartoe behoorende.
Malaise, n. fr. (spr. –èz') lichamelijk slecht
bevinden; ongemak, onaangename gewaarwording, slapte in zaken.
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Malakie, z. m a 1 a e i e; - malakodérmen, pl.
gr. (v. malakos, week, en dérma, huid) weekdieren, z. V. a. m o 11 u s k e n; - malakologie, f.
leer van de weekdieren; - malakolith, m. weeksteen, eene aan den a u g i e t verwante steensoort; - malakoon, m. een aan den z i r k o o n
verwante, maar minder harde steensoort; - malakosárkos, m. Med. iem. met zeer zacht, week
vleesch; - malakostëon, n. beenderverweeking; malakoziion, n., pl. malakozoa, weekdieren; malakozoólogie, f. leer van de weekdieren.
Malaktika, malaktisch, z. ond. m a 1 a g m a.
Malandria, f. lat. (it. malandra, fr. malandre)
kloven of kenen in de kniebogen der paarden,
rasp, kniekloof.
Malandrino, m. it. (fr. malandrin, van 't mid.
lat. malandrinus, uit het lat. malus, boos, en
het gr. anér, genit. andrós, man; oorspr. naam
van arab. en egypt. straatroovers ten tijde der
kruistochten) straatroover; als scheldwoord:
schelm.
mal -à- propos, fr. (spr.•malapropo; vgl. a propos
ond. p r o p o n e e r e n) ten ontijde, te onpas,
ongelegen, ontijdig, ondienstig, ongeschikt, onbehoorlijk.
Malária, f. it. (eig. mala aria, kwade lucht)
ongezonde moeraslucht en de, daardoor verwekte
moeraskoorts de latere wetenschap leert dat
muskieten (inz. de a n ó p h e 1 e s) de overbrengers van de smetstof zijn.
Maláten, pl. z. s o r b a t e n.
malavisé, adj. fr. (spr. -aurizé) onbedacht,
onbezonnen, onverstandig.
malaxeeren, nw.lat. (malaxáre, v. 't gr. malássein), week, lenig maken, b.v. harde stoffen in
olie, enz. ; - malaxátie (spr. t = ts), f. Med. weekmaking, inz. het weekkneden van pleisters.
Malbade, f. vervorming van a u b a d e (sp.
albade) z. a.
Malberg, m. oudd. (vgl. mallum) gerechts
glossen, f. de in vele hand--plats;mbergich
schriften der salische wet ter verklaring ingeschoven niet-latijnsche woorden, die door som
voor celtisch, door anderen juister voor-migen
frankisch gehouden worden.
Malbroek, z. M a r 1 b o r o u g h.
Malehus, m. waterpot, schertsend zoo genoemd naar M. die maar één oor had (Joh. 18.
10.), zie m a l k u s.
maleontént, adj. fr. (spr. -kontán, gew,
-kontént; vgl. c o n t e n t) ontevreden, onvergenoegd; - malconténten, onvergenoegden, b.v.
met de landsregeering.
Mal de Naples, z. m a 1.
Maldivisch of Maledivisch goud, de schelp
k a u r i (z. ald.), die de Negers op de Goudkust
enz. in plaats van klein geld gebruiken (dus geheeten, omdat zij in groote menigte van de Maldivische eilanden komt); - maldivische noten,
zeekokosnoten.
male, lat. (adv. van malus) kwaad, slecht,
boos, erg; - male quidem, vrij slecht, erg genoeg;
- male quod sic, erg genoeg, dat het zoo is; malediceeren (lat. maledicére, d. i. eig. slecht
spreken), smaden, lasteren, verwenschen; -
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maledieént, adj. (lat. maledicens) schimpend,
smalend; kwaadsprekend; - maledictie (spr.
t=s), f. vloek, verwensching, vervloeking; ook
laster, achterklap; - malefactor, m. lat. of
maleficánt, m. nw.lat. boosdoener, misdadiger;
- maleficïum, n. euveldaad, misdaad; - malehele, f. betoovering, beheksing, hekserij, zwarte
kunst; - maleficaat, m. of f. iem. door hekserij
tot voortteling ongeschikt gemaakt; - malefiek,
adj. kwaaddoend (bij de astrologen, die aan de
planeten Mars en Saturnus (male f ici) een schadelijken invloed toeschreven).
Malecot, m. naam van een luchtballon met
twee verdiepingen, een voor den motor en een
voor de passagiers, geheeten naar den uitvinder.
Malefjjt, m. stormvogel.
Maleiers, m. pl. (in hunne eigen taal Mdlayoe
of Maláyoe, d. i. wellicht vluchteling, van 't j avaansch malayoe, weggaan, vluchten)] een ras
op de eilanden van den Indischen en Grooten
Oceaan tot het Paascheiland, vooral echter in
den Ind.-Archipel.
Malekieten, m. pl. mohamedaansche secte,
aanhangers der leer van Malek, een van de 4
rechtgeloovige imams van den Islam.
Maleneontre, f. fr. (spr. mal-ankontr' ; vgl.
r e n c o n t r e e r e n) kwade ontmoeting, een
ongeval, ongeluk, tegenheid; - maleneontreux,
adj. fr. (spr. -tree) ongelukkig.
Malenger, m. ind. - holl. veinzer, iemand die
ziekte voorgeeft; - malengeren, veinzen, een
ziekte voorgeven.
Malentendu, n. fr. (spr. mal-ayctaiidu) misverte
stand, dwaling, eigenl. misverstaan.
male parta male dilabuntur, lat. „wat slecht
verworven is, gaat slecht te gronde" ; onrechtvaardig verkregen goed gedijt niet.
malevolént, lat. (malevólens; vgl. volo) kwaad
ongenegen; - malevoléntie (spr. t=ts) f.-wilg,
(lat. malevolentia) kwaadwilligheid, afgunst, nijd,
vijandige gezindheid jegens iemand.
Mallae,on, f. fr. (spr. f asón; vgl. f a 9 o n) misstand, wanstand; bedrog, onredelijkheid van
handelingen.
Malfaisanee, f. fr. (spr. -f eza ss') boosheid; malfaisant, adj. (spr. mal f èza) boosaardig.
malgre, adv. fr. (vgl. bon gre) ongaarne, met
tegenzin, onvrijwillig, ook voorz. ondanks.
malhabiel, adj. fr. (mal-habile; vgl. h a b i e 1)
ongeschikt, onervaren, onbedreven; - malhabilité, f. ongeschiktheid, onbedrevenheid.
Malheur, n. fr. (spr. maléur) ongeluk, onheil,
rampspoed, ongeval, het tegengest. van b o nh e u r (z. ald.); - par malheur of malheureusement (spr. -z'mán) adv. bij ongeluk, ongelukkigerwijs ; - malheureux, adj . en subst. (spr.
-eu) ongelukkig; ongelukkige ! - malheureux au
jeu, heureux en manage (of amour), ongelukkig
in 't spel, gelukkig in 't huwelijk (of de liefde).
malhonnét, adj. f. (malhonnête; vgl. h o nn e t) onwelvoeglijk, onaardig, onbeleefd, onbetamelijk, onheusch; onedel, onredelijk, slecht;
- malhonnêteté, f. onwelvoeglijkheid, onbeleefdheid, onredelijkheid, eerloos gedrag.
Malice, f. fr. (sp. malíés') lat. malitia, f. (v.
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malus, z. ald.) boosheid, arglistigheid, guiterij,
bedrog; moedwilligheid, schalke streek; - malltiéus, adj . (spr., t = is ; fr. malicieux, lat. malitió^
sus) boosaardig, arglistig, verraderlijk, schalk,
moedwillig; - malitiósa desertio, lat. Jur., z. ond.
d e s e r t i e; - malitiósus desertor, z. desertor m.;
- malitiositeit, f. (spr. s=z) (later lat. malitiosiáas) boosheid, arglistigheid.
Malle, f. z. mail (le art.) en m a i l l e; maliebaan, f. baan voor het maliespel. fr. mail,
z. a. lat. malléus, hamer, kolf.
mall/olies, a, um, lat. (van malum, appel) appelbladerig,; - malffórm, adj. nw.lat. (mall f ormis)
appelvormig.
malignus morbus, m. lat. (malignus, voor maligenus, boosaardig, v. malus (z. ald.), en genus,
geboorte, geslacht, soort) kwaadaardige ziekte;
- Hialigniteit, f. (lat. malignitas) boosaardigheid,
boosheid,genoegen in eens anders leed;schalkschheid.
Malineonia, f. it. melancolie, zwaarmoedigheid, sombere smart; con m. of malincolicamente,
melancholiek, somber, smachtend, zwaarmoedig.
Malis, f. gr. z. v. a. m a l a n d r i a.
malitia, malitiéus, enz., z. ond. m a 1 i c e.
Malkus, m. lobbes, z. m a 1 c b u s.
Malle, f. fr. (provenc. sp. en port. mala, v.
?t mid.hoogd. malhe, oudhoogd. malaha, lederen
tasch, reiszak, nederl. m a a 1, m a l e; gr.
molgós, zak van ossenhuid of runderleder) kleine
reiskoffer, v a l i e s; post, brievenpost, m a 1lepost, vgl. mail 2).
malleàbel, adj. nw.lat. (v. 't lat. malléus, de
hamer) hamerbaar, smeedbaar, rekbaar, voor
uitbreiding naar twee richtingen geschikt; wat
zich onder den hamer of tusschen rollen, cylinders of pletwerk laat bearbeiden, b. v. metalen;
- malleabiliteit, f.. smeedbaarheid, rekbaarheid,
vgl. d u e t i 1 i t e i t; - malleaeéén, pl. versteende hamerschelpen.
malleolair, adj. lat. (v. malleólus, d. i. eig.
hamertje) Anat. de knokkels betreffende of daar
-toebhrnd.
Mallëus, m. lat. hamer, als ziektenaam: kwade
droes bij paarden, die echter ook op menschen
kan overgaan; - malléus malefieárum, heksenhamer, het in 1487 door inquisitoren geschreven
boek met regels, volgens welke de hekserij bestreden moest worden.
Mal'oeehio, n. it. (spr. -okjo) booze blik, het
kwade oog, naar het volksbijgeloof in Italië: de
gave van sommige menschen, die men g e ttatore of jettatore, pl. -ri (eig. werpers) noemt, om door hun boozen blik anderen
ongeluk aan te brengen; vgl. j e t t a t u r a.
maloe, mal. bleu, bloode, schuchter.
malo modo, z. ond. malus.
Malpighius (net van), slijmnet, de middelste
huidlaag onder de opperhuid van het menschelijk lichaam (naar den ital. arts M a 1 p i g h i,
gest. 1694).
malplaceeren, fr. (vgl. p 1 a c e e r e n) verkeerd of kwalijk plaatsen, misplaatsen.
malplaisant, adj. fr. (spr. -plèzáii, vgl. p 1 a i
onbehaaglijk, verdrietig.
-sant)
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. malpropre, adj. (vgl. p r o p r e) onzinde
lik,
j
onrein, smerig, vuil, morsig;
- malpropreté,
f. onreinheid, onzindelijkheid.
Malrove, f. (lat. marrubium), witte andoorn.
Malter, m. zwjtsersche korenmaat (sac, sacco)
van 150 liter of 1,5 H.L., verdeeld in tien schepels (quarterons, boisseaux). Voor 1872 was de
malter ook een korenmaat in vele duitsche staten; hij was van zeer verschillende grootte en
meestal verdeeld in 12 schepels.
Maltezer, m. (it. Maltése) inboorling en bewoner van 't eiland M a 1 t a; - maltezer- ridders,
zie Johariniter-ridders; - maltezergier, N. H. bruine gier, die veel op M a 1 t a
voorkomt; - maltezer-hondje, z. v. a. b o 1 o g
nezer-hondje.
Malthusianisme, n. nw.lat. dikwijls weerlegde
leer van den eng. staathuishoudkundige Malthus
(gest. 1834), dat de aanwas der bevolking in het
belang van het geheel vanwege den staat beperkt
behoort te worden; - neo-malthnsianísme, n.
streven om de bevruchting bij samenkomst
der geslachten tegen te gaan; - malthusiaan,
malthusianist, m. aanhanger dezer leer.
Maltoot, fr. (malt8te) buitengewone belasting.
Maltose, f. door inwerking van een waterig
mout-extract op zetmeel ontstaande, eigenaar
druivensuiker verschillende-digenva
suikersoort; zie d i a t o s e.
maltraiteeren, fr. (maltraiter, spr. maltrèt-;
vgl. t r a c t e e r e n) mishandelen, kwalijk
bejegenen.
Malum, n. lat. appel, b.v. malum discordiae,
twistappel; - ab ovo usque ad mala, van het ei (het
gewone begin van den maaltijd) tot de appelen
(als dessert): van het begin tot het einde.
malus, a, um, adj. lat. kwaad, slecht, boos; malae fide, z. ond. /ides; - malae f idéi possessio,
f. z. possessie, ond. p o s s e d e e r e n; - male
mode, op slechte wijze; - malum, n., pl. mala,
kwaad, ongeluk, onheil, schade; ook ziekte, inz.
lichamelijk gebrek, kwaal; - malum malo proximum, sprw.: het eene kwaad grenst aan het
andere, d. i. een ongeluk komt zelden alleen; e duobus malis minimum eligéndum est, sprw.:
van twee kwaden moet men het minste kiezen;
- malum hyp, schertsend voor malum hypochondriacum, z. h y p o c h o n d r i e; - malum inveterátum, oude, ingewortelde kwaal; - m. mor
Med. eig. doodskwaal, schurftige uitslag,-tum,
inz. -aan de heupen; - m. neapolitánum, z. v.
a. s y p h i 1 i s; vgl. mal de Naples; - m. necessarium, noodzakelijk kwaad.
Malvaglia, m. it. (spr. malwálja) ital. wijn, een
namaaksel van de m a 1 v e z ij, geperst uit
druiven, die men aan den steel omdraait en zoo
laat drogen.
Malvazie of malváziér, z. m a l v e zij .
Malve, lat. (malva) f. m a 1 u w, m a 1 o w e,
eene plant van het geslacht der m o n a d e 1p h i a, waarvan de beide hoofdsoorten (Malvcs
rotundi f olia en sylvestris) in de geneeskunde gebruikt worden, kaasjeskruid (wegens den vorm
van de zaaddoosjes), winterroos, stokroos, tuin
pl. nw.lat. (malvacéae)-poulier;mavcén,
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maluwplanten; - malvacéus, a, um, lat. Bot.
maluwachtig.
malverseeren, fr. (malverser, van lat. male
versare, slecht beheeren) eenen post niet eerlijk
waarnemen, gelden onderslaan, verdonkermanen; – malversánt, m. wie zijn ambt niet eerlijk
waarneemt; gelden onderslaat, openbare papieren vervalscht enz. ; – malversàtie (spr. 1=/s) f.
ontrouwe waarneming van eenen post, het verduisteren van toevertrouwde gelden door omkoop, verkeerde boeking enz.
Malvezjj, f. (fr. malvoisie) edele, geurige zoete
wijn, doorgaans van goudgele kleur, inz. van de
stad Napoli di Malvásia ophetschiereiland Morea; ook kunstmatig toebereide mus
-katwijn.
Malvina, f. eelt. (gael. Malmhina, uitgespr.
Malwcina) vr.naam: uit wier oogen zachtmoedigheid spreekt; de gemalin van 0 s k a r, verpleegster en lieveling van haren blinden schoonvader O s s i a n.
Malvivénti, pl. it. eig. slechtlevenden; inz.
roovers; – malviventie (spr. t=ts) f. leven en bedrijf der voorm. roovers, inz. in Dalmatië.
Malz-extract, n. hgd. eig. moutextract : soort
van bier, waaraan geneeskracht wordt toegeschreven, (zoogenaamd) gezondheidsbier; –
malzkoffie, f. geroosterde gerst met extract uit
koffiedoppen, door Kathreiner gefabriceerd.
Mama, f. (lat. mamma, fr. mamán, sp. mama)
in de kindertaal voor moeder; oneig. deftige,
lijvige vrouw, eene d i k k e m a m a; – mameer, fr. ma mere, mijn moeder, in Zuidned.:
moeder.
Mambergeit, f. syrische of indische geit, van
den berg M a m b e r i n Syrië.
Mameluk of liever mammeluk, beter nog
mamlík (it. mammalucco, van 't arab. mamloek,
verf. deelw. van malaka, bezitten, beheerschen;
dus eig. die bezeten, beheerscht wordt, een beheerschte slaaf) eig. uit christen-ouders geboren,
in den mohamed. godsdienst opgevoede slaaf;
uit dergelijke lieden vormde men in de 13de eeuw
een legerbende in Egypte, die tot 1517 het land
beheerschte, toen zij door sultan Selim weder
aan de turksche oppermacht onderworpen werd;
vandaar ook afvallige, geloofsverzaker (r e n eg a a t); huichelaar, trouwelooze; – mamelukken der garde, corps der lijfwacht van Napoleon
I, waarvan de kern gevormd was uit de in Egypte
aangeworven ruiters en dat oostersch costuum
droeg; – mameluco, m. spr. (sp.' –lóéko) brazil.
kind, uit een blanke en eene inlandsche geboren.
Mamey, m. (spr. manrei; uit de taal v. Haiti)
soort van den brijappelboom in Z.Amerika.
Mamiering, m. leeren buis of pijp, b.v. in
pompen.
Mamillaristen, m. pl. secte van M e n n on i e t e n.
Mámka, f. russ. (v. mamtsjity, voeden, zoogen) min.
mamma, f. lat. vrouwenborst, gem. m a m;
z. ook m a m a; – mammalia of mammalién,
n. pl. nw.lat. (v. 't lat. mammális, de borsten
betreffende) zoogdieren, dieren, die borsten
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om te zoogen hebben; - mammaliolfthen, m.
pl. lat.-gr. versteende en andere beenderen
van zoogdieren uit de voorwereld; - mammaliologie, f. zoogdierkunde, leer van de zoog
pl. eig. borstendra--diern;–mafé,.
genden, z. v. a. zoogdieren; – mammilla of liever
mamilla, f. lat. tepel; – mammillair of mam
– mammillatus, a,-milársch,adj.tepvog;
um, lat. Bot. tepelvormig, met tepeltjes; –
mammeus, adj. (mammósus, a, um) met groote
borsten, met vollen boezem; – mammositeit
(spr. s=z) f. nw.lat. grootborstigheid, volheid
van boezem.
Mammoet, m. (uit het russ. manvont, mamant, van het tataarsch mamma, aarde, omdat
de Toengoezen en Jakoeten geloofden, dat het
dier onder den grond als een mol wroette)
zeer groote soort fossiele olifant uit het diluvium, welks beenderen (m a m m o e t sb e e n d e r e n) in Siberië en inz. aan den
Ohio in Noord-Amerika opgedolven en welks
tanden als ivoor tot allerlei kunstvoorwerpen
verwerkt worden.
Mammon, m. chald. (gr. mammónds, chald.
mámón, mammon, uit hebr. malmón, onderaardsche schat, rijkdom, v. táman, verbergen, begraven) goud- of geldgod, geldschat, aardsche
goederen en rijkdommen, in zooverre men daaraan met geheel zijn hart hangt; zie Matth. 6. 24;
– mammonareh, m. (van mammon, schat en
gri. archos beheerder) schatbeheerscher, schat
mam-bezitr,mlona;– ist,m.
gierigaard;-monsdiear, kcht
aardsgezinde, kind der wereld.
Mamoedi, z. m a h m o e d i.
Mamser, m. hebr. bastaard, gemeene vent.
Mamura, f. russ. finlandsche of noorsche
framboos (Rubus arcticus).
Mamzel, mammezel, f. samengetrokken uit
mademoiselle (z. ald.) mej uffrouw, j uff er.
Man, m. eng. (spr. men) man, mensch; – man
of war, krijgsman, ook: oorlogsschip.
Man, z. m a u n d.
Man., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor S. Manetti (gest. 1785).
Mina, m. skr. trots, hoogmoed.
Manacaniet, ook manakoniet, z. v. a. m en a k a n.
Manáda, f. sp. kudde.
Manager, m. eng. (spr. ménnidz jer; van
manage = fr. menager, besturen; vgl. m e n ag e) ordehouder, opziener op het eng. tooneel,
z. v. a. r e g i s s e u r; ook bestuurder eener
zaak.
Manakoniet, z. m a n a c a n i e t.
Manas, m. ska. de menschenziel, de denker.
Manáti of manáte, m. (uit de taal v. Haïti)
zeekoe, een zeedier tot het geslacht van den
walrus behoorende; lamantijn.
Manàti (spr. t=ts) f. lat. (manatio, v. manare,
vloeien) het vloeien, uitvloeiing.
mancándo, it. (van maffiare, ontbreken, afnemen; vgl. m a n q u e e r e n) Muz. allengs afnemend, wegstervend.
Maneeps, m. pl. manelpes, lat. (van manus,
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hand. en capére, nemen; vgl. mancipium) kooper, verwerver van een eigendom door koop;
ook staatspachter.
Manche, f. (lat. manta, van manus, hand)
mouw; z. f a u s s e-m a n c h e; — manchette,
f. fr. (spr. mansjét'; fr. manchette, verklw. v.
manche) handlubbe; verdikkingsmiddel uit leder, gummi of gutta-percha bij de stempels van
hydraulische persen enz. ; ook spaansche volksdans (la manchétta, spr. mantsjetta); — manehetten-koorts, iron. vreeskoorts, lafheidskoorts,
kruitkoorts; — manchetten hebben, iron. bang
zijn; — manchon, m. fr. (spr. —sjón) mof.
Manchéster, n. (spr. méntsjester) katoenen,
fluweeleelachtige stof, in de eng. stad van gelijken naam uitgevonden; — manchester cottons,
pl. (spr. kótt'ns) grove katoenen stoffen voor
matrozen en Negers; — manchesterschool of
-partij, f. in Engeland de inz. door Cobden gestichte en aangevoerde politieke partij van
voorname industrieelen en staathuishoudkundigen, welke den vrijhandel en de niet-inmenging van den staat in de nijverheid voorstaat,
de vrijhandelspartij ; hunne leerstellingen
heeten de Manchester- theorie; vgl.
free-trade; — manchester type, El. soort
magneet.
mancipium, n. lat. (v. manus, hand en capére,
nemen, dus eig. handneming, handoplegging;
vgl. m a n c e p s) gerechtelijke vormelijke
koop; recht van eigendom op eene zaak, eigendom; familierecht van vrije personen in eene
zekere rangorde; ook door koop verkregen
lijfeigene, slaaf; — mancipeeren (lat. mancipáre)
oud-rom. Jur. als eigendom overgeven of toeëigenen, overgeven, verkoopen; — mancipátie
(spr. t= ls) f. (lat. mancipatio) overgeving eener
zaak als eigendom; eigenaardig plechtige overgave van eigendom bij de oude Romeinen met
schijnverkoop en geldtoeweging; toeëigening,
onderwerping.
mancus, a, um, lat. lat. verminkt, gebrekkig,
onvolledig; — mancus, m. een gebrekkige, ver
— manco, m. it. Kmt.-minkte,éhadg;
gebrek, ontbrekende, mangel, te-kort bij waren.
Mandaeërs, manden, pl. ook s a b a e ë r s
of discipelen van Johannes, secte
aan den Tigris, met eigen, in eene bijzondere
arameesche taal opgestelde godsdienstige boeken en bij wie nog een rest van matriarchaat —
het zich noemen bij den naam der moeder —
te bespeuren valt.
Mandamus, n. lat. (mandamus, eig. wij verordenen, v. mandáre, gelasten, bevelen) bevel
van het kings- of queensbench-ger e c h t te Londen, in naam des konings of der
koningin; — mandant, (lat. mandans) of mandater, m. lastgever, volmachtgever, p r i n c iP a a l; — mandataris, m. lasthebber, gevolmachtigde, zaakvoerder; — mandatario nomine
of qua mandataries, als gevolmachtigde, volgens bekomen volmacht; — per mandatarium,
door een gevolmachtigde; — mandaat (lat.
mandatum) n. opdracht, last, volmacht, vol
machtiging; vorstelijk bevel,-machtgevin,
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gebodsbrief, verordening der regeering; ook
aanwijzing, soort van papieren geld in de
fransche omwenteling, dat de assignaten moest
vervangen; — ex mandáto of ab mandáto, op
bevel, volgens last; — ex speciáli mandáto, op
bijzonder of uitdrukkelijk bevel; — in mandàtis,
als bevel of last; — mandatum advocatorium, oproepingsbevel, waardoor uitlandige, in vreemden dienst staande onderdanen opgeroepen worden om zich weder naar hun vaderland te begeven; — m. avocatorium, afroepingsbevel, waardoor bevolen wordt, eene zaak van de onbevoegde autoriteit aan de ware af te geven; — m.
arrestatorium, bevel tot aanhouding, tot inhechtenisneming; — m. cassatorium, opheffingsbevel; — m. compulsoriàle, aansporingsbevel; —
m. cum clausula, bevel, tegen hetwelk tegenwerpingen worden toegelaten; — m. cum libéra (stil.
manu of potestale) onbeperkte volmacht; — m. de
non offendéndo, verbod, iemand schade toe
te brengen; — m. inhibilorium, terughoudings- of
stuitingsbevel; — m. prohibitorium, verbod of
waarschuwing van de overheid; — m. proprium,
opdracht of bevel van den vorst zelve; — m.
simplex, eerste bevel, met aanduiding eener
straf; — m. sine clausula, afgekort m. s. c., bevel
zonder beperking; onbepaalde volmacht; — m.
speciale, afzonderlijke bevel; — m. sub- et opreptitium, door list en ter sluik verkregen bevel; —
m. ulterius, nader, hooger, scherper bevel; —
mandemént, n. fr. (spr. mand' man; meestal
als ned. —ment) herderlijke brief van een bisschop enz. ; meer vermanende dan gebiedende
beschikking of bepaling, inz. van de r. kath.
geestelijkheid in Frankrijk en België; — mandámento, m. it. arrondissement, district, gedeelte eener provincie in het koninkrijk Italië.
Mandarijn, m. (port. mandarim; het woord
is niet chineesch, maar = sanskr. mantrin,
raadgever, v. 't sanskr. mantra, raad, en dit
van man, denken, weten, verstaan) ieder staatsbeambte in China, voornaam Chinees; — mandarine, f. korte, met bont bezette dames-overrok; — mandarijnen, mandarjjntjes, pl. soort
van kleine sinaasappels uit Malta.
Mandement, z. ond. m a n d a m u s.
Mandikamer, f. mal.-holl. badkamer ; —
mandiën, een bad nemen; — mandibak, badkuip.
Mandille, f. fr. (spr. mándíélj' ; oudfr. madil,
m a n t e 1, sp. en port. mandil, schort, paarden
mandil, doek om af te vegen-dekl,v.arb
enz., en dit van nadala, afwisschen, omhullen)
overrok, mantel, inz. der bedienden.
Mándinga, f. port. z. v. a. f e i t i c e i r a.
Mandolfijn, mandóre, ook p a n d ó r e, f.
(fr. mandoline, mandole, mandore, pandore, it.
mandóla, mandora, Pandora, pandtra, van 't
later lat. en gr. pandtra; vgl. b a n d o 1 a)
soort van kleine luit met 4 snaren, pandoereither.
Mandoor, m. port. (mandador, bevelhebber,
v. mandar, bevelen) opzichter of meester
een fabriek of bij eenig belangrijk-knechtop
werk (in Ned.- Indië).
Mándra, f. gr. afgesloten ruimte, stal; kloos-
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ter; - mandriet, m. bewoner daarvan, kloosterbroeder, monnik.
Mandragóre, f. (lat. mandragora, f., gr. mandragóras, m.) Bot. alruinwortel, toover- of
heksenwortel, een in tweeën gespleten wortel,
die eenige overeenkomst met de menschengestalte heeft en waaraan men tooverkracht
toekende, mandrager(skruid).
Mandriet, z. ond. m a n d r a.
Mandril of m a i m o n, m. (sp. mandril,
waarsch. naar inheemsche benaming; perz. en
turk. maimoen, aap, baviaan) woudduivel,
eene soort van baviaan (Cynocephalus mormon)
in Guinea, het Kongogebied aan de Kaap enz.
Mandrise, f. fijn, groen geaderd hout van het
eiland Madagascar.
Manducus, m. lat. eter, vreter; schrikbeeld,
bullebak voor de kinderen; - mandueabel, adj.
nw.lat. kauwbaar, eetbaar; - manducátie (spr.
t = ts) f. (van manducáre, kauwen, en dit v.
mandére, kauwen) het kauwen, het eten van
het brood enz. bij het H. Avondmaal; - manducatóres, pl. (v. 't lat. manducálor, de kauwer)
kauw-spieren.
Manege, f. fr. (spr. manézj; it. maneggio, in
't alg. behandeling, besturing, mid.lat. managlum, v. 't it. maneggiare, handhaven, van 't
jat. manus, hand) rijschool, rijbaan; rijkunst;
listige en behendige handelwijze, streken.
Manen, m. pl. (lat. manes) afgestorven zielen
of de schimmen der overledenen, schaduwgestalte; ook onderwereld of verblijf der schimmen, het schimmenrijk; - piis manbus, aan
de vrome zielen der afgestorvenen (gewijd).
Manequin, z. mannequin.
rid, Magin f rid) mansManfred, oudd. (Man /rid,
naam : de zeer vreedzame man.
Mang, f. voor-indische peulvrucht, die inz. aan
den Indus menigvuldig wordt aangebouwd.
Manga, 1) f. sp. (eig. mouw, zak, v. 't lat. manica, vgl. m a n c h e t) mantel van een Mexicaan.
Manga, 2) z. mango boom.
Mangaan of manganesium, n. nw. lat. (verdorven uit magnes, magneet, wegens de uitwendige overeenkomst) bruinsteenmetaal, een
grauwachtig wit, zeer bros en zwaar vloeibaar
metaal, in 1774 door Gahn ontdekt; - mangaan-oxyde, n. bruinsteen, verbinding van
mangaan met zuurstof; in de natuur watervrij als b r a u n i e t (z.' ald.), waterhoudend
(mangaanoxydhydraat) als m a n g a n i e t, n.
voorkomende; - mangaan-oxydul, n. verbinding
van mangaan met een geringer en mangaan superoxyde of -hyperoxyde, n. met eene grooter
hoeveelheid zuurstof dan in het oxyde; - mangaanspaat, n. uit koolzuur mangaan-oxydul
bestaand mineraal.
Manganeut, m. gr. (manganeutes, v. manganelein, door toovermiddelen bedriegen; mánganon, toovermiddel) voorgewend toovenaar, goochelaar, kwakzalver; manganeutisch, adj. tooverachtig, goochelachtig, bedrieglijk; - mangame, f. (gr. manganeía) tooverij, goochelarij, kwakzalverij; - manganeel,
n., mangel m. (oudfr. manganel van mange, dat
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ook in 't dui. bekend is) oud werptuig om
steenen mee te werpen bij belegeringen, blijde.
Tegenwoordig bestaat mangel alleen nog maar in
de bet. van : werktuig om lijnwaad glad te maken.
Mangle of mangleboom, ook mangrove, m.
(uit de taal van Haïti) tropische boom, die inz.
aan moerassige zeeoevers groeit (Rhizophora
mangle).

Mango, m. lat., pl. mangSnen (lat. mango nes)
in 't alg. handelaar, die zijne waren een goed
voorkomen geeft, b. v. slavenhandelaar; mangonium, n. lat. of mangonie, mangonisatie
(spr. -za-tsie) f. in 't alg. opsiering der waren;
inz. artsenijvervalsching; z. ook m a n g o b o o m.
Mángoboom, m. (Manpi f ëra indica, L. maleisch mangga) hooge oostind. boom met goud
zeer welsmakende vruchten,-kleurig,vz
die eene amandelachtige',kern hebben; de vrucht
heet mango-vrueht, of enkel mango of manga f.
Mangonen, mangonie, enz. z. ond. m a n g o.
Mangostan of manggist(an), f. mal. indische
boomvrucht.
Mangrove(boom), z. m a n g 1 e.
Manguste (van 't hindost. mangoes) z. i c hn e u m o n.
Mania, z. manie.
maniábel, adj. fr. (maniable, van manier,
hanteeren; vgl. m a n u s) handelbaar, lenig,
buigzaam, zacht; gezeglijk.
Maniaeus, z. m a n i e.
manta Hippocrá tis, f. lat. Med. eig. mouw
van Hippokrátes, een filtreer- of doorzijgzakje;
ook trechter of verlengsel der hersenen, dat
naar de slijmklier voert.
Manicheeër, m. (mid.lat. Manichaeus, pl.
Manichaei) aanhanger van de heidensch-christelijke secte van den perz. dwaalleeraar M an e s of M a n i in de 3de eeuw, die twee goddelijke grondwezens, een goed en een kwaad,
aannam; oneig. en iron.: onstuimige schuld
maners (omdat men in de middel--eischr,
eeuwen Joden en Manicheeërs in vele
landen van Europa met elkander verwarde of
gelijkstelde); - manichwisme, n. leer van Manes
en zijne aanhangers.
Manichorde, z. v. a. c l a v i c h orde, z.
ond. clavis.
Manicure, m. iemand, die de handen en nagels
verzorgt (vgl. p'é d i c u r e).
Manie, f. gr. (mania, v. maínesthai, razen,
woeden) razernij, woede, krankzinnigheid; hevige gemoedsbeweging; zucht, hartstochtelijke
liefde, overdreven neiging enz. ; - maniácus,
m. gr. (liever manikós) of maniak, waanzinnige, krankzinnige.
Maniemént, n. fr. (spr. mani'mán; v. manier,
hanteeren, van lat. manus, hand) behandeling
of hanteering, bestuur, beheer, b. v. van han
leiding van het penseel bij schilders;-delszakn;
handgreep.
Manier, ,f. (v. 't fr. manière, it. maniéra, d. i.
eig. behandeling, hanteering, van 't lat. manus,
hand) wijze van zich te gedragen of in eene zaak
te werk te gaan; levenswijs, wijze van handelen,
van behandeling; kunstgreep; in werken van
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manipulus, m. afgek. M., man. of mp. op
kunst of wetenschap : de eigenaardige, kenmerkende bijzonderheden in bewerking; ook recepten (van manus, hand en plëre, vullen) :
gemaaktheid, gekunsteldheid, afwijking van handvol, b. V. kruiden of bladeren; bij de oude
het natuurlijke, in tegenstelling met s t ij l; - Romeinen een soldatentroep, vendel, het 1/3
manieren, pl. de hebbelijke wijze van zich voor èener cohorte ; - manipuláren, m. pl. (lat.
te doen, wijze van handelen, leven enz. ; Muz. manipuláres) tot eenera manipulus behoorende
versieringen, b. v. trillers, slepers enz. ; - ma- soldaten; - manipuleeren, nw. lat. behandelen,
nierljk, adj. en adv. wellevend, hupsch, be- met de handen aanraken, bestrijken, betasten,
scheiden, hoffelijk, naar den toon der wereld; - bevoelen of bevingeren (z. ook m a g n e t i sgemanierd, gemaniereerd, adj. gedwongen, ge- m e) ; - manipulatie (spr. t = ts) f. in 't algemeen
zocht, gekunsteld, gemaakt, stijf, g e a f f e c- kunstmatige behandeling, aanwending der noot e e r d; - manierist, m. kunstenaar of schrij- dige handgrepen; inz. betasting, bevoeling of
ver, die door zijne eentonige, eigenaardige wijze bestrijking van een lijdend lichaam met de
van behandeling zich van de ware, met de na- handen door den m a g n e t i s e u r, om
tuur van zijn onderwerp overeenkomstige op- heilzame veranderingen in het lichaam teweeg
vatting en voorstelling verwijdert.
te brengen; - manipülum, n. nw.lat. in de
Manifest, n. mid.lat. (mani f éstum, v. 't lat. grieksche kerk handdoek tot het afdrogen der
mani f éstus, a, um, handtastelijk, zóó zichtbaar, handen en der heilige vaten, door den subdat men 't met handen grijpen kan, openbaar, diaconus op den linkerschouder ! gedragen;
V. naanus, hand) openlijke verklaring van een ook dat gedeelte van het misgewaad, 't welk
vorst of mogendheid, ook van eene partij, die over de alba (z. aid.) ligt.
de reden van het gehouden gedrag bij eene
Manisan, f. mal. confituren.
gewichtige gelegenheid blootlegt, vorstelijke
Manitoe, m. geest of daemon, fetisch der
rechtvaardiging; staatsverklaring, bekendma- Indianen van N. Amerika.
king, der hooge overheid, plechtige aankondimankeeren, z. man q u e e r e n.
g; ook: openbaar geschrift om zich te rechtManna, n. (lat. en gr. mánna, hebr. macn,
vaardigen; - manifesteeren, lat. (mani f estáre) waarsch. oorspr. deel, gave, geschenk, arab.
openbaren, bekend maken, verkondigen, kond mann, v. 't hebr. manah, arab. manna, toebedoen, ontdekken, aantoonen, blootleggen; - ma- deelen, schenken) hemelgave, luchthonig, een
nifestátie (spr. tie= trie) f. (mani f estatio) openba- voedingsmiddel der Israëlieten in de woestijn;
ring, bekendmaking, verkondiging, ontdekking, Exod. 16,14 en 31. Num. 11, 7; ook een buikopening of blootlegging van een voornemen; in zuiverend middel, een geelachtig taai, zoetde natuurphilosophie: openbaring van het on- achtig en zacht afvoerend sap, dat uit verscheieindige in het eindige; - manifestatie-eed, m. z. j den boomen, inz. uit eene soort van t a m ajuraméntum manifestations ; - manifestátor, m. r i s k e n aan den Sinai en uit den mannaesch (Fraxinus ornus) in Z.Europa, - inz. in
openbaarder.
Calabrië, vloeit en als kleine doorzichtige kor Manshot, z. m a n i o k.
Mani(1)la-sigaren, sp. sigaren v. 't Philip- reis wordt ingezameld; - marmiet, n. mannapijnsche eiland H a n i 1(1)1 a (sp. Manila);- suiker, uit het sap van den mannaesch, een Zuid
-Europeschnbm.
manilla-hennep, m. zekere indische plantenvezels
Manneh, m. sprekende, zinnebeeldige bloemvan Musa textilis, z. a b a c a; - manilla-papier, n. uit de bastvezels daarvan bereid papier. ruiker bij de Oosterlingen.
Mannequin, m. fr. (spr. -ken; waarschijnlijk
Manille, f. fr. (spr. maníélj' ; sp. manilla, d. i.
eig. armband, v. 't lat. monile, halsband, pl. van man, manneken) ledeman of leemonilia, wellicht met herinnering aan 't gr. man, ledepop, houten man met beweeglijke
manos, mánnos, halsband, of 't lat. manus, hand;_ ledematen, bij schilders en modehuizen; oneig.
naar den door stierbevechters ter eere van karakterloos, onzelfstandig mensch; reclameeene dame gedragen armband) tweede troef kostuumdraagster; ook diepe en nauwe korf,
in het omberspel en in soortgelijke kaartspelen, marktkorf, ooftmand enz. ; - mannequinage
inhetzwartde twee, inhetroodde zeven (sp. - naazj') f. beeldhouwwerk aan gebouwen.
Mannheimerstelsel, n. stelsel, waarbij de leervan de kleur, waarin men speelt; - manillen,
pl. (sp. manilla, pl. manillas) armbanden, geel- lingen eereer school gesplitst worden naar hun
koperen ringen, die inz. de Negers als sieraad aanleg (vluggen en achterblijvers) zoo, dat met
beide rubrieken toch een afgerond leerplan
aan armen en beerven dragen.
Maniluvium, n. nw.lat. (v. manus, hand en afgewerkt wordt; geheeten naar de 8 kiassige
scholen te Mannheim.
luére, wasschen) handbad.
Manniet, z. ond. m a n n a.
Maniók of manihót, m. (van het port. en
Mannus, m. (= man) oudd. Myth. god en
brazil. mandioca) broodwortel, de zeer meelrijke wortel van de maniok- of c a s s a v e- stamvader der oude Duitschers, zoon van Tuisco.
mano, f. it. (= lat. manus) hand; - mano
p 1 a n t in W.Indië en Z.Amerika (Jatropha
manihot). Zijn groote, knolvormige wortel destra of dritta, rechterhand; Muz. afgek. m. d.
(yucca- of cassava-, beter casave- met de rechterhand; - mano sinistra, de linw o r t e 1) levert een zeer smakelijk en gezond kerhand; Muz. afgek. m. s., met de linkerhand
brood, cas ave of c a z a v e geheeten (in de (te spelen).
Manoeuvre, f. (spr. maneuurr' ; mid.lat. mataal van Haiti kasabi).
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nopére, V. 't lat. manus, hand en opéra, arbeid)
handeling, verrichting, handelwijze, hand- of
kunstgreep, wijze van bij eene zaak te werk te
gaan; inz. kunstige beweging, wending of besturing van een schip of van een menigte
krijgsvolk, scheepswending, krijgszwenking, regelmatige kunstbewegingen van eenen troep,
een leger. enz. ; ook krijgsoefening; - manoeuvre
de force (spr. fors'), Mil. middel om beschadigd
geworden materiaal (schepen, geschut, voertuien enz.) weder bruikbaar te maken; - pl.
manoeuvres, ook slinksche wegen, listen en lagen,
kuiperijen; - mano uvreeren (fr. manceuvrer)
handbewegingen maken, oefeningen houden (bij
het exerceeren der soldaten) scheepswendingen,
legerzwenkingen maken enz. ; het takelwerk,
het want regeeren; ook maatregelen nemen.
Manola, f. een spaansche dans.
Manométer of manoskoop, m. gr. (v. mànós,
dun, ijl) dichtheidsmeter, inz. der lucht, tot
het meten van den stoomdruk in stoomketels,
van de gasdrukking enz.; vgl. d a s y m e t e r.
Manon, f. fr. verklw. v. M a r i e, M a r i a.
Mapor, n. eng. (spr. ménn'r; v. 't oudfr.
manoir, lat. manerium, V. manre, blijven; vgl.
m a n s i o n) riddergoed, landgoed.
manqueeren, fr. (manquer, it. mancare, provenc. en sp. manar, v. 't lat. mancus, z. ald.)
feilen, missen, ontbreken, te kort komen; nalaten, verzuimen, in gebreke blijven; m a nk e e r e n; zijne betalingen uitstellen of buiten
staat tot betalen zijn, z. v. a. f a i 11 e e r e n; manque de louche, m. (spr. mank' de toésj') op
het biljart: misstoot, waarbij de speler zijnen
bal niet raakt; ook bij het kegelen; worp,
waarbij geen der negen kegels wordt omgeworpen, een p o e d e l; - manquement, n. (spr.
mank'mán) gebrek, feil, nalatigheid, fout.
Mansarde, f. of een mansárdisch dak (naar
den naam van den uitvinder M a n s a r d, een
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rika: bij het vuur gesmolten room; ook uitgekookt rundervet; (fr. man~) wilde zwijnenvet, dierensmout.
Mantelei, manteleeren, enz. z. ond. m a n t e a u.
Manila, f. gr. (manteta, van mantis, de waarzegger) het waarzeggen, inz. uit de vlucht der
vogels; ook voorspelling, duister gezegde; -^
mantiea, mantiek, f. gr. (manlike) vermoedingsof waarzeggingskunst.
Mantiek, z. ond. m a n t i a.
Mantilla, f. sp. (spr. -tiélja; verklw. v. manta,
wollen deken, manco, sluierdoek, mantel, afgek.
V. 't lat. mantélum; vgl. m a n t e a u) lange
sluier der spaansche vrouwen, die het hoofd
en een gedeelte van het gezicht verbergt en
tot op den gordel nederhangt; - mantille, z.
m a n t e a u.
Mantis religiosa, f. lat. insect van de fam.
der loopsprinkhanen.
Mantissa, f. lat. toegift, aanhangsel; nasleep;
Math. cijfers der tiendeelige breuk van eene
logarithme, in tegenstelling met het kencijfer
of het cijfer der geheelen.
Mantra, m. skr. godsdienstig gezang uit de
Veden.
Mantri, m. mal. inl. ambt. v. lageren rang

in Ned. Ind.
Mann, ind. nomin. Manus, m. (in 't eng. bedorven tot Menu) in de hid. sage : de stamvader
van het menschdom, aan wien het oudste in 't
sanskrit geschreven wetboek der Indiërs wordt
toegekend.
manuaal, enz. z. m a n u s.
manuarium jus, n. lat. (v. manus) het vuistrecht.
Manubiën, f. pl. lat. (manubiae, manubius,
den vijand ontnomen, v. manus, hand) krijgsbuit, inz. dat gedeelte daarvan, 't welk den
veldheer toekwam; oneig. woekerwinst; manublaal, adj. (manubiális) tot den buit be-

fransch bouwkundige, gest. 1666), gebroken hoorend, buitgemaakt.

dak, hollandsch dak; ook dakvertrek, vlieringkamertje.
Mansion, n. eng. (spr. ménsj'n; v. 't lat.
mansco, v. manre, blijven) plaats van oponthoud, woning, woonhuis; - mansion-house, n.
(spr. -hous) ambtelijke woning van den lordmayor te Londen.
Manteau, m. fr. (spr. mantb; oudfr. en provenc. mantel, v. 't lat. mantéllum of maniëlum)
mantel; oneig. dekmantel, voorwendsel; mantelet, n. fr. (spr. mant'lè; verklw. van
mantel, manteau, kleine mantel), manteltje;
ook mantelette, lederen valklep aan rijtuigportieren enz. ; stormdak of -scherm, blindeering
van hout, die de belegeraars tegenhet geweervuur
der belegerden beveiligd; ook poorten, poortluiken op schepen; - manteline en mantille, f. fr.
(spr. mantiélf) vrouwenmanteltje; -manteleeren,
Mil. bevestigen, verschansen, ommantelen.
Mantéea, f. sp. (waarsch. v. 'lat manlica, dubbele knapzak en later misschien ook leeren zak
of darm; daar de Arabieren en waarsch. ook
de Spanjaarden, zich van zakken bedienden ter
bereiding der boter) vet, boter; in Zuid-AmeKRAMERS-ZOND ERVAN.

manus, f. lat. hand; - manos firma, eig. vaste
hand; schriftelijke verzekering, handveste; manus manurn lavat, sprw.: de eene hand wascht
de andere; - manos mortüa, eig. doode hand, z.
ond. m o r t u u s; - manu armàta, gewapenderhand, met gewapende macht; -m. brevi, met korte hand, kortelijk, terstond, zonder meer; -m. brevissima, op het kortst; - m. forti, Jur. met geweld,
inz. met dat der overheid; - m. propria, afgek. m.
pr. of m.pp., met eigen hand, eigenhandig; - m.
stipuláta, met of zonder handslag; - in manu, bij
de hand, onder handen; - manum de tabula/ eig.
de hand van de tafel of de schilderij 1 de hand
weg, d. i. niets aangeroerd! - manias, pl. handen; ad manus, ter hand, bij de hand; - ad manus bene
aan welwillende handen; - ad m. f idéles, aan-vólas,
getrouwe handen; - ad m. proprias, in eigen han
manuaal, n. (van het lat. manuális, e,-den;
voor de hand geschikt) handbeweging, wijze
waarop men met de hand iets doet; handvaardigheid, handgrepen; handboek; Kmt. handboek, handelsboek, inz. dat boek, waarin ontvangst en uitgaaf volgens de bronnen en bestemmingen (in titels en kapittels) worden op-
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geteekend; dagregister, ook m e m o r i a a 1;
bij het orgel: klavier, toetsenrij (c 1 a v i at u u r), die met de handen bespeeld wordt, in
tegenst. met p e d a a 1; — manuale chirurgie,
f. leer van de heelkundige bewerkingen; — manuaal-lexicon, n. handwoordenboek; — manualiter, adv. Muz. enkel met de handen (zonder
p e d a a 1) uit te voeren; — manualis fides, een
handslag in plaats van eed; — manubrlum, n.
(pl. m a n u b r i ë n) knop of greep (aan de
registers der orgels) ; — manucáptie (spr. t = s)
f. mid.lat. (manucaptio) handschriftelijke borgtocht; — manuddetie (spr. t=s) f. nw.lat. handleiding, aanwijzing, aanleiding; — manudûctor,
m. handleider, de oudste novice als opziener in
een jezuieten- college; — manufáct, n. (van het
lat. manu factum, met de hand gemaakt) voort
handen, handwerk ; — manu--brengsld
factuur, f. nw.lat. (manu f aclura, fr. manu f acture) eig. werk der handen; inrichting, werk
alwaar stoffen uit het planten- en die--plats,
renrilk verwerkt worden, van engere beteekenis dan f a b r i e k (z. ald.), b. v. lakenweverij, hoedenmakerij enz. ; — manufacturen of
manufactuurwaren, eig. alle met de hand gemaakte waren; kunstvoortbrengsels, die zonder hamers of vuur zijn bereid, inz. stoffen van
zijde, katoen, linnen enz. ; — manufacturier,
manufacturist, m. handwerker in eene manufactuur; inz. eigenaar, heer, bestuurder daarvan;
bij ons gew. manufacturier, handelaar in geweven stoffen (zijde, katoen enz.); — manumissie, f. lat. (manumissio) loslating, vrijlating van
eenen slaaf of lijfeigene; — manumitteeren, lat.
(manumittére) afstand doen van een recht op
iemand, b. v. van eenen heer op zijnen slaaf; —
manuscript, n. afgekort MS, of Mscrpt. (van
het lat. manu scriptum, met de hand geschreven)
handschrift, inz. voor afdruk bestemd, geschreven boek voor het drukken; — manustupreeren
(vgl. s t u p r e e r e n) zelfbevlekking drijven;
— manustupràtie (spr. tie=tsie) f. zelfbevlekking,
z. o n a n i e; — manuteneeren (van 't lat. manu
tenére, met de hand houden) handhaven; in
stand houden, beschutten, m a i n t e n e e r e n; — manutenéntie (spr. tie=tsie) f. instandhouding, handhaving, verdediging, bescherming, b.v. van de wetten; inz. handhaving in
het bezit.
Manvantara, n. skr. tijdruimte van 306 millioen jaren, één dag van Brahma.
many, adj. eng. (spr. ménni) menig; — manyfold (spr. —bold') menigvuldig.
Manzel, m. of manzille, f. arab. (manzil, v.
manzala, afstijgen, zijnen intrek nemen) herbergen voor reizigers in Perzië enz.
Mappe, f. (van 't lat. mappa, tafelkleed, wegens de gelijkvormigheid met een toegevouwen
tafellaken, dat gebruikt werd, om daarin spijzen
van een maal mede naar huis te nemen) brieven
omslag, teekentasch, p o r t e-f e u i 11 e-tasch,
enz. ; — mappemonde, f. fr. (spr. mapp'mond')
wereldkaart; — mappeeren, landkaarten teekenen, omtrekken maken, in kaart brengen; —
mappeur, m. Mil. teekenaar van kaarten, inz.
.
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krijgskaarten; — mappeering, f, schetsing, schets,
kaartteekening.
Maquereau, m. fr. (spr. makero; oudfr. maquerel, v. 't nederl. m a k e r, oudhgd. mahhari;
huor-mahhari, koppelaar, v. mahhón, machón,
nederl. m a k e n, handelen, onderhandelen, of
V. arab. makroeh, gehaat, verachtelijk) koppelaar, hoerenwaard; — maquerellage, f. (spr.
—láazj') koppelarij.
Maquette, f. fr. (spr.makétt') aanleg, ontwerp,
inzonderheid van een beeld, z. v. a. model.
Maquignon, m. fr. (spr. maki-njón; v. 't oudfr.,
maque, verkoop, waar, v. 't oudhoogd. mahha
het maken, vervaardigen, van mahhón, mach8n,
maken, vervaardigen, bewerken, handelen, mis
onder invloed v. 't lat. mango (z. ald.) op-schien
den vorm van het woord; vgl. m a q u e r e a u)
paardenkooper, roskammer; — maquignonnage,
f. (spr. —naazl') paardenhandel, roskammerij;
paardenko operss treken.
Maraboe, z. maraboe - vederen.
Maraboet, m. arab. (marboet, gebonden, geboeid, v. rabata, binden) door gelofte aan
een bespiegelend, eenzaam leven gebonden,
zelfverloochenaar, vrome kluizenaar (dikwijls
verward met m o r a b i e t, z. ald.); ook mohamedaansche bidkapel (arab. marbat, marbit).
Maraboe-vederen (fr. marabouts) schoone,
donsachtige vederen tot sieraad op dameshoeden, van den maraboe-ooievaar in
Voor-Indië, Sumatra en Java.
Maracaibo, f. soort tabak van de gelijknamige
stad in Z.-Amerika.
Maraene, z. m u r w n a.
Marais, n. fr. (spr. —rè) moeras ; ook als partijbenaming in de eerste fr. revolutie: de gevaatigden, in tegenst. met la mond , de bergpartij.
Maraméllen, f. pl. fr. ingem. japansche
kweeën.
Máranatha, syrisch: eig. dat de Heer kome
(ten gerichte) ! een vervloekingsformulier aan
den bijbel ontleend, I Cor. 16, 22.
Maranen, z. m a r r a n e n.
Mardnsis, f. gr. (v. maraínen, uitblusschen,
verzwakken enz.) verwelking, verzwakking; —
marántisch, adj. verzwakkend; — marásme, n.
(lat. marasmus senilis) uittering, verwelking,
het wegkwijnen, krachteloosheid of verzwakking van ouderdom; — marasmopyra, f. uitte
ouderdom verzwakten. -ringskotde
Marasquin, f. (spr. —ken) of maraskino, m. (it.
maraschino, v. marasca, amarásca, zure kers,
morel, van 't lat. amárus, bitter, daarom ook
amarina geheeten) een fijne likeur, getrokken uit
fijn gestooten pitten van zure kersen enz.
Maráthon- wedloop, m. in de sporttaal: groote
wedloop; misschien geheeten naar den stormpas der Grieken in den slag of naar de vlucht
der Perzen naar hunne schepen na den slag bij
Marathon (in Attica) in 490 v. Chr.
Maratten, beter M a h r a t t e n (z. ald.).
Maraud, m. fr. (spr. maró; sp. marota, een
sluw mensch; vgl. m a r o d e) schurk, spitsboef, deugniet.
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Maraudeur, z. m a r o d e u r.
Maraugie, f. of marmarf gae, pl.gr. (maraugia,
mamarygaí, van maíretn, marmaírein, flikkeren)
Med. het flikkeren of fonkelen voor de oogen,
het vonkenzien, z. v. a. p h o t o p s i e.
Maravedi, m. (provenc. marabolin, oudfr. maraboutin, naar de voorheen in Spanje heerschende
arab. familie der M o r a v i d e n, arab. mardZbitffn, d. i. volhardenden, standvastigen, benoemd; vgl. m o r a b i e t) voormalige spaansche
kopermunt (maravedi de vellon; spr. -weljóón)
= 1/3 , real d e v e l l o n= 0,35 cent; de
zilveren maravedi of maravedi de plata, reken
= 1/34 r e a 1 d e p 1 a t a = 2 koperen-munt
maravedi = 0,7 cent; ook spaansche reken
ongeveer dezelfde waarde, waarvan-muntva
er 34 in eenen real d e v e l l o n gaan.
Marbles, pl. eng. (spr. márb'ls; v. marble,
marmer; vgl. m a r b r u r e) kunstwerken uit
marmer.
Marbot, f. soort tafelhazelnoot.
Marbre, m. fr. (spr. ma rbr' ; v. lat. marmor)
marmer; - marbrerie, f. het snijden en polijsten
van het marmer; marmersnijmolen, marmerwerk; - marbrier, m. (spr. marbrjé) fabrikant
van, handelaar in marmerwerk; - marbreeren,
fr. (marbrer) marmeren; - marbrí re, f. fr. z. v.
a. gemarmerd werk.
marcándo en marcáto, it. (v. marcáre, beteekenen) Muz. met bijzonderen nadruk.
Mareassiet, n. (fr. marcassite, it. marcassita,
sp. marcasita, marquesta, margajita, van 't arab.
markasjftsd, kiezelsteen) zwavelkies, ijzerkies,
goudgeel, naar het staalgrauw zweemend erts,
dat uit ijzer en zwavel bestaat; ook naam van
het bismuth, z. ald.
Mareelline, n. fr. (naar de fr. stad M a r c e l1 i n in 't dep. Isère?) soort van lichte zijden
stof.
mareeeceeren, lat. (marcescére, v. marcére,
verwelkt zijn) verwelken, verslappen; - mareescént, adj . (lat. marcéscens) verwelkend, verslappend; - mareide, adj. (lat. marcidus, a, um)
verwelkt, slap, mat.
Marchand, m. fr. (spr. marsján; oudfr. mar-

chedant, marcheant, marchand, markand, it. mercantánte, mercante, v. 't it. mercatáre, handel
drijven, van 't lat. mercátus, handel, mercári,
handel drijven, v. merx, genit. mercis, waar; z.

ook m a r k e t e n t e r) koopman, handelaar;
- marshand tailleur (spr. taljeur) m. kleedermaker, die tevens stoffen verkoopt; - marchandage, f. (spr. -dadzj') werk op stuk tegen overeengekomen prijs; het in de tweede hand uitbesteden van werk; - marchande de modes, f.
(marsjand' de mod) modehandelaarster, modekoopvrouw; - marchandise, f. (spr. marsjan
waren, koopwaren, koopmansgoed; - mar--diéz')
chandeeren, handelen, handel drijven, markten,
dingen, knibbelen; zich bedenken, dralen, talmen.
Marche, f. fr. (spr. marsj' ; it. marcia)
m a r s c h; - m. redoublée, (spr. redoeblee) versnelde pas; - m. triomphale, overwinningstocht;
marche funèbre, doodenmarsch; - m. mili-
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taire, krijgsmarsch; - m. religieuse, godsdienstige marsch.
marcheeren, mareheur, zie onder m a r s c h.
Marches, pl. eng. (spr. mártsjes; vgl. m a r k)
grensdistricten tusschen Engeland en Schot
-land.
Marchese, m. it. (spr. markèze), z. v. a. m a rq u i s ; - marchioness, f. eng. (spr. márts j un-.
nés) markiezin.
Marcia, f. it. Muz. m a r s c h z. ald. en
m a r c h e.
marciale, it. (spr. martsjále) of alla marcia,
Muz. op de wijze van een marsch, krijgshaftig.
marcide, z. ond. m a r c e s c e e r e n.
Marcieten, m. pl. leden eener secte, in de 2de
eeuw gesticht door M a r c u s, leerling van
Simon den Toovenaar. Zij droegen de priester
waardigheid ook aan vrouwen op; men-lijke
noemde hen ook Volmaakten.
Marcionieten, m. pl. chr. secte uit de 2de eeuw,
die een boos en goed beginsel aannam, het 0. T.
verwierp, het huwelijk afkeurde en enkel geestelijk genot veroorloofde; naar M a r c i o n van
Sinope genoemd, vandaar Marcionisme, n. leer
van Marcion.
Marcipein, gew. marsepein, n. (nw. lat. Marci
panis, d. i. eig. Marcusbrood; it. marzapane, sp.
marzapan, fr. massepain, eng. marchpane) suikerbrood, een gebak uit amandelen en suiker.
De zomer van 't jaar 1407 was zóo koud, dat
alle oogst mislukte en zulk een groote hongersnood ontstond, dat de menschen hooi en gras
moesten eten, en eene bete broods, ter grootte
van een okkernoot, in Saksen 3 penningen kostte.
Deze kleine broodjes noemde men m a r c u sb r o o d j e s, en bakte die later, ter gedachte
dien treurigen tijd, gesuikerd en gekruid,-nisva
op St. M a r c u s d a g. Volgens anderen kom
het woord van eenen Italiaan M a r z o, die dit
gebak zou hebben uitgevonden. Het waarschijn-

lijkst is, dat het komt van 't lat. maza, meelbrij,
moes uit meel (gr. mádza), eig. het geknede, elke
geknede massa in de gedaante van een gerstebrood (v. mássein, kneden, en lat. panis, brood).
Marco, m. goud- en zilvergewicht in Portugal
en Brazilië = 229,5 gram.
Marcomannen, z. m a r k o m a n n e n.
Marconi-telegraphic, f. telegraphie zonder
draad, vonkentelegraphie naar den uitvinder
genoemd (1897); - marconigraaf, f. draadlooze
telegraaf; - marconigram, n. bericht door draad
-lozetgraphi;mcnfe,dor
draadlooze telegrafie seinen; alles geheeten naar
den uitvinder Marconi.
Marcus, m. lat. (af v. marcus, groote hamer,
of voor Maricus, v. mas, maris, man) rom.
mansn.: de strijdbare of de mannelijke; - Marcusplein, groot plein te Venetië.
Mardi gras, m. fr. (spr. -grá; mardi, voor 't
lat. Marlis dies, dag van Mars) eig. vette dinsdag, vastenavond-dinsdag.
Mardijker, m. (van mal. mardakeka of mardeka)
vrije, vrij man, die niet tot heerendiensten verplicht is (in Ned. Indië).
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— 756 —

MARINISME.

Mare, n. lat. zee; – mare liberum, de vrije zee ; –
ook it. z. f r u t t o.
Mareage, f. fr. (spr. –áázj') matrozengeld,
matrozenloon, g a g e; verdrag, dat een scheepsreeder of koopman met de bootslieden sluit.
Maréchal, m. fr. (spr. mares;ál) 1° hoefsmid,
gew. m a r e c h a l-f e r r a n t (spr. f érá^i); –
maréchal vétérinaire, paardendokter; 2° m a a rS c h a 1 k (z. ald.); – maréchal de France, fransche
rijksmaarschalk; – marechal de camp, m. (spr.
–kán) generaal-majoor; – marechal des logic,
m. (spr. –lozji) regements- kwartiermeester,
wachtmeester; – marechaussee, f. fr. (spr. maresjossé') eig. schaar, door eenen maarschalk aangevoerd; veiligheidswacht te paard, bij ons
korps rijkspolitie; in Fr. g e n d a r m e n.
Marée, f. fr. (lat. als 't ware marata, v. mare,
zee) 1° waterstand der zee, watergetij ; la basse
m., eb, la haute marée, vloed; 2° elke versche
zeevisch.
mareedsemen, barg. stelen; – mareedsemer,
dief.
Marekaniet of marekánsteen, m. doorzichtige
variatie van den o b s i d i a a n (z. ald.), zoo
genoemd naar de plaats, waar hij gevonden
*ordt:debeek Marekanka in Siberië.
Marélle, f. afgek., voor a m a r e 11 e, z. ald.
Marémmen, f. pl. it. (sing. maremma, d. i.
zeestreek, oudfr. marenne, v. 't lat. maritima,
stil. loca, zeestreken) onderscheiden ongezonde,
moerassige streken in Italië, inz. de landstreek
aan de kust van de uitwatering der Cecina
tot aan Orbitello.
Mareograaf, f. lat.-gr. (v. mare, zee en gráphein,
schrijven) zelfwerkend werktuig om den wa-

nael, adj. lat. (marginalis) den rand betreffende,
aan den rand staande; Bot. randstandig; – marginalIèn, pl. nw.lat. of marginale aanmerkingen,
rand-aanmerkingen, kantteekeningen(rand-glossen); – marginatus, a, um, lat. Bot. gerand, met
een rand van andere kleur; – margineeren, lat.
(marginare) met eenen rand voorzien, omranden;
op den rand aanteekenen.
Margriettes, f. pl., margritins (spr margriten),
m. pl. fr. of margritinen, f. pl. (it. margheritine)
glaspaarlen of glaskoralen, z. m a r g a r i t i n e n.
Mari, m. fr. (v. lat. maritus, z. ald.) man (in
tegenst. met zijne vrouw), echtgenoot, z. verder
onder mariabel.
Maria of Marie, vr.naam (in het gr. N.T . Maria
uit het hebr. Mirjám, arab. Marjam gevormd,
eig. wederspannigheid, tegenstand, bitterheid,
v. mdrdh, weerspannig of bitter zijn) de weder
bittere, bitse; – mariabad, z. b a i n--spanige,
m a r i e; – maria-glas, moskovisch glas, gipsspaat, vrouwenijs; – marialatrie f. (vgl.
1 a t r i e) vereering van Maria; – Marianne, ontstaan uit M a r i a-A n n a; spotnaam voor
Frankrijk; – Marianen, pl. ridders der H.
Maagd, duitsche ridders, Maria-ridders; –
Marlengarn, dui. Mariagaren; herfstdraden.
marlábel, adj. fr. (mariable, van marter = lat.
maritáre, trouwen; mart = lat. maritus, man,
echtgenoot) huwbaar, manbaar; – manage, n.
(spr. mariááz1') huwelijk, echtverbintenis, echt,
bruiloft; kaartspel, waarbij het vooral op aankomt om heer en vrouw bijeen te krijgen; heer
en vrouw (groot m a r i a g e); of vrouw en
boer (klein manage); – manage d'amour
(spr. damóér) huwelijk uit liefde; – manage de

margo, m. en f. lat. (gehit. margins, it. margine; spr. márdzjine), marge, f. fr. (spr. marzj')
rand; Kmt. open gelaten rand in vracht- of verkoopbrieven, waarop men de teekens en nummers der toegezonden waren zet; – ad marginem
of in margine, lat. op den rand, aan den rand
van een boek, b. v. iets aanmerken enz. ; – margi-

heimelijke echt, buiten de gewone vormen vol
– manage de raison (spr. –rèz6h), over--troken;
legd, beredeneerd huwelijk; – manage républicain (spr. –ken), het verdrinken van man en
vrouw aaneengebonden, eene door C a r r i e r
tijdens het schrikbewind uitgevonden wijze om
de veroordeelden van kant te maken; – marieur,
m. huwelijksluiter, koppelaar; – marieuse, f.
(spr. –éuz) koppelaarster.
Mariaglas, Marianne, enz., z. ond. M a r i a.
Marikina, f. amerik. zijdeharige meerkat, een
aapje in Brazilië enz., veel gelijkende op do
kleine hondensoort, die men leeuwtjes noemt.
Marinas leonénses, pl. sp. (eig. zeekusten van
Leon) de kudden (cabannes) van trekkende
merino - schapen in Spanje.
Marine, f. fr. (van het lat. marinas, a, um,
zee (mare) betreffende) zeemacht, zeewezen en
wat er toe behoort, zeevloot; Piet. zeestuk, zeegezicht; – marinier, m. (spr. --njé) zeeman; zeesoldaat; – marineeren (spr. mariner), eig. in
zeewater leggen, inzouten; visch met azijn
en kruiderijen inmaken; – g e m a r i n e e r d,
ingemaakt; ook door het zeewater bedorven;
– mariánde, f. ingemaakte, ingelegde spijs.
Marinisme, n. gekunstelde en gezwollen stijl
van den it. dichter Marino of Marini
(gest. 1625) ; – marinísten, n. pl. aanhangers, vol
-gelinva
dien dichter.

,

terstandslijnen aan de zeekust op te schrijven.
Marfil, z. m o r f i 1 2).
Marlorio, m. naam van een verminkt standbeeld van eenen riviergod in den tuin van
het Kapitool, waaraan weleer, evenals aan
Pasquino (z. ald.), allerlei pas quinad e s, p a s q u i 11 e n werden aangeplakt.
Margarèt(h)a, verkort G r i e t j e, vr.-naam
(van 't lat. margarita, gr. margarités) parel; –
Sint Margriet 20 Juli, zie M e d a r d u s – margarine, f. parelstof, een in 1813 door Chevreul ontdekte vetsoort, kunstboter, daarin (met g 1 yc e r i n e verbonden) het margarinezuur, op
stearinezuur gelijkende; – margariet, n.
parelglimmer, kalkglimmer; – margarita, f. Med.
paarlemoerachtige vlek op het hoornvlies; –
margaritte, pl., in de gr. Kerk: stukjes eener gewijde hostie ten gebruike van zieken; – margarite, f. of margaritum, n. in de grieksche Kerk;
vat ter bewaring van de gewijde hostie; – margaritínen, of fr. marguerieten, f. pl. fijne glaspaarlen.
Margaux, z. chateau-margaux.

conscience(spr. –konsjáns), eig. gewetenshuwelijk:
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Mariolein, marjolein, f. (it. majorána, mid.lat. zilver en edelgesteenten, in onderscheidene lanmajoraca, verbasterd van het lat. amarucum, gr. den van verschillende grootte : het mark hol
amárákos en amárákon) bekend heestergewas
verdeeld in 8 ons e n, 160-landschtroi,
met kleine, eironde, grijsachtig groene bladeren
en aangenamen geur, dikwijls als kruiderij bij
spijzen gebruikt.
Mariólen, pl. (it. mariélo, mariuolo, schelm,
bedrieger) dievengespuis in Napels.
Marionét(te), f. fr. (marionélte, v. Marion,
verklw. van den naam Marie, dus eig. M ar i e t j e, klein meisje) popje met beweegbare
leden, draad- of ledepop: door draden in beweging gebrachte poppen ter uitvoering van
kleinkinder-tooneelstukj es ; vgl. b u r a t t i n o;
houterige tooneelspeler; ook iemand, die zich
voor alles laat gebruiken of waarachter anderen
zich verschuilen; – marionettenspel, poppenspel;
– marionettentheater, n. poppenkast.

Marióttische wet,. wet van Mariótte, ook wet
van Boyle geheeten, Phys. de grondstelling, volgens welke de volumina der gassen omgekeerd
evenredig zijn met de drukking; zoo genoemd
naar den ontdekker.
Mariseen of marisken, pl. lat. (mariscae, van
den sing. marísca, eig. soort van groote, slechte
vijgen) Med. vijgwratten, aambeienknoopen.
Maritagium, maritaal, enz., z. ond. maritus.
maritiem, adj. lat. (maritimus, a, um, v. mare,
zee, fr. maritime) tot de zee behoorende, de
scheepvaart of de zeemacht betreffende, b. v.
maritieme zaken, zeezaken.
Mariton de Paris, m. fr. (spr. maritmi d'pari)
hoog opgebouwde damesfrisuur.
Maritorne, f. sp. leelijk vrouwspersoon (inz.
in Don Quixote).
maritus, m. lat. gehuwde man, echtgenoot,
gade, man; – contra maritum, tegen den echtgenoot b.v. eene aanklacht; – maritaal, adj. manelijk, wat den man toekomt; – maritális potéstas,
f. macht van den man over de vrouw, de m a r it a 1 e macht; – m. sociétas, f. echtelijke gemeenschap; – m. tutèla, voogdijschap van een man; –
m. usu f ructus, genot der goederen van de vrouw
door den man gedurende het huwelijk; – maritaglum, n. mid.lat. Jur. bruidcijns, bruidlossing,
hetgeen voor eene lijfeigene bij haar huwelijk
aan haren heer moest betaald worden; – marito,
m. it. (= lat. maritus) eig. man, echtgenoot; oneig. kolenbekken of vuurtest, waarvan zich de
vrouwen te Rome tot verwarming der voeten
enz. bedienen.
Marjolein, z. m a r i o l e i n.
Marjolét, m. fr. (spr. –zjolè; voor mariolet,
oorspr. kind, jong mensch zonder ervaring,
verklw. v. mariole, onbeduidend mensch of getuige, Mariabeeld, mid.lat. mariola, kleine Maria,
klein beeldje van Maria) meisjesgek, vrouwen
-knecht,galrj;v.dmoiseau
Mark, f. (van 't germaansche mar/ca, grens,
oudn. mark, grens, teeken dat in het fr. marche,
marce werd, vanwaar in het middeln. maertse)
merkteeken, merk; inz. grens van een gebied,
en dit gebied zelf; – mark, n. (mid.hoogd. marke,
marc, mid.lat. marca, l/2 pond, fr. marc, it. marco,
m.) voormalige gewichtseenheid, inz. voor goud,
.

engels, 5120 azen, of in 24 karaten
= 0,24608 K.G. ; – mark, f. rekenmunt in ver
landen en van verschillende waarde,-schilend
tegenwoordig de eenheid der duitsche goud
volgens welke uit 1 kilo fijn goud 2790-munt,
mark gouden munten geslagen worden; de
zilveren mark bevat 5 gram fijn zilver (= 60 ct. ); –
zilvermunt te Hamburg en Lubeck of het marklubsch, van 16 schellingen, ieder van 12 penningen = 71 1/2 ct., in Denemarken = 44 ct. ; rekenmunt in Mecklenburg = 71 1/2 ct. ; – mark eonrant, rekenmunt te Hamburg en Lubeck = 71 1/2
ct. ; – mark blanco, aldaar = 90 ct. ; – al marco,
it. of au marc, fr. naar het markgewicht der munten, d. i. naar haar eigenlijke metaalwaarde, zonder acht te geven op het getal of de uiterlijke
waarde, ook al peso; het tegengest. al numero,
naar het getal, en al pezzo, per stuk; – marksystem, n. eng. het stelsel om aan gevangenen
aanteekeningen te geven voor gedrag, ijver enz.;
– markeeren, enz., z. m a r q u e e r e n ond.
m a r q u e; – markgraaf, eig. grensgraaf, fr.

marquis.
Market, m. eng. (spr. márk't) markt; – marketings, pl. eng. (van market, markt) gelden die
keukenmeiden bij het inkoopen op de markt
door afdingen besparen en dan voor zich zelven
houden.
Marketénter, m., marketéntster, f. (van het
it. mercátante, koopman, eig. het partic. van
't it. mercatáre, handel drijven, en dit v. 't it.
mercato, lat. mercatus, handel, vgl. marchand)
veld- of legerkramer, -kraamster, zoetelaar(-laarster) hij of zij, die in het leger of de legerplaats
de soldaten van ververschingen voorziet.
Marktte of marquette, f. fr. (it. marchetta)
maagdenwas, schijf witgebleekt was.
Markeur, z. m a r q u–.
Markies, z. marquis.
Markómannen, pl. (lat. Marcomanni, Marconi, van 't oudhoogd. Marcaman, Marachaman, van marca, maracha, de grens) d. i. markof grensmannen, markbewoners, grensvolk; een
oudd. volksstam tusschen de Donau en den
Rijn, later in het tegenwoordige Bohemen.

Markotten, (v. fr. marcotter, v. marcotte, aflegger, loot) heesterachtige planten vermenigvuldigen door middel van afleggers of loten.
Markus, z. Marcus.
Marlbourough (spr. maalb'roe, gew. m a 1b r o e k) beroemd fr. volkslied op den grooten
eng. veldheer van dien naam (gest. 1772) en de
door geheel Europa verbreide marschwijs van
dat lied; een oude contredans; eene kortharige
lichte stof met verschillende kleur van ketting
en inslag; N.H. een bengaalsche aap, woudgeest,
leeuwenstaart.
Marli of manly, n. fr., licht, eenigszins stijf
weefsel van garen of zijde, dat het gaas nabijkomt; ook halfzijden stof (genoemd naar het
dorp Marli-la-Machine, waar zij het eerst werd
vervaardigd).
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Marmarygw, pl. z. m a r a u g i e.
Marmelade, f. fr. (port. marmeláda, v. marmélo, kwee, v. het gr. melímëlon, honigappel,
omdat men de kweeën met honig tot een dik sap
inkookte) confituur van zeer gaar gekookte, 1
bijna tot brij gemaakte vruchten, een met suiker
verdikt en in vlakke bussen gegoten sap van
allerlei vruchten.
Marmer, n. lat. (marmer, n., pl. marmóra; gr.
marmáros, m. v. marmaírein, glinsteren, blinken) fijne, vaste, harde kalksteen, veelal met
aderen en vlekken in allerlei kleuren en voor
schoone polijsting geschikt; – marmerkroniek
of arundelisch marmer (marmóra Arundeliána)
gr. tijdtafel, bevattende de kroniek van Athene,
gegriffeld omtrent 263 jaren voor Chr. op eene
marmerplaat, waarsch. op het eiland P a r o s
gevonden, door den graaf Arundel in 1627
aangekocht, sedert 1667 in het bezit der universiteit van Oxford, daarom ook marmóra Oxoniensia geheeten; – marmo statuário, m. it.,
beeldhouwersmarmer of marmer voor standbeelden, enz., weleer het p a r i s c h m a rm e r bij de Romeinen, van P a r o s, later het
1 u n e n s i s c h marmer van de stad Luna in
Etrurië, thans het c a r r a r i s c h marmer,
van C a r r a r a in Italië uit dezelfde bergketen;
– marmoreeren, marmeren (lat. marmoráre),
met naar marmer gelijkende vlekken of strepen
voorzien, marmerkleurig beschilderen of aan
marmerplaten bekleeden; – mar--strijken;m
morátie (spr. t = ts), f. (later lat. marmoratio)
bemarmering; bekleeding met marmer; – marmoratus, a, um, lat. Bot. gemarmerd.
Marmiton, m. fr. (van marmite, kook-, veldketel) keukenjongen, koksjongen; iron. keuken
-klauwer.
Marmoliet, m. (van m a r m e r) edele terpentijnsteen.
marmor, marmora, enz., z. ond. m a r m e r.
Marmóse (spr. s=z), f. (fr. marmose, sp.
marmosa, muisachtig buideldier in Z. Amerika

(Didelphys morina).
Marmot, f. fr. (it. marmótto, marmotta, marmontána) ontstaan uit het lat. mus montanus,
d. i. bergmuis) bergrot, mormeldier, op de
hoogste bergen van Azië en Europa, inz. in
Savoye.
Maro, m. skr. verleider, duivel.
Maroc of marok, n. (van Marocco in Afrika)
lichte wollen stof; – maroccanus, a, um, lat.
Bot. van Marocco; – maróeco, f. amer. snuiftabak uit m a r y l a n d s c h e bladeren.
maróde, adj. hoogd. (vgl. het fr. maraud,
z. ald. ; maraude, plundering, the gewoonlijk
door de achterblijvers (maraudeurs, lat. moratores) gepleegd wordt) afgemat, krachteloos,
moede; – marodeeren (fr. marauder), onder
voorwendsel van vermoeidheid achterblijven
en heimelijk plunderend rondzwerven; onbeschoft bedelen en plunderen, heimelijk op roof
en plundering uitgaan, stroopen, brandschatten,
op m a r o d e gaan; – marodeur, m. achter
natrekker, plunderaar, landlooper,-blijver,
soldaat, the onder voorwendsel van vermoeid-
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heid achterblijft en heimelijk op roof en plundering uitgaat, roofgeboefte.
Marokijn, z. m a r o q u i n.
Maronieten of Maronánen, m. pl. naar haren
stichter M a r o n zoo geheeten, chr. secte bij
het gebergte Libanon, die het m o n o t h e ï s m e
beleed en zich in de 12de eeuw met de R.
Katholieke kerk heeft vereenigd.
Maron-neger, m. (fr. marron, verkort van
't sp. cimmarron, verwilderd, vandaar negro Cimarron, weggeloopen neger, die zich in de
bergen ophoudt) weggeloopen negerslaaf in Guyana, boschneger; – maronage, f. (spr.–naazj') negervlucht of slavenontlooping, inz. op Domingo.
Maroquin, m. fr. (spr. marokeh; sp. marroquin,
it. marrochino), m a r o k ij n, d. i. m a r o kkaansch leder, ookelders saffian genaamd,- gekleurd bokken- of geitenleder, fijn van
nerf, met galnoten bereid, oorspr. uit M a r o kk o in Afrika; – marokijn-papier, n. papier, dat het marokijnleder nabootst.
Marósjka, f. russ. moerasbraam, noorweegsche framboos (Rubus chamamorus).
Marót, f. fr. (marotte voor mariotte, narren
een poppekop, van Marion,-scheptrm
1Jarietje, klein meisje; vgl. m a r i o n e t) stok
met een grotesk figuurtje of zotskap er op, zoo
als de voorn. hofnarren die droegen; zotheid
dwaze meening, gril; iemands lievelingsdwaasheid, zijn stokpaardje (vgl. het oude rijmpje:
elke zot heeft zijn marot); ook
zinnebeeld der dwaasheid.
maroufleeren (spr. ou =oe), fr. (marouf ler,
v. marouf le, soort van schilderslijm) Pict. oplijmen; inz. eene schilderij van hout op linnen
overdragen.
Marque, f. fr. (spr. mark') mark, merk,
merkteeken, herinnerings- of herkenningsteeken, inz. bij het spel rekenpenning; teeken of
kaart voor een lesuur, voor een toevertrouwd
voorwerp, voor iets dat betaald is, b. v. c o nt r e-m, a r k e n enz. ; een handelsteeken of
-m e r k; – marqueeren of markeeren, merken,
teekenen; stempelen, op- of aanschrijven; met
nadruk doen uitkomen, de aandacht op iets
vestigen, b. v. door vette of gespatieërde letter;
bij het biljart de gespeelde punten afroepen of
aanteekenen, den staat van het spel bij elken
stoot aangeven; – marquánt, adj. (spr. markási)
uitstekend, in 't oog vallend; – marqueur,
markeur, m. oppasser bij het biljart, teller; ook
wel in 't alg. voor oppasser, bediende in logementen.
marqueteeren, (spr. market–) fr. (marqueter,
v. marquette, als verklw. van marque, z. aid.)
vlekken, besprenkelen, bespikkelen; – marqueterie, f. fr. ingelegd werk met gekleurd hout,
waaruit men gansche tafereelen samenstelt.
Marquette, z. m a r k e t t e.
Marqueur, z. ond. m a r q u e.
Marquis, m. fr. (spr. markí), markies, adellijke
titel in Frankrijk en Engeland; – marehese
(spr. markëze) in Italië, oorspr. z. v. a. m a r kg r a a f (mid.lat. marchensis, z. v. a. marchio,
van 't oudd. marka, mark, vgl. m a r k) ; –
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marquise, f. (spr. markiéz') vrouw of dochter
van eenen markies; linnen scherm ter wering
van de zonnestralen voor ramen en deuren; inz.
Mil. linnen overdekking eener officierstent,
overtent; drank bestaande uit witten wijn, selterswater, suiker en citroen; ook soort van
groote, smakelijke peren; ook raket van meer
dan 1 c.M. in diameter; ook een fantasievorm voor diamanten; — marquisaat (spr.
s=z), n. waardigheid en gebied van een markies,
markgraafschap.
Marránen, m. pl. (sp. marrános, v. marrano,
vervloekt, in den ban gedaan of van marrano,
varken ; mid.lat. Marrani, Marani, Marrones)
gedoopte, maar heimelijk nog aan hun godsdienst getrouw gebleven Joden en Mooren in
Spanje.
Marrónen, m. pl. (it. marróne, fr. marrons)
naam van de groote, edele kastanjes; — marrons, m. pl. fr. groote ronde haarkrullen als
vrouwentooi.
Marron-negers, z. m a r o n-n e g e r s.
marrubium, n. lat. Bot. malrove, malrouw.
Mars, f. (eig. soort van korf ter berging van
waren, vandaar m ar s k r a m e r; misschien
van m a r k t en het lat. merx, koopwaar. oudnederl. m e e r s) soort van houten ronde zoldering aan den mast van groote schepen,
mastkorf.
Mars of Mayors, m. lat., gr. A r e s, m. Myth.
krijgsgod of god van den oorlog en der veldslagen, een zoon van Jupiter en Juno, oneig.
de oorlog; een zoon van Mars, een
krijgsman, soldaat, held; — ook eene der planeten, de 4de in volgorde van de zon gerekend;
Chem. het ijzer; — martiaal, (spr. i=ts), adj .
(lat. marlidlis, tot Mars behoorende) krijgshaftig, strijdbaar, vurig, moedig; — m a r t i a l e
w e t, krijgswet, volgens welke oproerige lieden zonder proces kunnen terecht gesteld worden; — medicamenta martialia, lat. ijzerhoudende
geneesmiddelen; — aqua martialis, ijzer- (of staal)
houdend water; — martialísme, n. of martialiteit (spr. ti = tsi), nw.lat. krijgshaftigheid, strijdbaarheid; — Marsveld, n. groot plein te Parijs,
dat tot militaire oefeningen, volksfeesten, wedrennen, enz. wordt gebruikt; ook een groot
veld te Rome, z. campus martius.
Marseh, m. (van het fr. marche, f.) krijgsof legertocht, tocht of gang, dagreis, inz.
van een troep soldaten; ook muziekstuk ter
begeleiding van plechtige, inz. militaire optochten; — marseh l (als uitroepingswoord) voor
voort! weg! — een geforceerd e-wartsl
m a r s c h, een verhaaste, versnelde tocht, de
versnelde pas; — marsehlinie, marsch -orde, orde,
in welke een leger oprukt; ook volgens welke de
schepen eener oorlogsvloot geplaatst worden; —
marseh-route (spr. roete), reisweg, richting, die de
tocht neemt; — mareheeren, (fr. marcher, in 't
alg. gaan, loopen, voortgaan) regelmatig en afgemeten stappen; te voet gaan, reizen; op soldatenwijs oprukken of aftrekken; opbreken, zich
op weg begeven; — marcheur, m. voetganger,
iemand die goed marcheert.
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Marsehland (oudd. marsc, angels. mersc, eng.
marsh, fr. marais, oud -nederl. m e e r s c h,
m a a r s c h, v. maar, mare, zee) moerland,
laag, vruchtbaar soms moerassig land, gew.
aan zee of aan groote rivieren gelegen (het
tegengest. van geest of geestland).
Marseillaise, f. fr. (spr. marseljèz' ; van de
stad Marseille) marseillaansch lied, een tot den
vrijheidsstrijd opwekkend volkslied uit den
tijd der eerste fr. revolutie, woorden en muziek van R o u g e t de Lisle (1791), door
hem lied van het Rijnleger genoemd, beginnende met de woorden: allons,
enfants de la patrie, z. allons; 'de krijgsbenden
uit Marseille brachten het in 1792 te Parijs,
vandaar de latere naam; ook kort aarden pijpje,
in Marseille vervaardigd.
Marsen, 1) m. pl., d. i. aan zee wonenden,
een oudd. volksstam aan den Neder-Rijn, die
met de Cherusken een groot aandeel had aan
den slag tegen Varus, waarsch. tot de Cherusken
behoorende; ook een oud oorlogzuchtig volk
in Midden-Italië.
Marsen, 2) pl. lat. (Mars) ital. volksstam, the
de hoogvlakte der Abruzzen om het Fucinermeer bewoonde.
Marsepein, z. mar c i p e i n.
Marsh (toestel van), m. (naar den eng. scheikundige Marsh, gest. 1864, genoemd) toestel
om bij chemisch en gerechtelijk onderzoek de
allergeringste hoeveelheid arsenik te ontdekken.
Marsiliáne, f. (waarsch. v. Marsiglia, d. i.
Marseille) venetiaansch, van voren rond vaartuig, voor den kusthandel op de Adriatische zee.
Marsuplum, n. lat. (gr. marsypion, marsspion,
verklw. v. mársipos, buidel) beurs, geldbuidel;
— marsupial, nw.lat. z. v. a. o p o s s u m; als
adj. N. H. eenen buidel dragend, beursvormig;
— marsupalia, pl. lat. buideldieren; — marsupialitelt, f. 't voorzien zijn van eenen buidel; —
marsupiflórisch, adj. met beursvormige bloemen; — marsupiet, m. versteend buideldier.
Marstas, m. gr. Myth. satyr, de zoon van
Olympus, uitvinder of verbeteraar der fluit;
hij durfde zich met Apollo in een muzikalen
wedstrijd wagen, doch werd door den god overwonnen en toen levend gevild.
Mart., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. F. Ph. von Martius (gest. 1868).
Martabánen, martavanen, pl. groote vazen
of potten van geverniste aarde ter verzending,
enz. (naar M a r t a b a n in Pegoe genoemd).
Marteel, m. (oudfr. martel, nw.fr. marteau)
hamer; vgl. Karel Martel; ook Gideon, Maccabi,
Marcus beteekenen houwer, hamer.
Martelaar, m. (v. 't gr. martyr, bloedgetuige,
mártys, getuige; fr. martyr) geloofsgetuige,
bloedgetuige, geloofsheld, lijder, die voor de
zaak van godsdienst, waarheid en deugd, inz.
voor het christelijk geloof, onschuldig lijdt; —
martyrlum, n. (fr. martyre) lat. marteldood,
lijden en sterven van eenen geloofsheld; ook
dat gedeelte van eene kerk, waar zich het graf
van een martelaar bevindt; — martyrologium,
n. gr. geschiedenis der martelaren, martelaars-
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boek, historie of optelling der bloedgetuigen of
geloofshelden.
Martéllos, m. pl. it. (lat. martulus, marculus,
verklw. v. marcus, hamer) eig. hamers, benaming der gewelfde ronde torens op de kusten
van Sardinië en Corsica tot wering der zeeroovers; – martelláto, Muz. gehamerd (eerre bijzondere wijze van den strijkstok te gebruiken).
Martevaan, z. martabanen.
Martha, vr.naam, syrisch (chald. mdrê, heer) :
huisbestuurster, heerscheres in huis; Luk.
10,40., v. a. hebr. mdrá; de bedroefde.
martiaal, z. ond. M a r 5; – Martiànus,
mansn. z. V. a. Martinus of Maarten,
m. de moedige, de strijdbare (van Mars).
Martingaleur, m. fr. bij het pharaospel een
speler, die den inzet, hetzij hij de kaart gewonnen
of verloren heeft, verdubbelt, welke verdubbeling
den naam draagt, van martingale,d. i. eig. de
springriem van het paard.
Martinisme, n. geheime, mystieke en zeer
duistere leer van zekere I l l u m i n a t e n, die
evenals de vrijmetselaars, in l o g e s bijeenkwamén. Zij maakten 2 secten uit, die men doorgaans met elkander verwart; de eenen waren
volgelingen van een Portugees M a r t i n e z, de
anderen van een Franschman L o u i s C 1 a ud e d e S t. M a r t i n, gest. 1803; de laatsten
gaven voor, omgang met de engelen en de zielen
der afgestorvenen te hebben; – Martinisten,
m. pl. aanhangers dezer secten.
Martinproces, n. methode volgens Martin,
om een ijzersoort van gemiddeld koolstofgehalte
te verkrijgen.
Martyrium, martyrologium, z. ond. m a rtelaar.
Marum, n. lat., ook marum verum (gr. maron)
amberkruid, mastikkruid, ook kattenkruid,
zeer scherp, maar welriekend gewas, waarop
de katten bijzonder gesteld zijn en dat haar
bedwelmt.
marwiegen, barg. stelen; – marwieger, dief.
Marxiisme, m. stelsel, theorie (sociaal-democratisch) van Marx (gest. 1883) met de hoofdpunten: de zich steeds vervormende maat
(evolutie), den klassenstrijd en de-schapij
concentratie van het kapitaal.
Maryland, f. eng. bekende tabakssoort uit
de gelijknamige landstreek in de Vereenigde
Staten V. N.-Am.
Mario, m. it. (fr. Mars) Maart; – marzoláno,
m. it. (van grano marzuolo, maartzaad) stroo
van de zomertarwe voor stroohoeden; – marzolino, m. toskaansche kaas, die in Maart gemaakt wordt.
Mas, m. adellijke titel op Java.
Mas, mase of eng. mace (spr. mees; maleisch
mas of auras, eig. goud) gouden munt = 1/la
tai 1; ook chineesche munt en gewicht van
2,5 tot 3,8 gram, z. onder 1 i a n g.
Maseagnine, f. (naar den ital. ontleed,- en
scheikundige M a s c a g n i, gest. 1815) natuurlijke zwavelzure ammoniak, die in Italië
als vulkanisch product en ook in eenige lagunen
voorkomt.
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Mascaret, m. fr. (spr. –rè) springvloed, inz.
in de Garonne.
Masearets, m. pl. soort van wollen stoffen
met ingeweven atlasachtige figuren, gelijkende
op satijn.
Masearon, m. fr. (spr. –r6; van 't it. mascarone, mascheróne, vermoedelijk uit het Arabisch, groot en leelijk m a s k e r, z. aid.).
Arch. een Teelijk gezicht, groteske kop aan
deuren, ramen en inz. aan fonteinen; naam
van den duivel, uit een satansproces in onze
letterkunde nog bekend.
Masearpóni, m.pl. soort van ital. roomkazen
uit Lombardije.
Masthal, m. hebr. (mï schdl, v. mdschál, vergelijken, gelijken) gelijkenis, parabel, gedenkspreuk.
Masehale, f. gr. (maschdlè) Anat. okselholte;
– masehalíster, m. tweede halswervel; ook
schoudergordel bij paarden; – masehalóncus,
m. zwelling der okselklieren.
Mash Allah, (waarsch. de gebruikelijke arab.
zegswijze ma sja Allah, d. i. wat God wil) werk
Gods, turksche naam van de opium.
Maseóehi, m. pl. (spr. –kókki) soort van gebloemde katoenen stof in Oostenrijk.
Mascotte, f. fr. spelerstoovermiddel, fetisch
voor spelers, gelukaanbrenger, het een of ander
voorwerp, dat de bijgeloovige speler als gelukaanbrengend bij zich draagt, b. v. een geldstuk
met een gaatje er in, een knoop, een haarlok
enz. ; op dezelfde wijze worden gezegd te werken de aanblik of de aanraking van een gebochelde, van een schimmel, het geven of wei
een aalmoes enz. ; ook naam van-gernva
een dans.
Masculinum, n. afgek. masc. of m., lat. (v.
masculinus, a, um, van 't mannelijk geslacht,
v. masculus, mannelijk, verklw. v. mas, man)
mannelijk (geslacht); Gram. woord van het
mannelijke geslacht; – pl. maseulina, z. g e n u s.
Mase, z. mas.
Masegno, m. it. (spr. –sénjo) witte kalksteen
van Verona tot bestrating.
Masel, z. m a s s e l; – masematten, z.
m a s s e m a t t e n.
Masette, z. maz*'ette.
Masil of massil, m. adellijke boer in Moldavië
en Wallachije, de laagste klasse des adels.
Masker, n., fr. masque, m. (mid.lat. masca,
mascara, it. máschera, sp. mascara, v. 't arab.
maskarah, d. i. spot, hansworsterij, potsenmakerij, en vandaar hanswort met een masker,
in het ital. volksblijspel, en masker zelve, v.
sachira, belachen, bespotten) onkenbaar makend hol gelaat van bordpapier, pleister enz.,
nagemaakt menschengezicht, mom, mom-aangezicht, gem. mombakkes; vermomd persoon;
staande karakterrol in blijspelen; oneig. val
schijn, voorwendsel, dekmantel, uitvlucht,-sche
veinzerij, list, doekje voor 't bloeden; --en masque (spr. an) in maskers, gemaskerd, vermomd;
– bal masqué, z. v. a. gemaskerd bal; –
maskeráde, f. (fr. mascarade, it. mascheráta, v.
mascheráre, maskeren) maskerdans, danspartij
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van vermomde personen; ook feestelijke optocht
van gemaskerden enz; – zich maskeren (fr. se
masquer) zich vermommen, onkenbaar maken,
verkleeden; – gemaskerd, vermomd; – maskeeren, bedekken, het uitzicht benemen; maken,
dat men iets niet ziet; – g e m a s k e e r d, bedekt, verborgen, onzichtbaar : g e m a s k e e r d e
b a t t e r ij, eene batterij die tot op het oogenblik dat zij begint te werken, door het een of
ander voorwerp bedekt blijft; g e m a s k e e r d
is een deel van een gebouw, welks buitenzijde
niet overeenkomt met zijne bestanddeelen, b.v.
een muur van baksteen, die beschilderd is als
ware het gehouwen steen; g e m a s k e e r d is
een bal op het biljart, als er tusschen den speelbal
en dien,waarop gespeeld moet worden,een andere
bal ligt; – maskeraap, z. c h o r a s.
Maskuliet, f. mal. sloep.
Maslaeh of matslae, soort van opiumdrank,
dien de Turken van Constantinopel gebruiken.
Maslasch, m. hong. (máslás, nawijn) hong.
wijn, die het midden houdt tusschen den gewonen t o k a y e r en den besten wijn uit de
rijpste druiven.
Masochisme, n. passieve algolagnie, het gevoelen van wellust tengevolge van pijn en
mishandeling, aangedaan door de beminde,
geheeten naar den Galicischen schrijver Leopold
von Sacher-Masoch (gest. 1895); zie Sadisme.
Masoe, z. s j o o.

Masoréten, m. pl. oudjoodsche geleerden of
rabbijnen, die, om alle vervalsching te voorkomen, eene verzameling maakten van kritische
en ophelderende aanmerkingen op den hebr.
bijbel, welke tegenover de k a b b a 1 a h (z. a.)
den naam draagt van mastra (rabb. massoráh,
d. i. overlevering, van and sar, overleveren) ;
vandaar de masoretentekst, z. Tal
-mud.
Masque, masquerade enz. z. m a s k e r.
Mass, m. zilveren schepter, die voor den
lord-mayor te Londen uit gedragen wordt door
den massbearer (spr. –bérer) schepterdrager.
Massa, m. in de negertaal: heer, meester.
Massa, lat., masse, fr. f. menigte, hoop;
klomp of klont; stof, deeg; het geheel van een
lichaam, in zooverre het als uit gelijksoortige
deelen samengesteld (dus meer mechanisch dan
chemisch) wordt beschouwd (onderscheiden van
s u b s t a n t i e) ; verzameling van allerlei
dingen, die als 't ware één lichaam uitmaken,
zwaar en dicht lichaam; inzet bij kansspelen;
m a s s e, fr.. (provenc. massa, it. mazza, als 't
ware v. lat. matea, dat nog over is in matéola,
hamer) groote hamer der beeldhouwers ; bij
het biljart: schop voor te ver liggende ballen;
't dikke einde der gewone keu; – massa bonorum,
de gezamenlijke goederen; – massa concursus,
het gezamenlijk vermogen van een schuldenaar,
dat onder zijne schuldeischers kan verdeeld
worden, de eoncoursmassa; – massa
hereditátis, de gansche nalatenschap des erflaters; – m. pillulárum, pillendeeg; – m. pollinis,
Bot. stuifineelmassa; – en masse, fr. (spr. an
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mass') of in massa opstaan, zich ver
gezamenlijk, met gansche troepen ver -enigd,
massa, d. i. het volk,-zetn;–dgro
inz. de mindere man, omdat die het grootste
getal uitmaakt; – massief, adj. (fr. massif) van
gebouwen: uit enkel muurwerk bestaande, van
steen, tegen brand of vuur bestand; vast, stevig; van metalen: dicht, vol, wichtig, zwaar,
gedegen, niet hol; oneig. grof, plomp, ruw, onbehouwen; – massiviteit, f. barb.lat. (fr. massivete) vastheid, stevigheid, vuurbestendigheid;
grofheid, plompheid.
Massaere, m. fr. (v. 't mid.lat. mazacri um.,
vandaar 't ital. mazzare, dooden, doodslaan) onbarmhartige vermoording, gruwelmoord, nedersabeling, nederhouwing, bloedbad; – - m. des
innocents (spr. ienosan) onnoozele-kindermoord;
– massacreeren (fr. massacrer) afmaken, nederhouwen, ombrengen, een bloedbad aanrichten.
massage, z. masseeren.
Massagèten, pl. oud-mongoolsch nomaden
dat noordelijk van de rivier Jaxartes-volk,
(thans Syr) woonde.
Massalia, f. Astron. in 1852 door De Gasparisontdekte asteroide.
Massaliérs, m. pl. leden eener christensecte,
die in de Ode eeuw opkwam, allen uiterlijken
eeredienst verwierp en zich in eenzame oorden
geheel aan het gebed wijdde; zij heeten ook
enchieten en enthousiasten.
Massé, m. kopstoot bij het biljarten, stoot
die loodrecht op den bal gedaan wordt.
Massebe, f. hebr. heilige steen, als symbool
van een godheid, als grensteen enz., b a i t alion, z.a.
masseeren, fr. (masser, lat. massàere, gr. mássein) het lichaam op een bepaalde wijze, die
m a s s a g e (spr. –sadzj') heet, wrijven, drukken,
kneden enz. ; wie dit verricht heet m a s s e u r.
Massel, joodsch en barg. (rabbijnsch massál,
afgeleid van ndsál, vloeien, afdalen, inz. van den
hemel; vandaar: invloed des hemels of der gesternten) geluk, lot, winst; – masselen, goede
zaken; – masseltów, n. gelukwensch.
Masséma, n. of massèsis, f. gr. (v. massáslhai
of masasihai, kauwen) kauwen, eten; – masster
(scil. musculus) Anat. kauwspier; – massetáriseh, adj. tot de kauwspier behoorende, haar
betreffende.
massematten, pl. joodsch en barg.: handel,
schacheren; winst, voordeel.
Masseria, f. it. (v. massa, sp. masa, oudfr.
mase, mid.lat. massa, mansa, landhoeve, v. lat.
manre, blijven, wonen) boerderij, landhoeve.
Massesis, masseter, z. onder m a s s e m a.
Massette, f. fr. (verklw. v. masse, z. aid.)
handhamer; ook z. v. a. m a z e t t e.
Masseur, z. onder masseeren.
Massia, z. m a y o n.
Massiehtooth, hebr. de 63 traktaten van de
Misjna.
Massieot, n. fr. (spr. –kó) loodgeel, loodglit,
loodasch, een geel lood-oxyde, geel loodglit.
Massief, z. ond. m a s s a.
Massil, z. masi1.
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Mdssleniza of beter mássljaniza, f. russ. (v.
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Mastitis, mastoeareinóma, mastodes, mas-

mássla, boter) zoogenaamde boterweek met tódon, enz. z. onder m a s t a 1 g i e.
haar volksvermakelijkheden (de laatste week,
dat het in de gr.-orthodoxe kerk veroorloofd
is boter te eten, voor de groote vasten der lijdensweken).
massoleeren, fr. (massoler) met eene knots
(massue, oudport. massua, massuca, vgl. m a ss e, groote hamer) doodslaan, eene weleer in
Italië en Spanje gebruikelijke doodstraf.
Mas(s)ooi, f. mal. zekere boombast in O.Indië,
met groot looizuurgehalte
Massorah, massorêth, z. m a s o r a, onder
masoreten.
Mastalgie, f. gr. (v. mastos, borst, inz. vrouwenborst) Med. pijn in de borsten; - mastatrophie, f. uittering • der vrouwenborsten;
mastitis, f. ontsteking der borsten; - mastoear
4 inóma, n. (vgl. c a r c i n o n a) borstkanker; niastódes of mastordes, borst-, tepel- of mamvormig; vgl. k o n i s c h; - mastodon, n. ondergegane diersoort der voorwereld met tepelvormige punten aan de kiezen; - mastodynie,
f. Med. pijn in de borsten; - mastóncus, rn.
zwelling der tepels van de vrouwenborst; mastorrhagie, f. sterke bloeding uit de vrouwen
-borsten;mazólfh,Mi.ogdervstning; - mastozóón, n. zoogdier; - mastozoólogie, f. leer, beschrijving der zoogdieren.
Mastéllo, m. pl. mastélli, it. tobbe, kuip;
voormalige inhoudsmaat : te Ferrara = 56,784
liter; te Venetië = 75,117 liter.
Masteluin, n. oudfr. (mestelon, uit lat. mislus
mixtus) mengsel van rogge en tarwe.
Master, m. eng. (uit het lat. magister ontstaan),
1) (uitgespr. m á s t e r) meester, heer, leermeester; als titel der toespraak voor den voor
niet volwassen zonen, inz. in den-namv
mond der dienstboden; - master 0/ arts, z. v. a.
m a g i s t e r (z. ald.); - 2) afgek. Mr. (uitgespr.
m i s t e r) heer, mijnheer, voor mannelijke
persoonsnamen; pl. afgek. Messrs. (voor 't fr.
Messieurs, uitgesp. mesjurs).
Masti, z. tsj oe.
Mastic, n. fr. en eng. kleefdeeg, stopverf, z.
m a s t i k.
Mastieátie, (spr. tie = tsie) f. lat. (masticatio, v.
masticáre, kauwen) kauwing, het kauwen; mastieatorlum, n. nw.lat. kauwmiddel; - pl.
mastieatorla, geneesmiddelen, die gekauwd
worden; - fliastigadour, m. fr. (spr. -doér) soort
van paardengebit, mondstuk uit kogeltjes en
ringen bestaande, om het paard te doen schuimen, kauwgebit.
Aastik, m. (v. 't gr. mastichè, v. masdsthai,
kauwen, omdat men het om zijne welriekend heid kauwde; fr. mastic, it. mástice) bleekgeel,
welriekend hars van den m a s t i k b o o m
(Pistacia lentiscus, L.), inz. op het eiland Kreta enz. ; ook soort van kleefdeeg, steenlijm bij
de beeldhouwers; - mastikkruid, z. v. a. m ar u m.
Mastikot, massecotte n. (sp. mazacote) soort
-soda; ook koningsgeel, zekere verfstof (fr.
1

-

massicot).

masturbeeren, z. v. a. m a n u s t u p r e e r e n; - mastupratie, ook masturbatie, f. z. v. a.
manustupratie.
Masulipatnams, pl. (naar de engelsch-hindostansche stad M a s u 1 i p a t n a m) voor-ind.
katoenen zakdoeken van fijn, bont sits.
Masur.ka of maslirek, f. (pooisch mazurek,
russ. mazurka, naar de M a z u r e n of M as u r e n, bewoners van het voorm. hertogdom
Masovië) poolsche nationale dans in 3/6 maat; masurisch, masurkiseh, adj. tot dien dans behoorende, daarmede overeenstemmende.
Mat, 1) m. fr. (spr. ma) mast, mastboom; mát de cocagne, z. c o c a g n a.
Mat, I. 2) voorm. vierkante zilvermunt in
Spanje, spaansche mat of matte,
iets meer dan 2 gld.
Mat, 3) (fr. mat = machteloos, moe) n. in het
schaakspel: zet, die den koning zoodanig schaak
geeft, dat hij niet van plaats kan veranderen
zonder zich aan een nieuw schaak bloot te stellen.
Mata, z. mate.
Mata, mal. 386 d.G.; ook: oog; - mala hart',
d. i. oog van den dag, zon.
Matabis, pl. voor-ind. zijden stoffen met zilverdraad doorweven.
Matador, m. sp. (v. matar = lat. mactáre,
slachten, dooden, mactdtor, dooder) eig. doodslager, stierdooder, hij, die in stierengevechten
het dier moet dooden; oneig. hooge troef in het
kaartspel, hoofdtroef, b. v. s p a d i 11 e, m an i l l e en basta zijn de (3 eerste) m a t ad o r s; ook kranig, aanzienlijk, gewichtig man,
iemand van rijkdom, invloed enz. ; - fauxmatadors, m. pl. (spr. to-) in het omberspel de troeven,
die van m a n i 11 e af op elkander volgen.
Matseologie, f. gr. (van mátaios, a, on, ijdel,
nietig) onnutte praat, gesnap ; - matwonomatologie, dorre bovennatuurkunde der oude scholastieken; - matwopceie, f. vruchteloos, ijdel
doen of pogen; - matmoponie, f. vergeefsche
moeite of arbeid; - matwosophie, ijdele, nietsbeduidende wijsheid; - mata oteehnie, I. ver
verloren kunst.
-gefsch,
mataglap z ij n, mal. een oog rood van woede
hebben.
Mátalan, voor-ind., soort van kleine fluit, waarmede de dans der Bajaderen begeleid wordt..
Matamata, f. surinaamsche schildpad.
Matamóre, m. fr. (eig. een personage uit de
spaansche blijspelen, the zich beroemt op zijne
heldendaden tegen de Mooren) pocher, snoever;
schuimlooper, tafellikker; onderaardsche kerker ter opsluiting van de slaven des nachts.
Matant, f. (fr. ma tante) tante, vgl. mameer o.
m a m a.
Mata sampi, mal. spiegelei.
Matasse, f. (ital. matassa) ruwe zijde, grége.
Matassin, m. fr. (spr. -sen ; van het sp. en
oud-eng. matachin) kromme-sprongen-maker,
potsenmaker; - matassins, pl. mommendans,
dans van vermomde, als hansworsten gekleede
dansers met houten zwaarden enz. ; - matassi-
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naden, f. pl. potsen, malle kuren, zotte gebaren;
— matassineeren, (fr. malassiner) kromme sprongen maken, potsen maken.
Matatan, m. groote trommel der Indianen en
Negers.
Mataziette, f. fr. (spr. matazjét') soort van
dynamiet (z.ald.). !,
Match, f. eng. (spr. metsj) partij, weddenschap,
wedloop, wedstrijd, wedren; bij 't schaakspel:
wedspel tusschen twee spelers, dat over ver
partijen loopt; bij wedrennen: private-scheidn
wedren tusschen twee paarden.
Mate, matenita of mate, f. (ook Paraguay
t h e e, van Ilex paraguayensis) sp. een aan
theine verwant alkoloid bevattende geliefde
drank der Z.Amerikanen.
Matelot, m. fr. (spr. mat'ló; waarsch. voor
materot, materos, v. 't lat. mallarius, iemand,
die op eene mat (in eene hangmat) slaapt, v.
malta, mat, hangmat; v. a. minder goed van
het nederl. m a a t, makker) matroos, zeeman;
jongenskleed, waarbij broek en buis vereenigd
zijn, soort dameshoed; — matelotage, f. matrozenloon, g a g e; — matelote, f. matrozenkool,
matrozensoep, eene spijs van tot r a g o u t gekookte visch met zout, peper, uien, wijn enz.;
ook fransche matrozendans in 3/4 maat; — d la
matelote, op matrozenwijs, zeemansachtig.
Matenita, z. m a t e.
àter, f. (pl. matres) lat. eig. moeder (van
eene kerk), moederkerk, in tegenst. met f i 1 ia a 1-k e r k; Chem. zilver; ook moerschroef; —
repetitio est mater studiorum, herhaling is de
moeder der studiën; — alma mater, eerwaardige
moeder, eerenaam voor hoogescholen; — mater dolorósa, de moeder der smarten, een beeld
der neergebogen moeder des gekruisigden Jezus;
— mater dura, z. dura mater; — mater f amilias,
huismoeder; — mater gloriósa, de roemrijke moeder, Maria; — mater pia, Med. het dunne hersenvlies; — matres lectionis, pl. eig. leesmoeders;
leesmiddelen, ingelaschte hebreeuwsche letters;
— matérn, adj. (lat. matérnus, a, um) moederlijk;
— matérna, n. pl. Jur. moederlijk erfdeel; — matérne, z. v. a. m a t r ij s ; — materniseeren (spr.
s=z) barb.lat. (fr. materniser) naar de moeder
aarden; moederlijk handelen; — materniteit, f.
nw.lat. (fr. maternité) moederschap, moederlijke
waardigheid, moederstaat; — materniteitsprincipe, Jur. de grondstelling, dat een buiten echt
geteeld kind door de moeder moet onderhouden worden; — Maternité, f. fr. naam der kraamvrouweninrichting te Parijs.
Matérie, f. lat. (materia) grondstof, stof, inz.
in tegenst. van den v o r m, alsook van den geest
of de kracht; inhoud, onderwerp, b.v. eener redevoering; ook etter; — materia albuminósa, eiwitstof; — materia chirurgica, f. leer van de geneesmiddelen der heelkunde; — materia medica, f.
artsenijleer of -kunde, kennis der geneesmiddelen
en hunner werkingen; — materia morbi of m. peecans, ziektestof; — materiaal (lat. materiàlis, e) of
materieel (fr. materiel) adj. lichamelijk, stof
stof eener zaak betref -felijk;stobvand
wezenlijk, gewichtig, zakelijk (in te--fend;
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genst. met f o r m e e 1); ook plomp, grof;
lichamelijk, zinnelijk (in tegenst. met s p i r itueel, ideaal); - materieele inter e s t e n, zakelijke, wezenlijke of ook lichamelijke, het zinnelijk aanzijn betreffende belangen,
voordeelen; — materiaal, materieel, als subst. pl.
bestanddeelen, de te bearbeiden stof; geschut;
in samenst. b. v. bouw-materialen,
bouwstoffen, bouwbehoeften, de noodige voorwerpen om te bouwen; s c h r ij f-m a t e r ia 1 e n, schrijfbehoeften enz. ; — materiàle delicti,
lat. het stoffelijke tot de misdaad, alles wat tot
de stoffelijke uitvoering der misdaad behoort;
— materiaal-rijk, (hgd. m a t e r i a l-r e i c h)
z. v. a. m i n e r a a l-r ij k; — materiaal-waren,
(hgd. material-waar en) ruwe waren uit
het planten- en delfstoffenrijk (specerijen); —
materialist, m. nw. lat. wie in zulke waren handel drijft, een specerijhandelaar, kruidenier; in
de wijsbegeerte: aanhanger van het materialisme
n. stofleer, geestloochening, d. i. die leer, welke
elk zelfstandig bestaan van den geest loochent,
alle geestelijk leven als eene bloote werking der
stof (m a t e r i e) beschouwt; — historisch m., leer
dat de techniek, de productiekrachten, de grondslag zijn van de maatschappij, dat zij in voort
ontwikkeling zijn en dat de nieuwe-duren
techniek de oude overwint; — materialistisch,
adj. volgens deze leer, die leer toegedaan; —
materialiseeren (spr. s=z) als stoffelijk aannemen, beschouwen of onderstellen, verlichamelijken; — materialiteit, f. lichamelijkheid, stoffelijkheid, eigenschap der stof; het bestaan uit
louter stof; — materialiter, adv. stoffelijk; zakelijk, wezenlijk, volgens aard, wezen of inhoud
(in tegenstelling met formaliter).
matern, materna, materniteit, z. m a t e r.
Matfots, m. lafferd (uit het dui. genomen).
Mathèma, n. gr. (van mathein, manthanein,
leerera, beoefenen) eig. het geleerde, kennis, wetenschap; leerstelling, inz. uit de wiskunde; —
— mathematlka, m a t h e m a t i e k (gr. mathematíké, stil. téchne, kunst, v. mathématikós, ê
on, tot de wetenschap, inz. tot de wiskunde behoorende, van máthéma, het geleerde enz., pl.
mathémáta, getallenleer en meetkunde, of wiskunde) of mathésis, f. eig. wetenschap bij uitnemendheid, leer van de grootheden, van de ruim`
te- en getallengrootheden, stelkunde, meetkunde,
wiskunde; — mathematicus, m. wiskunstige, wiskunstenaar, meetkundige ; — mathemátisch, adj.
tot de leer der grootheden behoorende, wiskunstig, meetkunstig; onomstootelijk, zeker,
uitgemaakt, ontegenzeggelijk; m a t h e m at i s c h e g e o g r a p h i e, wiskundige aardrijksbeschrijving (vgl. g e o g r a p h i e); —
mathèsis applicàta, f. toegepaste wiskunde, die
de leer der zuivere mathesis op bijzondere voorwerpen toepast en tegelijk hunne andere eigenschappen in aanmerking neemt; — mathésis pura,
zuivere wiskunde, die de grootheden op zich
zelve beschouwt, zonder de andere eigenschappen der stof in aanmerking te nemen; — mathésis
intensórum, wetenschap der afmetingen van onlichamelijke zaken, b. v. deugd, waarheid enz.;
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— mathesiologie, f. wetenschapsleer, wetenschap
van het onderwijs.
Mathilda, f. vr.naam (oudd. Machthilt, Mechthild, oudhgd. Mathilda, v. ma/it, m a c h t, en
hilta, hiltja, strijd, kamp) de machtige strijdster,
krijgsheldin, heldin.
Mathurinen, z. Trinitariërs.
Itatico of matiea, f. uit de bladeren van een
peruaanschen boom (Arthante elongata) bereid
geneesmiddel tegen g o n o r r h ce a (z. aid.);
vandaar matico-injectie (spr. tie=tsie) f. inspuiting van matico.
Matière, f. fr. (spr. matjèr') de stof, m a t er i e, z. aid. ; — matières premières, grondstoffen.
Matin, m. fr. (spr. —ten) 1) (provenc. mall, it.
mallino, van 't lat. matutinum, scil. tempus,
ochtendtijd) eig. morgen, ochtend; morgenrok,
wijde ochtendmantel; 2) (fr. mátin, provenc. en
sp. mastin, it. mastlno, eig. huishond, huisgenoot)
herders- of slagershond; als scheldwoord : lummel, leelijkerd; — matinal, adj. fr. vroeg opstaande; — matinée, f. eig. morgentijd, voormiddag;
morgenbijeenkomst, voormiddaggezelschap; ook
ochtendjapon; — matinée musicale, muziekpartij
in den middag;— matinee, pl. fr. (spr. matién'; van
het lat. matutinae, scil. horae, de eerste uren van
den dag) bij de R. Kath. vroegmetten, metten;
— matins f rancaises (spr. — f ransèz') eig. fransche
metten, de moord van den St.-Bartholomeusnacht, 24 Augustus 1572.
Matrás, f. (mid.lat. matrallum, mataratium,
mataritium, it. materasso, materassa, oudfr.
wateras, nw.fr. matelas, sp. almadraque, provenc.
almatrac, v.'t arab. mathrah, plaats, waarheen iets
geworpen wordt, van thans/za, heenwerpen; v. a.
van het lat. mastruca, schaapsvacht) met haar,
zeegras en dgl. gevuld en doornaaid onderbed,
haarbed, haarpeluw; — matras, m. fr. (spr. matrá)
Chem. destilleerkolf.
matres lectiónis, z. ond. m a t e r; — matriarthaat, n. moederrecht, moederregeering, oud
familierecht, waarbij de kinderen aan den stam
der moeder, niet aan dien des vaders behooren;
— matricida, m. moedermoorder; — matrieidlum,
n. moedermoord.
Matriee, f. fr., z. ond. m a t r i x.
matricula, f. lat. (verklw. v. matrix), hgd.
matrikel, n. fr. matricíile, f. inschrijfboek, naam
naamrol, register van de leden, waaruit een-lijst,
genootschap, eene sociëteit, enz. bestaat; bewijs van inschrijving op hoogescholen; ook lijst
der inkomsten van eene geestelijke of wereld
bediening; lijst der lidmaten of parochianen-lijke
eener kerk, alsmede der gedoopten, overledenen
en gehuwden; — matriculaire aanslag, m. (hgd.
matricular-anschlag) weleer : bepaalde aanslag
in manschappen en geld, welke iedere duitsche
rijksstand volgens de daarvan opgemaakte lijst
(het r e i c h s-m a t r i k e 1) moest voldoen;
— matriculaire bijdragen, pl. (hgd. matricularbeitrdge) bijdragen, welke iedere duitsche bondsstaat tot de algemeene bondsuitgaven in ver
-houding
zijner krachten te leveren heeft.
flatrijs, z. ond. m a t r i x.
l[atrimonlum, n. lat. (v. mater moeder) echt,
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huwelijk, echtestaat, huwelijksleven; — matrimonium ad morganaticam, z. m o r g a n a t i -

c a; — matrimonium claudicans, onvolkomen (eig.
hinkend) huwelijk;— m. conscientiae, gewetenshuwelijk, z. manage de conscience; — m. illegitimum,
onwettig huwelijk; —m. instauratum, hersteld huwelijk; —m. legitimum, wettig huwelijk; —m. levirátus, z. l e v i r a a t s-huwelijk; — m. putativum, vermeend huwelijk; — m. ratuur, ware
kerkelijke echt; — matrimoniaal, adj. (later lat.
matrimoniális, e), wat tot het huwelijk behoort;
— matrimoniallén, n. pl. huwelijkszaken.
matriseeren (spr. s=z), barb.lat. naar de
moeder aarden; vgl. m a t e r. .
matrix, f. lat. (van mater), moeder, moederdier, wijfje; baarmoeder; stam, oorsprong, bron,
oorzaak; openbare lijst, stamregister; — matrijs,
f. (v. 't fr. matrice) metaalmoeder, gietmoeder,
bij lettergieters de koperen vormen, die door
het inslaan van de p a t r ij s of den stempel
ontstaan is en waarin daarna de drukletters
worden afgegoten; ook muntstempel bij het
muntwezen; moerschroef; moedermaat, moe dergewicht, proef- of ijkmaat, proef- of ijkgewicht, legger of slaper, gerechtelijke hoofd- of
modelmaat en -gewicht voor alle andere, standaard; in de galvanoplastiek eerste kopernederslag op het origineel, welke tot vorm voor de
latere afgietsels dient.
Matrologlum, n. nw.lat. stadsboek, gemeenteboek, wijkregister.
Matrone, f. lat. (matron, gehuwde vrouw, inz.
van voornamen stand, van mater, moeder) aan
eerwaardige, deftige, bedaagde vrouw;-zienljk,
— matronalïa of matronaliën, n. pl. oud-rom.
feest, door de m a t r o n e n op den lsten
Maart gevierd; — matroniseeren, nw.lat. (spr.
s = z) tot eene matrone maken, eerbaar, deftig,
ook lijvig, gezet maken.
Matroos, m. (deensch en zw. macros, hgd. matrose, van fr. matelot, voor materos, materot, z.
m a t e 1 o t) zeeman, die onder de bevelen van
den kapitein en de stuurlieden het scheepswerk
doet, de m a n ce u v r e s helpt verrichten; —
matrozen pressen, d.i. met geweld
voor den zeedienst werven.
Matruèlis, m. lat. (scil. frater, broeder ; -v.
mater, moeder) moederbroederszoon; pl. matruéles, moederbroederskinderen, verwanten
van moederszijde.
matsen, (van fr. mace, masse strijdhamer)
dooden.
matteeren, (it. manare, fr. matir) mat, dof
maken, ongepolijst laten; witkoken (het zilver);
matslijpen (het glas); — fr. mater, schaakmat zetten, plagen.
Matter, f. eng. aangelegenheid, zaak, z. onder
f a c t.
Matthwus en Matthias, hebr. (Matthai, v.
nathán, geven) manen.: een geschonkene, eene
gave Gods; — matthiér, m. hoogd., halve m ar i ën-groschen = 21/2 cent (oorspr. in
Goslar gemunt, met het beeld van den heiligen
M a t t h i a s).
Matto, m. ital. gek, nar.
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Mattoleln, U. Phot. mat vernis, bij 't re toucheeren van photographieën in gebruik.
matureseeeren, lat. (maturescére) rijp worden,
rijpen; — matureeren, lat. (maturàre, van malurus, a, uin, rijp) rijp maken, tot rijpheid brengen;
bespoedigen, bevorderen; — maturantia (spr. ti
= ísi), pl. Med. middelen, die de ettering, rijp
begunstigen; — maturàtie (spr. tie=tsie),-wording
1. bespoediging; het rijp worden, rijping; ettering; — maturatio, f. lat. Bot. het rijpworden; ook
tijd van rijpheid; — maturatief, adj. rijpheid bewerkend of bevorderend; — maturiteit, f. (lat.
maturitas) rijpheid, volwassenheid.
Matusjka, f. russ. moedertje.
matutine, f. lat. (matutina, stil. hora, v. matu'inus, a, um, vroeg, wat in den vroegen ochtend
geschiedt) vroegmis in de R. Kath. Kerk, vroeg
eerste katholieke getijde (vgl. horae-metn,h
eanonicae) z. matin ; — matutinaal, adj. (later lat.
matutinalis) vroeg, 's morgens vroeg, tot den
vroegen ochtend behoorende.
Maubois, m. fr. (spr. moboá) lyoneesche stof
voor mansrokken.
Maultrommel, f. hgd. mondtrom.
Maund, n. eng. (spr. maand; v. voor-ind. en
perz. man) voor-indisch handelsgewicht, in Bombay = 12,70 kilo, in Calcutta = 37,32 kilo, in
Madras 11,34 kilo.
Maune, f. gewicht in Voor-Indië, ongeveer
— 24 kilo.
Maurelle, lakmoes-kroton, z. v. a. croton iincíorium, z. k r o t o n.
Mauritanië, f. lat. (Mauritania, v. mauri, de
mooren) het land der M o o r e n in N. Afrika, in
de oudheid dus geheeten; — Mauritius, en
daarvan Maurits, manse.: de moorsche, donkerkleurige.
Mauser, nl. soort geweer, genoemd naar den
fabrikant.
Mausjel, m. joodsch (hebr. mósjêl, deelwoord
V.
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— max d'or, voormalig beiersch goudstuk met
het beeld van Maximiliaan = f 8,35.
Max llen, f. pl. lat. (maxillae, van den sing.
maxilla) kinnebakken, kaken; — maxillair, adj.
(maxillàris) de kinnebakken betreffende of daartoe behoorende.
Maxim., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. J. Maximowitz te St. Petersburg.
Maxima, z. ond. maximus.
Maxime, f. fr. (van 't lat. maxima, scil. regula,
hoogste regel) algemeene stelling, dienende tot
regel in zake van zeden, tot grondslag in de
wetenschappen enz., grondstelling, zelfgekozen
wijsheidsregel of maatregel, maatstaf, richtsnoer,
waarnaar men handelt, bepaalde meening, leerspreuk.
Maximgeweer, n. snelvuurgeweer, naar den
uitvinder geheeten.
Maximiliaan, mansn.: afgeleid van het lat.
maximus, de grootste, allergrootste, of uit
Maximus JEmiliánus samengetrokken.
maximus, a, um, lat. (superl. van magnus,
groot) de. of het grootste, allergrootste, hoogste,
enz. ; — maximum, n. lat. grootste, hoogste,
grootste hoeveelheid; hoogste prijs, hoogste verkoopprijs, hoogst getal; — maxima, f. Muz.
grootste of langste noot van acht geheele maten,
in oude muziekstukken; — maximeeren, nw.lat.
op het hoogste drijven of doen stijgen, b.v. koopwaren;— maximaal-thermometer, m. zelfregistreerende warmtemeter, die de hoogste temperatuur
aangeeft, die binnen zekeren tijd heerschende
is geweest.
Maxwell, El. eenheid van magnetische kracht;
vgl. g a u s s; de praktische eenheid is ,,weber.'!
Maya, f. sp. (spr. maja) de meikoningin (een
jong meisje, dat op zon- en feestdagen in Mei
opgesierd en op eene soort van troon, in de straten opgericht, wordt gezet, omgeven van vele

masjal, heerschen) heerscher, heer; gem. meisjes, den voorbijgaanden eene gift vraagt,

scheldwoord voor eenera Jood (in deze toepassing waarsch. een verklw. van Mosjeh, Mozes);
— mausjelen, gem. joodsch spreken.
Mausolëum, n. lat. (van 't gr. Mausóleion)
prachtig grafteeken of praalgraf, eeretombe,
vorsteljk pronkgraf, zooals koningin A r t em i s i a ter eere van haren overleden gemaal
M a u s ó 1 u s, koning van Karië, in haar hoofdstad Halikarnassus omstreeks 350 jaren vóor
Chr. liet oprichten.
maussade, adj . fr. (spr. mossaad' ; van mal en
't oudfr. sade = lat. sapidus, smakelijk, wijs)
laf, smakeloos; morsig, slordig, ongeschikt,
lomp; knorrig, gemelijk; — maussaderie, f. gemehlkheid, onaangename manieren.
Maui, f. (dui. maat) tol, weggeld.
Mauvals-plaisant, m. fr. (spr. mowè plèzán; v.
mauvais, slecht, en plaisant, grappenmaker vgl.
p 1 a i s a n t) laffe, zotte of onbetamelijke grappenmaker; — mauvais- sujet, n. fr. losbol.
Mauvelne, f. (v. eng. mauve, paars, violet, lila)
door Perkins ontdekte vioolblauwe anilinekleur.
Mayors, z. M a r s.
Max, mansn., verkort van Maximiliaan;

om zich gemeenschappelijk te vermaken; van
arab. bahidja, de schoone); ook jong, licht
meisje = g r i s e t t e; — Mayo, m. galant-zing
heertje; pronkertje, modegek uit den middenstand = d an d y.
Mayo, moyo, m voormalige port. korenmaat
van Iverschifiende grootte; te Lissabon =
830,45 liter.
Mayonnaise, f. fr. (spr. majonéz') gerecht bestaande uit koud vleesch of visch met zoogenaamde mayonnaise-saus, f. die hoofdzakelijk
bestaat uit dooreengeroerde eidooiers en olie en
witte c o u 1 i s (z. ald.) met verscheiden pikante toevoegsels.
Mayor, m. eng. (spr. méjur; van 't lat. major,
de grootere; vgl. m a i r e) burgemeester (vgl.
l o r d-m a y o r); — mayoress, f. vrouw van den
burgemeester; — mayorál, m. sp. eerste herder bij
eene merino-kudde; opziener eener meierij of
pachthoeve; z. v. a. eonducteur; — mayordómo, m. sp. (= lat. major domus, z.
ald.) huishofmeester; beheerder van een goed,
oppertoeziener, intendant.
Mays, z. maïs.
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Mazaganboon, f. meiboon, eerre soort van
groote tuinboonen, die reeds in Mei eetbaar zijn
en vooral in Engeland zeer gezocht zijn.
Mazagran, m. fr. koffie met selters- of suiker
wat cognac of likeur (in een glas voor -watern
-gedin).
Mazarináde, f. pamflet, tegen den kardinaal
Mazarin gericht.
Itazetta, f. it. schouderbedekking van den
paus, van rood fluweel of moiré.
Mazétte, f. fr. slecht, mager paard, karrepaard,
knol; oneig. gemeen, laaghartig, lui mensch; inz.
slecht speler, kruk, stumper.
Mazier, f. oudfr. (maisiére, lat. maceria) muur,
nis (in Zuidned.).
Haziton, Magito, naam van een voormalig
kermisreiziger.
Mazoet, f. petroleumresidu, z. a s t a t k i.
l[azuliet, f. mal. sloep.
Mazurka, z. masurka.
Mazzen, joodsch (van 't hebr. mazzáh, iets
zoets of ongezuurds, gew. pl. mazzóth) " ongezuurde paaschkoek, paaschbrood, z. s e d e r.
Mazzo, m. it. (sp. mazo) bundel, pak; in Constantinopel: 50 stuks, van waren gebruikt.
Asbok, mal. geplaatst voor een naam beteekent
„moeder" : mbok Sidin = de moeder van Sidin.
Mehx., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Michaux (gest. 1802).
mé-, mes-, fr. voorlettergreep (ontst. uit het
lat. minus, minder) mis-, on-, wan-, ver-, zie b. v.
mécompte, mécontent, mégarde,
m é s a i 1 1 i a n c e.
mea culpa, lat. (het is) mijne schuld, door
mijn toedoen; - mea gratia, mijnentwege, mijnenthalve, mij ten gevalle ;

-
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lijk, handwerksmatig; vlug, vlot, tot gewoonte
geworden, als van zelf, zonder nadenken, b.v.
iets mechanisch verrichten; tot de mechanica behoorende; - mechanische wetens c h a p p e n, de verschillende deelen of afzonderlijke wetenschappen der m e c h a n i k a.
(z.ald.); - mechanische kunsten,
handkunsten; - mechanisch b e w ij s,
bewijs dat door instrumenten en handgrepen
gevoerd wordt; - mechanische m a c ht e n, de bewegende krachten, de 6 eenvoudige
werktuigen, tot welke alle andere teruggebracht
kunnen worden: de hefboom, rol, het windas,
hellend vlak, de wig en schroef; - mechanisme,
n. nw.lat. inwendige inrichting of kunstige samenstelling van een werktuig, drijfwerk; bewerktuiging; - mechanograaf, f. werktuig .om te
leeren schrijven zonder pen; - mechanographie, f. kunst om zich daarvan te bedienen (ook
m e c h a n o g r a p h i e k); werktuiglijke schil
-derkunst;mchaolgi,f.erdmchns
of kunstwerktuigen; - mechanothérapie, f. geneeswijze door (gymnastiek)toestellen, Zandergymnastiek, heilgymnastiek; - mechanurgie, f.
werktuigmakerskunst; ook dat gedeelte der
heelkunst, dat de werktuigelijke hulpverleening
betreft; - mechanürg, m. instrumentmaker,
werktuigmaker.
mechant, adj. fr. (spr. mesján; oudfr. mescheant, partic. van mescheoir, slecht vallen, misvallen, v. mes, minder, en cheoir, choir = lat. cadére, vallen, dus eig. misvallend of slecht uitvallend) slecht, ondeugend, laag, gemeen, boosaardig, schandelijk, schelmsch, moedwillig; als
subst. deugniet, schalk, slimme gast; - mechan-

mea memoria, z. eet, f. (spr. mesjans'té) boosheid, boosaardig

ond. memoria.
Meat, n. eng. (spr. miet) vleesch (als spijs);
preserved (spr. prieserv'd) meat, geconserveerd
vleesch voor export (inz. uit Amerika ingevoerd); - meat-biscuit (spr. biskit), vleeschbeschuit, soort tafelbouillon.
meatus, m. lat. (v. meáre, gaan)^gang; - m.
auditorius, gehoorgang.
me Castor ! me Hercule 1 (of me Hercle 1) lat.
bij Castor ! bij Hercules 1 uitroepingen bij de
Romeinen om te bevestigen, te bezweren, de
eerste vooral bij de vrouwen, de laatste enkel
bij mannen in gebruik, z. v. a. ita me Castor, me
Hercule juvet 1 zoo waarlijk helpe mij Castor,
Hercules.
Mechanceté, z. ond. m e c h a n t.
Mechanica, mechaniek, f. (gr. mèchanikë, scil.
téchne, v. mëchánè, hulpmiddel, werktuig) wetenschap van de wetten, krachten en hulpmiddelen, die de beweging der lichamen bepalen, bewegingsleer, waarvan de onderdeelen
zijn: statika, hydrostatika, dynamika, hydrodynamika, hydrau1 i k a enz. ; werktuigkunde, leer der machines;
ook inrichting, samenstelling, bouw van eene
machine enz. ; - mechanicus, m. werktuigkundige, vervaardiger van machines, instrumenten;
ook handwerksman; - mechanisch, adj. (gr.
mechanikos, è, ón), werktuigkunstig, werktuig-

-

heid, laagheid; slechte, gemeene streek, boevenstreek, moedwil, guiterij.
Mêche, f. fr. (spr. mèsj') lont, pit (eener lamp);
haarlok.
Mechitaristen, m. pl. genootschap van armenische Christenen op het eiland St.-Lazaro, in
de nabijheid van Venetië, gesticht door den
Armeniër M e c h i t a r (d. i. trooster) in 1701,
ter wederoprichting en verbreiding van de ar
taal en letterkunde.
-menisch
Mechoacána, f. (sp. mechoacán, spr. roetsj-;
van de mexicaansche provincie M e c h o a c a n
of liever M i c h u a c a n, d. i. visschersland,
van 't mexicaansch michin, visch) witte rhabarber, eene soort van winde in Z.Amerika,
welker wortel, ook witte j a l a p p e geheeten, als een voortreffelijk purgeermiddel gebruikt wordt.
Mécompte, m. fr. (spr. mekónt' ; v. mé voor
més = lat. minus, minder, en compte, z. aid.)
rekenfout, misrekening, dwaling, abuis.
Meconium, n. lat. (gr. mekónion, van mékon,
f. slaapbol, papaver) sap van papaver, opium;
kinderpek, kindspek, de eerste taaie zwarte
darmontlasting der pasgeboren kinderen; meconzuur, n. papaver- of opiumzuur; - meconáten, n. pl. opiumzure zouten; - meconine,
f. papaver- of opiumstof, een kristallinisch bestanddeel van opium.
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mecontent, fr. (spr. mekontan' ), z. v. a. m a 1content.
Med., bij natuurwetensch. benamingen, afk.
voor F. K. Medicus (gest. 1809).
Medaille, f. fr. (spr. medálj' ; it. medaglia, sp.
medalla, mid.lat. medalla, medallia, medalia,
halve denarius, ook goudmunt, zie maille; lat.
metallia, v. metallum, metaal) gedenkpenning,
pronkpenning, stuk metaal, geslagen ter gedachtenis van eene uitstekende daad, een gewichtig voorval, ter eere van een beroemd persoon enz., en als munt niet gangbaar; – medailleur, m. (spr. medaljéur) stempelsnijder, plaat-,
vignetsnijder; – medaillist, m. kenner, liefhebber, verzamelaar van gedenkpenningen; – medaillon, n. (spr. medaljo) groote gedenkpenning;
inz. langwerpig rond lijstje, ring of krans, om
schilderstukjes, portretten, naamcijfers enz. in
te plaatsen en als halssieraad der dames te dienen; zulk schilderstukje, portret enz. zelf; – en
médaillon (spr. an–), in den vorm van eenen gedenkpenning; – medálla, f. sp. (spr. medálja)
oude sp. gouden munt = 8 piasters.
Medan, m. sp. zandbank, zandheuvel.
Medárdus, m. nw.lat. (oudd. Medard, fr. Medard, v. angels. Moedh, eer) mansnaam : de eer
dag van St. Médard, 8 Juni,-vole,rntfs.D
is voor Frankrijk en België wat St. Margriet
(20 Juli) voor Ned. is : dag van regen- of droogtevoorspelling.
Meddáh, m. arab. eig. lofprijzer: openbaar
verteller, die in de grootere islamietische steden,
inz. gedurende de r a mad a n-nachten, in de
publieke koffiehuizen met eigenaardige kunst
zijne voordrachten houdt.
Mede, mee, f. (oudd. metu, dui. met, ags.
meodo, eng. mead, oudnoorsch mjodr; vgl. slay.
med. honig, sanskr. madhoe, zoet, honig, gr.
methu, honigwijn) honigwater, honigdrank,
meedrank.
Medèa, f. gr. (Médeia) Myth. dochter van
koning /Eétes te Kolchis, wegens hare schoon
wreedheid vermaard; zij-heid,tovrkuns
wreekte de ontrouw van haar gemaal J a s o n
door het vermoorden harer eigen kinderen.
medésimo tempo en med. modo, it. (medesimo
= fr. même, oudfr. mesme, meisme, provenc.
medesme, smetessme, v. 't mid.lat. metissimus,
metipsissimus, semetipsissimus, dezelfde) Muz.
in vorige of gelijke beweging of tijdmaat.
media (scil. liftera), pl. mediae, lat. (v. medius,
a, um, midden, in 't midden aanwezig) Gram.
middelklanken: de zachte of stemhebbende
letters, zoo zijn b, d, g, zachte ontploffers, v, z
zachte schuringsgeluiden; – mediaal, adj. (later
lat. medialis) in 't midden aanwezig; – mediaal1 jn, f. lat. linea medialis, z. ond. linea; – mediaan, lat. (mediánus, a, um) middelgroot,
middelmatig, b. v. m e d i a a n-p a p i e r; een
boek in mediaan-o c t a a f, een boek of
papier van middelbare grootte; m e d i a a na d e r, de middelader, tusschen de lever- en
hoofdader; m e d i a a n-z e n u w, -ader; zenuw en bloedader, die in het midden van de
binnenvlakte van den arm verloopen; ook: even-

wijdig met of voor de as (tegenover lateraal); –
mediair, adj. fr. middelst, in het midden staande ; – medianotte, it. medianoehe, sp. middernachtelijk feest; – mediánte, f. (v. 't lat. mediàre, doormidden deelen, ook bemiddelen, vgl.
m e d i ë e r e n) Muz. middeltoon tusschen den
grondtoon en haar quint, de terts ; – mediánte,
lat. door middel van, b. v. mediante juraménto,
door middel van eenen eed; – mediante i-nventario, onder beneficie van inventaris; – mediaat, adj. middellijk; niet rechtstreeks; –
mediàtor of fr. mediateur, m. middelpersoon,
middelaar, bemiddelaar, scheidsman, scheidsrechter; in het quadrille-, tarokspel: degene,
die een zijner kaarten tegen eenen heer ruilt,
welken hij aan een anderen speler vraagt; ook
die heer zelf; – mediatorisch, adj. bemiddelend,
door tusschenkomst verzoenende; – mediàie
(spr. t=ts), f. nw.lat. bemiddeling, tusschenkomst, voorbede; – mediatie-acte, f. oorkonde
van bemiddeling; – mediatiseeren (spr. s=z),
onmiddelbare rijksstanden aan de opperheerschappij van een anderen staat onderwerpen;
gemediatiseerde vorsten zijn de
voormalige onmiddellijk van het rijk afhankelijke duitsche vorsten, die deels door de Napoleontische wereldheerschappij, deels door
besluiten van het Weener Congres hunne souvereiniteit verloren en slechts zekere rechten
behielden, b. v. om bij het aangaan van huwelijken evenboortig te zijn met prinsen van regeerende huizen; – mediatiseering of mediatisatie
(spr. –za-tsie), f. middelbaarmaking, opheffing
der rijks-onmiddelbaarheid in Duitschland, ver
een zelfstandigen staat in een-anderigv
afhankelijken; – mediatief, adj. bemiddelend,
inz. Gram. een werkwoord (verbum), dat
eene handeling voorstelt, die een voorwerp vordert, als s 1 a a n, z o e k e n, het tegengest.
van i m m e d i a t i e f; – mediastinum, n.
nw. lat. Anat. middelvlies, middelschot, vlies,
dat de borstholte in twee gelijke deelen deelt; –
mediastinitis, f. Med. ontsteking van dat vlies.
Medicabel, z. ond. m e d i c u s.
Medieágo, m. nw.lat. (lat. médica„ scil. herba,
gr. mediké poa, d. i. medisch kruid, van het
landschap M e d i ë in Azië), rupsklaver,
luzerne.
Medicament, medicijn enz., z. ond. m e d ic us.
Medici, pl. (spr. meditsji) een inz. in de 15e
en 16e eeuw machtig en door kunstzin uitmuntend florentijnsch geslacht; – medicische
of medieelsche Venus, z. V e n u s.
Medicus, m. lat. (van medéri, genezen, hee
geneesheer, dokter; 1 ij f-m e d i c u s,-len)arts,
lijfarts van een groot heer, pl. medici, artsen,
geneesheeren; – medieàbel, adj. lat. (medicabilis,
e, v. medicá ri, genezen) geneesbaar, heelbaar;
– medical, adj. fr. geneeskundig; – service (spr.
servies) médical, geneeskundige dienst; – medicamént, n. lat. (medicaméntum en medicámen)
artsenij, geneesmiddel; – medicáster, m. nw.lat.,
onkundig geneesheer, kwakzalver, lapzalver;
– medieasterij, f. kwakzalverij ; – medice, adv.

MEDICUS.

-- 768 —

lat., geneeskundig, naar het voorschrift van
den arts; - medleátle (spr. t = ts) f. (medicatio) genezing, kuur; - medicijn, f. (lat. medicina) artsenij, geneesmiddel; - medicina,
f. de medicijnen, de artsenijkunde, geneeskunde; - medicina forénsis, gerechtelijke geneeskunde met uitsluiting der geneeskundige
politie; - medicina legalis, wettelijke geneeskunde, kennis der wetten óp het uitoefenen
der, geneeskunde, op het geneeskundig toezicht, enz. ; - medicina. menus, artsenij van
den geest; oneig. voor verstandsleer, denkkunst ; - medicine doctor, afgek. M. D. leeraar
of meester der geneeskunde, geneesheer; medicinae practicus, uitoefenend, practiseerend geneesheer; - medicinaal, adj. (lat. med i c indlis, e), geneeskundig, geneeskrachtig, heelend, genezend, tot de artsenij behoorende ; inedieinaal-college, gezondheidsraad, commissie
Tan geneeskundig toevoorzicht; - medieinaalgewicht, apothekersgewicht, naar hetwelk de
apothekers hunne artsenijen wegen; het medicinaal pond is = 0,375 kilo of ned. pond en
wordt verdeeld in 12 onsen, het ons in 8 drachmen, het drachme in 3 scrupels, het scrupel
in 12 greinen; - medielneeren, nw.lat. (medieindre, sp. medicinar, fr. médiciner, artsenij
geven) artsenijen of geneesmiddelen gebruiken,
innemen; - medieiniseh, medisch, adj. tot de
artsenij of tot de geneeskunde behoorende,
geneeskundig, heelkrachtig (o f cineel), wat den
arts betreft; - medische politie, z. p o 1 i t i e; medieochirurg, m. lat.-gr. wondarts, the tegelijk
inwendige kwalen behandelt;-medieophilanthrópisehe sociëteit (te St.-Petersburg) vereeniging
en inrichting tot verpleging van arme zieken; medieomanie, f. lat.-gr., artsenijwoede, overdreven zucht tot geneesmiddelen; - medicomeehaiiiseh instituut, n. Z a n d e r i n s t i t u u t, z. a.
mediteren, later lat. (mediare, bemiddelen;
ook middendoor deelera, halveeren, in twee
helften scheiden; - mediéteit, f. (mediétas,
midden) middelbaarheid, uit drie leden bestaande, gedurige evenredigheid b. v. 9: 3=3: 1 ;
- mediétas linguae, f. lat. taalhalveering, engelsche benaming voor een gerechtshof, voor
de helft uit inlanders en voor de helft uit. bui
bestaande.
-tenladrs
Medimnus, m. gr. (médimnos) voornaamste
maat voor granen bij de oude Grieken; ongeveer = 52,5 liter.
medio, z. medium.
mediocre, adj. fr. (van 't lat. mediócris, e,
van medius, midden, in 't midden aanwezignis adv. lat. médiócre en mediocriter) middel
tamelijk; - medioerfst, m. barb.lat.-matig,
middelmatige, mensch van middelmatige bekwaamheden; - mediocriteit, f. (lat. mediocritas)
middelmatigheid; middelweg, het juiste midden.
medisanee, z. ond. mediseeren.
medisch, 1) (van medéri, genezen), zie ond.
medicus; - 2) (van Medië, een land
,ler oudheid, in Azië), wat tot Medië of zijne
nwoners behoort; als subst. n. eene der vier
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hoofdtalen van het oude perzische rijk (de andere waren het Pehlwi, Zend en Assyrisch), die
te Ekbatana, de hoofdstad, werd gesproken; medische trompét, oud.gr. rieten muziekinstrument van diepen toon.
mediseeren (spr. s = z), (fr. médire, van mé-,
z. ald., en dire, zeggen) kwaadspreken, achterklappen, verongelijken, aanwrijven, zwartmaken, belasteren; - medisanee (spr. mediza s'),
kwaadsprekendheid, achterklap, verongelijking,
aantijging, zucht tot kwaadverbreiden, schimpzucht.
mediteeren, lat. (meditári, fr. méditer) nadenken, overdenken, overpeinzen, bepeinzen;
iets rijpelijk wikken en wegen, overleggen, bedenken; zich met stille gebeden, vrome bespiegelingen bezighouden; - meditatie (spr. -ta
(lat. meditatio) het nadenken, overden -tsie),f.
beschouwing, bespiegeling; het stil gebed-king,
des harten; - meditatief, adj. (later lat. meditativus, a, um, fr. méditati f) nadenkend, in diep
nadenken, in mijmering of bepeinzing verzonken, afgetrokken.
mediterraan, adj. lat. (medilerranéus, a, um,
V. medius, midden: in 't midden aanwezig, en
terra, aarde, land) middellandsch.
Meditrzna, f. lat. (van medéri, genezen, heelen)
Myth. godin der geneeskunst; - meditrinalla,
n. pl. te harer eere gevierd oud-rom. feest.
Medium, n. lat. pl. media (medius, a, um,
middelst, in 't midden) midden, middelste,
middelweg, middelstof; hulpmiddel, middelterm; middellijke . persoon, bemiddellaar bij
het spiritisme; Gram. het medium,
(scil. verbum) de middelvorm der gr. werkwoorden, die, tusschen den bedrijvenden en

den lijdenden vorm (a c t i v u m en p a ss i v u m) in het midden staande, eene tegenwerking van de handeling op het onderwerp
uitdrukt (vgl. verbum re f lexivum) ; het c i rculeerend medium, gemunt geld; medium tenuère beáli, de gelukkigen houden den
middelweg, of de middelstand is de gelukkigste;
- medium aevum, n. de middeleeuwen, het tijdvak van de 5de tot het einde der 15de eeuw; in medio aevo, in de middeleeuwen; vandaar:
mediawisten, m. pl. (van 't lat. medium aevum)
menschen, inz. schrijvers uit de middeleeuwen;
- medio of in medio, in het midden, b. v. medio
Junii, in 't midden van Juni; - medio, als Kmt.
inz.: in het midden der maand;, wissels, die per
medio zijn getrokken, moeten op den 15den der
maand betaald worden en hebben geen respijt
- medio íutíssimus ibis, lat. sprw.: in-dagen;
het midden zult gij 't veiligst gaan, of de middelweg is de veiligste ; - medius terminus, z. terminus; - in mediam rem of in medias res, in
het midden der dingen, midden in den gang
der handeling; - medilteit, mediétas, z. onder
medieereII.
Medóe, m. fr. roode wijn, naar het landschap
en stadje van gelijken naam in Frankrijk; medoesteen, m. donkerkleurige steen van de
kiezelgroep, die, geslepen zijnde, op den dia
gelijkt.
-mant
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medoperzisch, adj . de Meden en Perzen betreffende.
Medorrho a, f. gr. (v. médos, mannelijk
schaamdeel) z. v. a. g o n o r r h ae a.
Medrésse of medrissa, f. arab. (madras of
medres, medrassat of medreseh, midras, van
darasa, doorlezen, leeren, oefenen) moham.
hoogere school, gymnasium in 't Oosten.
Medsjid, z. metsjed en moskee.
Medsjidje, turk. gouden munt = 100 piasters.
Medsjlis, m. arab. raadsvergadering; – medsjilik, m. volksraad der Tsjerkessen.
medulla, f. lat. merg, pit, kern; – m. spinlis,
ruggemerg; – medullair, adj. (lat. medulláris, e)
mergachtig, tot het ruggemerg behoorende ; –
medullair sarkoma, n. lat. gr. mergzwam; –
medulline, f. nw.lat. mengstof, witte, losse stof
uit het merg van verscheiden planten, inz. van
den vlierboom, afgezonderd; – medullitis, f.
lat.-gr. ruggemergsontsteking; – medulleus,
adj. (lat. medullósus, a, um) mergachtig, vol
merg.
Medusa (spr. s=z) f. gr. Myth. eene der drie
Gorgonen of dochters van Gorgon,
die met Minerva in schoonheid wilde wedijveren, om welke vermetelheid deze hare krul
lokken in slangen veranderde en aan-lend
hare oogen de kracht gaf om ieder, die haar
aanzag, in steen te veranderen. Perseus overwon haar, sneed haar het vreeselijke hoofd af
en leverde dit over aan zijne beschermster Minerva, die het op haar schild plaatste, 't welk
daarom ook het m e d u s a h o ofd heet; N.H.
zeenetel, een naakt wormengeslacht; – medusahoofd, medusa-ster (caput Medusae) zonder
gevormd dier uit het geslacht der zee--ling
sterren; – medusa-palm, f. of p e n t a k r i
i e t, m. leliesteen, eene plantdierversteening.-n
Medwedki, pl. russ. (v. medwiedka, jonge bever
van Kamtsjatka) vellen van jonge zeeotters,
zoo lang zij nog wit zijn.
Meeting, f. eng. (spr. mieting; v. meet, ontmoeten, aantreffen enz.) samenkomst, vergadering, b. v. van jachtgezellen; ook wedren;
verder godsdienstige bijeenkomsten der dissenters in een meetinghouse (z. lager)
of in het open veld (camp-meeting); inz.
openbare bijeenkomst, eerst in Engeland en de
Vereen. Staten van N.Amerika, tegenwoordig
in verschillende landen van Europa gehouden,
waarop onderwerpen van staatkundig, maatschappelijk en godsdienstig belang door deskundigen ten aanhoore van het publiek worden
besproken en besluiten genomen, die den stand
der openbare meening moeten doen kennen; –
meeting-house, pl. vergaderhuis of plaats van
bijeenkomst; bedehuis van een godsdienstig
genootschap in Engeland.
mefiánt, adj. (spr. me/ián; v. me/ier, wantrouwen) wantrouwend ; – mefiance, f. fr. (spr.
me/ianns') mistrouwen, wantrouwen, achterdocht.
Megwra, f. gr. (Mégaira) eene der F u r i ë n,
z. ald.; oneig. voor: een booze vrouw.
Megaërg, n. (gr. megas, groot en erg(on),
werk z. a.), millioen erg, duizend kiloërg, l/lo
KRAMERS-ZONDERVAN.
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Joule; evenzoo zijn megacoulomb, megampere, megadyne, megohm, megavolt = millioen
coulomb, ampère, dyne enz,
Megalanthropogenesfe (spr. s=z) f. gr. (v.
mégas, megalé, méga, groot, ánthràpos, mensch,
en génesis, voortbrenging) kunst om groote of
sterke kinderen te telen; – megalegorie, f. groot
pralerij, het pochen, snoeven; –-sprekij,
megalithen, pl. groote steenen, uit steenblokken bestaande gedenkteekenen uit den voortijd;
– megalithisch, adj. uit groote steenen bestaande; – megalobyzen, pl. gesneden priesters
van Artemis te Ephesus ; – megalocaelus, m.
dikbuik; – megaloccelie, Med. dikbuikigheid; -megalograaf, m. grootschilder, die personen in
levensgrootte schildert; – megalographie, f. het
grootschilderen; vergrootende voorstelling van
gewichtige voorwerpen, inz. helden enz. ; –
megalokárpisch, adj. met groote vruchten; –
megalométer of megaméter, m. werktuig, geschikt om groote hoeken aan den hemel te
meten (uitgevonden door Charnière); – megalonyx, m. eig. grootklauw, reuzenklauw, eene
soort van het m e g a t h e r i u m (z. lager); –
megalophonie, f. volklinkende, sterke stem; –
megalophónus, m. die eene sterke stem heeft; –
megalophonisch, adj. sterkstemmig; – megalopsychie, f. grootmoedigheid, zielegrootheid; –
megalosaurus, reuzenhagedis, een krokodilachtig dier der voorwereld van vele meters
lengte; – megaphoon, f. door den Amerikaan
Thomas Edison uitgevonden geluidsversterker
(voor het oor, wat de opera-kijker voor het oog
is) ; – megapodiën, pl. grootvoeters, een hoenderachtig vogelgeslacht; – megalosplánchnus,
m. die te groote ingewanden heeft; – megaskoop, m. door Charles beschreven optisch
werktuig, waarmede men, door een voorwerp
steeds dichter bij het brandpunt eener verzamellens te brengen, gedurig grootere beelden
daarvan kan verkrijgen; – megatherlum, m.
reuzenluiaard, een voorwereldlijk gordeldier;
pl. megatheriën, ook in 't algemeen voor groote
dieren der voorwereld.
Meganiet, n. zeker ontploffingsmiddel.
Megárde, f. fr. (van me- en garde, z. ald.)
onachtzaamheid, het verzien; – par mégarde,
onverziens, onverhoeds, uit onvoorzichtigheid.
Megarische school, secte van oud-gr. wijs
te M e g a r a gesticht,-gern,doEuclis
die zich inz. met de redeneerkunde bezighield
en daarom ook de dialektische of
e r i s t i s c h e school wordt genoemd.
Megaskoop, megatherlum, z. ond. m e g alanthropogenesie.
meglio, adv. it. (spr. méljo) beter; – per star
meglio, sto qui, omdat ik beter wilde worden,
bevind ik mij hier (grafschrift van iemand, die
door 't medicineeren is gestorven).
Meh, m. eenheid van het japansche gewichtssysteem, 1/lo van den chin. 1 i a n g (z.
ald.), van 10 f ung of pun, elk van 10 ring of
rin, elk van 10 mo; zij is = 3,780 gram; ook
chin. rekenmunt (z. 1 i a n g).
Mehari, m. in de afrikaansche woestijnen
49
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inheemsche soort dromedaris, die zeer snel loopt. toegepast op lepra, z. V. a. melaatschheid, lepra,
lazarusziekte.
me Hercule, z. ond. me Castor.
Melac, melac-tin, n. fijn tin uit Peru, in
Mehkeme, m. turk. gerechtshof, tribunaal
in Turkije; – mehkeme kiatibi, pl. referendaris- de gedaante van hoeden, peruaansch hoedjes 1

sen, ook rechters.
Mehmendàr of liever mihmandar, m. perz.
V. mihmá n, gast, vreemdeling, en ddr, houden)
eig. logementhouder, waard; beambte aan het
turksche hof, die de vreemde gezanten en
voorname reizigers ontvangen, begeleiden en
onthalen moet.
Mei, m. lat. (Majus, naar de godin M a j a genoemd) de 5de maand van het jaar, bloeimaand;
– het meiveld, de rijksvergadering der oude
frankische koningen.
Meidan, z. m a i d a n.
Meleraan, m. volksnaam voor majoraan, z. a.
lleilígma, n. pl. meiligmàta, gr. (v. meilfssein,
stillen, bedaren, opbeuren) verzachtende, bedarende, opbeurende, middelen, inz. zulke
artsenijen.
Mein, n. (oud. -hoogd. magen) kracht, het
beste. Komt in de 17e eeuw voor.
Meinhard, oudd. manse. (ontstaan uit Meginhart, v. megin, magan, sterkte, vermogen) :
de zeer sterke.
Meiosis, f. gr. (van meioen, verkleinen, meíón,
kleiner) Log. verkleining, schijnbare vermindering; Med. ziekelijke verkleining van een
deel; – meiáros, m. (van oera, staart) kort
-star.
Meiran, m. z. V. a. m a j o r a a n, z. aid.
Meisner, bij natuurhistorische namen afkorting voor K. F. Meisner te Bazel (gest. 1874).
Meistersinger, dikwijls minder goed meistersinger (spr. –zengen) dichters uit den burgerstand, die in Duitschland sedert het begin
der 14de eeuw de door de minnezangers gegronde lyrische dichtkunst verder beoefenden.
Mejoniet, n. (van 't gr. mezón, kleiner, wegens
de stompere pyramide in vergelijking met den
vesuviaan enz.) witte hyacint, een grauwwit fossiel in kristallen, dat het veldspaat nabijkomt.
Mekajens, barg. groote hoeveelheid, een hoop.
Mekkabalsem, m. (van de arab. stad M e kka), ook balsem van Gilead, witachtig hars van kruidiger reuk en smaak, van
den arabischen balsemstruik (Balsamodendron
Gileadense, Kunth.).
Mekkaganger, m. pelgrim die naar M. gaat; –
mekkapas, reispas voor Mekka.
Mekométer, m. gr. (v. mëkos, n. lengte)
lengtemeter; inz. een passer om de lengte van
pasgeborenen te meten; – mekometrie, f. lengtemeting.
Mekonion, enz. z. m e c o n i u m.
Mekteb, n. turk.-arab. (v. kataba, schrijven)
school, inz. elementaire of lagere school; –
mektoedbsji, m. turk. (v. 't arab. mektoeb, geschreven) titel van den eersten secretaris van
den grootvizier en van den minister van financ^en.
Mel, n. lat. honi(n)g; – met rosátum, rozen
– mellëus, a, um, lat. honigzoet.
-honig;
melaatsch, uit fr. malade z. a., in 't bijzonder

tin.
Meládos, pl. albino-paarden, blauwoogige
witschimmels.
Melsena, f. (v. mélas, mélaina, métan, zwart)
Med. zwarte ziekte (morbus niger van Hippokrates) z. v. a. h n m a t e m e s i s; – melampodlum, n. zwarte nieswortel; – melanagóga, pl. middelen, die de zwarte gal afvoeren;
– melanehlórus, m. hooge graad van geelzucht,
zwartzucht geheeten, zwartzuchtige; – melancholie, f. (spr. melancholia; v. chólos of cholë,
gal; – eng. melancholy, spr. méllenkolli) zwart
zwaarmoedigheid,-galihed,zwrbo
droefgeestigheid; – melanchólisch, adj. zwart
droefgeestig, treurig, som--gali,zwrboed
ber (vgl. t e m p e r a m e n t); – melanehollens, een melancholiek, m. zwartgallige, zwaarmoedige, somber, in zich zelven gekeerd, droefgeestig mensch; – melancólico, it. Muz. treurig,
zwaarmoedig; – melanehróos, melánehràs, m.
gr. zwarthuidige.
Melámmed, m. hebr. leeraar.
Melange, z. m e l e e r e n.
Melanla, Melanie, f. gr. (van mélas, mélaina,
mélan, zwart) vr. eigennamen: de zwarte, de
donkere.
Melanine, f. gr. (v. mélas, enz., zwart) zwartstof, verfstof, die als overtreksel op het vaatvlies van het oog zit; – melaniet, n. gr. zwarte
granaat, eene aan den granaat verwante steensoort; ook zwarte, harde gummimassa, die zich
laat verwerken in allerlei vormen en gebruikt
wordt voor cameeën, kettingen, kammen enz.,
vgl. j e t; – mélanis, bijnaam van Venus,
omdat het haar gewijde werk doorgaans de
kleur der duisternis draagt; – melanoma, n. (v.
melanoen, zwart maken) zwartsel, zwarte
massa; Med. zwartbloedgezwel; – melanorrhagie, f. Med. zwarte loop, z. v. a. m e 1 u n a, z.
ald. ; – melanoskoop, m. gr. (skopein, zien)
zwartkijker, toestel van Lommel te Erlangen,
waardoor men het groen der bladeren als zwart
ziet; – melanbsis of melanóse, f. Med. zwartzucht, het zwart worden der ingewanden, een
ziekelijk zwart weefsel in de longen of in andere
organen; – melanóiiseh, adj. daartoe behoorende of daarmede behept; – melanotypie, f. gr.
(typtein, slaan, drukken) kunst om een photographisch beeld op zwartgemaakt koper voort
te brengen; – melanotype, n. photographische
afdruk op zwartgemaakt koper; – melanterie,
f. (gr. melantéria) metaalzwartsel, ijzerzwartsel,
koperzwartsel.
Melanzáne, f. (it. mel anzána, v. meta, appel,
lat. malum, gr. mëlon, en insane, insana, lat.
insanus, dol) of de melanzaanappel, m. eiergewas,
vrucht eener soort van nachtschade, eierdragende nachtschade (Solanum melongena).
Melaph r, f. (door den franschen geleerde
Brongniart slecht gevormd uit het gr. mélas,
zwart en de laatste lettergreep van p o r p h y r)
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zwart porphyr, soort van s y e n i e t (z. ald.),
syeniet- of groensteenporphyr.
Mélas, m. gr. (v. mélas, zwart) Med. zwartvlekkige uitslag, zwarte vlek of plek; — melasiktërus, m. zwartzucht, hooge graad van geelzucht; — melásma, n. zwarte pijnlijke vlek, die
meestal bij jichtige oude lieden op het lijdende
deel voorkomt.
Melásse, f. fr. (sp. melaza, port. melaco, v.
't lat. mellacëum, most, V. mel, honig; vgl.
m e l i s en m e l a s s e n) suikersap, suikerstroop, het niet gestolde deel der suiker na
de koking, waaruit men vroeger eene soort van
brandewijn, t a f f i a maakte.
Helatrophie of merathrophie, f. gr. (v. mélos,
lid, méros, deel, en a t r o p h i e, z. ald.) Med.
vermagering, uittering van een bepaald lichaamsdeel.
Hela(t)t1, mal. jasmijn.
lielehior, hebr. (van melech, koning, en 6r,
licht) mansn.: de lichtkoning, koning des lichts;
ookz.v.a. maillachor, argentaan;
(Mal-ki-zedek) mansn.: recht-Melhisédk,br.
koning, koning der gerechtigheid; —-vardige
melehieten, m. pl. syrisch: eig. koninklijken,
in de 6de en 7de eeuw de benaming van die
oostersche Christenen, welke zich, overeen
wil van den keizer, aan de beslui--komstigden
ten der chalcedonische kerkvergadering onderwierpen.
]gele, f. gr. Med. sonde, peilstift; — melbsis, f.
onderzoek met eene sonde.
meleeren, fr. (mêler, oudfr. mester, provenc.
mesclar, v. 't mid.lat. misculare, v. 't lat. miscére) mengen, vermengen, ondereen doen; z i c h
in eene zaak meleeren, zichdaarmede
bemoeien, er zich mede inlaten; — gem e1 e e r d, adj. gemengd; gespikkeld, bont; —
melange, n. (spr. melákzf') vermenging, mengsel,
mengeling; mengelwerk; ook half-om-half, b. v.
twee soorten ijs op éen bord; — melée, f. scherp
gevecht, strijd-of-krijgsgewoel, heetst van een
gevecht; vechtpartij, hevige woordenstrijd.
Melekét, krijgstrompet der Egyptenaars en
Abyssiniërs, bijna 2 meter lang.
Helesigénes, m. gr. iemand, die geboren is
aan de M e 1 e s, eene rivier in Ionië; een bijnaam van Homerus.
pielétè, f. gr. (v. mélein, zorgen) zorgvuldigheid, vlijt, nadenken, oefening; de naam van
eene der 3 of 4 oudste muzen van de oudgriek- j
sche fabelleer; Astr. in 1858 door Goldtschmidt
ontdekte asteroide ; — meletèma, n. gr. (v. meletán, zorgen, zorgvuldig waarnemen) zorgvuldige behandeling, oefening (studie), beschouwing, navorsching, onderzoek; pl. meletèmáta.
Meliánthus, n. gr. (van méli, n, honig en
ánthos, bloem) honigbloem, pronkgewas met
verscheiden soorten; — melieèris, f. gr. en melliflavlum, n. lat. Med. honiggezwel; — meliglóssus
m. eig. honigmond; uitstekend redenaar; —
melikraat, n. honigwater; — melilíth, m. eig.
honigsteen; honiggele vulkanische steensoort
(onderscheiden van m e 11 i e t); — melilithàten, n. pl. honigsteenzure zouten; — melilótus,
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m. steenklaver, honigklaver; — vandaar melilotenpleister (niet m e 1 o t e n-p 1 e i s t e r),
steenklaverpleister; — melitísme, n. (gr. melitismOs) aanwending van den honig als genees
-midel,
honigkuur.
Melier, m. fr. (spr. mel?é) voortreffelijke soort
van witte wijndruiven in de oude provincie
Poitou in Frankrijk.
Meliewies, f. mal. soort bergeend.
Meliglossus, melikraat, melilith, enz. z. ond.
melianthus.
Meliméli of liever meloméli, n. lat. (van het
gr. mêlon, appel, kwee, en méli, honig) ingemaakt sap van kweeën.
Meliniet, n. ontploffingsmiddel, van pikrinezuur gemaakt.
Mellnum, n. lat. (van het gr. eiland Mélos)
melische aarde, eene witachtige of aschgrauwe
aluinaarde, tot schildersverven gebruikt; ook
z. V. a. k a d m i u m (z. ald.).
melioreeren, lat. (melioráre, v. melior, beter)
verbeteren, inz. een stuk gronds; — meliorátie
(spr. t=ts) f. later lat. (melioratio) of mellorament, n. nw.lat. verbetering, inz. van den bodem
door nieuwe beplanting, doeltreffende bearbeiding enz. ; — melioratiekosten, verbeteringskosten.
melioribus annis, lat. in betere tijden.
Melis, f. (fr. mélis, van mel, honig) soort van
broodsuiker, minder dan r a f f i n a d e; ook
n. zeildoek van Angers en Beaufort.
melisch, z. ond. m e 1 i n u m en ond. m e1 u s ; — melisma, n. (gr. mélisma, in 't algemeen lied, zangwijs) Muz. versiering van den
zang door verdeeling of splitsing der tonen; —
melismátiseh, adj. met gezangversiering, zoodat op éene lettergreep van den tekst verscheiden tonen gezongen worden, in tegenst. met
het syllabisch gezang.
Melisse, f. (v. 't gr. mélissa, mélitla, bij, en
dit v. méli, honig) bijenkruid, bijenblad, citroenkruid, de honigbloem; — melissographie, f.
natuurlijke historie der bijen; — melittotheologie, f. bewijs van het aanzijn Gods uit de kunstbekwaamheid der bijen.
Melitisme, z. ond. m e 1 i a n t h u s.
Melizoen, m. roode loop.
Mellágo, f., pl. mellagines, nw.lat. (van 't
lat. met, gehit. meilis, honig) Pharm. vloeiende,
honigachtige aftreksels; — mellago plumbi, loodhonig; — mélliférisch, adj. (lat. meili f er) honigdragend of -brengend, honigverwekkend; —
mellificàtie (spr. t=ts) f. nw. lat. (v. 't lat.
meili f icàre, honig maken) honigbereiding; —
melliflavium, z. m e l i c e r i s, ond. m e t ia n t h u s; — mellifiuént, adj. (later lat.
meili/loens) van honig vloeiend of druipend,
honigzoet; — melliet, n. honigsteen, honiggele
steensoort (honigsteenzure leemaarde).
Melochie, f. arab. en perz. (arab. melokhieh,
nw.lat. melochia) Bot. geraniums-, ooievaarsbekken; joden-maluwe.
Melodie, f. gr. (melódia ; samengetr. uit
m e 1 o s en ode, z. aid.) toonopvolging,
toongang, zangwijs, wijs; gezang; ook wellui-

MELODIE.

-- 772 —

dendheid; - melodisch, adj. weiklinkend, liefelijk
luidend, aangenaam; zangerig; - melodika,
melodiek, f. leer van de melodie van de toon
een door J. A. Stein-opvlgin;–medka,f.
in 1770 uitgevonden orgelwerk, in de gedaante
van een kleine vleugel- of staartpiano ; –
melodlon, n. door Dietz uitgevonden staf
1 / 2 octaaf, waarvan de toon,-instrume,va5
door middel van eene rol, die tegen metalen
loodrechte staven wrijft, veel lichter dan bij de
h a r m o n i k a wordt voortgebracht en meer
dien der blaasinstrumenten nabijkomt.
Melodrama, z. ond. m e 1 o s.
Meld, f. gr. meikever.
Meloen, m. (uit het lat. melo, m. gehit.
melónis, voor mélopépo, appelvormige meloen,
V. 't gr. mélon, appel, en pépón, lat. pepo,
groote meloensoort, it. mellóne, fr. melon)
bekende welsmakende kalebasachtige vrucht; –
meloenboom of papayaboom, palmboom in
0. en W.Indië met meloenachtige vruchten
(Carica, Papaya); – melonerie, f. meloenbed.
Melograaf, melographie, melokopie, melomaan, melomanie, z. ond. m e 1 o s.
Melomeli, z. m e l i m e l i.
Mélon, n. gr. (v. mélon, appel) Med. appelof meloenoog, eene appelvormige uitzakking
van den regenboog.
Mèlónkos of melóncus, m. gr. (van mèlon,
wang) Med. wanggezwel; – meloplastiek, f.
wangvorming.
Melos, n. gr. (mélos) eig. lid; dan lied, gezang,
zangwijze; – melisch, adj. zingbaar, te zingen,
zangmatig,b.v. melische dichtkunst
z. V. a. lyrische dichtkunst; – melodráma, n. (it. melodramma, fr. mélodrame;
eerste drama van die soort was R o u s s e a u's
Pygmalion) tooneelstuk met begeleiding van
muziek, in hetwelk de woorden, die bij intervallen van de muziek begeleid worden, enkel
gesproken, niet gezongen worden; soorten
daarvan zijn: het m o n o d r a m a, waarin
slechts éen persoon spreekt, en het d u o d r am a, waarbij twee personen optreden; – melodramátisch, adj . naar den aard of in den vorm
van een melodrama, ook : overdreven gevoelvol; – melograaf, m. notenschrijver, notenschrijfmachine; m e 1 o g r a a f, f. kunstige inrichting aan 't klavier, waardoor het gespeelde
in noten wordt gezet, z. v. a. n o to g r a a f;
– melographie, f. notenschrijving; – meloko
pel, f. lidafneming; – melomaan, m. hartstochtelijk vriend der muziek; – melomanie, f.
overdreven zucht voor de toonkunst, muziekwoede; – melomantïe (spr. 1=ts) f. voorspel-ling uit de onwillekeurige bewegingen van
de leden van een lichaam; – melophoon, f. verbeterde soort harmonica; – meloplást, m. in
Frankrijk door Galin uitgevonden leerwijze in
de muziek, ten einde de intonatie te vinden
zonder behulp van een instrument; – melopo ie,
vervaardiging der melodie tot een lied; het toonzetten; – melotheet, m. toonzetter, componist;
– melothesie, f. zetting eener zangwijze; –
melotypie, f. door Duquet in Parijs gedane uit-
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vinding om muzieknoten met beweeglijke teekens te drukken, notendruk, notendrukkerij.
Melósis, z. ond. m e 1 e; melotenpleister, –
z. m e 1 i 1 o t u s; – melothesle, melotheet,
melotypie, z, ond. m e 1 o s.
Melpoméne, f. eene der M u z e n (z. ald.).
Melusine, f. fr. en hgd. vr.naam: de honigzoete (van telt.-wallisisch melus, melys, honigachtig, zoet, v. mel, honig).
Meluw, f. (dui. milbe) soort luis of mijt, ook:
molm; adj.: week, rijp.
Membar, m. arab. kansel der moskee.
Mémber, m. eng. z. ond. m e m b r u m.
Membrum, n. lat. lid; medelid; pl. membra; –
membrum genitale, lat. teellid; – m. honorarium,
eerelid; – m. virile, mannelijk lid; – member
of parliament, eng. afgek. (op briefadressen,
enz.) M. P., medelid van het parlement; –
membre de l'institul, lid van de fr. Academie; –
membraan, f. lat. (membrána, eig. huid, die
de leden overdekt) teedere huid, vlies, ook
z. v. a. fijn perkament, handschrift op perkament; – membrana, f. lat. Bot. zaadrok; –
membranacéus, a, um of membratus, a, um, lat.
Bot. vliezig, uit een vliezige huid bestaande; –
membraneus, adj. nw.lat. vliezig; perkamentachtig; – membranifórm, adj. nw.lat. vliesvormig, vliesachtig; – membranüla, f. lat.
vliesje; – membrátim, adv. lidsgewijs, lid voor
lid; – membratuur, f. (later lat. membratura)
lidvorming, ledenbouw; – membreeren (later
lat. membrári) leden vormen.
meménlo ! lat. (imperat. van menini, ik herinner mij) gedenk ! vandaar het memento, eene
herinnering, een teeken ter gedachtenis; in de r.
kath. kerk dat gedeelte der mis, waarin de afgestorvenen herdacht worden (naar de aanvangswoorden: memento f amulórum tuórum, gedenk
uw knechten of dienaars); – memento mori, niet
classiek-latijnsche uitdrukking voor: gedenk te
sterven ! ook als subst. n. gebezigd van eene
schilderij, van een voorwerp, dat aan den dood
doet denken: eene doodsgedachtenis, inz. een
doodshoofd met kruisgewijs gelegde beenderen;
– memento quia pulvis es, herinner is dat gij
stof zijt.
Memnon, m. egypt.-gr. Myth. zoon van Tithónos en Eos (Aurora), koning der LEthiopiërs,
die voor Troje door Achilles werd gedood; zijn
beeld, de M e m n o n zuil, bij Thebe in
Egypte, gaf, zegt men, bij den op- en ondergang
der zon een zeker geluid.
Memoire, n. fr. (le mémoire, spr. memoár; eng.
memoir, spr. mémwar; V. 't lat. memoria, z. ald.)
herinnerings- of gedenkschrift, z. v. a. m e m oriaal of promemoria; ook soort van
staatsschriften, schriftelijke ontvouwing, openlegging; – memoires, of memoriën, pl. merkwaardige berichten, gedenkwaardigheden, gedenkschriften, gedenkboeken, geschiedschriften,
waarin de vervaardiger bij voorkeur voorvallen
of gebeurtenissen, die hij zelf heeft bijgewoond,
heeft opgeteekend; dagboeken over merk
waardige personen en gebeurtenissen.
meinoria of memórie, f. lat. (v. meinor, ge
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dachtig, indachtig, fr. la mémoire) aandenken, nageeren, zich matigen, betoomen, b. v. in
gedenken; geheugen, gedachtenis, herinnerings- gramschap; zich ontzien, in acht nemen; —
vermogen; — mea memoria, bij mijn weten; — menagement, n. (spr. menazj'mán) verschoopiae memoriae, vromer gedachtenis ; — memoriae ning, matiging, behoedzaamheid, voorzichtige
martyrum, pl. gedenkdagen der martelaren; — behandeling; — menagère, f. fr. (spr. menazjèr')
memoria locális, plaatsgeheugen; — m. verbális, eig. huishoudster : toestel met allerlei voorwerwoordgeheugen; — memoriae damnatio, z. dam- pen van huiselijk gebruik; — menagerie, f.
natio memoriae; — ad of in perpetuam rei memo- (spr. menazj'ríe) afgezonderde plaats voor dieren,
rium, tot voortdurend aandenken der zaak, tot hoenderhof; diergaarde, afgezonderde plaats
eeuwige gedachtenis; — post hominum memoriam, voor allerhande vreemde en zeldzame dieren;
sinds menschengeheugenis; — memoriaal, n. (lat. verzameling van inz. uitheemsche dieren; —
memoriális liber of libellus) ook promemorla of menage-trein, m. Mil. veldkeuken; — menageus,
pro memoria, afgek. P. M., herinnerings- of ge- adj. (spr. —zjeus) huishoudelijk, spaarzaam,
denkschrift; smeekschrift, verzoekschrift, onder- verschoonend, met beradenheid, omzichtigheid.
Menakan, ook manacaniet, manakoniet, n.
danig aanzoek, voorstelling, ingeleverd stuk;
vermelding, aanvraag, bekendmaking; bij koop- titanium-ijzersteen, eene half-metallisch minelieden is het memoriaal een herinneringsboek, raal, gen. naar de plaats, waar men het vindt,
z. m a n u a a 1; — vox memorialis, woord, M e n a k a n in Cornwallis.
Menárche, f. gr. (men, maand, archè begin)
waarin letters, die om zekere reden bijeenbehooren, worden samengevoegd om ze te ont- begin der maandstonden; leeftijd, waarop
houden, o. a. in de hebreeuwsche spraakkunst; voor het eerst gemenstrueerd wordt.
Mendaciteit, f. later lat. (mendacitas, van
memorieliter, bij wijze van gedenkschrift, van
verzoekschrift; verzoeksgewijze; — memorialist, mendax, leugenachtig, van mentiri, liegen) leunw.lat. verzoekschriftsteller; — memor(i)ëeren genachtigheid.
Mendiant, m. fr. (spr. mandián; vgl. het volg.
lat.( memoráre, vermelden, aan een zaak gedenken) aanstippen, vermelden ; ter herinnering art.) bedelaar; — les quatre mendiants, de 4
opteekenen; — memoriseeren (spr. s=z) barb.lat. bedelorden (Jacobijnen, Franciskanen, Augustijvan buiten leeren, in 't geheugen prenten, in 't nen en Karmelieten); ook schertsend een
hoofd brengen; — memorabel, adj. (lat. memo- dessert, bestaande uit vier vruchten (vijgen
rabilis, e) merkwaardig, gedenkwaardig; — noten, rozijnen, en amandelen).
Mendicant, m. lat. (mendicans, v. mendicàre,
memorabilia of memorabilíén, n. pl. merkwaardigheden, gedenkwaardige zaken; — memorán- bedelen, mendicus, bedelaar) bedelaar; bedeldum, n. gedenkboek, herinneringsboek; — me- monnik, inzamelaar; — mendicàtie (spr. t=ts),
moràtie (spr. t = ts) f. (memoratio) vermelding; — f. (mendicatio) 't bedelen; — mendiciteit, f. (lat.
memoriter, adv. lat. van buiten, uit het hoofd, mendicitas, van mendicus, straatarm) bedelstand, bedelarij, bedelzak.
b. v. opzeggen.
Menée, f. fr. (van menen, voeren, leiden) heiMemphiet, n. zwart- en witgestreepte verscheidenheid van den onyx, naar de stad melijke list, sluwe kunstgreep; spoor van
een stuk wild.
M e m p h i s in Egypte benoemd.
Meneláos of Menelaus, m. gr. (van menos,
menaceeren, fr. (menacer, van menace, bedreiging, provenc. menassa, it. minaccia, v. 't kracht en láos, volk) mansnaam : de volkssterke.
lat. minaciae, bedreigingen) dreigen, bedreigen.
Meneo, m. ontuchtige dans der heidens of
Menado- koffie, f. koffie uit Menado op Celebes. Zigeuners in Andalusië.
Menéstra, f. sp. dikke, gebonden soep van
Menwehmen, m. pl. gr. (v. menaichmos, volhardend in den strijd, van ménein, blijven, vol- rijst, grutten enz.
Menestreel, of fr. ménétrier, (spr. mene-trjé;
houden, en aichmé, lans, strijd) naam van een
blijspel van Plautus; tweelingen, evenbeelden, eng. minstrel; uit het mid.lat. ministeriáleis,
ten onzent o. a. door Van der Goes, Blasius ontstaan; vgl. m i n i s t e r) dienaar en been de amsterdamsche rederijkerskamer Nil geleider van de provencaalsche t r o u b ad o u r s (z. ald.), die enkel kennis had van den
vol. arduum bewerkt.
Menage, f. fr. (le ménage, spr. menáázj' ; zang. niet van de dichtkunst, z. v. a. j o n goudfr. mesnage, mid.lat. mansionaticum, mana- 1 e u r.
glum, z. v. a. mansio, woning, v. 't lat. manére,
Mene Thekel, of voluit Mene Mene Thekel
blijven)huishouding, huisgezin; goede inrichting, Upharsin, aram. (geteld, geteld, gewogen en
huishoudelijkheid, spaarzaamheid; gemeenschap gedeeld; of 3 namen van munten) duistere,
van disch en woning; soldatenkost (in de m e- profetische, den nakenden ondergang aankonn a g e zijn = in den kost zijn); ook menage- digende woorden, door eene geestenhand aan
ketels om spijs uit de kookhuizen te halen; — den wand geschreven, toen de goddelooze koning
femme (spr. tam) de ménage, huishoudster; — van Babel, N a b o n e d u s of B e 1 s a z a r, de
pain (spr. pen) de m., huisbakken brood; — uit den Jeruzalemschen tempel geroofde vaten
toile (spr. toál') de m., huislinnen; — menageeren bij een gastmaal ontwijdde; in denzelfden nacht
(fr. ménager, spr. g=zj), eene zaak in acht ne- werd hij (539 voor Chr.) door de binnenrukkende
men, met omzichtigheid, verschooning of ont- Perzen vermoord en zijn rijk omvergeworpen
zag behandelen; huishoudelijk, spaarzaam of (volgens Daniël V, 25).
welberaden met iets te werk gaan; — zich meMenet., bij natuurwetensch. benamingen af -
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korting voor E. Ménétries (entomoloog te
Petersburg, gest. 1861).
Menetrier, z. menestreel.
Mengel, mingel, n. oude nederl. inhoudsmaat: als wijn- en oliemaat = 1,2125 liter;
als brandewijnmaat = 1,2308 liter; als biermaat
= 1,215 liter; als melkmaat = 1,815 liter; als
zeepmaat = 1,2 liter.
Menhir, m. (spr. mènier) kelt. (v. maen, steen,
kir, lang) een m o n o l i t h (z. ald.), die in
vóorhistorischen tijd als gedenkteeken werd opgericht; hetzelfde als skand. b a u t a s t e e n
z. ald. en als hebr. massebe, z. ald.
Menie, f. (van het lat. minium, bergcinnaber,
een hispanisch woord, daar de Romeinen den
cinnaber alleen uit Spanje kregen; bask. arminéa) ook loodvermiljoen, loodc i n n a b e r genoemd, rood loodoxyde, als
verfstof gebruikt; – meniën, met menie verven.
Menlère, ziekte van –, ziekte die zich kenmerkt door duizeligheid en oorsuizingen en
voortkomt uit een oorziekte, genoemd naar
den ontdekker (1861).
Meniliet, n. leveropaal, weleer blauwe peksteen, eene variatie van het halfopaal, inz. gevonden te M e n i 1-M o n t a n t bij Parijs.
Menin, m. fr. (spr. m'nén; sp. en port. menino,
in 't algemeen kind, van lat. als 't ware miniminus, als verklw. van minimus, de kleinste)
edelknaap (page), die met eenen prins samen
wordt opgevoed; prinsen-speelgenoot; ook menine, f. gezelschapsjuffer eener prinses.
Mèninx, f. gr. Anat. hersenvlies ; pl. meninges, hersenvliezen; – meningitis, f. Med. ontsteking van het hersenvlies; – meningitiseerebro-spinális, f. hersen-ruggemergontsteking,
nekkramp; – meningophylax, m. hersenbeschermer, chirurgisch werktuig, vroeger bij de
panboring gebruikelijk om het harde hersenvlies voor beleedigingen te bewaren; – meningorrhoni, f. uitstorting van vocht tusschen de
hersenvliezen; – meningosymphysis, f. ver
hersenvlies.
-groeinvaht
menippisch, adj. in den stijl der werken van
}l e n i p p u s, een oud-gr. cynisch wijsgeer,
die omstreeks 300 jaren vóor Chr. zeer bijtende
hekelschriften, deels in proza, deels in verzen,
schreef; – menippische satyre, f. bijzondere
soort van hekelschriften van den romein Varro;
men geeft dien naam (fr. s a t i r e m é n i pP é e) ook aan spotschriften, in 1593 tegen de
hoofden der 1 i g u e in Frankrijk gemaakt.
Menischesis, f. z. v. a. menostasis.
Meniscus, m. gr. (méniskos, verklw. van
méne, maan) maanglas of maan, glas, dat op
de eene zijde bol en op de andere hol geslepen
is; ook halvemaanvormig cirkelstuk; Med.
halvemaanvormig kraakbeen tusschen sommige
gewrichten; – meniscatus, a, um, lat. Bot.
maanvormig.
Menjan, f. mal. benzoë.
Mennoniet, ook mennist, m. doopsgezinde
(a n a b a p t i s t), aanhanger eener christensecte, die den doop enkel aan volwassenen
toedient, geenen eed zweert en een afschuw
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van den oorlog heeft; zoo genoemd naar Benen
harer leeraars M e n n o S i m o n z (geb. 1496
in Friesland), die haar verzet tegen de wereldlijke
overheid in 1537 bedwong.
Meno, m. (fr. menon, ital. menno) (gesneden)
bok; ook als eigennaam voor dit dier in de
diersage bedwong.
meno, it. ( =lat. minus) Muz. minder; – meno
forto, minder sterk; – meno piano, minder zacht.
Menologíum, n. gr. (van mën, m. de maand)
heiligen-kalender, naar volgorde van de dagen
der maand gerangschikte geschiedenis van
heiligen, soms ook van uitstekende leden eener
orde; – menometastasis, f. Med. ontlasting
van den vrouwelijken maandvloed door andere
dan de gewone organen;– menopausis, f.'t ophouden der maandelijksche reiniging; – menoplanie, f. verdwaling of verplaatsing daarvan; –
menorrhagie, f te sterke vloeiing der maandstonden, te lang durende maandstonden; –
menorrho a, f. maandvloed, maandelijksche reiniging; – menoschésis, f. uitblijven der maan
zuivering; – menostásis, menostasïe, f.-delijksch
onderdrukking der maandstonden.
menospermium, n. lat. Bot. middelhuid.
mens, f. (gehit. mentis) lat. denkende geest,
verstand, gezindheid; – mens legis, f. lat. Jur.
zin eener wet; – mens sans in corpore sano,
eene gezonde ziel in een gezond lichaam; meestal
in anderen zin opgevat dan de dichter (Juvenalis, 10e Satire) het bedoeld heeft; – mens
agitat molem, de geest beweegt de (trage) massa,
de stof, d. i. het verstand regeert de wereld
(citaat uit Virgilius' Aeneis); – bona mente,
met goed oogmerk; – mente captus, eig. aan
het verstand gevangen. d. i. stompzinnig,
krankzinnig; – sane mentis, bij gezond verstand; – mentaal, adj. nw. lat. in den geest, in
de gedachte, in den zin, inwendig, innerlijk;
vgl. reservatio mentalis.
mensa, f. lat. tafel; – m. ambulatoria, afwisselende vrije tafel, die een student heden in
dit, morgen in dat huis heeft; – m. Domtin,
tafel des Heeren, Avondmaalstafel; altaar; –
m. gratuita, vrije tafel, vrije kost; – m. episcopàlis, eig. bisschoppelijke tafel, d. i. de onvervreemdbare goederen en inkomsten voor de
tafel van een bisschop; – mensae secundae,
tweede tafel, dessert; – a mensa, van de tafel
(b. v. gescheiden); – mensàle of mensaal, n.
mid.lat. servet, handdoek; – mensaalgoederen,
tafelgoederen, goederen in geestelijke staten,
welker inkomsten voor de tafel van den geestelijken regent worden aangewend; – mensarlus, m. lat. wisselaar, bankier; pl. mensarii.

mense, menses, z. mensis.
Menschikow, m. lage rijlaars ; wintermantel
met kap, geheeten naar generaal M.
Mensie, f. lat. (mensio, v. metiri, meten)
meting.
Mensil, m. perz. (reis)station.
Mensinalo, m. it. voormalige korenmaat in
Nizza = 2,4 liter.
mensis, m. lat. maand; – hoc mense, in deze
maand; – hujus mensis, van deze maand; –
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mense medio, in het midden der maand; —
menses, pl., ook z. v. a. m e n s t r u a (z. ald.);
— menses apostolici of papàles, pl. apostolische
of pauselijke maanden, in welke de paus, vol
overeenkomst met keizer Frederik-gens
III, geestelijke bedieningen of prebenden kon
vergeven, n.l. Januari, Maart, Mei, Juli, September en November; — menses capitulàres of
episcopàles, kapittel- of bisschopsmaanden, naam
dien de overige maanden droegen, in welke de
kapittels het recht hadden, geestelijke prebenden te vergeven.
Ménsola, f. it. Arch. sluitsteen van een gewelf.
Mensonge, m. fr. (spr. mansonzj' ; vgl.
m e n t e r i e) leugen; — m. officieux (spr. —eu),
leugen om bestwil; — m. innocent (spr. inosán),
onschadelijke, onschuldige leugen.
Menstrnum, n. 1) lat. (van menstruus, a, um,
maandelijksch) maandelijksche zuivering der
vrouwen, maandstonden, regels, verandering,
vrouwelijke onpasselijkheid; gew. pl. menstráa, ook menses, pl. en menstruatie (spr. tie=
tsie), f. vgl. k a t a m e n i ë n; — menstruaal,
adj. (lat. menstruàlis, e), maandelijksch; eene
maand lang; inz. tot de maandelijksche zuivering behoorende; — menstrueeren (lat. menstruàre), de maandstonden krijgen of hebben; —
menstráum, n. 2) mid.lat. Chem. vloeibaar
oplossingsmiddel, scheidingsvocht (e x t r a ct i v u m), dat men vroeger dikwijls een maand
liet werken; — menstruum universale, algemeen
geneesmiddel, u n i v e r s e e l e medicijn.
mensulca praetoriàna, f. lat. (van mensula,
tafeltje, verklw. van mensa) meettafel bij het
landmeten.
Mensuur, f. lat. (menura, van metirí, mensus,
meten) maat, grootteverhouding; inz. afmeting
der snaren van een speeltuig, afdeeling; Muz.
tijdmaat, afgemeten toongang; bij beeldhouwers : vierkant afgedeeld raam, van hetwelk
boden gewichten aan koorden afhangen, om
de afstanden aan een beeld te meten; bij duit
studenten : tweegevecht; ook afgemeten-sche.
afstand tusschen de strijdenden in een tweegev.;
— ad mensüram, naar de maat en het gewicht; —
mensuraal, adj . lat. (mensuràlis) tot het meten
behoorende of dienende; — mensurale muziek,
voorm. muziek met nauwkeurig bepaalde tijdmaat of stipte maatbeweging, ter onderscheiding van koraal-m u z i e k; — mensureeren (lat. mensuràre), afmeten, meten; de
orgelpijpen naar hare toonsoort besnijden; —
mensuràbel, adj. (later lat. mensurabilis, e),
afmeetbaar, meetbaar; — mensurabiliteit, f.
nw.lat. meetbaarheid; — mensurátie (spr. t=s),
f. (mensuralio) meting, het meten; — mensuràtum, n. het uitgemetene, afgemetene.
mentaal, 1) z. ond. mens.
mentaal, 2) adj. (b. v. mentaal-arteriën ; v.
lat. mentum, kin) tot de kin behoorende.
Mentagra, f. lat.-gr. (v. 't lat. mentum, de
kin) Med. kinvlecht, kinschurft.
mentha of menta, f. lat. (gr. mintha, minthé)
Bot. munt, een plantengeslacht, waartoe de
kruizemunt (M. crispa),de pepermunt (M. pi-
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perita) enz. behooren; — menthol, n. aromatisch riekende kristallen, die verkoelend en
pijnstillend werken.
Menterie, f. fr. (spr. mant'rie, v. mentir, liegen) onwaarheid, noodleugen, uitvlucht zonder
boos opzet, vgl. m e n s o n g e; — menteur, m.
leugenaar; — menteuse, f. leugenaarster.
Méntie (spr. t = ts), f. lat. (mentio) vermelding,
gewag, melding; — mentioneeren (spr. t = ts),
nw.lat. (fr. mentionner) vermelden, melden,
gedenken, herinneren, aanvoeren, melding maken; — gementionneerd, adj. vermeld enz.
Mentor, m. gr. naam van den vertrouwden
vriend van Odysseus en den leermeester van
Telemachus ; vandaar in het algemeen een
leidsman, raadgever, opvoeder en gouverneur
van een jong mensch.
Mentulágra, f. (van 't lat. mentula, mannelijk
lid) onwillekeurige, krampachtige stijfheid der
roede, z. v. a. p r i a p i s m e; — mentulátus,
m. die eene groote mannelijkheid heeft.
Menu, 1) m., eng. verbastering van het ind.
Mann, Manus, in de indische sage de stamvader van het menschengeslacht, aan wien het
oudste, in het sanskrit. geschrevene wetboek
der Indiërs wordt toegekend.
Menu, 2) n. it. (la minuta) tafellijst, spijslijst, opgave van 't geen er bij eenen maaltijd
achtereenvolgend op den disch zal komen.
menu, adj. (v. lat. minutus, a, um, klein) fr.
klein; — menu bétail (spr. —talj) klein vee; —menue
dépense, f. fr. (spr. menu' depáns') kleine uitgave ; — menu peuple, m. gemeen volk; — menue
monnaie (spr. monè), klein geld, pasmunt; —
menus plaisirs (spr. menu plezier), kleine uitspanningen en de uitgaven daarvoor, zakgeld;
inz. particuliere kas der fr. koningen, waaruit
de hoffeesten en schouwburgen bekostigd
werden; — menu plomb (spr. pl&h), kleine hagel
(voor vogels); — menuaille, f. fr. (spr. menudlj)
kleingeld, pasmunt; kleinigheden.
Menuet, f., eig. m. fr. (v. 't lat. minutus, fr.
menu, klein, wegens de kleine danspassen)
oorspronkelijk fransche dans van langzame,
afgemeten, statige beweging, staatsiedans; ook
een ter begeleiding van dien dans bestemd of
geschikt muziekstuk in 3/4 maat.
Menuiserie, f. fr. (spr. menuïes'rie; v. menuiser, schrijnwerk maken, menuisier, schrijnwerker, kastenmaker; oudfr. menuisier, menuiser,
kleinmaken, stuksnijden, prov. menuzar, it. minuzzare, lat. als 't ware minuliàre, v. minutus,
klein) schrijnwerkerij, kastenmakerswerk.
Menyánthes, m. gr. (ménanthos) Bot. bitterklaver.
Menzille, f. arab., z. v. a. m a n z e 1, z. ald.
meo voto, z. ond. v o t u m.
Mephistophéles, ook afgekort Mephisto, m.
(bij oud-eng. dichters M e p h o s t o p h i l u s)
waarsch. slecht gevormd uit het gr. mé, niet,
phós, geuit. phótós, licht, en philos, beminnend;
dus hij, die het licht niet bemint, die de duisternis zoekt, lichtschuwer, die het donker en het
verborgene lief heeft, v. a. uit bast. gr. mé
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phaustophilès, d. i. geen Faustvriend, booze vijand,
duivel.
Mephitis, f. lat. Myth. godin van den stank,
die tegen schadelijke uitwasemingen beschutte;
ook schadelijke uitdampingen zelve; m ep h i t i s c h e 1 u c h t, stiklucht, door kool
verontreinigde lucht; – mephitisch,-zuren.
adj. (lat. mephilicus, a, um) stinkend, muf, voor
de inademing schadelijk, stiklucht bevattend,
verstikkend (z. ook g a s); – mephitiseeren
(spr. s=z), barb.lat. (fr. méphiliser) stinkend
maken, verpesten; – mephitisme, n. nw.lat.
verstikkende uitwaseming, stikkend vermogen.
Mepris, m. fr. (spr. meprí; van mé, z. ald., en
prix, lat. pretium, prijs, waarde; mépriser, ver
minachting, geringschatting, verach--achten)
ting; – meprisáble (spr. –zábl') adj. verachtelijk;
– meprisant, adj. verachtend.
Meprise, f. fr. (spr. mepriéz' ; v. méprendre,
woordelijk : misnemen, misvatten) misgreep,
dwaling, misverstand, misvatting.
Mer, f. fr. zee; als sprw. une mer a bolre (spr.
boar'), een „zee om uit te drinken", d. i. een onafzienbaar, moeilijk werk.
Merang, mal. n.' rijststroo.
Meratrophie, z. melatrophie.
Mercadet, m. fr. (spr. –de) iemand, die vuile
zaken doet, zwendelaar (naar Balzac's blijspel:
Mercadet, le faiseur).
mercantiel, adj. nw.lat. (mercantilis, fr. mercantile) ook mercatórisch, lat. (mercatorius, van
mercator, koopman, mercàri, handelen, van merx,
de waar) den handel betreffende, op koopmanswijze ; – het mercantiel-wezen, handel en verkeer,
handelszaken met hare gebruiken, wetten, eigen
mercantiel stelsel, het merean--ardighen;–
tiel-systeem, leerbegrip in de staathuishoudkunde, naar hetwelk bedrijf en handel met ver
landhuishoudkunde be--onachtzmigvde
gunstigd worden, en de rijkdom van een volk
in de grootst mogelijke massa van goud en zilver bestaat; het bracht een stelsel van reglementen en wetten mee; het tegengest. van p h ysiokratisch systeem; –mereantilisten,
pL aanhangers van dat stelsel; – mereatuur, f.
(lat. mercatura) koophandel, het vertier der
waren.
mercèdes pupillorum, pl. lat. (v. merces, f.
genit. mercèdis, loon) Jur. opvoedingskosten voor
pupillen of onmondigen; – mereenair, adj. (fr.
mercenaire, van 't lat. mercenarius, a, um) loonzuchtig, baatzuchtig, eigenbatig; veil; – mereenair, m. huurling, loonbediende, daglooner.
Mercedonius, m. lat. rom. schrikkelmaand van
22 of 21 dagen ter vereffening van het maan- en
zonnejaar.
Mereerie, f. fr. (spr. mers'rie) kramerij, aller
-handekrmsw.
merceriseeren, behandelen van katoen, zoodat
dit sterk en glanzend wordt volgens de methode
van John Mercer, die bestaat in de plaatsing van
het katoen in een oplossing van bijtende soda en
het tegengaan van de daarop volgende krimping;
zie viscose.
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Merchant, m. eng. (spr. mértsjent) koopman, z.
m a r e h a n d.
merci, fr. (v. 't lat. roerces, loon) dank, heb
dank!
Mercredi, m. fr. (spr. mèrkr'di; v. lat. Mercurii dies, dag van Mercurius) de Woensdag;
mercredi des cendres (spr. dé sándr') aschwoensdag.
Mercurius of Mercuur, m. lat. 1) Myth. z. v. a.
gr. H e r m e s, zoon van Jupiter en Maja, bode
der goden, handelsgod, in 't algemeen zinnebeeld
van den vrede, der omzichtigheidenwelsprekendheid, der list en behendigheid of vluchtigheid,.
der koopmanschap, maar ook der bedriegerij en
dieverij ; 2) planeet, die het dichtst bij de zon
staat; 3) Chem. kwik, kwikzilver; – mercuriuscosmeticus, witte kwiknederslag als blanketsel;
–m. depurálus, gezuiverdkwik;–m. dulcis, verzoet
kwik, chloorkwik met het geringer gehalte aan
chloor, ook k a 1 o m e 1; –m. praecipilálus albus,,
witte kwikneerslag, door ammoniak uit de bijtende sublimaat-oplossing verkregen; m. pr. Tuber, roode kwikneerslag, uit salpeterzuurkwik
bereid; – m. sublimátus corrosives, ook b ij t e n d
sublimaat of bijtend kwikzilvers u b 1 i m a a t, chloorkwik met het grootere.
chloorgehalte; – m. vivus, vloeibaar kwikzilver;
– mercuriaal, adj. (lat. mercuridlis, e), Mercurius
betreffende, enz. ; kwikhoudend, van kwik, b.v.
mercuriale middelen of mercuriallën, mercuriale
pillen, kwikmiddelen, kwikpillen; – mercuriáles
(virí), mannen, welker beschermgod Mercurius
is: geleerden en dichters, ook kooplieden; – mercuriále, f. fr. voorheen de vergadering van het
fr. parlement op den eersten Woensdag (dies
Mercurii) na de groote vacantie; de op dien dag
gehoudene redevoeringen heetten mereurialen,
in welke de misbruiken en onbehoorlijkheden bij
de rechtsbedeeling ter sprake kwamen; vandaar
m e r c u r i a 1 e ook een verwijt, eene scherpe.
berisping; – mercurialisme, n. nw.lat., of mercuriale ziekte, f. langzame vergiftiging door 't
gebruik van kwik; – mereurificeeren, nw.lat.
in kwik veranderen; overkwikken; – mereurifieátie (spr. t=ts), f. overkwikking; verbinding
met kwik; ook uittrekking der metalen door
kwikzilver.
merde d'oie, f. fr. (spr. –doáj', van 't lat. merda,,
drek) eig. ganzendrek; groengeel, geelgroen; –
merdeus, adj. fr. (merdeux) drekachtig.
Mère, f. fr. (spr. mèr' ; lat. mater) moeder.
Mereau, m. fr. (spr. meró) in de penningkunde
kerkpenning, merkteeken voor domheeren.
Meremphráxis, f. gr. (v. méros, deel, en e mp h r a x i s, z. ald.) gedeeltelijke verstopping
of overlading.
Merétrix, f.lat.(van merèri, verdienen)veil meisje, meisje van pleizier, hoer, lichtekooi; – meretriceeren, voor hoer spelen; – meretricisch, adj.
(lat. meretricus, a, um) naar hoerenaard, aan
hoeren eigen, hoerachtig.
Mergal, n. kwikzilverpraeparaat, als middel
tegen syphilis in gebruik.
meridies, m. lat. (ontstaan uit medidies, d. i.
medius dies) middag; – ante meridiem, voormid-
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dags; - meridiaan, m. lat. (meridiànus, scil.
cvreulus) middagcirkel, iedere cirkel, dien men
zich aan den hemel- en aardbol denkt, den evenaar en de beide polen doorsnijdt en waarin de
zon voor elke daarin liggende plaats der aarde
des middags om 12 uur staat; ook oneig. hoogte,
hoogste graad, top; - meridiaangraad, m. breedtegraad; - meridionaal, adj. (later meridionális,
e), zuidelijk; - meridionaliteit, f. nw.lat. zuidelijke ligging of richting.
Meridrusis, f. gr. (van méros, deel, en h i d r os i s, z. ald.) Med. het gedeeltelijk zweeten,
plaatselijk zweet; - meridrótisch, adj. gedeeltelijk of plaatselijk zweetend.
Merimnophrontíst, m. gr. (van mérimna, zorg
en phrontidzein, nadenken) of merimnosophist,
m. gr. (v. sophidzein, verzinnen, bedenken)
kleingeestig onderzoeker, angstvallig navorscher.
Merindád, f. sp. (mid.lat. merinia, voor majorinia; vgl. m e r i n o) jurisdictie, district van
een koninklijk rechter in spaansche provinciën.
Meringue, f. fr. (spr. merèng' ; vgl. mid.lat.
maringa = lat. merenda, namiddagbrood, dus
waarsch. eig. dat wat men voor middagbrood
eet) met schuim gevuld suikergebak, in Duitschland gew. b a i s e r s geheeten.
Merino-wol, de beste spaansche schapewol van
de m e r i n o s, de edelste soort van spaansche
schapen (sp. ovejas mérinas, v. melina., fijne wol,
en dit van merino, districtsrechter, opziener
over de trekkende schapenkudden, v. 't mid.lat.
merinus, ontstaan uit majorinus, d. i. major
villae, z. v. a. fr. maire); - merinos, pl. ook
stoffen uit deze wol vervaardigd.
Merisma, n. gr. (mérisma, v. meridzein, deelen)
't afgedeelde, deel, aandeel; - merísmos, m. indeeling; Muz. verdeeling van een stuk bij de dispositie.
meritum, n. lat. (van meréri, verdienen), fr.
mérite, n. verdienste ; m e r i t e s eener zaak,
gewicht, waarde eener zaak (m e r i t a c a uS a e); - meritenorde (fr. ordre pour le merite),
door Frederik II in 1740 gestichte orde ter belooming van militaire verdiensten, orde der verdienste; - bene meritus, m. lat. verdienstelijk
man; - meriteeren (fr. mériter) verdienen, waardig zijn; zich verdienstelijk maken of verdienste
verwerven; - meritórisch, adj. (fr. méritoire; van
't lat. meritorius, a, um), verdienstelijk; ook in
de zaak zelve doordringend, de zaak zelve (merita
causae) betreffende.
Merlan, m. fr. wijting, soort schelvisch (Gadus
merlangus).
Merlin, m. beroemd fabelachtig toovenaar, de
zoon van eenen daemon en van de dochter van
een koning van Engeland, aanzitter der ronde
tafel van koning Arthur in de 6de eeuw.
Merloen, f. merlón, m. fr. (it. merlo, merla,
v. 't lat. mirula, voor minisla, verklw. v. mina,
muurspits) Mil. tinne; gedeelte der borstwering
tusschen twee schietgaten.
Merloeschki, pl. russ. (v. merloeschka, verklw.
van merloecha, lamsvel met de wol) vellen van
jonge lammeren, inz. uit den Krim, z. v. a.
barangen.
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Mermnáden, m. pl. naam van eene dynastie
der oude Lydische koningen, waarvan G y g e s
de eerste, C r ce s u s de laatste was, van 720 tot
557 voor Chr.
Merobaln^um, n. lat.-gr. (van 't gr. meros,
deel, lid, en 't lat. balneum, z. ald.) Med. gedeel
telijk bad, bad voor een deel van het lichaam
ledebad, b. v. voetbad.
Merocèle, f. gr. (v. méros, dij) Med. dijbreuk.
Meroëdrie, f. Mineral. gedeeltelijk bezit der
vlakken; - meroédrisch, gedeeltelijk de vlakken
hebbende.
mero jure, z. ond. merum.
Meropie, f. gr. (van méros, deel, en óps, gezicht) Med. gedeeltelijke verduistering van het
gezicht.
Merovingiërs, m. pl. (naar den stamvader
Merovwus of beter Merowig, Merw i g) oudste koningsgeslacht in het oude frankische rijk van 486-752, vóór de Karolingers.
Merr., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor B. Merrem (gest. 1824).
Merrain, n. fr. (spr. mé-ren) wagenschot, vaathout, duighout.
Mertjon, m. mal. zwermer, voetzoeker.
Merula, f. merel, meerle, marel (Turdus merula) naam, die men eertijds aan een orgelregister gaf, dat den zang der vogels, inz. dien
der mere 1 nabootste.
Merulius lacrimans, huispaddenstoel, die zich
in vochtige balklagen en onder duffe vloeren
ontwikkelt.
merum (scil. vínum), n. lat. (van merus, a, um
rein) onvermengde, onvervalschte wijn; - merum
jus, m. lat., eig. zuiver recht, een uitdrukkelijk
wettig recht; - mero jure, Jur. naar zuiver recht,
met volle recht.
Merveille, f. fr. (spr. merwelj' ; v. 't lat. mirabilia, pl. van mirabile, (z. mirabilis) oud it
mirabiglía, nu meraviglia) wonder, wonderwerk ;a merveille, tot verwondering, voortreffelijk,
wonderschoon, uitstekend schoon; - merveilléûs,
adj . (spr. merwelj'-) wonderbaar, bewonderingswaardig, wonderschoon, zeer voortreffelijk, onvergelijkelijk; - Merveilleux, pl. (spr. merweljeu) modeheertjes, saletjonkers (tijdens het Directoire) vgl. dandy en gommeux.
Merycísme, m. gr. (merykismós, van merykidzein, herkauwen) het herkauwen.
Mesa, f. sp. (van 't lat. mensa) eig. tafel, disch;
in Z. Amerika lange, dakvormig glooiende bergrug der Andesketen.
Mesalliance, f. fr. (spr. mezaljáns; vgl. a 11 i e
ë r e n en mé-, mes-) ongelijk huwelijk, wanverbintenis, echtelijke verbintenis tusschen personen van zeer ongelijken stand; - zich mésalliëeren, zich mistrouwen, een ongelijk huwelijk
aangaan, niet overeenkomstig zijnen stand
huwen.
Mesaventure, f. fr. (spr. mezawantuur' ; vgl.
a v e n t u r e) ongeval, ongeluk.
Meseál, m. sp. z. v. a. m e x i c a 1.
Meschwereh, m. arab. (van schara, beraad
beraadslaging, raad, staatsraad bij de-slagen)
M o s 1 i m.
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Mescolánza, f. it. (spr. -lántza; van mescolare,
vermengen, mid.lat. misculáre; vgl. m e 1 e er e n) mengsel, allerlei.
Mesdames, mesdemoiselles, z. ond. m a d am e.
Mesdem, n. egyptische pleister, waarvan de
grondstof zwavellood was.
Mesdsjid, z. moskee.
meso, m. ital. (= lat. mensis) maand; - per
mese, Kmt. voor of op de maand; - mese cadence,
z. cadence.
Mesembrianthémum, n. gr. (v. mesémbria,
middag, ontst. uit mésos, midden, en hèméra,
dag) eig. middagsbloem, de vezel- of pluisbloem,
een pronkgewas met meer dan 100 verschillende
soorten in Z. Afrika.
M.esentendu, n. oudfransch (spr. mezaiitandu)
voor malentendu, z.ald.
Mesenterlum, n. gr. (mesentérion, van mesos,
midden, en éntéron, darm) darmscheel, dat gedeelte van het buikvlies, 't welk de dunne darmen tusschen zijne platen insluit; - mesenteriaal, adj. nw.lat. of mesentérisch, tot het darmscheel behoorend; - mesenteritis, f. gr. ontsteking van het darmscheel; - mesenteremphráxis,
f. Med. overvulling of verstopping van het darmscheel.
Mesintelligenee, f. fr. (spr. mezentellizjánz' ;
vgl. i n t e l l e g e n t i e) misverstand.
Mesmerisme, n. magnetische geneeswijze en
leer van Dr. M e s m e r (gest. 1815), z. v a.
dierlijk magnetisme (z.ald.).
Mesocephalum, n. gr. (v. mësos, é, on, midden)
middelhersenen; - mesocephalitis, f. Med. ontsteking van de middelhersenen; - mesoehöros,
m. wie in het midden van het koor staat, de
koorvoerder, bestuurder; - mesodme, f. z. v. a.
m e d i a s t i n u m; - mesodmitis, f. Med. ontsteking der tusschenhuid; - mesódos, f. tusschengezang; - mesogastrlum, n. middelste buik
gedeelte van het buik--strek;moóln,.
vlies, dat den karteldarm als door bladen bevestigt en omgeeft, het kronkeldarmscheel; - mesokranlum, n. schedel; - mesolabium, n. werk
om tusschen twee gegeven lijnen andere-tuig,
middenevenredige te vinden; - mesolith, m.
woordelijk: middelsteen, eene soort van z eo 1 i t h, z. ald. ; - mesologarithme, f. logarithme
der tangenten; - mesomphalum of mesomphalium, n. navelmidden; ook de navel zelve als
midden van het lichaam; - mesonyktikon, n.
middernachtsgezang; - mesopentekoste, gr.
middelste dag tusschen Paschen en Pinksteren,
de vierde dag na Jubilate;- mesophrton,
n. ruimte boven den neus tusschen de wenkbrauwen; - mesopleura, n. tusschenruimten der
ribben; - mosopotámisch, adj. tusschen twee
stroomen liggend; vandaar Mesopotamië, land
tusschen den Euphraat en Tigris; - mesorectum,
n. gr.lat. gedeelte van het buikvlies, dat den endeldarm tusschen zijne platen insluit; - mesoscélon, n. gr. middelvleesch, de bilnaad; - mesoseeloeële, f. breuk aan de bilnaadstreek; - mesoscelophyma, n. gezwel of uitwas aan den bil
ruimte tusschen twee-nad;mesotyl,.
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zuilen;- mesotoechium, n.(v. gr. toichos, de wand)
borstscheiwand, middelvlies, middelschot, dat
de borstholte in tweeën deelt, m e d i a s t iII u m; - mesotfpus, m. naaldzeolith, vezel- of
straalzeolith, eene steensoort = n a t r o 1 i t h;
- mesozóisch, adj. in de geologie: dierlijke overblijfseien bevattende, welke den overgang vormen tot thans nog levende dieren (tusschen
paloeozoisch en kaenozoisch in
staande) ; - mesozolsche formaties, pl. z. v. a.
secundaire formaties (trias, juraen
krijt).
Mesoemi, m. lichte, zeer fijne mantel der Bedoeinen van witte wol.
Mesogastrium, mesokólon, enz. z. onder m esocephalum.
mesquin, adj. fr. (spr. meskén of meskIén; it.
meschíno, sp. mezquino; v. 't arab. meskin, v.
sakana, rustig, arm, ongelukkig, zijn) armzalig,
erbarmelijk; gierig, vrekkig, kniezerig; in de
schoone kunsten: smakeloos, kleingeestig, arm,
bekrompen; - mesquinerie, f. vrekkigheid, karigheid, bekrompenheid; armzaligheid, klein
-gestihd.
Mesra, f. arab. (v. sraj, bij nacht reizen) nachtelijke hemelreis van Mohamed.
Mess, f. eng. (v. 't oudfr. mes, nu mets, gerecht,
spijs, it. messo, v. 't lat. missom, het opgedragene) gemeenschappelijke tafel van een besloten
gezelschap in hun lokaal, inz. de gemeenschappelijke middagtafel der engelsche offieieren.
messa di voce, it. (spr. -wótsje; messa, eig. het
zetten, van méttere, zetten) Muz. van lieverlede
aanzwellende stem, toenemend en weder afnemend.
Message, f. fr. (spr. -sáázj' ; van het mid.lat.
missagium, messagium, missaticum, V. 't lat.
mittére, zenden) zending, boodschap; - messager,
m. (spr. -zjé) bode, boodschapper; ook voorbode; - messagerie, f. (spr. -zj'rie) bode-ambt;
bodenhuis ; ook vervoer van reizigers met
dilligences in Frankrijk en België of per
schip.
Messaliánen, syrisch (van zala, bidden) of
E u c h é t e n, gr. pl., d. i. bidders, bidbroeders,
eene in Mesopotamië ontstane dweepziek-piëtistische secte sedert de 4de eeuw.
Messalina, f. derde gemalin van den rom.
keizer Claudius, befaamd wegens hare verre
losbandigheid van zeden; vandaar in-gande
't algemeen schaamtelooze, wulpsche vorstin
of vrouw.
Messapiérs, pl. lat. oorspronkelijke inwoners
van het calabrische schiereiland; - messapisch,
adj. dezen betreffende.
Messeigneurs, pl. z. monseigneur (z.
aid.).
Méssenger, m. eng. (spr. méssendzjer; vgl.
m e s s a g e) bode, naam van verscheiden eng.
dagbladen.
Messias, m. hebr. (masjfach, gezalfd, van m sjách, zalven) gezalfde of koning; inz. door de
Joden verwachte Verlosser; Christus; - mes
messias-zang, bekend hoogduitsche hel--siáde,f.
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dendicht op den Messias door Klopstock; – mes meta, Kmt. om de helft, voor gelijke winst en
wat op den Messias betrekking-sineh,adj. verlies.
meta, of voor klinkletters en de h met-, gr.
heeft, van hem afkomt; – messianisme, n. waardigheid van den Messias, leer van den Messias; voorlettergreep in vele samenstellingen, in 't
– messianiteit, f. het zijn en wezen van den Mes algemeen beteekenende : met, tusschen, na, enz.;
-sia. inz. drukt het vaak eenen overgang of eene verMessidór, m. fr. (v. 't lat. messis, oogst) oogst andering uit.
Metaal, n. (gr. metallon, lat. metállum) pl.
maand in den voormaligen-mand,e10
nieuwen kalender der eerste fr. republiek, loo- m e t a 1 e n, zulke grondstoffen, die zich onpende van den 19den Juni tot den 18den Juli. derscheiden door ondoorzichtigheid, eigenaarMessieurs, fr., pl. van m o n s i e u r, z. ald. digen glans (m e t a a 1 g 1 a n s) en goed geHessire, m. fr. (it. messére, z. v. a. mio sire, leidend vermogen voor warmte en electriciteit;
mijn heer, van 't oudfr. sire, sendre, it. ser, sere, naar hun specifiek gewicht (onder of boven 5)
sire, heer, v. 't lat. senior, ouder, meer geëerd, onderscheidt men l i c h t e metalen (b. v.
meer aanzienlijk) hoogedel heer, voormalige kalium, aluminium enz.) en z w a r e metalen
eeretitel, nu door Monseigneur vervangen.
(goud, ijzer enz.); naar hun grootere of gerinHessolaan, n. (ontstaan uit het it. mezzolana, gere neiging om bij verhitting, inwerking vang
halfwol, van mezzo, lat. medius, midden half) zuurstof enz. hun zuiver metallieke natuur te
stof uit linnengaren en schapenwol.
behouden of te verliezen : e d e l e metalen
Mesta, f. sp. (v. 't lat. mixta, gemengd) kudde j (goud, zilver, platina enz.) en o n e d e l e mevan trekkende schapen, die aan verscheiden talen (ijzer, koper, lood enz.); oneig. het m e eigenaars behoort; ook de jaarlijksche vergade- t a a 1 der stem enz., de heldere klank daarvan;
ring der bezitters van schaapskooien.
– metaalhydroxyde, n. metaalverbinding met een
Hestangs of mustangs, pl. half-wilde paarden of meer atoomgroepen, die hydrogul genoemd
der Mexicanen in de N.Amerikaansche prairiën. worden; – metalen, adj. uit metaal vervaardigd;
Mesties, m. sp. (mestizo, provenc. en oudfr. – metaalmoor, n. z. v. a. moiré metallique; –
mestis, nw.fr. métis, van 't nw.lat. mixtitius, van metalliek of metállisch, adj. metaal of erts be't lat. mixtus, gemengd) afstammelingen van vattende, ertshoudend; op metaal gelijkende;
eenen blanke en eene Indiaansche (Ameni- – metallieken, f. pl. fictieve munt, staatspapiekaansche), of van eenen Indiaan en eene blanke. ren, die op zilver (niet papieren geld) luiden, zooMestniczestwo, n. russ. (v. mesto, ambt, post; als b.v. de oostenrijksche obligatiën; – metaldus : ongeveer ambtsverhouding) bij de Mos- liférisch, adj. (lat. metalli f er) metaalverwekkousche tsaren: recht der hooge dignitarissen kend, metaalrijk, metaalbevattend; – metalliom hun positie in 's keizers dienst geregeld te fodinen, pl . nw.lat. ertsgroeven; – metalliseezien naar die hunner voorouders, zoodat nie- ren (spr. s=z) nw.lat. (fr. métalliser) verertsen,
mand diende onder de bevelen van iemand, in metaal of erts veranderen; vaster en duurwiens voorouders onder zijn eigen voorvaderen zamer maken, b.v. hout door opvulling der pogestaan hadden of lage betrekkingen bekleed riën met eene oplossing van ijzervitriool en soda;
hadden (in 1682 door tsaar Fedor afgeschaft). er wordt dan metaalijzer afgescheiden, vandaar
mesto of meslóso, it. (= lat. moeslus) Muz. de naam; vgl. payniseeren; –metallisàtieen
treurig, bedroefd, weemoedig.
metalliseering, f. verertsing, erts- of metaalIlesüë, f. (nw.lat. mesua; naar eenen arab. arts vorming, het ontstaan der ertsen; – metalloen kruidkenner Joh. Mesueh of Mesuah chemie, f. gr. scheikunde der ersten; – metalloin de 8ste eeuw benoemd) ijzerhoutboom in chromie, f. galvanische metaalkleuring; – meVoor-Indië.
tallographie, f. gr. beschrijving der metalen; ook
mesurábel (spr. s=z) adj. fr. (mesurable, van het mikroskopisch onderzoek van metalen;
mesurer, meten) meetbaar, te meten; – mesura- verder de metaalteekening of de kunst om teege, f. (spr. –ráázj') meetloon; – mesures, f. pl. keningen op toebereide metaalplaten, als hout(spr. mezuur') maatregelen, behoedmiddelen, sneden, verheven voort te brengen; – metallográvoorzorgen.
phisch, adj. tot de beschrijving en het onderzoek
Mesusáh of mesusó, hebr. (mèzüzd, v. zuz, der metalen oftot de metaalteekeningbehoorende
blinken, uitsteken) deurpost; als voorbehoed- of die betreffende (z. ook stereotypie); –
middel aan den deurpost van joodsche woningen metalloide, n. metaalachtig lichaam; volgens
bevestigd koker^je, opschrift en de 10 geboden Berzelius: niet-metallische grondstoffen (zuurbevattend. Vgl. Deuteron. 6, 9.
stof, waterstof enz.); bij eenige chemici: lichte
Meszély, n. voorm. hong. maat = 0,423 metalen; – metalloidisch, adj. metaalachtig,
liter.
op metaal gelijkende; – metallotechniek, f.
pieta, f. 1) lat. spitse zuil of paal, merksteen bouwkunst met ijzer;– metalloskopie, f. 't zoeken
aan het eind der renbanen, in het byzantijn- op het metaal, dat bij een patient voor de
sche rijk, om welken de wagens 7-maal moesten metallotherapie dienstig is ; – metallotherapie,
heenrijden, vandaar doel, grens, meet; 2) vr. f. geneeswijze door metalen, inz. het opleggen
naam: afgek. voor M a r g a r e t h a, z. ald.
van metalen platen op gevoellooze plaatsen bij
meld, f. ital. (= fr. moitié, oudfr. meiled, pro- lijders aan hysterie; – metallurgie, f. wetenschap
venc. meilat, mitad,. v. 't lat. mediétas, van me- der smelthutten, scheikunst der ertsen, in 't alg.dius, midden, in 't midden aanwezig) helft; – a leer van de processen, door welke de metalen en
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zekere verbindingen daarvan uit de ertsen af
gescheiden worden, inz. in het groot (in smelt
hutten) ; – metallurg of metallurgist, m. (gr. me
tallurgos, metaalverwerkend; vgl. d e m i u r g
berg-, mijn- of ertswerker, metaaluitsmelter
ertsscheikundige, kenner van de wetenschap de
metallurgie; – metallurgisch, adj. tot die weten
schap behoorende, ertskundig, enz.
Metabäsis, f. gr. (v. meta-baínein, overgaan
overgang, inz. in de redekunst; ook in ziekten
of in hare beschouwing en beoordeeling; insge
lijks afwijking, verkeerde inmenging van vreemd
soortige dingen en begrippen.
Metabóle of metabolie, f. en metabolisme, n
gr. (v. meta-bállein, d. i. eig. omwerpen) Med
ommekeer, verandering van weder, lucht o'
ziekte; ook verandering der zeden enz.; ver.
plaatsing der letters van een woord; Log. bijeen.
voeging van tegenstellingen in omgekeerde orde:
– metábólè pantoon gluku, gr. verandering is aan
lat.: variétas deléctal; – bmetabólisch,-genam,
adj. omkeerend, veranderend.
Metabulie, f. gr. (vgl. b u 1 e) verandering
van besluit, wilsverandering.
Metacarpium, z. m e t a k a r p i u m.
Metacéntrum, n. gr. punt, waarin de zwaartelijn der door een drijvend lichaam verdrongen vloeistof de oorspronkelijke zwaartelijn
van het lichaam in rust doorsnijdt; inz. zwaaipunt van een schip.
Metachorèsis, f. gr. (van meta-chorein, heen
plaatsverandering, verplaatsing of-gan)Med.
overgang eener ziektestof van het eene naar het
andere deel.
Metachromatypen, pl. gr. (v. metá, z. ald.,
chroma, kleur en typos, beeld, vorm, afdruk)
kleurenbeelden, welke door middel van lithographie op toebereid papier gedrukt worden; metachromatypie, f. overbrenging van gekleurde beelden, overdrukplaten van geprepareerd
papier op andere stoffen.
Metachronisme, n. gr. z. v. a. a n a c h r on i s m e.
Metacinema, z. ' m e t a k i n e m a.
Metadella, f. it. (verkl. van m e t a, z. ald.)
halve maat, halve pint; eene graanmaat te
Florence.
Metageitnion, m. zomermaand der Atheners,
het einde van Augustus en het begin van September.
Metagenésis, f. gr. Phys. geslachts- of generatie-wisseling, volgens welke de gelijkenis tusschen de ouders en nakomelingen altijd eene
generatie overspringt; het eerst door Chamisso
ontdekt.
Metagnostiek, f. gr. z. v. a. m e t a p h ys i e k.
Metagogie, f. gr. (met-agógé, eig. wegvoering,
verzetting, van met-ágein, wegvoeren, overvoeren) Log. herhaling van dezelfde woorden.
Metagrámma, n. gr. (v. meta-grdphein, naof overschrijven) afschrift; overzetting; – metagrammatisme, n. letterverandering of omzet
metá, na, daarbij,-ting;–meark,f.(v
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daarboven uit, en g r a m m a t i k a) wijsbegeerte der taal.
Metairie, f. fr.(spr. metèrie; v. 't mid. lat. medietaria, pachtgoed van eenen medietarius, d. i. van
eenen pachter, die de opbrengst met den grondeigenaar deelt) landhoeve, meierij, boerderij.
Metakarplum, m. gr. (van metá, en karpós,
handwortel) voorhand, middelhand.
Metakinèma, n. of metakinèsis, f. gr. (van
meta-kinein, omzetten) omzetting, verplaatsing,
plaatsverandering; Med. ziekteverplaatsing.
Metakondyli, m. pl. gr. (metakondyloi, v.
kondylos, gewrichtshoofd van een been) voorste
leden of kootjes der vingers en teenen, die met
de nagels bedekt zijn.
Metakritiek, f. gr. (vgl. k r i t i e k) nabeoordeeling; beoordeeling van eene beoordeeling,
a n t i k r i t i e k.
Metalèpsis of metalèpse, f. gr. (vgl. 1 e p s i s)
Log. verwisseling van het voorafgaande met
het volgende, van de oorzaak met het uitwerksel, b. v. g r a f in plaats van d o o d.
Metalláge of metalláxis, f. gr. (van met-aliassein, verruilen) verandering, verwisseling, ver
-ruilng.
Metalliek, metalliferisch, metallifodinen, metallisch, metallisatie, metallurgie f. enz. z. ond.
metaal.
Metamathematiek, f. gr. (v. metá, na, daarboven uit, en in a t h e m a t i e k) wijsbegeerte der wiskunde.
Metamerie, f. gr. (v. meta en méros, deel, lid)
Chem. toestand der metamerisehe tic h a m e n, d. i. van de zoodanige, welke dezelfde elementaire bestanddeelen wel is waar in
gelijk aantal, maar in verschillende verbindingswijze bevatten en daarom bij het samenkomen
met zekere stoffen verschillend gescheiden worden; verwant met: i s o m e r i s c h e (z. ald.)
lichamen.
Metamorphosis of metamorphose, f. gr. (v.
meta-morphoen, omvormen, v. morphé, gedaante) omvorming, vervorming, gedaante
herschepping; – metamorphosee--verwislng,
ren (sp. s=z) van gedaante of gestalte veranleren, vervormen, herscheppen; – metamorfhieten, m. pl. gr. secte der 16e eeuw, die leerde
lat het lichaam van J. C. bij zijne hemelvaart
.n God is veranderd; – metamorphótiseh, adj.
€vervormend, mismakend, b. v. metalen spiegels,
lie de gedaante van hem, die er inziet, misvoren; – metamorphopsie, f. gebrek van het
gezicht, waardoor de vorm en de grootte der
ïoorwerpen veranderd schijnen.
Metaneologie, f. gr. (v. metanoia, boete, be'eering) bekeeringsleer.
Metaphoor, f. gr. (metaphora, van metaphérein,
€verdragen) Log. eig. overdraging of overIrachtelijke beteekenis van een woord, naar
velke het niet in den eigenlijken zin gebruikt
vordt, eene oneigenlijke, zinnebeeldige of ver
uitdrukking, verbloemde zegswijs (b. v.-^loemd
3 levens lente bloeit maar eens); – metaphóisch, adj. oneigenlijk, verbloemd, zinnebeeldig,
verdrachtelijk.
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Metaphrásis of metaphráse, f. gr. (van metaphrádzein, in andere woorden overdragen) woordelijke overzetting of vertaling, inz. het overbrengen van een gedicht in ongebonden rede; —
metaphrást, m. woordelijk overbrenger, overschrijver; — metaphrástisch, adj. woordelijk
overzettend, omschrijvend.
Metaphyslea, f. gr. (van metá, daarbij, daarboven uit, en physiká, natuurlijke dingen; vgl.
p h y s i k a) wetenschap van het bovenzinnelijke, bovennatuurkunde, grondleer, of wetenschap van de laatste gronden onzer kennis
der dingen; — metaphysleus, m. wie de leer,
die wetenschap verstaat, een bovennatuur kundige; — metaphtsisch, adj. bovenzinnelijk;
tot de bovennatuurkunde behoorende; — met ap h y s i s c h bewijs van het bestaan van
God= ontologisch bewijs.
Metaphysis, f. gr. (v. meta-phyein, vergroeien)
verandering, omvorming.
Metaplásmus, m. gr. (vgl. p l a s m a) ver
verandering, b. v. van de gedaante-vorming,
van een woord; Gram. naamvalsvorm, die een
ongebruikelijken n o m i n a t i v u s onderstelt;
— metaplástisch, adj. omvormend, tot de omvorming behoorende.
Metapodium, n. gr. (van poes, genit. podós,
voet) Anat. voorvoet, middelvoet, voetblad;
ook schijnbare afdruk van reusachtige menschenvoeten in steen.
Metapo ia, f. gr. vereeniging der goddelijke
en menschelijke natuur in Christus.
Metapolitiek, f. gr. (vgl. p o l i t i e k) zuivere, wijsgeerige staatsleer.
Metapsychosis, f. gr. z. v. a. m e t e m p s ye h o s i s.
Metaptósis, f. gr. (v. meta-píptein, omvallen,
omslaan) en metaschematisme, n. gr. (vgl.
s e h e m a), enz. Med. omvorming, gedaanteverandering, verandering, waarbij meer de ziektevorm dan de aard der ziekte veranderd wordt.
Metarsiologie, f. gr. (v. metársios, on, hoog in de
lucht, v. métarsis, het opheffen, v. metaírein, opheffen, wegheffen) leer der luchtverschijnselen,
wetenschap van de veranderingen in den dampkring der aarde, z. v. a. mete o r 1 o g i e.
Metaschematísme, z. m e t a p t o s i s.
Metaskopie, f. gr. (v. skopein, zien) aanschouwing der gedachten, van het gemoed.
Metasomatósis of metasomatóse, f. gr. (van
soma, lijf) lichaamsverandering, vestiging van
verscheiden zielen in hetzelfde lichaam.
metastabíel, adj. wordt gezegd van water,
wanneer het, hoewel afgekoeld tot beneden nul,
toch niet in ijs overgaat; tin heeft een dergelijke
eigenschap, daar 't bij een temperatuur van beneden 18° Celcius in grauw tin overgaat, doch ook
bij of onder die temperatuur als blank tin
kan blijven voortbestaan.
Metastásis of metastáse, f. gr. (vgl. s t a s i s)
Med. verplaatsing eener ziektestof, overgang
van eene ziekte uit het eene lichaamsdeel in een
ander b. v. bij kanker; — metastátiseh, adj.
veranderd, verplaatst, overgegaan.
Metastróphe, f. gr. (van meta-stréphein, om-,
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afwenden; vgl. s t r o p h e) afwending der
gedachten van eene zaak.
Metasynkrisis, f. gr. Med. verbetering der
lichaamsgesteldheid door uitdrijving van bedorven vochten door de huid, door middel van
blaartrekkende pleisters; — metasynkrítiseh, adj.
door uitdrijving veranderend of verbeterend.
Metatársus, m. gr. (v. tarsós, vlechtwerk om
iets daarop te drogen, breede vlakte, voetzool,
V. tersainein, térsesthai, dragen) z. v. a. m etapodium.
Metathesis of metathése, f. gr. (vgl. t h e s i s)
verzetting, omzetting, inz. letteromzetting,
b. v. bron voor born.
Metàtor, m. lat. landmeter ; — metatorium
(scil. jus), n. lat. (van metàri, eene plaats afgrenzen, een leger opslaan) inlegeringsrecht.
Metawwief, m. arab. gids te Mekka ten
dienste van de bedevaartgangers.
Metaxilogie, f. gr. (v. metaxy, daartusschen)
het tusschenspreken, het maken van inlasschingen of tusschenzinnen.
Metedór, m. sp. (v. meter, ter sluiks invoeren)
sluikhandelaar, smokkelaar.
Metempsychosis of metempsychose, f. gr. (v.
metá, z. ald., en empsychoen, bezielen; vgl.
p s y c h e) zielsverhuizing, verplaatsing der
ziel uit het eene lichaam in het andere, volgens
de leer der Pythagoristen; — metempsycbosieten, m. pl. aanhangers van de
leer der zielsverhuizing.
Metemptóse, f. gr. (v. metá en emptosis, het
invallen; vgl. p t o s i s) uit- of weglating
van den ingelaschten dag of schrikkeldag eenmaal in 134 jaren, volgens den gregoriaanschen kalender.
Metensomatósis, f. gr. z. v. a. m e t a s om a t o s i s.
Meteoor, m. (gr. meteóron, d. i. in 't algemeen
zich in de hoogte, in de lucht bevindend, v.
meld, z. ald., en eóra, het zweven, zwevende
beweging, voor aiora, v. aeirein, heffen, en dit
v. aer, lucht) luchtteeken, luchtverschijnsel,
alle verschijnselen in den dampkring der aarde,
inz. de meer zeldzame, in 't oog vallende; van
daar oneig. ongewoon, wonderlijk verschijnsel; ook z. v. a. meteoorsteen of meteor i e t, z. a. ; — meteoor-jjzer, meteoor-steen, m. z.
m e t e o r i e t; — meteoor-staal, n. met nikkel
verbonden staal; — meteoor- water, n. van
boven komend water, hemelwater, regenwater;
— meteoratie (spr. tie=tsie) f. weersbepaling,
de toestand van het weder; — meteorika, f.
wetenschap der luchtverschijnselen, weerkunde;
— meteórisch, adj. op lucht- en weersveranderingen betrekking hebbende, daarvan afhankelijk, b. v. meteorische planten,
die zich ten opzichte van het openen en sluiten
harer bloemen naar de gesteldheid der lucht,
den zonneschijn enz. regelen; — meteorisme,
n. in 't alg. verheffing; Med. uitzetting van den
geheelen of gedeeltelijken buik door lucht of
winden, buikopzetting ;—meteorietofineteorolith,
m. luchtsteen, maansteen, uit de lucht gevallen
deel van een cosmisch lichaam, n.l. steenachtige
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of metallische massa's, hetzij bestaande uit ver steunt, daarvan afgeleid is, b. v. het m e t r i ekiezelzuur, talkaarde, ijzeroxydul-bindgeva k e s t e 1 s e 1, het maten- en gewichtenstelsel,
en eenige andere stoffen (m e t e o o r s t e e n e n),
of bijna zuiver ijzer met wat nikkel bevattende
(meteoor-ijzer), z. v. a. aërolith; –
meteorisátie (spr. –za-tsie) trommelzucht, opgeblazenheid, opzameling van lucht in de buikholte, inz. bij de herkauwende dieren; – meteorognosie, f. wetenschappelijke weerkunde;
ook weervoorspelling; – meteorognost, m. weerkenner; – meteorograaf, m. weerbeschrijver;
f. weerwijzer, werktuig, dat de luchtsveranderingen aanwijst; – meteorographie, weerbeschrijving; – meteorográphisch, adj. weerbeschrijvend, de luchtsveranderingen aanwijzende;
– meteorolèschès, m. (theoretisch) onpractisch
weerkundige, bazelaar, een woord tijdens
Socrates bij de Grieken in gebruik; – mete•rolith, z. m e t e o r i e t; – meteoroloog, m.
weerbeschouwer, waarnemer of kenner der
luchtverschijnselen; – meteorologie, f. leer,
wetenschap der luchtverschijnselen of der
weersveranderingen, weerkunde; – meteorológisch, adj. het weder of de weerkunde betreffende,b.v. meteorologische waarn e m i n g e n, waarnemingen omtrent het
weder; – meteorománt, m. weerprofeet; –
meteoromantie, (spr. tie=tsie) f. weervoorspelling; vaarzegging uit de luchtverschijnselen; – meteoronomie, f. leer van de wetten
van het weder; – meteoroph^ten, m. pl. ver
plantaardige nederploffingen uit de-mend
lucht; – meteoroskoop, m. werktuig om de
lengten en breedten van de plaatsen op aarde
te bepalen; ook een weerwijzer, bestaande uit
baro-, thermo- en hygroskoop; – meteoroskopie, f. waarneming van het weder.
Heter, m. (v. 't lat. metrum, gr. metron of
fr. mètre, z. aid. ; vgl. m e t r u m) maat, el,
die den grondslag uitmaakt van het eerst in
Frankrijk en later bij de meeste beschaafde
volken (behalve inEngeland)ingevoerde,optien^leelige indeeling berustende maat- en gewicht
dat ook kortweg het decimale of metrieke-stel,
genoemd wordt. De meter = een veertigmillioenste deel van den omtrek der aarde = 443,296
parijsche lijnen of strepen; vgl. e 1. – Veelvouden
van den meter (M.) zijn: decameter, fr. décamètre
(van gr. deka, tien) = 10 M., afk. DM. ; – hectometer, fr. hectometre, (v. gr. hekalón, honderd) _
100 M., afk. HM. ;– kilometer, fr. kilomètre (v. gr.
ehilia, duizend) = 1000 M., afk. KM.; –
myriameter, fr. myriametre (v. gr. myrioi, tienduizend) = 10000 M., afk. MM. – Onderdeelen
van den meter : decimeter, fr. decimetre (v. lat.
decem, tien) = 1/lo M., afk. dM. ; – centimeter,
fr. centimètre (v. lat. centum, honderd) =
1/ 1OO M., afk. cM. ; – millimeter, fr. millimètre (v.
lat. mille, duizend) = 1/1000 M., afk. mM. ; –
meterkilogram, n. eenheid bij aanduiding of
berekening van het arbeidsvermogen van machines enz., d. i. de kracht, die in 1 seconde
een gewicht van 1 kilo 1 meter opheft, ook
kilogrammeter genoemd; – metriek, metrisch,
adj. wat tot den meter behoort, daarop

dat op den meter is gebouwd; een m e t r i e k
of metrisch centenaar, 100 kilo
(z. ook ond. m e t r u m).
Meter, f. (gr. metèr, moeder) petemoeder,
peettante.
Metérizi, n. turk. en nw.gr. loopgraaf; een
post, die de strijders dekt.
Metérsi, pl. turk. (eig. meterisdchi, d. i. wie
loopgraven maakt of verdedigt, v. meteris,
loopgraaf) krijgslieden, wier bestemming is een
leger op te slaan, de tenten af te breken, die te
vervoeren enz.
Methaan, n. (spr. mee-táán) Chem. methylwaterstof, het mijn- of moerasgas, uit 1 atoom
koolstof en 4 atomen waterstof bestaande.
methemerinisch, gr. (v. metá, z aid., en
hémëra, dag) Med. dagelijksch, dagelijks voorkomend (van de koorts).
Methóde, f. (gr. melht dos, d. i. eig. het nagaan,
vervolgen, van metá, na, en hodós, weg; lat.
methodus) wijze of manier om bij eene zaak te
werk te gaan, naar vaste grondslagen geregelde
handelwijze, inz. leerwijze, orde in de voordracht van de opvolgende deelen eener wetenschap of kunst, leergang; Muz. (ook it. m e t h od o) manier van uitvoering, stijl van den executant; – methodus mathematica, wiskundige
leerwijze; – m. medéndi, geneeswijze; – m. socratica, sokratische leerwijze, het onderwijs in
den vorm van gesprekken; – methodiek, f. (gr.
methodiké, stil. téchné, kunst) z. v. a. m e t h od o 1 o g i e; – methodlens, m., pl. methodiek
wie zich stipt aan eene handelwijze, werkmanier,
leerwijze enz. houdt; – methódisch, adj. naar
bepaalde grondstellingen geregeld, ordelijk,
regelmatig, planmatig, naar de voorschriften
der kunst; wetenschappelijk of kunstmatig; –
methodisme, n. streng geregelde, kunstmatige
leerwijze inz. leer en levenswijs der Methodisten
(z. ond.), streng kerkelijke, ijverig werkzame
vroomheid; – methodist, m. in 't algemeen
z. v. a. m e t h o d i c u s; inz. wetenschappelijk, naar kunstregelen handelend geneesheer;
– methodisten, m. pl. chr. secte, inz. in Engeland
enN.Amerika, omstreeks 1720 door J o h n W e s1 e y in Oxford gesticht en zoo geheeten, omdat
men vanhenzeide,datzij eene nieuwe m e t h o d e
van het chr. leven hadden uitgevonden ; vroeger:
r. kath. schrijvers, die in de 17de eeuw den strijd
met de Protestanten door nieuwe dialektische
m e t ho d e n trachtten te verkorten; – methodologie, ontwikkeling of voorstelling der leerwijze,
leerkunde, handleiding omtrent de leerwijze, leer
der methode bij onderwijs en studie,voordrachtsleer; – methodológiseh, adj. daartoe behoorende,
leerwijskundig.
Methól, n. (spr. th =t) Chem. in den houtgeest
(x y 1 i e t) vervat zwavelzuur zout, dat metaal
reduceert en daarom als ontwikkelaar in-zouten
de photographie dienst doet; ook metol geschreven.
Methuen- verdrag, n. verdrag, in 1703 tusschen Engeland en Portugal gesloten, omtrent de
,
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invoerrechten op portugeesche wijnen en
engelsche lakens.
Methusalém, hebr. (eig. M e t h u s e h e1 a c h, V. mthoe, man, en schelach, speer, pijl),
mansn.: pijl- of speerman, in het 0. T. de naam
van een man, die een ouderdom van 969 jaren
zou bereikt hebben.
Methyl, n. gr. (van meta en hijlé, hout) Chem.
base (het radicaal) van den houtgeest, een
product van de droge destillatie van hout en
zijne verbindingen; - methylbiehloride, f. ver
chloor met methyl, als bedwel--bindgva
mend middel gebruikt; - methylxther, m. of
methyloz jde, n. hout-nether; - methylalcohol,
m. of methyloxyde- hydraat, n. zuivere houtgeest,
hout-alkohol, als brandspiritus in gebruik; methylwaterstof, f., z. m e t h a a n.
Methyologie en methystiek, f. gr. (van
methyein, dronken zijn, méthy, wijn) drinkkunst, leer der dronkenschap; - methyológisch
en meth^stlseh, adj. tot haar behoorende.
meticuleus, lat. adj. (meliculósus, a, um, van
metus, vrees) vreesachtig, schroomvallig; metienlositeit (spr. s = z), f. nw. lat. vreesachtigheid, schroomvalligheid.
Metier, n. fr. (spr. met je, oudfr. snestier, menestier, van 't lat. ministerrum, dienst, ver
ook voor werktuig, inz. weef -richtng;md.la
handwerk, bedrijf, beroep, bezigheid,-stoel);1
hanteering, leefwijze; vandaar par métier, uit
beroepsplicht, beroepshalve; - jalousie (spr.
zjaloezie) de métier, broodnijd; - 2) weefstoel,
weefgetouw; borduurraam; - vingt f ois sur le
métier remetlez volre ouvrage, fr. eig. zet uw
werk twintigmaal op het getouw, d. i. wees niet
tevreden vóor ge uw werk herhaaldelijk hebt
overgezien en verbeterd (citaat uit Boilleau,
Art. poétique I. 172).
Métis, f. gr. Myth. de wijze, dochter van
Oceanus en Tethys en eerste gemalin van Zeus;
Astr. in 1848 door Graham ontdekte asteroide.
Metizen, pl. fr. (métis, fem. métisse), z. v. a.
mestiezen (z. mesties).
M. et K., bij natuurwetensch. namen afk. voor
T. C. Mertens en W. D. J. Koch (schrijvers
eener Duitsche Flora).
Metóchi, n. nw.gr. tot een klooster behoorende bezitting.
Metol, n. zie meth o 1.
Metonomasie, f. gr. (van met-onomádzein,
anders noemen) naamsverandering of overzetting van eenen eigenaam uit de eene taal in
de andere, b. v. M e l a n c h t o n in plaats
van Zwartaarde, S a r t o r i u s voor Snijder,
K a p n i o s voor Reuchlin.
Metonymie, f. gr (met-4nymia, v. onyma,
gew. onorna, naam) Log. omnoeming, naamverwisseling, overnaming, woordverandering,
b.v. grijze haren voor hooge ouderdom, druiven voor wijn; - metonfmisch, adj. naam of woordverwisselend, omnoemend.
Met®pon n. gr. (van melá, z. ald., en óps,
genit. ópós, gezicht) voorhoofd, voorzijde; pl. mets pen, Arch. vierkante tusschenruimten
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tusschen de t r i g 1 y p h e n der dorische
fries, in welke men de versierselen aanbrengt ; metopántron n. Anat. voorhoofdsholte of
-boezem; - metopantralgie, f. Med. pijn in de
voorhoofdboezems; - metopantritis, f. ontsteking van het slijmafscheidend vlies, dat de
voorhoofdboezems bekleedt; - metopomantie
(spr. t=ts), f. waarzeggerij uit het voorhoofd
of het gezicht; - metoposkoop, m. voorhoofdskijker, gelaatsonderzoeker, gew. p h y s i og n o o m; - metoposkopie, f. voorhoofds- of
gelaatsbeschouwing, het voorspellen of waarzeggen uit de trekken van gelaat en voorhoofd.
Métra, f. gr. (v. mêtér, moeder) Anat. baarmoeder ; - metralgie, 1. baarmoederwee ; metrálgisch, adj. dat wee betreffende, daaraan
lijdende; - metranastrophe, f. uitzakking der
baarmoeder, met omstulping daarvan verbonden; - metratonie, f. verslapping der baarmoeder; - metratresie, f. tegennatuurlijke sluiting
der baarmoeder; - metremphráxis, f. verstopping der baarmoeder; - metremphyséma, n.
opzetting van de baarmoeder; - metrenchta,
pl. inspuitmiddelen voor de baarmoeder; metrenchytes, m. baarmoederspuit; - metreur f sma, n. uitzetting der baarmoeder; metritis, f. ontsteking der baarmoeder; - metroblennorrhaee, f. witte vloed uit de baarmoeder; - metrocéle f. baarmoederbreuk; - metrocelides, pl. moedervlekken; - metrokámpsis,
f. achteroverkanteling der baarmoeder; - metrokarcinoma, n. baarmoederkanker; - metroloxie, f. verkeerde of scheeve richting, ombuiging der baarmoeder; - metromanie, f., z. v. a.
n y m p h o m a n i e z. ald. (niet te verwarren
met metromanie afgeleidvan metrum
z. ald.); - metrophthisis, f. tering der baarmoeder; - metropolypus, m. moederpoliep, een
vleeschuitwas der baarmoeder; - metroptósis, f.
uitzakking der baarmoeder; - metrorrhagie, f.
bloedstorting uit de baarmoeder, moederbloedvliet; - metrorrhèxis, f. scheur in de baar
moedervloed, uitvloei--moedr;thc,
ing van bloed, slijm enz. uit de baarmoeder; metroskoop, m. moederspiegel, een werktuig
om de baarmoeder te onderzoeken; - metroskopie, f. onderzoek der baarmoeder met
den moederspiegel; - metrotomie, f. keizersnede.
Mètre, (spr. mètr') m. fr. grondslag van het
oorspronkelijk in Frankrijk ingevoerde tien
maten- en gewichtenstelsel; de veel--delig
vouden en onderdeelen z. onder m e t e r.
Metrempháxis, metrench.tes, z. ond. m e t r a.
Metriek, z. onder m è t r e en ook onder
m e t r u m.
Metriopathie, f. gr. (v. metrios, a. on, de
rechte maat hebbende, v. metron, maat; vgl.
m e t r u m) matiging van hartstochten, gelijkmoedigheid, gemoedsrust.
metrisch, z. ond. m è t r e en ook onder
metrum.
Metritis, metrocele, metrokampsis, metrokar
metromanie, z. ond. m e- -cinoma,etrlx
t r a.
,
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Metrographiek, metrologie, metrometer, metronoom, z. ond. m e t r u m.
Metronymikon, n., pl. metronymlka, gr. (van
mètèr, moeder, en ónyma = ónoma, naam)
moedernaam, naam, die van den naam der
moeder afgeleid is; vgl. p a t r o n y m i k o n;
– metronymisch, adj . naar den moedernaam
benoemd.
Metrophthisis, z. ond. m e t r a.
Metropolis of metropóle, f. gr. (v. métér,
moeder) eig. moederstad met betrekking tot
de dochtersteden of koloniën; hoofdstad, de
stad waar een metropoliet of metropolitaan,
d. i. bisschop of aartsbisschop der grieksche
Kerk, zijnen zetel heeft; – metropolitaankerk,
f. aartsbisschoppelijke, moeder- of hoofdkerk; –
metropolitain, en bij verkorting metro, onder
te Parijs; – metropolitaansch, adj.-grondsp
(later lat. metropolitànus, a, um) aartsbisschoppelijk.
Metropoltpus, enz. ; – metrotomie, z. ond.
m e t r a.
Metrosideros, f. gr. ijzerhout.
Metrum, n. lat. (gr. metron, v. den wortel
met, in 't lat. metíri, meten, sanskr. má) in 't
alg. maat; inz. de lettergrepen- of syllabenmaat, versmaat; – métricus, m. pl. métriei,
iemand die kennis heeft van de versmaat,
schrijver over de versmaat, ook iemand die
in verzen dicht; – metrika, metriek, I. (gr.
metrikè, scil. lechnè, kunst) verskunst, versmaatkunde, leer van den versbouw; – metrisch, adj. (gr. metrikós, é, on) naar den versbouw behoorlijk afgemeten, in verzen, in gebonden stijl; – metrographika, metrographiek,
f. kunst om verzen volgens de wetten van den
versbouw te schrijven; – metroloog, m. kenner
van maten en gewichten ; – metrologee, f. maatkunde, leer van de maten en gewichten; –
metrológisch, adj. maatkundig; – metromanie,
f. verswoede, verzotheid op verzenmaken, rij
(niet te verwarren met m e t r o m a--melzucht
n i e, afgeleid van m e t r a, moeder, z. m et r a) ; – metrométer, metronoom, m. maatof tactmeter, werktuig, waardoor de maat der
beweging, die een muziekstuk hebben moet,
juist wordt bepaald (uitgevonden door Renaudin, verbeterd door Mälzl); – metrometer ook
= c h r o n o m e t e r (z. aid.); – metrostfle,
zelfwerkend accentueer-toestel op automatische piano's (pianola enz.).
Metsjed, arab. (mesdsjid, van sadsjada, zich
buigen, aanbidden, mohamedaansche tempel,
bedehuis, z. v. a.- moskee, m i s s i g i t.
Mett., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor G. Mettenius (gest. 1866).
Mette, gewoonlijk metten pl., dat ook als sing.
genomen wordt, f. (oudd. mettina, van 't lat. matutína, scil. hora) ochtenduur r. kath. ochtend
vroegpreek; godsdienstoefening op-godsient,
den avond of in den nacht voor eenen feestdag,
b. v. de kerstmette.
Metteur en pages, m. fr. (spr. an paazj' ;
v, mettre, zetten, leggen, en, in en page, blad
drukkerijen de zetter, die de door de-zijde)op
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andere zetters gezette stukken in kolom
vormen rangschikt, ,opmaker, vorm--men
opmaker.
Mettray, dorp in het fr. depart. Indre et Loire,
arr. Tours, met eene door Demetz gestichte
landbouw- en strafkolonie voor jonge, als ontoerekenbaar ontslagen misdadigers; vandaar
de naam van een dergelijke inrichting bij
Zutphen: Nederlandsch Mettray.
Metusie, f. gr. (met-oesia, d. i. het medezijn)
gemeenschap of vereeniging van wezen.
Metze, f. voormalige graanmaat in vele
duitsche staten: in Oostenrijk = 61,487, in
Beyeren = 37,060, in Saksen (Dresden) =
6,489, in Pruisen = 3,435, in Hongarije (Presburg) = 62,53 liter.
Men, chineesche vlaktemaat = 6,7335 are,
vgl. king.
Meubel, n. (fr. meuble), pl. meubelen of
mobilién (van 't lat. mobile, iets beweeglijks,
pl. mobilia; vgl. m o b i e 1) beweegbaar goed,
vervoerbare of roerende have; huisraad; –
meubleeren (fr. meubler), met huisraad voorzien; inrichten, toerusten; – meublement, z.
a m e u b 1 e m e n t.
meum et tuum, n. lat. het mijn en dijn (uwe);
de eigenbaat, het eigenbelang.
Meugebet, m. noodhulp, iemand, die dienst
moet doen, omdat een ander niet wil.
Meugeveel, m. gulzigaard.
Meurtrière, f. fr. (spr. meurtrjèr' ; van meurtrier, moorddadig, v. meurtre, moord, v. got.
maurthr, moord) schietgat.
Meute, f. (fr. meute, eig. jachtstoet, van 't
mid.-lat. movita, beweging, als 't ware !t lat.
mov'lus voor motus, partic. v. movére, bewegen)
koppel jachthonden (ongeveer 50 a 60 stuks).
Mévente, f. fr. (spr. mewánt; van mé-, mis en
vente, verkoop) slechte verkoop, verkoop onder
de waarde.
Mexicaine, f. fr. (v. mexicain, e, mexicaansch)
zekere gekeperde wollen stof; – mexieal, z.
pu1que.
Meyo, adj. port. (spr. méjo) half.
Mezair, m. fr. (mésair, mézair, spr. mezèr)
halve school van een paard, halve c o u rbette (z. ald.).
Mezeline, f. (v. 't it. mezzo, . half) fransch
lijnwaad, half wol en half zijde, inz. tot gordijnen, overtreksels, enz.
Mezetene, f. turksche grensbelasting op
koopmansgoederen, inkomend recht (8 tot 10
percent van de waarde bedragende).
Mezza-lira, f. it. (spr. meiza–; v. mezzo, mezza,
half, van 't lat. medius, midden) halve lire,
voormalige rekenmunt in den Kerkelijken Staat,
ongeveer 22 1/2 ct. ; – mezza manta, Muz. met
de hand op de halve hoogte van den hals (der
viool); – mezza orchéstra, met half orchest; –
a mezza voce (sp. –wótsje) met halve of gedempte stem; – mezzo forte, Muz. middelmatig
sterk, eenigszins sterk; – mezzo piano, half
zacht, min of meer zacht; – mezzo reliévo, half
of vlak verheven; – mezzo soprano, de diepe
bovenstem, diepe discant; – mezzo termïno,
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m. middelweg; oneig. het midden tusschen
twee uiterste graden; — mezzatinta, f. of mezzotinto, m. (spr. —tien—) Piet. middeltint, middelkleur, halve of gebroken tint (die door overgang van de eene kleur in de andere ontstaat),
ook lichte schaduwing; bij graveurs : zwarte
kunst; — mezzanine, f. (it. mezzanino, m.). Arch.
halve verdieping, elke lagere verdieping tusschen hoogere (vgl. e n t r e s o 1); ook halfvenster, kleiner venster boven het grootere; —
mezzaróla, voormalige vochtmaat in Genua =
159 liter; — mezzétta, f. voormalige graanmaat
in Toscane = 0,761 liter; — mezzétto, m. voor
vochtmaat in Florence = 0,570 liter. -malige
Mezzaro, m. it. vrouwensluier in Genua.
Mgl. bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. Megerle von Mühlfeld (gest. 1840).
Mi-, voor fr. woorden = half, b. v. mi -aotit
(spr. oe), half Augustus; — mi- chemin (spr.
sj'mét ), halverwege; — mi- caréme (spr. rem')
halfvasten; — mi- laine, halfwol; — mi-panti, voor
de helft enz.
Mia, it. f. v. m i o, mijn; — caramia, mijne
dierbare.
Miám, goud- en zilvergewicht in AchterIndië = 832 eng. greinen trooisch gewicht.
Miao, m. naam, dien de Chineezen aan hunne
tempels geven, z. v. a. verblijf der geesten.
Miasma, n. gr. (v. miainein, verven, beschilderen, bezoedelen, bevlekken) eig. verving,
verontreiniging, bevlekking; aanstekingsstof, in
de lucht verspreide ziekte- of smetstof, boosaardige uitdamping, vooral van moerassen; —
miasmátiseh, adj. zulke stof bevattende of
daardoor ontstaan.
Mica, f. lat. kruimpje, beetje, korreltje. N. H.
glimmeraarde, kaliveldspaat, het kattenzilver,
kattengoud; — micagraphie, f. lat.-gr. nabootsing der glasschilderkunst door het oplijmen
van met kleuren bedrukte glimmerblaadjes op
glas; — micaniet, f. Elektr. glimmerstukken, door
stollak verbonden, die als isoleerstof dienen.
micans, lat. Bot. weerschijnend, met zwakken
metaalglans.
Mi-carême, z. ond. m i-.
Mieátie, (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat.
micáre, zich trillend heen en weer bewegen).
Med. beweging of omloop van het bloed in het
lichaam.
Mich., bij natuurhistorische benamingen afkorting voor André Michaux (gest. 1802) en
diens zoon F. A. Michaux (gest. 1850).
Michael, hebr. (v. mi, wie, ka, als, gelijk, êl
God), mansn.: wie is als God? gewoonlijk verkort tot Michiel; het hoogd. M i c h e l wordt
ook gebruikt voor onnoozel, plomp mensch
(waarschijnlijk door verwarring van den hebr.
naam met het oudd. mihil, michel, groot); vandaar de duitsche Michel, neef Mie h e 1, schertsend minachtende benaming van
het duitsche volk, om de zwakheden, dwaasheden en verkeerdheden, inzonderheid de langzaamheid, zwaarmoedigheid en goedgeloovigheid er van aan te duiden.
Michel, Michiel, z. M i c h a e 1.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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Micmac, m. fr. heimelijke handel, kuiperij,
doorgestoken kaart, fikfakkerij, zie m i km a k.
micranthus, a, um, Bot. kleinbloemig.
microscopium enz., z. m i k r o s k o o p.
mictus cruéntus, m. (van mingére, wateren,
pissen) Med. het bloedwateren.
Midas, phrygisch koning, die, naar eene
oud-gr. sage, van A p o 11 o lange- of ezelsooren kreeg, toen hij, tot scheidsrechter gekozen
bij eenen muzikalen wedstrijd tusschen dezen
god en Pan, aan den laatsten de overwinning
toewees; vandaar in 't alg. voor langoor, ezel,
rijke domkop; volgens eene andere sage werd
hem door Dionysos (Bacchus) de wensch toegestaan, dat al wat hij aanraakte in goud mocht
veranderen, totdat hij, om van die lastige wel
ontslagen te raken, zich in den Paktolus-da
baadde, die van toen af goud met zich voerde; —
midas-ooren, lange oorgin, ezelsooren; — midasoor, N.H. soort van rolslak, een soort van oorslak.
middle, adj. eng. (spr. midd'l) midden, middel,
b. v. middleman, m. (spr. midd'lmen) middenman ; tusschenpersoon; tusschenpachter enz.
Midgard of Midgaard, m. oudgermaansche
Myth. aarde, als middelpunt van het heelal; —
midgardslang, f. zee, zie j o r m u n g a n d.
Midi, m. fr. (lat. medium diei) middag; zuiden.
Midianieten, afstammelingen van Midian,
zoon van Abraham, kooplieden (Gen. 37, 28
en 36), roovers (Richt. 6) uit de woestijn.
Midrasj, hebr. onderzoek, de schriftverklaring bij de Joden.
Midshipman, m. eng. (spr. —sjipmen), pl.
midshipmen, z. v. a. adelborsten op de eng.
en N. Amerikaansche oorlogsschepen; — passed
(spr. past) midshipman, adelborst die zijn
luitenants-examen gedaan heeft.
Miëmiet, n. Miner. bitterspaat of bitterkalk, van M i e m o in Toscane.
Migliájo, m. it. (spr. mi -ljájo; v. 't lat. miliarium, duizendtal, van mille, duizend) handelsgewicht van 1000 pond, te Venetië =
476,999 kilo, in Toscane = 339,542 kilo, op
de Ionische eilanden = 1000 eng. avoirdupois
pond; ook venetiaansche oliemaat = 6,316
HL.; — miglio, f. (spr. miéljio; d. i. eig. 1000
schreden) italiaansche mijl; op het eiland Sardinië een vlaktemaat en wel voor wijnland (m.
di viii, voor 1000 wijnstokken) = 17,284 are,
voor olijfboomenland (m. d'ulivi, voor 1000
olijfboomen) = 1105,562 are.
Migma, n. gr. (v. mignynai, mengen) menging,
mengsel, z. v. a. m i x t u u r.
mignard, adj. fr. (spr. mi- njáár; z. m i gn o n) lief, netjes, sierlijk; opgesmukt; — mi
vertroetelen, verwennen; ook te-gnarde,
gekunsteld schrijven of spreken; — mignardises,
pl. gekunsteldheid, versieringen; ook daartoe
dienende passementen of boordsels; — mignatuur, zie m i n i a t u u r; — mignon (spr.
mi -nj&h), lief, aardig, net, fijn, allerliefst; als
subst. mignon, m. (v. 't oudd. minna, minai,
minma, m i n, liefde, minnon, m i n n e n,
liefhebben) gunsteling, lieveling, schootkind; —
mignónne, f. liefje, schatje; ook de kleinste
50
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soort van fransche drukletters, kolonel (van
7 punten); – mignonéttes, f. pl. soort va i zeer
smalle garenkant; ook eene soort van bedrukte
katoenen halsdoeken; kleine brievenouweltjes;
– mignoteeren (fr. mignoter), liefkoozen, ver
verwennen.
-troeln,
Migraine, f. fr. (spr. migrèn', ontstaan uit
het gr. h e m i k r a n i a, z. ald.) eenzijdige
hoofdpijn, hoofdjicht, schedel- of scheelhoofdpijn, gew. schele hoofdpijn; ook toegepast
op eenzijdige pijn op andere plaatsen van het
lichaam; ook de beste soort Bourgonjewijn;
– migraine-stift, f. staaf of stift van menthol
(z. a.), waarmee de migrainelijder zich 't hoofd
wrijft; – migrainine, f. wit poeder, bevattende
antipyrine, 'cafeine en citroenzuur, als middel
tegen hoofdpijn.
migreren, lat. (migrare) uittrekken, van
verblijf veranderen, verhuizen; – migratie (spr.
i=ts), f. (migratio) verhuizing, uittrekking;
tocht van dieren, die zich naar andere oorden
begeven, inz. der trekvogels; het voortdurende
streven van sommige individuen om zich van
het gebied, waar hun stamgenooten leven, te
verwijderen, ten einde betere levensvoorwaarden te vinden; – migratórisch, adj. nw.lat. verhuizend, naar elders trekkend.
Miguelisten, m. pl. aanhangers van den por
tugeeschen kroonpretendent Dom Miguel en
tegenstanders der P e d r o i s t e n, z. ald.
Mihmandar, z. m e h m e n d a r.
Mihrab, m. arab. hoogaltaar in moskeeën.
Mijl, f. (oudd. mile, angels. mila, hoogd.
mede, eng. mile, zweedsch en deensch mil, fr.
mille, it. miglio, sp. milla, port. milha, chald.,
syr., arab. mil, milo, milon, lat. milla, van
't lat. mille, duizend) eig. lengte van duizend
schreden; lengtemaat voor groote afstanden;
eene geographische mijl is = 1/15 graad van den
a quator of 7,42044 kilometer, een vierkante
geogr. mijl = 55,0629 K.M 2 . ; een zeemijl is bij
alle europeesche volken = 1/ go graad = 1/4
geogr. mijl = 1,85511 K.M. ; de ned. of metrische mijl is = 1000 ned. ellen, 1 kilometer of
1/ 10000 van het noordelijke meridiaan- quadrant
van den aardbol; tot deze verhouden zich de
voormalige, meestal door den kilometer ver
mijlen van eenige andere landen als-vange
volgt:kilometers.
deensche mijl
= 7,53248
engelsche mijl (London of English
mile)
= 1,52398
engelsche mijl (British mile)
= 1,60932
fransche mijl (1/25 graad)
= 4,44522
fransche zeemijl (1/20 graad)
= 5,55653
kleine fransche zeemijl ( 1/ so graad) = 1,85511
fransche postmijl
= 3,89807
oostenrijksche mijl (24000 vt.)
= 7,58059
pruis. mijl (24000 rijnl. vt.)
= 7,53248
oud-romeinsche mijl
= 1,47750
zweedsche mijl
= 10,68860
Mijter, z. m i t r a.
Mik., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. C. Mikan (gest. 1844).
Mikado, m. vroeger het geestelijke opperhoofd
-
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van het Japansche rijk (naast den T a i k o e n
als wereldlijk keizer), thans alleenheerscher.
Mikmak,n.mal.ruzie;oneenigheid,z.m i c m a c.
mikrakístisch, adj. (vgl. m i k r o s k o o p)
kleinhoorig; zoo noemt men de werktuigen,
die door verzameling van de geluidsgolven tot
versterking van 't gehoor dienen.
Mikrobarometer, m. (van mikrós, a, ón, klein)
barometer, die slechts bestemd is voor metingen bij lagen luchtdruk en dus een verkorte
buis heeft; ook (voormalige) barometers met
een toestel, die de veranderingen in den stand
van het kwik vergroot vertoonen; – mikroben,
pl. mikroskopisch kleinste organismen uit de
klasse der splijtzwammen of s c h i z o m y c et e n, die gehouden worden voor de oorzaak
van vele besmettelijke ziekten; – mikroblepharie,
f. aangeboren of door ziekte ontstane kleinheid
der oogleden; – mikrocephálus, m. gr. kleinhoofd; – mikrocephalen, pl. kleinhoofdigen,
soort van idioten., die met te kleine hersenen
geboren zijn ; – mikroehemie, f. chemisch onderzoek van kleine of fijne voorwerpen met behulp
van het miskroskoop; – mikrochronométer, m.
tijdmeter ter bepaling van zeer kleine tijdruimten;– mikroeoecus, m. kogelbacterie, behoorende
tot de m i k r o b e n (z. ald.); – mikroélektrométer, m. of mikroëlektroskoop, m., z. e o nd e n s a t o r; – mikrofarad(ay), een millioenste
farad(ay), als maat voor elektrische capaciteit; –
mikrofauna, pl. uiterst kleine dieren (bacteriën
enz.); – mikroflora, pl. uiterst kleine plantensoorten (schimmels enz.); – mikrogalvanométer,
m. door M a r e c h a u x uitgevonden werktuig
ter waarneming der aanrakings-elektriciteit tot
in den geringsten graad; – mikrographie, f.
beschrijving van kleine voorwerpen, door middel van vergrootglazen waargenomen; – mi
kleinheid der tong; – mikrokardie,-kroglsie,f.
f. kleinheid van het hart; – mikrokárpnm, n.
kleine vrucht; zwam, paddenstoel; – mikrokósmus, m. kleine wereld of de wereld in 't
klein: de mensch; – mikrokósmiseh, adj. den
mikrokosmus betreffende, daartoe behoorende;
mikrokosmisch zout (sal rnicrocosmicus), piszout, uit de pis bereide phosphorzure
sodaëmmoniak; – mikrokosmologie, f. kleinwereldleer, leer van den mensch, z. v. a. a nt h r o p o 1 o g i e; – mikrolepidoptëra, pl.
kleine schubvleugeligen, kleine vlinders; – mi
kennis, leer dier wezens;-krolepidtg,f.
– mikrologie, f. kleinigheidsgeest, kleingeestigheid, zucht voor nietigheden, angstvallige nauwgezetheid in onbelangrijke zaken; – mikroloog,
m. kleinigheidskramer, jachtmaker op nietigheden, gortenteller, letter-, muggenzifter; –
mikrológisch, adj. kleingeestig, in 't kleine vallend; – mikrologiseeren (spr. s=z), zich met
nietige zaken bezighouden, op kleinigheden
jacht maken, muggenziften; – mikromëga, f.
hoekmeter, die 1/a van een rechten hoek of 15
graden bevat, een vierde quadrant; – mikromégas, gr.eig. kleingroote, kleine mensch, die gaarne
voor groot wil doorgaan; – mikromelle, f. aangeboren kleinheid der ledematen; – mikrométer,

MIKROBAROMETER -- 787 —

MILLE.

;

m. kleinmeter, een werktuig, gewoonlijk bij
verrekijkers en andere optische instrumenten
aangebracht, om kleine grootheden of afstanden
te meten; — mikrometrie, f. meting der kleine
voorwerpen of afstanden; — mikromillimeter, of
mikron, m. in de mikrokospie gebruikte maat =
0,001 mM. dus 1/í00000o M., evenzoo mikroampère,
mikroeoulomb, mikrofarad, mikrogram enz.
is '/ 1w0á ampère enz. ; — mikrommátisch, adj.
kleinogig; — mikromyëlie, f. aangeboren kleinheid van het ruggemerg; — mikropetáliseh, adj.
met kleine bloembladeren; — mikrophonie, f. fijne
stem, zwakheid van stem ; — mikrophoon, f.
geluidversterker, door D. E. Hughes uitgevonden toestel om zeer fijne tonen of geluiden voor
het oor waarneembaar te maken, spreekapparaat aan het telephoontoestel; — mikrophénisch, adj. zwak of fijn van stem; — mikrophotographie, f. (vgl. p h o t o g r a p h i e)
kunst om mikroskopisch kleine lichtbeelden te
verkrijgen; — mikrophotographie, f. p hot og r a p h i e (z. ald.) van een vergroot mikroskopisch beeld, in tegenst. met m i k r o s k opische photographie, mikroskopisch
kleine afbeelding van groote voorwerpen; —
mikrophthalmie, f. ziekelijke verkleining van
den oogappel;— mikrophthálmos, m. kleinoogige;
— mikrophfllisch, adj. met kleine bladeren; —
mikrophyllon, n., pl. mikrophyllen, kleinbladige
gewassen; — mikropsyehie, f. kleinmoedigheid,
versaagdheid; ook bekrompen, kleingeestige,
lage denkwijs; — mikropsyehiseh, adj. kleinmoedig; kleingeestig, kleinzielig, bekrompen,
laag; — mikroptéra, n. pl. kleinvleugeligen onder
de insecten; — mikroptérisch, adj. kleinvleugelig; — mikrórchis, m. Med. iemand, die kleine
teelballen heeft; — mikroskoop, m. woordelijk:
kleinkijker; werktuig of glas om k l e i n e
dingen groot te zien, vergrootglas ; — microscopium simplex, n. lat.-gr. eenvoudig vergrootglas, met éene lens; — micr. compositum, samen
vergrootglas, dat uit verscheidene lenzen-gestld
bestaat; — ultra-mikroskoop, f. zie ond. ultra; —
mikroskopie, f. gebruik van 't vergrootglas en
de leer daarvan; — mikroskópisch, adj. door
vergrootglazen beschouwd, waarneembaar; alleen door vergrootglazen waar te nemen (mi
dieren); mikroskopische-krospiche
waarnemingen, waarnemingen door het
vergrootglas; — mikrosomie, f. kleinheid van
het lichaam, dwergachtige lichaamsbouw; —
mikrosphfktus, Med. wie een kleinen of zwakken pols heeft; — mikrosphyxie, f. zwakke pols
-slag;—mikrotóch,dj.lenmig;—
mikrotasimeter, m. in 1878 door Edison uitgevonden instrument om zeer kleine veranderingen in drukking of lengte te meten; —
mikrotelephoon, f. toestel dat de mikrophoon en
de telephoon in zich vereenigt, zooals onze
gewone telephoontoestellen; — mikrotoom, m.
(v. témnein, snijden) toestel om mikroskopische
voorwerpen in zeer dunne, doorzichtige schijfjes
te snijden; — mikrotrophie, f. spaarzame, ontoereikende voeding.
Miktologie, f. gr. (v. miktós, è, ón, gemengd,

V. migni^nai, mengen) leer der gemengde of sa-

mengestelde lichamen, de vermengingsleer ; —
miktoloog, m. kenner der miktologie.
Mikwe, hebr. kerkelijk bad (Lev. 11, 36).
Milady, z. m y 1 a d y.
Milán, m. fr. (als 't ware lat. miluánus, v.
milüus, milvus) hoendergier, wouw, kuiken- of
kiekendief, een bruinroode vogel van het val
-kengslacht.
Milanaise, f. fr. (spr. —nez' ; v. M i 1 a a n)
eig. milaneesche goudstikkerij, zeker goudspinnerswerk op twee draden zijde.
Milareslon, n. gr. oud-rom. zilvermunt van
X24 nummi of 96 assariën onder
Constantijn en zijne opvolgers.
Mile, eng. (spr. mail) engelsche mijl van
5000 eng. voet = 1523,986 meter, z. m ij 1.
miles gloriósus, m. lat. (miles, soldaat, gloriosus, grootsprekend) in het oude blijspel: houwdegen, ijzervreter, grootspreker; vgl. T h r aso en Bramarbas.
Milha, port. m ij 1 (z. ald.).
Miliaria, f. lat. (van miliarius, a, um, gierst
V. milium, gierst) Med. gierstvormige-achtig,
uitslag; — miliaris f ebris, purperkoorts.
Milicien, z. ond. militair.
Milieu, m. fr. midden; — juste milieu, z.
juste.
Miliölum, z. milium.
Militair, n. (fr. militaire, v. 't lat. militdris, e,
wat den krijgsmansstand betreft, van miles,
genit. militis, soldaat) soldaten- of krijgswezen,
krijgsmansstand; gezamenlijke soldaten; — militair, m. soldaat, krijgsman; als adject. militair, al wat op het krijgswezen betrekking
heeft, b.v. militaire a k a d e m i e, weten
voor de vorming en voor--schapelijko
bereiding van aanstaande officieren ; als adverb.
militairement, (spr. — ter'man) op krijgsmans-, op
soldatenwijs, naar krijgsgebruik; stipt -ordelijk,
afgemeten; — militaria, n. pl. lat. soldatenzaken,
zaken tot den krijgsdienst behoorende; — militári manu, gewapenderhand; — militarisme, n.
heerschappij der militairen, overheerschende invloed en bevoordeeling van den militairen stand;
— militarist, m. vriend van den oorlog of der militairen; — militeeren, (lat. miltiáre) strijden, oorlogen, twisten; —ecclésia militans, z. ond. e c c 1 es i a; — militie, (spr. (t = ts) f. (lat. militia, fr.
milice) krijgswezen, krijgsstand; manschappen,
soldaten; landmilitie, manschappen der jaarlijk
lichtingen bij 't lot, om 't leger voltallig te-sche
houden; landstorm of landweer of landsoldaten,
ingezetenen, die in bijzondere gelegenheden voor
éenen veldtocht opgeroepen en gewapend worden (in tegenst. met de geregelde troepen, de
nationale militie); — zeemilitie, krijgsacht op de vloot; — milicien, m. fr. (spr. —sjen)
soldaat van de loting of lichting.
milium palpébraesof verklw. miliölum, n. lat.
(van milium, gierst) Med. gierste- of gerstekorrel op het ooglid.
Milla, f. sp. m ij 1 (z. ald.).
mille, lat. duizend; — pro mille of it. per mille,
per duizend, van duizend (n.l. wordt betaald);
,
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- millefióri, pl. it. eig. duizend bloemen; soort
van veelkleurige glas-mozaiek, weleer in Italië
vervaardigd en in 1834 door den scheikundige
Fuss in Schönebeck weder uitgevonden; ook
een welriekende snuiftabak in Italië, naar de
gelijknamige piëmonteensche plaats genoemd; millefleurs, pl. (gew. als sing. en n.) fr. eig.
duizend bloemen: uit enkel bloempjes bestaand
patroon eener stof; zoo ook: millepoints, fr.
(spr. miel-poán) uit enkel puntjes of stipjes, en
milleraies, fr. (spr. mielrè) uit fijne streepjes of
lijntjes bestaand patroon voor stoffen; millefolium, n. lat. Bot. duizendblad, achillesolium), een zeer heilzaam,
kruid (Achilléa millefolium),
in het wild groeiend kruid; - millenarlus, m.
z. V. a. c h i 1 i a s t; beter millenaristen, pl.
christenen, die gelooven dat, na het laatste
oordeel, de uitverkorenen nog d u i z e n d jaren op aarde zullen blijven, om er, onder de
zichtbare heerschappij van Christus, allerlei
genot te smaken; - millenium, n. nw.lat. duizendtal jaren; duizendjarig rijk; - millepes, m.
(lat. millepéda) duizendpoot, pissebed; - ook
soort zeespin (Strombus millepeda); - millepóren, pl. lat.-gr. puntkoralen, een voortbrengsel
der poliepen, vol p o r i ë n, inz. in vlotgebergten; - millerees, z. m i 1 r e i s; - millerole, f. fr. vochtmaat, inz. wijnmaat te Marseille ; - milles, rekenmunt in de Vereenigde
Staten van N. Amerika = 1 /1000 d o 11 a r
of ongeveer 1 /4 ned. cent; - millesime, n. fr.
jaartal van een na het jaar 1000 geslagen
munt; - milliáde, f. nw.lat. reeks van duizend jaren, eene chi 1 i a d e ; - milliárd,
m. fr. of milliárde, f. duizend millioenen; milliare, z. ond. a r e ; - milliarium, n. lat.
rom. mijlsteen, die een afstand van duizend
schreden aanduidde; - milliásse, f. fr. duizend milliarden; zeer groote menigte, onmetelijk getal; - millier, n. fr. (spr. mieljé) duizendtal; - millier mótrique (spr. - netriek) de
fr. scheepston van 1000 kilo; - milligram(me),
z. onder g r a m(m e) ; - milliliter, z. ond.
1 i t e r; - millime, m. duizendste deel, 1 /,000
franc of 1/lo centime; - millimeter,
z. ond. m e t e r; - millistère, z. ond. s t è r e;
- millioen, n. (mid.lat. millio) duizendmaal
duizend; in geld 20 tonnen gouds; - millionair,
m. fr. (millionnaire) bezitter van millioenen,
zeer rijk mensch; - millionarisme, n. heerschappij der millionairs.
millimeteren, het haar (met een tondeuse)
tot op 1 mM. afknippen; - milli- ampèremeter,
m., milli-voltmeter, d. i. een ampère-, voltmeter met schaal, verdeeld in duizendste deelen
der eenheid.
Millioenenrede, f. begrooting met uitleg van
den Minister van Financiën.
Milly- kaarsen, pl. fijne-stearine -kaarsen uit
de fabriek van Dr. de Milly te Weenen.
. Milmil, n. (hindost. malmal, neteldoek,
mousseline) katoensoort uit Voor-Indië.
Miloe, mielies, f. (v. port. milho, eig.
gierst) z. v. a. m a 1 s in de Minehassa (Ned.Indië).
'
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Milord, liever mylord, z. 1 o r d.
Milphásis en miltbsis, f. gr. (het laatste v.

miltoen, met menie of rood bestrijken, v.
míltos, menie, bergcinnaber) Med. met ontsteking verbonden uitvallen der oogharen of
wimpers, z. v. a. m a d a r o s i s.
Milreis, of mille reis of mille rees,
port. rekenmunt = 1000 reis of r e a l e n
(z. r e a a 1) = 2 gl. 70 ct., in Brazilië ongeveer
f 2.40 (men drukt de duizendtallen der reis uit
door het teeken 0 en de millioenen door twee
punten, b. v. 8: 120 0, d. i. 8 millioen 120
duizend reis of 8120 milreis).
Mimánsa, f. sanskr. (mttmángsá, v. mán, begeerende vorm mtmángsê, eeren; denken, overleggen) indisch wijsgeerig stelsel, hetwelk alle
veelvoudigheid van het bestaan voor louter
schijn, en de zelfstandigheid voor het eenige
ware en werkelijke houdt (vgl. s a n k h j ap h i 1 o s o p h i e).
Mimar-aga, m. arab. (van mimdr, bouw
amara, bouwen, en a g a, z. aid.)-mestr,van
turksch opziener der gebouwen, opperbouwmeester, die een onbepaald gezag over alle
bouwmeesters uitoefent; - mimar-basji, eerste
architect van den sultan; - mimars, m. pl.
turksche ingenieurs.
Mime of mimus, m. (gr. mimos, lat. mimus),
pl. mimen, eig. navolgers; gebarenspelers,
potsenmakers; in 't alg. tooneelspelers; ook
bijzondere soort van kleine dramatische spelen
bij de oude Grieken en Romeinen, die eene
poëtische afschildering van het dagelijksch
leven gaven, aanvankelijk kluchtspelen zonder
bepaald plan, later kunstmatiger bearbeid;
uitvoerders dier stukjes, m i m e n, moeten
onderscheiden worden van de p a n t o m im e n (z. ald.) ; - mimésis, f. (van mimeisthai,
nabootsen) navolging, nabootsing of naáping
der gebaren van een ander, spottend herhalen
van iemands woorden; - mimètisch, adj. tot
nabootsing, naë,ping geneigd; - mimeograaf, f.
toestel om een geschrift te verveelvoudigen,
soort hektograaf; - mimiek, f. of mimische
kunst, gebarenkunst, gebarenleer, gebarenspel;
- mimicus, m. meester in het gebaren maken;
potsenmaker, naáper; - mimisch, adj. (gr.
mimikós, é, ón) tot de mimiek behoorende, al
wat door gebaren geschiedt; m i m i s c h e
voorstelling (ookwel mimodrama,
n.) de voorstelling van een drama door pantomimes; mimische kunstenaars,tooneelspelers; - mimograaf, m. schrijver van mimen of gebarenspelen; - mimographie, f. ver
gebarenspelen; - mimoloog, m.-vardign
navolger, nasper, naprater; - mimologie, f.
navolging, naping van iemand in zijne woorden en gebaren; - mimoplast, m. iemand, die
door gebarenspel iets plastisch weet voor te
stellen (pantomime).
Mimer, of Mim, m. (eig. Mimer) noor. Myth.
watergeest, die de wijsheid in zijn diepten verborgen houdt n. 1. in de M i m e r s b r o n
(oudn. Mimísbrunnr), die door de W a l h a 11 a
vloeit. De naam van het halfgoddelijk wezen
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is verwant met ons woord mijmeren, peinzen,
lat. memor, fr. mémoire enz.
Mimetesiet, n. natuurlijk arsenikzuur loodo de.
Mimetisme, mimesie, gewoonl. mimicry, f. (gr.
mimeisthai, navolgen) het door sommige dieren
kunnen aannemen van gedaanten en kleuren van
andere dieren en levenlooze voorwerpen; reeds in
de mythologie van oude volken konden halfgoddelijke wezens verschillende gedaanten en kleuren aannemen, zoo bij de Grieken Proteus, bij
de Germanen de Elfen.
Mimiámben, m. pl. soort van zeer vrije
j a m b e n, waarvan zich de m i m e n (z. ald.)
in hunne onzedelijke kluchtspelen bedienden.
Mimicry, eng. (gr. mimikos = nadoende)
z. V. a. m i m e t i s m e, z. a.
Mimi-tafel, f. mimietje, n., tafeltje dat uit
kleinere tafeltjes bestaat, die in elkaar geschoven kunnen worden.
Himographie, mimologie enz. z. ond. m i m e.
Mimosa, f. nw.lat. (v. 't sp. en port. mímoso,
weekelijk, vertroeteld, v. mimar, liefkoozen,
vertroetelen) uitheemsch plantengeslacht van
verschillende soorten, waarvan eenige zich
onderscheiden door de ongemeene gevoeligheid
hunner bladeren, die zich bij de geringste aan
samentrekken; b. v. de g e v o e l i g e-raking
m i m o s a (Mimosa sensitiva), het zinkruid;
de schaamachtige mimosa (M.
pudica), het kruidje-roer-mij-niet; nog behoort
hiertoe de e c h t e a c a c i a (M. militica en
vera), een stekelige boom in Egypte en Arabië,
uit welks stam van zelve de arabische gom
vloeit; - mimosiet, n. z. v. a. d o 1 e r i e t.
Mina, 1) mine, f. it. (provenc. mina, emina,
fr. mine, oudfr. emine, van 't lat. hèmina, gr.
hémzna, maat, de helft van een s e x t a r i u s)
vroegere vochtmaat in Milaan: voor koren =
5,223 liter; voor olie = 15,592 liter; thans gebruikelijke naam voor 1 decaliter.
Mina, 2) afkort. van W i l h e l m i n a (z. ald.).
mínaccíóso, it. (spr. minatsjózo) of minace vole (spr. minatsjéwole; v. 't lat. minaccia, bedreiging; vgl. m e n a c e e r e n). Muz. dreigend, nadrukkelijk; - minaeiteit, f. nw.lat. (van
minai) het dreigende, dreigende toestand;
neiging tot dreigen.
Minage, z. mine 3).
Minaltoen, m. perzische munt =1/lo t o m a n.
Minarét, f. arab. (menaret, d. i. eig. plaats des
lichts, vuurtoren, van nara, schijnen, nár, vuur
enz.) ronde, smalle toren van verscheiden verdiepingen, ieder met een balcon, menigvuldig voor
aan turksche bedehuizen of moskeeën,-komend
en van welke de uren des gebeds worden afgeroepen, gebedspaal.
Minargent, n. fr. (spr. minarzjáh) halfzilver,
uit koper, nikkel, wolfram en aluminium bestaande.
Minàtie (spr. l= ls) f. lat. (minatio, van minàri,
dreigen) het dreigen, bedreiging; - minatbrisch,
adj. (later lat. minatorius) dreigend, bedreigend.
minaudeeren, fr. (minander, spr. au = o ; van
mine, gelaatstrek) zich met gemaaktheid aange,
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naam willen maken, mal behaagziek zijn; minauderie, f. gemaaktheid, gedwongen manieren, behaagzucht; - minaudier, m. (spr. -djé)
saletjonker, pronker; - minaudière, f. (spr.
-djèr') saletpop, pauwinnetje; behaagziek, opgetooid meisje.
Mineepie, m. eng. (spr. mínspai; eig. minced
pie, v. to mince, kleinhakken, en pie, pastei) pasteitje van gehakt vleesch met eieren, suiker,
kleine rozijnen enz.
Mine, 1) f. fr. gelaat, gezicht, aanzien, uitzicht, figuur; - m i n e s m a k e n, ergens den
schijn van aannemen, zich houden; onnatuurlijke gebaren maken, gezichten trekken; verliefde lonken geven.
Mine, 2) f. lat. (m i n a, gr. mina) oud-gr.
gewicht en munt, sedert Solon = 100 drachmen;
thans de grondslag van het in 1836 ingevoerde
grieksche gewichtsstelsel = 1500 drachmen of
gram = 1,5 kilo = 468,75 oude gr. drachmen =
15000 obolen (z. ald.) = 150000 grein (centigram) ; 100 mines = 1 talent = 150 kilo.
Mine, 3) f. fr. graanmaat; vandaar minage, f.
(spr. -naazj') meetrecht op het koren.
Mine, 4) f. fr. (it. mina, provenc. mina, mena,
van 't mid.lat. minare, provenc. menar, fr. mener, leiden, voeren, te werk stellen) onderaardsche gang, schacht, uitgraving, m ij n; inz. ertsmijn, bergwerk, groeve; Mil. kruitmijn, springkuil, kruitkelder, om den daarboven liggender
last door kruit in de lucht te doen vliegen; oneig.
een bedekte heimelijke aanslag; - mineeren, (fr.
miner) ondergraven, ondermijnen, loopgraven,
kruitmijnen aanleggen; - mineur, m. fr. (spr.
mineiro, port. minéro) mijnwerker, schansgraver, ertsgraver; vereeniging van personen, die
aan de beurs op rijzing der koersen speculeeren;
mineraal, n. (mid.lat. minerale, pl. mineralia,
fr. minéral) delfstof, bergstof, mijnstof, erts;
pl. mineralen, delfstoffen, erts- en steenstoffen, levenlooze (niet-organische) natuurvoortbrengselen; - mineraal-rjjk, n. rijk der delfstoffen, gezamenlijke onbewerktuigde voorwerpen der natuur; - mineràlisch, mineraal, adj.
ertsbevattend, al wat tot het rijk der delfstoffen
behoort; - mineraal water, n. zulk water, waarin,
hetzij natuurlijk of kunstmatig, gassen of delfstoffen zijn opgelost; de bronnen, die zulk water
bevatten, heeten minerale wateren, ook g ezondheids-ofgeneeskrachtige bronn e n, in zoo verre zij eene genezende kracht bezitten; men onderscheidt het minerale water naar
zijne hoofdbestanddeelen inzuur-,bitter-,zwavelen staalwater; - mineraal-blauw, n. bergblauw,
fijngewreven koperlazuur; - mineraal-geel, ook
k a s 1 e r g e e 1, n. fraai geel poeder, bestaande uit
eene fijngewreven verbinding van een weinig
chloorlood met veel loodoxyde; - mineraalgroen, berggroen, brunswijker kopergroen; mineraal kermes, z. ond. k e r m e s; - mineraaltheorie, f. leer van Liebig, volgens welke de
planten zich door de in den aardbodem bevindende oplosbare minerale bestanddeelen voeden;
-. mineraalwit, n. baryum-sulfaat; - minerale
olie, f. z. p h o t o g e n i u m; - minerale soda,
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f. z. v. a. k r y o 1 i t h, aldus in den handel genoemd, omdat het tot loogbereiding in zeepfabrieken dient; - mineraliseeren (spr. s=z) (fr.
,ninéraliser) verertsen of versteenen, door kunst
iets als mineraal of erts voortbrengen; - mineralisatie, (spr. -za-Isie) of mineraliseering, f. ver
overgang tot een mine--ertsingofv ,d
raal; - mineralogie, f. nw.lat.-gr. bergstofkunde,
steenertskunde, leer van de delfstoffen, van de
levenlooze (niet-organische) natuurlijke lichamen; in engeren zin: leer van de mechanischenkelvoudige, onbewerktuigde voorwerpen der
natuur, z.v.a. o r y k t o g n o s i e, in tegenst. met
g e o g n o s i e enz. ;- mineraloog of mineralogist,
m. erts-, steenkenner, iemand, die de mineralogie
beoefent; - mineralógiseh, adj. delfstofkundig,
de delfstofkunde betreffende; - minerographie,
f. beschrijving der delfstoffen, mineralen; - mi
bewijs voor Gods bestaan uit de-nerothlgi,f.
aanwezigheid der mineralen.
Minellen, pl. uitgaven met verklaringen van
classieke schrijvers door Minèlli, rector te Rotterdam (gest. 1683).
Minéllo, m. (vgl. mina 1) it. voormalige
graanmaat te Verona = 1/2 s a c c o = 0,382 H.L.
Minérva, f. lat. rom. Myth. dochter van Jupiter, uit wiens hoofd zij in volle wapenrusting
werd geboren, nadat hij de van haar zwanger
gaande Metis had verslonden, de godin der wijsheid, beschermster van de kunsten des vredes en
van de steden, ook krijgsgodin, vgl. P alla s; de
st'advanMinerva,Athene; devogelvan
Minerva, de uil; - invila Minerva, tegen
den wil van Minerva, d. i. zonder vatbaarheid
en aanleg, zonder verstandelijke roeping iets
ondernemen, inz. studeeren; minervae calculus, eig. stemsteentje van Minerva: manier van
vrijspreken van een aangeklaagde, in geval de
stemmen der rechters voor en tegen gelijk zijn;
- minervàl, m. (later lat. minervdlis) leerling,
scholier (bij de orde der I 11 u m i n a t e n de
laagste graad) ; n. (lat. minerval) leergeld,
schoolgeld, inz. op de latijnsche scholen, h o n or a r i u m, dat de leermeesters van de leerlingen ontvangen; - mïnervalla, n. pl. rom. feesten
ter eere van Minerva; de onderwijzers staakten
dan hun onderwijs en kregen van de discipelen
een geschenk, minerval.
Mineur, z. ond. m i n e 4); ook adj. en subst.
(lat. minor) minderjarig; minderjarige (in tegenst. met m a j e u r); beursspeculant; Muz. z. v. a.
mol, z. ald.
Minitor, m. nw.lat. (van 't lat. miniare, met
menie, minium, verven) kleurder ; afzetter van
kaarten, platen enz. ; kleinschilder (it. miniatóre);
- miniatuur of miniatuurschilderkunst (it. miniatura, fr. miniature) oorspr. schilderwerk der
m i n i a t o r e n, meest monniken, die in de
middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde teekeningen, letters enz. opsierden; (dus
niet van minülus, klein) klein- of fijnschilderkunst, het schilderen met gomwaterverven, die
met de penseelpunt opgedragen of g e p o i nt i 11 e e r d worden; - en miniature, fr. (pr.
an -) in het klein of verkleind; - miniatuur-
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schilderij, -portret, afbeelding in het klein; miniatuurschilder of miniaturist, schilder van
kleine voorwerpen, kleinschilder.
Miniatus, z. ond. m i n i u m.
Minié-buks, f. soort van buksen, die met geringe lading zeer ver dragen (naar den fr. uit
overste M i n i é, genoemd).-vinder,bga
Minimax, f. soort handbluschtoestel.
minimus, a, um, lat. (superl. van den compar.
minor, z. ald.) de, het minste, kleinste; -- minima
of minime, f. Muz. halve maatnoot; tninium of
minimum, n. het kleinste, geringste of minste; inz.
kleinste maat, geringste of laagste graad eener
grootheid, laagste prijs, in tegenst. met m a x imum; - minimum sapientiae, de geringste mate
van wijsheid; -minima de malis,(kies)het kleinste
van twee kwaden; - minimi of minimen, minste
broeders, eene zeer strenge monnikenorde, in de
15deeeuwdoordenheil. Franciscus van
Paula gesticht, daarom ook P a u l i n e rof Paulaner-monniken geheeten; in
Napels heeten zij Pao 1 o t t i; - minimenkleur, f. naar het blauw zweemend rood; - mi
kleinste-nimalbedrg,.wt-nhe
bedrag.
Minister, m. lat. (v. minus, geringer, minder,
gelijk magister, v. magis, meer) eig. dienaar;
hoogste staatsambtenaar, die aan het hoofd van
het staatsbestuur of van eenen tak daarvan
(d e p a r t e m e n t) staat, staatsdienaar, die
onmiddellijk met den vorst in betrekking staat;
ook gezant; - minister-resident, (spr. si =zi) gezant van minder rang, zaakgelastigde van eenen
staat of eenen vorst; - minister sacri o fccii,
geestelijke, zielverzorger, zielenherder; - mínistérie, n. lat. (ministérium) eig. dienst, bediening,
staatsbestuur of regeering, gezamenlijke ministers, staatsraden van eenen vorst; bijzondere
afdeeling of departement van bestuur, dat onder
Benen minister staat, b.v. het m i n i s t e r i e
van oorlog, van financiën, van
justitie enz. ; ook geestelijkheid, gezamenlijke geestelijken, c o n s i s t o r i u m van een
land of eene plaats; predikambt zelf, b.v. candidátus (reverendi) ministerli, afgek. tand. (r.) rte.,
candidaat of aanzoeker tot het (eerwaardig)
predikambt; - pro ministerco, voor het predikambt of de verkrijging eener predikantsplaats
(geëxamineerd worden); - ministère public, fr.
openbaar ministerie, afgek. 0. M., openbare aan
een bij elke rechtbank aange--klagerofisch,
stelde staatsbeambte, die voor de handhaving
der orde waakt en de toepassing der wetten
eischt; - ministeriëel, adj. (fr. ministériel) ambtshalve, van ambtswege; al wat met eenen minister in betrekking staat, van hem uitgaat, b. v.
een ministeriëel schrijven; ook: in den zin of
naar de meening der ministers, deze aanhangende of verdedigende ; aanhangers van het ministerie, partij, the het met de ministers eens is;
inz. in het parlement zegt men de ministeriele
partij, in tegenst. met de o p p o s i t i e- of
antiministeriéele partij ; - ministerislen, m.pl.
geestelijken, die zitting en stem in het m i n i st e r i u m (d. i. in den kerkeraad of het consis-
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torium) hebben; in de middeleeuwen ook leden
van den adel, die uit den hof- en vorstendienst
was voortgesproten, ter onderscheiding van den
echten dynastischen adel; — ministeriáles (scil.
litterae) een schrijven, vergunning enz. uit eenig
ministerie; — ministerialísme, n. gaan door dik
en dun met het ministerie, partijdigheid voor de
maatregelen der ministers ; — ministerialiteit, f.
ministerschap.
ministreeren, lat. (ministráre) dienen, den
dienst, b.v. den kerkdienst verrichten of doen,
inz. bij de mis den priester de hand leenen, hulp
bieden; — ministránt, m. (minístrans) mis- of
kerkdienaar; ook domheer van een stift, die het
evangelie en de epistels leest, koorlezer; — mi
tie = tsie) f. lat. (ministratio) be--nistrae(p.
diening, dienst, medewerking; — ministratief,
adj. nw.lat. dienend, dienstdoend; — ministrator, m. lat. dienaar, bediende; — ministrator juris,
rechtsgeleerde zaakwaarnemer, pleitbezorger.
miniteeren, lat. (minitáre) dreigen; — minitatie (spr. tie = isie) f. nw.lat. bedreiging; — mi
bedrieger.
-nitáor,m.
Minlum, n. lat. z. v. a. menie (z. ald.); —
miniatus, a, um, lat. Bot. menierood, hoogrood
(iets geelachtig).
Minna, duitsche vrouwennaam (v. 't oud
minna, min, liefde): de liefde, liefderijke;-hogd.
— of als onjuiste verkorting van W i 1 h e 1m i n a.
Mino, m. hindost. (mina, mainá, javaansch
mencho, nw.lat. gracula religiosa) snapper, een
zeer gezochte kamervogel in Voor-Indië.
Minoeman, mal. dranken, wat gedronken
wordt; likeurkeldertje.
Minóna, eelt. vr.naam (gael. Min/hoon, uit
minnon, V. min, zacht, en f onn, melodie) -gespr.:
zachte melodie.
minor(neutr. minus; compar. van parvus, klein)
lat. kleiner, geringer ; minder ; —Asia minor, KleinAzië ; — f ratres minores, z. m i n o r i e t e n; —
minores ordines, de 4 lagere wijdingen als trappen tot het katholieke priesterschap; — minor,
of minor (scil. natu) m. de jongere; minor (scil.
terminus) m. minderterm, de tweede stelling
eener sluitrede; — minóre, it. Muz., fr. mineur,
z. V. a. m o 1 (z. ald.); — minoraat, n. nw.lat.
-voorrecht of erfopvolgrecht van den jongere, in
tegenst. van het m a j o r a a t; — minoratie
(spr. t=ts) f. eig. vermindering, verkleining; Med.
zachte afvoering; — minoratiet, adj. zacht afvoerend; — minorénnis, mid.lat. (d. i. minor
annis) minderjarig, onmondig, het tegendeel
van m a j o r e n n i s; — minorenniteit, f. (v.
mid.lat. minorennis, d. i. minor annis, jonger
van jaren) minderjarigheid, onmondigheid; —
minorïst, m. geestelijke, die de mindere wijdingen ontvangen heeft; — minoriteit, f. (mid.lat.
minoritas) minderheid, het kleiner getal, stemmenminderheid; — Minorieten of f ratres minbres,
m. pl. minderbroeders, z. v. a. F r a n c i s c a-n e n; — minórum gentium (Dii), z. ond. Deus.
minos, m. gr. oud beroemd, door stipte gerechtigheid uitmuntend koning en wetgever
op Kreta, volgens de sage een zoon van Zeus en
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Europa, na zijnen dood rechter in de onderwereld (z. P 1 u t o); — Minotaurus, m. een fabelachtig monster, half mensch en half stier. De j ongere M i n o s, kleinzoon van den vorigen, liet dit
wezen in het door hem gebouwde labyrinth
opsluiten en met menschenvleesch voeden, waartoe hem de Atheners, tot straffe voor de vermoording van zijn zoon, alle 9 jaren 7 jongelingen en 7 jonge dochters moesten zenden; —
T h e s e u s, een grieksch held, die zich onder
deze jongelingen bevond, doodde het gedrocht
met behulp van A r i a d n e, de dochter van
Minos.
Minstrel, m. eng. z. v. a. m e n e s t r e e 1 (z.
ald.) meesterzanger, speelman.
minus, lat. (vgl. minor) minder, min; in de
getalleer de aanwijzing voor negatieve grootheden; bij thermometers = onder nul of onder
het vriespunt (teeken : —) ; — een minus, n. een
tekort, z. v. a. d e f i c i t; j- minusteeken, liggend streepje (—) in de reken- en stelkunst vóor
eene grootheid, die moet worden afgetrokken;
teeken, dat den negatieven of ontkennenden toestand eener grootheid aanduidt; — minueeren
(lat. minuëre) verminderen, verkleinen; — mi
te verminderen getal, dat, waar--nuéds,m.het
van een ander moet afgetrokken worden; —
minuéndo-lieitatie, f. (spr. —tsie) openbare verkoop aan den minsteischende; — minuscule, f.
fr. (spr. minuuskuul' ; van lat. minusciilus, zeer
klein) kleine letter (vgl. m a j u s c u 1 e); —
minütie (spr. t=ts) f. (minutio) vermindering,
verkleining; — minutisslmum, n. het kleinste,
geringste ; pl. minutissima, allerkleinste omstandigheden, b.v. van een voorval; — minutiën
(spr. t = ts) pl. (minutiae) kleinigheden, nietsbeduidende dingen, vodderijen, ook minuteriën
— minutiéus (spr. t = ts) nw.lat. (fr. minutieux)
kleingeestig; — minuut, f, (van 't lat. minütus,
a, um, klein; minüta, scil. pars) 60ste deel van
een geheel, inz. van een uur, ook, naar de
sexagesimale verdeeling, van eenen graad in
de aardrijkskunde, in de meetkunde; in de bouwkunde het 12de, 18de, 30ste of 60ste gedeelte
van eenen m o d u 1 u s; in de schilderkunst 't
48ste deel van de lengte van het hoofd; naar de
centesimale verdeeling is eene minuut in de wiskundige wetenschappen het 100ste gedeelte van
een graad (centesimale minuut); oneig. zeer klein tijddeeltje, oogenblik, ommezien,
a m e r ij ; — minuut of minute, f. Jur. eerste
schriftelijk ontwerp, opstel, c o n c e p t, het
origineel van eene openbare acte, van een contract enz. (omdat het met kleine letters placht
geschreven te worden, in tegenst. met de
g r o s s e, z. ald.); — alla minisla of al minuto, it.
in 't klein (handel drijven); — minuteeren, ontwerpen ten papiere brengen, het klad, concept,
de m i n u te van een opstel maken; ook wel over
iets peinzen, iets onderzoeken, met iets zwanger gaan, iets in den zin hebben; — minutist, m.
kleinhandelaar, kramer, z. v. a. d e t a i 11 e u r,
in tegenst. met g r o s s i e r; — minuutglas, n.
klein zandglas op schepen, dat éene minuut
loopt (men bedient zich sedert lang bij de
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loglijn alleen van het half- en kwart-minuutglas.
Minx, m. soort van kleine otter in de noord
rivieren; vandaar-duitschenoramk.
minxvellen, noordamerik. ottervellen als pelswerk.
Mioceen, z. e ó c e e n.
mio conto, it. afgek. m. c., Knit. mijn of op
mijne rekening, ook per mio, voor mijne (rekening), voor mij.
Miósis, f. gr. z. meiosis.
Miótieum, z. myóticum.
Mi-parti(e), z. ond. mi.
Miq., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor F. A. W. Miquel (gest. 1871).
Miquelets, m. pl. fr. (spr. mi-k'le; sp. miqueletes) krijgs- en roofzuchtige bergbewoners, spaan
bandieten in de zuidelijke Pyreneën, die-sche
als soldaten een soort landweer uitmaken; fransehe miquelets, door Napoleon in 1808 gevormd korps om tegenover de g u e r i 11 a s
te staan.
Miquelot, m. fr. (spr. mi -k'ló) bedelend pel
onder voorwendsel van eene bede -grim,de
naar St.-Michael, loopt te bedelen, een-vart
huichelend bedelaar.
Mir, f. russ. vergadering van hoofden van
gezinnen, die beslist over de periodieke verdeeling der gronden.
Mira, f. lat. zekere ster; - mira (stella cëtí), de
wonderbare ster in (het sterrenbeeld) de ,,Walvisch", een vaste ster met periodiek afwisselend
licht.
Mirabéllen, f. pl. fr. - kleine, roodachtig bruine
of gele ronde pruimen van voortreffelijken smaak
(naar de stad Mirabeau, lat. Mirabella, genoemd).
mirabilis, e, adj. lat. (van mirári, zich verwonderen) wonderbaar; - mirabile auditu, wonderbaar om te hooreb; - mirabfle dictu, lat.
wonderbaar om te zeggen; - mirabile visu, wonderbaar om te zien of te aanschouwen; - mirabilia of mirabiliën, n. pl. wonderlijke dingen,
wonderlijkheden; - mirabiliteit, f. (later lat.
mirabilitas) wonderbaarheid, bewonderenswaardigheid; - mirákel, n. lat. (miraculum) wonder,
wonderwerk, zeer buitengewone zaak; ook
naam van geestelijke tooneelspelen, voorname
Frankrijk en Engeland; - miraculeus, adj.-lijkn
nw.lat. (fr. miraculeux) wonderbaar, verbazingwekkend, naar een wonder gelijkende, wonderdadig.
Mirádsj, m. arab. (m'irddsj, van 'aradsja, opstijgen) hemelvaartsfeest van Mohamed.
Mirage, f. fr. (spr. miráazl', van mirer, spiegelen) luchtspiegeling, z. v. a. fata morgana
(z. aid.).
Mirakel, z. ond. mirabilis.
Miramolin, m. naam der arabische khalifen bij
de schrijvers der middeleeuwen, eene sp. ver
emir al moemenin, vorst-basteringvh.
der geloovigen.
Miranda, lat. (van mirári, bewonderen) vr.
naam: de bewonderenswaardige.
Mirareh, m. nw.gr. overste.
Mirawoi-ssudjá of gew. afgek. mirawol, russ.
(v. mir, vrede en ssudítj, richten, veroordeelen)
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vrederechter (in civiele processen bij een vordering onder 300 roebels).
Mirbaan-essence of mirbaan-olie, f. onechte,
bittere amandelolie, eene wtherische olie, z. v. a.
ni t r o b e n z ó 1, z. a., huile de Mirbane. De echte
bittere amandelolie heet b e z a 1 d e h y d e, z. a.
Mire, f. fr. (spr. mier') vizier aan geweren; ook merk- of richtteeken aan verrekijkers;
- mireur, m. verrekijker der kustwachters.
Miri, n. perz. (mfr, d. i. eig. vorstelijk, koninklijk, van mfr = arab. emffr, vorst, koning
enz.) keizerlijke of koninklijke schat, rijksschat;
- miri-liva, z. ond. 1 i v a.
Miriáde, z. myriade.
Miridieten, mirdieten of miredieten, pl. katholieke volksstam bij de Albaneezen.
Mirliflore, m. fr. (eig. iemand, die de bloemen
bewondert, v. 't oudfr. mirer, bewonderen, opmerkzaam beschouwen, het lidwoord li, de, en
flor, bloem) pronker, modeheertje, saletjonker.
Mirliton, m. fr. rietfluitje, aan beide zijden gesloten met uivliesjes.
Mirmiran, m. perz. heer der heeren, titel der
turksche landvoogden of stadhouders van provinciën.
Miroton, n. fr. gerecht van gelijkmatige snee
kransvormig op-tjesvlchofinz.,de
den schotel zijn opgediend, zoodat het ledig blijvend midden met saus, ragout enz. gevuld is; en miroton, kransvormig.
Mirre, z. myrrhe.
Mirt, z. m y r t.
Mírza, m. perz. (mtrzd, of vollediger mlh,
van mir, vorst, en zádeh, zoon) vorsten- of heerenzoon, prins, b. v. A b b a s-M i r z a; in 't
algemeen een voornaam man; - voor den naam

z. v. a. heer, b. v. M i r z a S j a f f y, een der
nieuwere turksehe dichters uit Georgië.
Mis, f. (fr. en hoogd. messe, it. messa, sp. misa,
van later lat missa, heen zending = missio,
ontstaan uit de woorden van den geestelijke : ite,
missa est, stil. concio of ecclesia, d. i. gaat, de
vergadering is afgeloopen, waarmede de algemeene godsdienstoefening voor iedereen, die niet
aan het Avondmaal wilde deelnemen, was geëindigd) 1) r. kath. Avondmaalsviering; in engeren zin: het officium
cium of altaargebed, ook de inzegening van de h o s t i e, waardoor de
transsubstantie plaatsheeft;isdemuziek met de misplechtigheid verbonden, zoo heet
zij doorgaans een h o o g e m i s (missa solemwis); ook, een geestelijk muziekstuk, dat gedurende de mis wordt uitgevoerd (in 6 afdeelingen:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en
Agnus Dei);- missa pro de/unetis,
unctis, zielmis voor afgestorvenen; 2) openbare verkoop van levens..
middelen en koopwaren, waartoe de sterke toevloed van menschen ter viering van het Avond
aanvankelijk aanleiding gaf, de-malsfet
k e r k m i s (verbasterd tot k e r m i s), jaarmarkt, inzonderheid in Duitschland, te Leipzig, te Frankfort a/M., en in Rusland; vandaar
misgoed, miswaren enz.; geschenk
van de mis, misgeschenk; - miskatalögus, m.
lijst der bij elke boekenmis nieuw verschijnende
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werken; - missaal, missale, n. nw.lat. misboek,
dat de gebeden en zangformulieren der r. kath.
Avondmaalsviering bevat; - missaal, bij boek
soort van drukletters (waar-drukes:got
mede vroeger de misboeken geschreven en gedrukt werden) voor hoofdregels op titels en dgl.
(z. drukletters); - missalia, f. hetgeen den
priester bij eene begrafenis voor eene zielmis
betaald wordt.
Misaine, f. fr. (spr. mizen' ; eng. mizzen, v.
it. mezzana, z. mezzo) fokzeil, fok.
Mi-saison, f. z. ond. s a i s o n.
Misalethie, f. gr. (v. misein, haten, en a 1 èt h e i a, z. aid.) afkeer van de waarheid; misandrie, f. (van anér, genit. andrOS, man) afkeer van de mannen, mannenhaat; - misanthroop, m. (van ánthrópos, mensch) menschenhater, menschenschuw, wonderlijk, grillig, ver
ongezellig mensch; - misanthropïe, f.-drietg,
menschenhaat, menschenschuwheid, ongezelligheid, hebbelijke verdrietelijkheid, terugstooténde manieren (het tegendeel van p h i 1 a nt h r o p i e); - misanthrópisch, adj. menschenschuw, ongezellig, onvriendelijk, terugstootend;
- misantie (spr. t=ts) f. zelfhaat, zelfverachting.
misce, z. ond. mis c e e r e n.
misteeren, lat. (miscére) mengen; - misce,
afgek. m., op recepten: meng! - misce, da, signa,
afgek. m. d. s., meng, geef, teeken; - misce, fiat
pelvis, afgek. m. /. plv., meng, maak poeders; misceU lur, het worde gemengd ; - misceálur, detur,
het worde gemengd, gegeven; - bene misceatur,
het worde goed gemengd (op recepten); - mis
laatste wilsbepaling, die-céla,f.nwtJur
aan de vrouw, als erfgename haars mans, een
tweede huwelijk verbiedt; - miscellaneén, n. pl.
(lat. miscellanéa, miscélla, p1. n. van miscellaneus,
miscellus, gemengd) gemengde opstellen; gemengde zaken, een allerlei, poespas ; - miscibel,
adj. nw.lat. mengbaar, te vermengen; - mis
-eiblt,f.vrmngaheid
Misthmiseh, m. arab. (mischmisch, maschmasch, perz. maschmaschá) soort abrikozen, inz.
gedroogde abrikozen, een voornaam handels
inwoners van Damascus in Syrië. -artikeld
Misehna, z. m i s j n a.
Misthspraehe, f. dui. mengeltaal, een taal,
die veel vreemde elementen bevat, b.v. het
Afrikaansch (het Nederlandsch in Z.- Afrika).
mislibel, enz. z. ond. misceeren.
Mistrediet, n. ned.-rr. (vgl. c r e d i e t) kwade
naam, verminderd, gedaald vertrouwen of aan
-zien.
Misdemeanour, n. eng. (spr. dimèn'r) eig.
slecht gedrag; in het eng. recht: vergrijp, mis
-drijf.
Mise, f . fr. (spr. mien' ; van mettre, zetten)
kleedij, gewaad, opschik enz. ; inzet, inleg bij
't spel, bij eene handelsonderneming, eene loterij
enz. ; - mise en pages (spr. mizaiipaaz j') het opmaken van gezet drukwerk in kolommen en
vormen; - mise en scène (spr. miez'an sèn') inrichting voor het tooneel, de toebereidselen voor
de opvoering van een tooneelstuk, inz. als het
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voor de eerste maal gespeeld wordt; ook de wijze
waarop men het opvoert.
miserabel (spr. s=z) adj. lat. (miserabilis, e;
van miserari, bejammeren, van miser, erbarmelijk, ongelukkig) bejammerenswaardig, beklagens-, betreurenswaardig, ellendig, armzalig,
erbarmelijk, jammerlijk; - miserabiliteit, f. nw.
lat. erbarmelijkheid, betreurenswaardigheid,
armzaligheid enz. ; - misera contribuens plebs,
lat. het arme, belasting betalende volk; - miserátie (spr. l=ts) f. (lat. misoratio) het erbarmen, beklag; - misère, f. (spr. mizèr' ; van 't lat.
miseria) ellende, nood, armzaligheid, erbarmelijkheid, jammer; in sommige kaartspelen, b.v.
het whist- en bostonspel, waarbij men opzettelijk niet éenen slag haalt, ook grande misère,
d. i. groot misère, geheeten, terwijl men het
spel, waarbij men éene kaart ecarteert, petite
misère, kleine misère, noemt; - misère f orcée,
een tusschenspel in het boston, wanneer niemand een spel aangeeft, en waarbij diegene
verliest, die de meeste slagen maakt; - misère
ouverte (spr. -oewért') of m. sur table (spr. -sour
tábl') opengelegde misère, waarbij de speler zijne
kaarten openlegt, zonder nochtans eenen slag
te maken; - miserère, n. lat. (imperat. van
miseréri, zich erbarmen) 1) een r. kath. kerkgezang (psalm 51), dat met de woorden miserëre,
mei, Domfine 1 (Heer, erbarm u mijner 1) aanvangt; 2) Med. darmjicht, darmkronkel, het
drekbraken, z. v. a. i 1 ë u s; - misericordia, f. lat.
(eig. medelijden, barmhartigheid, v. miser&ri,
zich erbarmen, en cor, genit. cordis, hart) in de
kloosters : wat tegen den ordesregel aan de monniken wordt gegeven; - miserieordlw, f. pl stoelen, waarop oude en zwakke geestelijken bij de
godsdienstoefening zaten; - misericordias Domini, lat. (barmhartigheid des Heeren enz.)
tweede zondag na Paschen, zoo geheeten naar
het met die woorden beginnende lat. misgezang,
psalm 89.
Misjna, hebr. herhaling, mondelinge wet, opgeteekend (: 135 n. Chr.) door Rabbi Akiba en
Rabbi Jehoeda, ± 200 n. Chr. geordend in 6
rijen (seder), 63 massichtooth en 524 hoofdstukken.
Miskal of liever mitskal, n. arab. (v. tsakala,
wegen) in 't alg. gewicht; inz. gewicht te Algiers
van 1 1/2 drachme = 4,8 gram, gouden munt in
N.Afrika (ook metikal, metekal, m i t k a 1 e,
m i t i k a l).
Misla, f. drank der Indianen, uit de vrucht
van platanen bereid.
Misogallo, m. gr.-lat. (v. misein, haten en
Gallus, Galliër, oorspr. bewoner van Frankrijk)
Franschenhater, vijand der Franschen; - misogamie, f. gr. (v. gamos, echt, huwelijk) huwelijksverachting, afkeer van den echt; - misógámus, m. huwelijkshater, oude vrijer; - misogamisch, adj. echtschuw, bang voor 't huwelijk;
- misoglnes, m. (van gyne, vrouw) vrouwenhater; - misogynie, f. vrouwenhaat, afkeer van
vrouwen; - misogrnisch, adj. vrouwenhatend,
schuw voor vrouwen; - misókalos, m. gr. verachter van het schoone en goede ; - misokáapnos,
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m. vijand van den rook, inz. van het tabaksrooken; – misokosmie, f. verachting, afkeer van den
opschik; – misoloog, m. verstandsverachter, redehater, vijand der wetenschap; – misologie, f.
verstandshaat; verachting van de wetenschappen; – misológisch, adj. het verstand, de weten
verachtend of hatend; – misopógon, m.-schap
baardvijand, baardhater; – misoponie, f. afkeer
van den arbeid; – misopsychie, f. levenszatheid,
afkeer van of verdriet in het leven; – misoptóehos, m. armenhater; iron. jicht, podagra, omdat de armen er zoo zelden last van hebben; –
misosophie, f. haat tegen de wijsheid, tegen
de wijsbegeerte ; – misoxenie, f. haat tegen
vreemdelingen.
Miss, f. eng. (afkort. van mistress, z. ald.)
juffrouw, mejuffrouw (eig. dochter uit den lageren adel in Engeland) ; het wordt geplaatst
voor den doopnaam, bij de oudste dochter eener
familie evenwel vóor den naam van den vader.
missa, missaal, missalia, z. ond. m i s.
Missie, f. lat. (missio, v. mittére, zenden, ontslaan enz.) ontslag, vrijlating; zending, afzending; opdracht, last; bekeeringsgezantschap,
uitgezonden geestelijken ter bekeering van de
ongeloovigen; – missio canonica, van de geestelijke autoriteit verkregen bevoegdheid om katholiek godsdienstonderwijs te geven; – missio
in partes (in f idelium), zending in oorden of
landen der ongeloovigen, d. i. niet-christenen; –
missio in possessiónem, in-bezit-stelling door
de overheid; – missie-college, z. c o n g r e g at i e ; – missiomaan, m. iemand, die dweept
met een hem opgedragen missie, die vast gelooft,
dat de voorzienigheid hem tot eerre bijzondere
zending heeft geroepen; – missionarius, nw.lat.,
missionaris of missionair (fr. missionnaire) m.
zendeling, bekeeringsgezant, heidenbekeerder,
geloofsbode; – missi regii, pl. koninklijke afgevaardigden of zaakvoerders ; – missive, f. fr.
(nw.lat. missivum, mid.lat. missiva) zendbrief,
brief, boodschap, inz. van eenen ambtenaar
aan zijne onderhoorigen; sluitbare tasch, waarin
staatslieden elkander geheime papieren toezenden; – missüra, f. nw.lat. laatste oliesel' bij
de eng. katholieken.
Missighit, f. inlandsche moskee (in Ned. 0.
Indië).
Missiliën, pl. fat. (missilia, van mittére, zenden, wegzenden, wegwerpen enz.) weg te werpen, prijs te geven zaken, b. v. geldstukken,
die bij plechtige gelegenheden onder het volk
worden geworpen.
Missionaris, missive, enz. z. ond. m i s s i e.
missisipiensis, e, lat. Bot. van de Mississippi
afkomstig; – missuriensis, e, lat. Bot. -uit Mis
afkomstig.
-souri(N.Ameka)
Mistáto, m. vóor 1874 oliemaat op Candia van
11,6 tot 11,9 liter, aan gewicht ongeveer 10,2 kilo.
Mistletoe, f. maretak, vogellijm, op Kerstdagen, vooral in Engeland, in elk huis aanwezig.
Mistrá, f. it. drank uit foezel en anijs.
Mistrál, m. fr. (z. v. a. m a e s t r a l e, z. ald.)
noordwestenwindinhetzuidoostenvan Frankrijk.
Mistress, f. eng. (oudfr. maistresse, z. V. a.
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fr. maïtresse, z. ald.) eig. meesteres, gebiedster,

vrouw; inz. 1) (spr. misses) het woord, waarmede men gehuwde vrouwen aanspreekt (z. v. a.
m a d a m e), echter alleen in verband met den
familienaam gebruikt; men zet het vóor den
doop- en den familienaam van den man, bij de
vrouw van het hoofd eener familie voor den
familienaam alleen; 2) (spr. mistris) onechtelijke
bijslaap, bijzit (m a i t r e s s e).
Mitaines, f. pl. fr. (spr. miter' ; v. telt. oorsprong: iersch en gael. mulan, mitinigh, mutog,
miotog, miotag, miteag, meatag, van math, hand;
armor. mittain, mid.lat. mica, mitana, mittana)
wanten, vuisthandschoenen, handschoenen zonder vingers, pelshandschoenen.
Mitélla, f. lat. (verklw. v. mitra, z. ald.) hoofdband; Chir. armdraagband.
Mithra en Mithras, m. perz. zonnegod of het
hoogste wezen onder het beeld der z o n bij
de oude Perzen.
Mithridaat, n. tegengift of middel tegen ver
naar eenen koning in Pontus, M i--giftn,
t h r i d à t e s (omstreeks 120 jaren voor
Chr.) zoo genoemd, die zich, om voor vergiftiging beveiligd te zijn, aan allerlei soorten van
tegengift gewende en die bovendien ook door
zijne veelomvattende taalkennis tot spreekwoord is geworden, daar hij, naar men verhaalt, niet minder dan 22 talen sprak; – mithridàtiseh, adj. wat op Mithridates betrekking
heeft, b. v. de drie mithridatische oorlogen
(van 88 tot 75 jaren voor Chr.).
mitigeeren, lat. (mitigáre, v. mitis, zacht)
verzachten, matigen, bevredigen, geruststellen;
– mitigantla (spr. tia=tsia) pl. Med. verzachtende omstandigheden; – mitigánt (lat. mitigans) of mitigatief (later lat. mitigativus, a, urn)
adj. verzachtend, verlichtend; – mitlgátie (spr.
tie=tsie) f. (mitigatio) verzachting, verlichting,
verweeking; – mitigatio poene, verzachting
der straf.
Mitikal, mitkale, z. m i t k al.
Mitkál, m. russ. (uit het perz. mitzkale) oostindische ruwe (d. i. ongebleekte) katoenen stof,
grof perkal, z. ald.
Mitosthenometer, m. door Catlinetti uitgevonden garendynamometer.
Mitra, I. gr. en lat. oorspr. band; lijfband,
gordel; gew. hoofdband, muts, huif; inz. bisschopsmuts, hoofdsieraad der r. kath. geestelijken, z. V. a. i n f u 1; – mitra Hippocrdtis, eig.
muts van Hippokrates, een chirurgisch hoofdverband; – mitraal, adj. nw.lat. muts- of huif
(valvula mitrdlis) Med.-vormig;–tals,f.
mutsvormige hartklep.
Mitraille, f. fr. (spr. –trálj' ; met ingeschoven
r voor 't oudfr. mitaille, kleine kopermunt,
oud ijzerwerk, van 't oudfr. mite, nederl. m ij t,
mid.lat. mita, kleine vlaamsche kopermunt,
oorspr. iets kleins, nietigs; vandaar het angels.
en eng. mite, hoogd. miete, mij t, zeer klein
wormpje, kaaswormpje) kleine ijzerwaren; Mil.
gekapt ijzer of lood; schroot, kartetsenschot; –
mitrailleeren, met kartetsen schieten; doodschieten met schroot;– mitrailleur, m. of gew.
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mitraillease, f. machinegeweer, waarin door den
gasdruk der afgeschoten patronen het mechanisme voor het afgeven van de volgende schoten
in werking wordt gebracht en daardoor orgeveer 400 schoten per minuut worden afgegeven.
mitteeren, lat. (mittére) zenden, afzenden, sturen; laten gaan, afscheid geven; – mittimus,
n. eng. (v. lat. millimus, wij zenden) gerechtelijk bevel aan een andere rechtbank, om acten
over te zenden; ook bevel tot inhechtenisneming.
Mixtethrie, f. of mixoethrion, n. gr. (mixailhria) afwisselend, gemengd weder; – mixeolyse, f. gr. bereiding van zuivere mengverven
door vermenging van hare oplossingen.
Minlustre, n. eng. (eig. mixed, gemengd,
lustre, lichtschemer, glans) uit wol en katoen
gemengde kleedingstof met weerschijnglans; –
mixpiekles, n. pl. eng. (eig. mixed pickles, v,
mix, mengen, en pickles, z. ald.) met azijn,
peper enz. ingemaakte groene vruchten van
verschillende soort, zooals augurkjes, uitjes enz.
(vgl. aehia).
Mixtie, (spr. t =s) f. lat. (mixtio of mistio, v.
miscére, mengen) menging; – mixtum (v.
mixtus, a, um, gemengd, partic. v. miscére) n.
het gemengde; – mixtum compositum, iets dat
door vermenging is samengesteld, mengelmoes; – mixtuur, f. (lat. mixlüra) mengsel; inz.
artsenijmengsel, gemengde drank (afgek. mixt.);
– »sixtura vulnerária ácida, lat. wondwater
(van Theden); ook versterkend orgelregister,
dat op iedere toets door vele kleine pijpen de
octaaf, terts en quint laat meeklinken.
Ilizar, z. ond. a 1 i o t h.
IIjëlnir, m. noorsche Myth. strijdhamer van
den dondergod Thor, die nooit zijn doel mist
en na geworpen te zijn, weer tot zijg meester
terugkeert; hij diende ook voor wijdingen.
Mna, f. gr. z. v. a. het lat. mina, z. ond.
mine 2).
ánemèon, n. gr. (mnémeion, v. mnëmé, geheugen, herinnering) herinneringsteeken, aan
-denk,gt;–mneoikafmoneutiek, f. gr. (mnèmoniké, scil. téchné,
kunst, van mnémon, gedachtig) herinneringsof geheugenkunst, d. i. kunst om de kracht
van het geheugen door zekere hulpmiddelen te
ondersteunen; Simonides zou de uitvinder zijn;
– mnemonicus, m. leermeester, ervarene in
die kunst; – mnemónisch, adj. de geheugenkunst betreffende; – Mnemostne, f. herinnering,
geheugen; Myth. godin van het geheugen,
dochter van Uranus en de Aarde, moeder der
9 Muzen, die Jupiter bij haar verwekte; Astr.
in 1859 door Luther ontdekte asteroide; –
Mnemosyníden, f. pl. een bijnaam der m u z e n
(z. aid.); – mnemosynon, n. z. v. a. m n e m eon; – mnemotechniek, f. z. m n e m o n i k a.
$o, japan. z. v. a. m e h.
Moallakat, f. arab. (van alika, hangen) het
opgehangene, naam van 7 arab. gedichten uit
den tijd van Mohamed, die wegens hunne voor
tempel te Mekka werden-treflijkhdn
-opgehangen.
fob, f. eng. (afk. van mobile, en dit v. lat.
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mobile vulgus, het beweeglijke, gemeene volk)
gemeen, grauw.
Mobeed, m. perzisch priester.
mobiel, adj. lat. (mobilis, e, van movére, bewegen) beweeglijk; Mil. marsch- of tochtvaardig; – mobiele colonnes, troepenafdeelingen, die een land doortrekken, om de verzet biedende bevolking te ontwapenen, krijgsschatting enz. te innen, weerspannigen gevangen
te nemen enz. ; – mobile, n. het beweegbare; –
primum mobile, n. eerste beweegkracht, drijfveer, beweegreden; – mobile perpetuum, n. altijddurende beweging, een door velen gezocht, maar
als onmogelijk te beschouwen werktuig, dat,
eenmaal in gang gebracht, zijne beweging onophoudelijk, zonder hulp van buiten, voortzet; –
mobiliën (mobilia) of meubelen, pl. z. m e u b e l;
– mobillair, mobilair, n. nw. lat. gezamenlijke
roerende goederen, inz. huisraad; – mobiliseeren
(spr. s=z), mobiel maken, Mil. beweeglijk maken,
op voet van oorlog brengen, uitrusten, wapenen;
– mobilisatie (spr. –za-isie), mobiliseering, f. beweeglijkmaking, uitrusting, wapening, het in
marschvaardigen staat brengen; – mobiliteit, f.
lat. (mobilitas) beweeglijkheid, vluchtigheid, onbestendigheid.
Mocade, f. z. moquette.
Mocassins, pl. (in de Algonquintaal: makisin)
riemschoenen (sandalen) der Arabieren; ruwlederen schoenen der noordamerikaansche Indianen.
Mocea–, mocha–, z. m o k h a.
Moccolétti, pl. it. (v. sing. moccolétto, verklw.
van móccolo, stompje, eindje kaars) lichtjes
(bij het carnaval te Rome).
Mochlia, f. gr. (van mochlós, hefboom) Chir.
herzetting van ontwrichte beenderen door hef
-bomenf
katrollen.
mock, eng. (to mock, spotten, napen) nagemaakt, onecht, valsch; – mock, n. eng. ruwstaal, smeltstaal, staalachtig ijzer; – moekturtlesonp, f. eng. (mok -tur-t'l -soep; van mock,

onecht, turtle, schildpad, en soup, soep) onechte,
uit andere bestanddeelen bereide schildpadsoep.
modaal, adj. nw.lat. (modàlis, e; v. modus,
ald.) door verhoudingen bepaald of daarvan
afhankelijk; – modális, m. Gram. verhoudingsnaamval (casus), die het hoe uitdrukt; –
modaliteit, f. Phil. wijze van zijn, gesteldheid,
verhouding eener zaak tot het denkende subject,tot het kenvermogen,welke verhouding drieërlei kan zijn: als mogelijkheid, werkelijkheid en noodwendigheid; bijwezenlijkheid, toevallig onderscheid, bijonderscheid.
Mode, f. fr. (van 't lat. modus, z. ald.) wijze,
manier, tijdsgebruik, gewoonte, dracht of wijze
van kleederdracht tijdmaat, veranderlijk gebruik, dat van den smaak en de grilligheid
afhangt; – a la mode, modisch, naar de mode,
naar den nieuwsten smaak, naar het gebruik
van den dag; – mode- artikelen, modewaren,
voorwerpen van den heerschenden smaak; –
modérn, adj. (fr. moderne, it. moderno, later lat.
modérnus, a, um, waarschijnlijk niet van modus,
maar van 't adv. modo, juist, nu) hedendaagsch,
;
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nieuw, gebruikelijk, naar den laatsten trant, in
den jongsten smaak, nieuwerwetsch; van kunsten dichtwerken: wat den eigenaardigen stempel van het nieuwere, d. i. van den christelijken
tijd met zich draagt, in tegenstelling met a nt i e k; Theol.: he t m o d e r n i s m e ( z. a.) to
daan; — moderne
ond. moderne gi es
m e; — moderniseeren (spr. s=z), verhedendaag
schen, naar den nieuwsten smaak inrichten; —
moderniseering, f. verandering, wijziging naar
den hedendaagschen smaak; — modernisme, n.
barb.lat. nieuwe tijdsmaak en verkleefdheid
daaraan; Theol.: richting, die de godsdienstige
begrippen gelijken tred wil doen houden met
den vooruitgang der wetenschap; — modernist,
m. aanhanger en vereerder van den nieuwen
tijdsmaak van het modernisme; — modist, m.
modehandelaar, tooi- of opschikmaker; fem.
modiste; ook naam der schoonschrijvers vóor
de uitvinding der boekdrukkunst.
Modél, n. (it. modéllo, fr. modèle; van 't lat.
modulus, verklw. van modus) voorbeeld, monster,
voorschrift; Pict. geheel of gedeeltelijk naakt
persoon, of ledepop, als voorbeeld of voor
studie van den kunstenaar, inz.-werpd
schets, ontwerp of voorafgaande voorstelling
in het klein; ook verdiepte of holle vorm, om
een ander lichaam daarin te gieten; — modelleeren (it. modelláre, fr. modeler), een mode,
een vorm maken, iets in het klein voorstellen
of maken;— modelleur,m. modelmaker, monster-,
vorm- of voorbeeldmaker.
modereeren, lat. (moderáre en moderàrí) matigen, verzachten, bedaren, beperken, in toom
houden; — moderaat, adj. (lat. moderitus, a,
um), gematigd, gelaten, bedaard; billijk, bescheiden; — moderata tutéla, f. Jur. gematigde
of terughoudende noodweer; — moderatum
spatium, gematigd uitstel, billijke termijn; —
moderáto, it. Muz. met gematigde beweging,
matig; — moderádos, sp. pl. gematigden, als
politieke partij tegenover de e x a 1 t a d o s in
Spanje; — moderamen, n. lat. bestuurscollege,
waaraan een algemeene vergadering de leiding
der zaken heeft opgedragen; besturing, leiding;
matiging; — moderamen inculpàtae tutelae, n. geoorloofde tegenweer, noodweer, recht om, wanneer men door iemand met doodelijke wapens
wordt aangevallen, hem te dooden, in geval
er geen ander redmiddel overblijft; — moderantisme, n. nw.lat., matigingsstelsel, geest der
gematigdheid, gematigd regeeringsstelsel, grondstellingen en gezindheden der matiging; — moderantist, m. gematigde, zachtgezinde, inz. in
staatszaken; — moderatie (spr. t = ts), f. lat. (moderatio) matiging, verzachting, bezadigdheid, intooming der driften; gemoedsrust, gelijkmoedigheid; — moderatio expensarum, f. gerechtelijke
matiging, schikking of vermindering der kosten;
— m. poenae of poendrum, verzachting der toegewezen straf of straffen; — moderator, m. (fr.
modérateur) bestuurder, leider, regeerder; aan
eene machine het stuk, dat de beweging matigt
en regelt; — moderateur-lamp, f. naam van
eene soort van petroleumlamp.
-

-
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Modérn, moderniseeren, modernisme enz., z.
ond. mode.
Modést, adj. lat. (modéstus, a, um, van modus,
de maat) matig, bescheiden, zedig, eerbaar,
stemmig, statig, ingetogen, kuisch; — Modésta
en Modestine, vr.naam : de bescheidene, zedige;
— modésten, pl. iron. benaming voor broek; —
modestie, f. (lat. modestia) gematigd gedrag,
bescheidenheid, zedigheid, eerbaarheid, stemmigheid, ingetogenheid.
modieus, a, um, lat. (van modus, de maat)
de behoorlijke maat in acht nemend, matig,
maathoudend, gematigd; — modica castigatio,
f. lat. matige tuchtiging; — modice, adv. matig,
met mate, spaarzaam; — modiciteit, f. nw.lat.
geringheid, minheid; — modificeeren, lat. (modi f icáre, v. modus, maat, en f acére, maken)
behoorlijk afmeten, volgens de maat bepalen,
iets zijnen vorm of zijne gedaante geven, wij
anders of nader bepalen, bepalen, be--zigen,
perken, verzachten; — modificatie (spr. t=ts),
f. (modi f icatio) maatbepaling, verandering, gedaantegeving, schikking, nadere bepaling, b. v.
van een begrip; wijziging,beperking,verzachting.
Modillo of modello, m. it. (verklw. van
modo, lat. modus, maat) voor 1861 korenmaat
op Sicilië = 1/64 salma = 1 /4 tómolo = 4,339 L.
Modillon, n. fr. (spr. modi-ljón; it. modiglione)
Arch. sparrenhoofd, een sieraad onder de
kornis of kroonlijst.
Modiólus, m. lat. (verklw. van snodius), eig.
maatje, kroesje, kop; beenboor of trepaan, of
bepaaldelijk dat gedeelte der trepaan, waarmede
geboord wordt.
Medisch, modist, z. ond. m o d e.
mode, adv. lat. thans, nu, tegenwoordig (inz.

op schuldbekentenissen enz.).
modo meo enz., z. ond. m o d u s.
Modul, z. ond. m o d u 1 u s.
Modulus, m. (lat. modulus, verkiw. v.
modus) maat, maatstaf, inz. bij de zuilenorden
en andere bouwsieraden; gietvorm; munt
doorsnede der munten en medailles;-mat,
maat en afmeting der tonen en lettergrepen
naar den tact; — moduleeren, lat (modulárí)
eig. meten; afmeten, regeeren; de stem laten
rijzen en dalen, afwisselend met klimmende
en dalende stem voordragen, de tonen leiden,
buigen; — modulatie (spr. t = ts), f. (lat. modulatio) stembuiging, toonleding, het rijzen en
dalen der stem bij zangers en redenaars ; overgang van de eene toonsoort in de andere; wijze
van voordracht.
Modus, m. pl. modi, lat. maat; wijze, manier;
Muz. toonsoort, wijs; Gram. veranderlijke vormen van het werkwoord, wijze van spreken,
uitdrukking van den denkvorm, in welken
het onderwerp en predicaat door den spreker
met elkander verbonden worden, n.l.: i n d ic a t i v u s (m o d u s) aantoonende of onafhankelijke wijs (b. v. ik 1 e e s, 1 a s); — i mp e r a t i v u s—, bevelende, gebiedende, vermanende wijs (lees, leesti);—eonjunct i v u s—, aan- of bijvoegende wijs, verbindende, voorwaardelijke, onzekere, afhankelijke
.
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wijs of vorm der afhankelijke rede (ik wenschte,
dat ik lezen konde); — infinitivus—,
onbepaalde wijs (die ten onrechte als eene wijze
van 't werkwoord beschouwd wordt), waarbij
men nog voegen kan o p t a t iv u s—, wenschende wijs (in de grieksche spraakkunst); —
p o t e n t i a 1 i s—, mogelij kheidswij s; — est
modus in rebus, lat. er is in alles eene maat, alles
heeft zijne maat en grens ('t begin van een
vers van Horatius, dat in zijn geheel luidt: est
modus in rebus, sunt eerti denique fines); —
modus acquiréndi, wijze van verkrijgen; verwervingsmiddel; — m. contribuéndi, wijze van bij
kwijting; — m. major, Muz. groote-dragen,v
of harde toonsoort, z. v. a. d u r; — m. minor,
kleine of zachte toonsoort, z. v. a. m o l; —
m. procedéndi, handelwijze; — m. vivéndi, voet
waarop men met elkaar omgaat, wijze om met
elkander te leven en in zaken met elkander
om te gaan, schikking, transactie, waardoor het
mogelijk wordt dat strijdende partijen elkander
wederkeerig verdragen; — bono modo, goed
goede wijze; — omni modo, op elke-schik,op
wijze, in ieder opzicht; — quocunque of quovis
modo, op wat wijze 't ook zij, op iedere mogelijke
wijze; — modo meo, naar mijne wijze, naar mijn
believen of welgevallen; — modo ponénte, Log.
onderstellenderwijze, onderstellend, aannemend;
— modo tollénte, opheffenderwijze, ontkennend;
— ad modum, naar wijze, zoodanig; — per modum,
door middel van; — per modum actions, door
middel van eene aanklacht; — p. m. con f essiónis,
door middel van eene bekentenis; — p. m. dele
door middel van 't overdragen van-gatirns,
eenen last; — p. m. exceptiónis, door middel van
eene tegenwerping; — p. m. institutions, door
middel van erflating.
Moebad-moebadan, m. naam van het godsdiensthoofd der oude Perzen vóor de hervorming van Zoroaster; hij werd later veranderd
in dien van destouri-destour.
Moebasjir, m. turk. (v. 't arab. basjara, door
eene boodschap verheugen, eene zaak behandelen) afgevaardigde of gevolmachtigde van
de turksche regeering in de provinciën.
Moechtar, m. arab. (eig. een verkozene) een
turk. dorpsschout.
Moeda, z. m u e d a.
Moederis, m. arab. (moedris en moederris, v.
darasa, lezen) eig. een lezende, studeerende;
leeraar, schoolleeraar, professor.
Moedir, m. turk. (arab. moeder, eig. iemand,
die rondgaat, van dára, rondgaan) bevelhebber (gouverneur) van eene stad of van een
groot district.
Moed'or of moyd'or, m. port. (samengetr.
uit moeda de ouro, d. i. goudmunt) oude portugeesche en brazWaansche goudmunt, in Brazilië
van 1833 tot 1849 = 16000 réis, in waarde =
22 gulden; vroeger = 9000 réis, in waarde =
12,35 gulden.
Moeézzin, m. arab. (van azana, hoorera, berichten, v. oezn, het oor) roeper, uitroeper der
biduren van de minarets der moskeeën
in moham. landen.

VIOESTESJAR.

Moefti, m. arab. (partic. van fata, recht
spreken) eig. rechtspreker, beslisser, wetverklaarder; turksche priester en tegelijk rechter.
Moegik, z. m o e s j i k.
Moekim, m. arab. zij die den Vrijdagsdienst
in een moskee moeten bijwonen; in Atjeh
z. V. a. distrikt, in het algemeen z. v. a. ons
porochie.
Moelásim of moelázim, m. turk. (eig. iemand,
die van een ander afhangt, hem dient, v. 't
arab. azama, aanhangen) z. v. a. luitenant.
Moesje, f. (fr. mole, port. molhe) havenpier.
Moellah, m. armenisch priester.
Moelteka, f. turk. geschreven burgerlijk lijf
godsdienstig wetboek in Turkije.-strafelijkn
Moen, z. m a u n d.
Moenaschieten of Moenasjieten, m. pl. naam
eener turksche secte, die, aan de zielsverhuizing,
gelooft en daarom zeer zachtzinnig met de
dieren omgaat.
Moenedsjim, pl. naam der perzische en
turksche astrologen, die als zoo vele orakelen
in gewichtige omstandigheden geraadpleegd
worden.
Móens ji, m. turk.-hindost. en arab. (van 't
arab. nasjá , eenen reuk bemerken, eene boodschap vernemen) schrijver, geheimschrijver;
ook leeraar, taalmeester, inz. van het hindostansch, perzisch en arabisch.
Moeradin, m. turk. voorzitter in de tataar
landgerechten.
-sche
Moeren, z. Moiren en Parcen.
Moesjik, m. russ. (v. moesj, man) boer, de
gemeene man in Rusland; ook oneig. ruw
mensch.
Moesjiraat, n. turk.-lat. district, landsafdeeling; — moesjir- pasja, m. (arab. moesjtr,
raadgever, geheimraad, minister, v. sjára, raden, raadslagen) pasja van drie paardenstaarten, een opperveldheer.
Moesoen, z. m o e z o n.
Moessaf, hebr. extra-gebeden, op feestdagen
door de joden uitgesproken.
Moessellim, m. pl. turk. naam van de oude
turksche militie, die een korps van 3000 ruiters
uitmaakte en vele voorrechten genoot.
Moessón, m. fr. (moesson, eng. monsoon,
port. moncdó, sp. monzon, maleisch moesim,
tijd, jaargetijde, passaatwind, oostind. mausim,
mausam, van 't arab. mausim, bepaalde tijd,
jaargetij, v. masama, bepalen, kenmerken) naam
der halfjaarlijksche winden, wisselwinden, de
een half jaar lang regelmatig in eene zekere
richting waaiende winden, vooral in het N.lijk
gedeelte van den Indischen oceaan en in den
Ind.-Archipel.
Móéstafa, m. turk. mansn.: de uitgelezene,
uitverkorene (v. 't arab. sa /â,
á, rein zijn,
kiezen).
Móéstesjar, m. turk. (eig. iemand, wien men
om raad vraagt, van sjára, raad geven; vgl.
moesjir-pasja ond. moesjiraat)
staatsraad, onderstaatsminister van den sultan,
zoowel in 't ministerie van binnenlandsche, als
in dat van buitenlandsche zaken.
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Moestikobojo, m. crab. steen in krokodillenmaget gevonden, die de duikers gebruiken,
omdat ze daarmee meenen langer onder water
te kunnen blijven.
Moestóphi, m. turk. ambtenaar bij de administratie; geheimschrijver.
,Moetakallimoen, arab. (van kalama, spreken)
eene der oudste mohamedaansche secten,
philosopheerende wijsgeeren, bovennatuurkundigen.
Moetazileh of moetazalieten, m. pl. arab.
(moe'tazilah, gescheidene, afwijkende, v. 'azala,
verbannen, zich terugtrekken) eene der oudste
mohamedaansche secten, welke het leerstuk
der voorbeschikking verwerpt en aan de
vrijheid van den menschelijken wil gelooft.
Moetessárif, m. arab. werkelijke bezitter of
bekleeder van een s a n d s j a k (z. ald.); –
moetesselim, m. tijdelijke bezitter van een
sandsjak.
Moezoen, m. arab. (manzoen, eig. gewogen,
het juiste gewicht hebbende van wazana, wegen) vóor de fr. heerschappij gangbare rekenmunt in Algerië en Marokko, ongeveer 1,8
cent.
Mofette, z. m o u f e t t e;– inz. plur. moletten, zoogenaamde stikbronnen, n.l. gasbronnen of uitstroomingen van koolzuur uit aard
spleten in verschillende streken, b.v. het doodendal in het Diënggebergte op Java; in den Eifel.
Moffel, m. (fr. mou f f le, eig. vuisthandschoen,
mid. lat. mu fjula, m o f; vgl. het eng. muffle, inwikkelen, verbergen, w eg m o f f e 1 e n) Chem.
gewelfde schaal van gebrand leem tot overdekking van den smeltkroes bij 't cupelleeren;
ook : fornuis van den vernisser, moffeloven.
Mogg, n. eng. katoenen stof, op p i q u é
gelijkende.
Moggia, f. it. (spr. módzja) voormalige vlaktemaat te Napels, bijna 7 are; – moggio m. (spr.
módzjo; sp. moyo, fr. maid, v. lat. modius,
schepel) voormalige korenmaat in Italië; ook
vlaktemaat, beide van zeer uiteenloopende
grootte.
Moghreb, m. arab. zonsondergang.
Mogigraphie, f. schrijfkramp.
Mogilálos, m. gr. (v. mógis, met moeite, en
lalein, spreken) een moeilijk sprekende, stamelaar, stotteraar; – mogilalie, f. mogilalisme n.,
het stamelen, stotteren; – mogiphonie, f. het
spoedig vermoeid zijn bij het spreken.
Mogflos of mogf len, pl. (poolsch en russ.
mog'la, aardheuvel, grafheuvel) oude grafheuvels der Mongolen in de zuid-russische steppen.
Mogol of groote mogol, m. titel der mongool
sedert 1525,-schebrvanHidost
aan wier heerschappij de Engelschen in de 18de
eeuw een einde maakten (zoo geheeten wegens
afkomst van de M o n g o 1 e n).
Moguette, z. moquette.
Móhaboets, pl. voorindische gekleurde katoenen stoffen.
Mohagrin, m. pl. arab. (eig. mohádsjir, pl.
mohadsjiroena, van hadsjara, uit het vaderland
trekken) de gevluchten, aanhangers van Mo-

hamed, die zich te Medina om hem verzamelden.
Mohair, n. eng. uit 't turksch (spr. móheer;
vgl. mach a i e r en moire) kemelsharen
stof, haardoek; ook op het t i b e t gelijkende
stof voor dames, kamelot.
Mohamed, z. M u h a m e d.
Mohar, f. hoog. panik, venkel- of gierstgras
(Panicum), een voedergewas.
Mohar, hebr. bruidsprijs, waarvoor de man
zijn vrouw kocht o. a. bij de Israëlieten.
Mohárrem, m. arab. (d. i. eig. verboden, harama, verbieden) eerste maand in den mohamed. kalender, zoo genoemd, omdat daarin
oorlog en strijd verboden is.
Mohátra, f. of contractus mohátrae, m. mohatrae pactum, n. mid.lat. (v. 't arab. moechdtarah,
gevaar, waagstuk, van chatara, eene zaak verkoopen, die men niet bezit) Jur. schijnverdrag,
door beide partijen enkel in schijn gesloten ver
meestal om een ander, dat met de wet in-drag,
strijd is, daarmede te dekken.
Mohawks, pl. (spr. –háks) bijna uitgestorven,
zeer krijgshaftige stam der Irokeezen in NoordAmerika, ook nachtelijke straatschenders.
Mohel, m. joodsch (van moel, besnijden) besnijder, hij, die de besnijdenis bij de pasgeboren
knapen uitvoert.
Mohikanen, pl. uitgestorven stam der Indianen;– de laatste der Mohikanen,
een roman van Cooper; vandaar sprw. = de
laatste van zijn geslacht, van zijn soort.
Mohille, m. russ. grafheuvel in de steppe.
Mohoer, m. perz. (moehr, moehoer, eig. zegel,
zegelring) gouden munt in Perzië en eng. Indië
= 15 comp. ropijen = f 17.90; oudere stukken
tot 21 gulden waarde.
Mohout, m. hindost. (mahout, mandwat) oppasser of drijver van olifanten in Britsch- Indië.
Moire, f. fr. (spr. mod?) ook moor, n. (oudfr.
mouaire, mohère, eng. mohair, z. ald., it. moerre,
amoerre, sp. muer, mué, waarsch. van oosterschen oorsprong; vgl. mohair en het hindost.
mághar, soort van laken) zijdemoor, soort van
gewaterde zijden stof; – moireeren, mooren, een
gevlamd of gewaterd aanzien geven, b. v. aan
lint; – moiré of gemoireerd, adj. gemoord, gewaterd of gevlamd; – moiré antique (spr. a»tiék),
ouderwetsch moor; – moiré métallique, metaalmoor, blik, waaraan men met een zuur een gevlamd of gemarmerd aanzien geeft, metaalverlak, ook atlasblik; – moirétte, f. moorachtig geweven stof.
Moiren of Moeren, f. pl. gr. (Moirai, van den
sing. moira, d. i. deel, lot, noodlot), de godinnen
van het noodlot, z. v. a. P a r c e n.
Moitlé, f. fr. (spr. moa-tjé; provenc. meifat, it.
medield, van 't lat. mediëtas, midden, helft; -vgl.
medium en mediëteit) helft; gade,
wederhelft; a moitié, voor de helft, half; –
moitié doen, winst en verlies met iemand deelen,
samendoen, b. v. bij het spel; in 't alg. iets op
gemeenschappelijke winst of verlies met iemand
ondernemen; bij den dans: mijne moitié, mijn
danser, dansgenoot, mijne danseres enz. ; ook
mijn dischgenoot, tafelbuur, dischgenoote enz.
–
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biokade, z. m o q u e t t e; – mokassíns, z.
mocassins.
Mokha-, moka-, mocha- of mokka-koffie,
zeer fijne koffiesoort (naar M o k h a, eene stad
aan de Roode Zee); – mokha- of moehasteen, z.
dendragaat.
Hokoek, voormalige vruchtmaat in Syrië =
837 liters.
Mokoko, m. (vgl. m a c a c o) eekhoornaap,
ook spinaap geheeten, omdat hij op de wijze der
katten pleegt te s p i n n e n; ringstaartige
maki (z. ald.).
liokri, m. arab. voorlezer in de moskeeën.
Mokum, barg. stad; –groot M.: Amsterdam; –
klein M.: Rotterdam.
Mol., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. J. Molina (gest. 1829).
Mol, f. (van 't lat. mollis, e, week) Muz. de
zachte toonsoort met de kleine terts, in tegenst.
met d u r; ook wel voor m o 1 t o n, z. aid.;
– molaeeoord, n. drieklank in die toonsoort; –
molsehaal, f. daarbij behoorende toonladder; –
moltonen, zachte tonen.
mola of mola carnea, f. lat. Med. ei zonder
vrucht, ook maan- of moederkalf, windei, druiventros, zuiger genoemd; – m. salsa, gezouten
offermeel, waarmede men in de oudheid den
kop der offerdieren bestrooide.
Molakken, m. pl. in West-Indië naam der
kinderen, uit eenen Europeaan en eene Negerin
geboren.
Molásse, f. (v. 't fr. mollasse, weekelijk, zacht,
v. mol, mou, week, z. mollis) losse, zeer poreuse
zandsteen, inz. tusschen de Alpen en den Jura;
– molassen-formatie, f. aldaar verbreide tertiaire
formatie uit den tijd der bruinkolenformatie,
losse-zandsteenvorming, bedding van zulke
zandsteen.
Molássen of mulássen, pl. (eng. molasses,
molosses) z. v. a. m e 1 a s s e.
Mole, m. fr., z. v. a. m o 1 o, z. ald. ; ook
dikke, ronde toren met een koepel.
Mole, f. fr. z. V. a. lat. m o 1 a (z. ald.).
Moleeílen, f. pl. fr. (verklw. van het lat. moles)
deeltjes, bolletjes, kogeltjes, b. v. bloedbolletjes
enz. ; Phys. de kleinste stofdeeltjes, groep van
a t o m e n; – moleculaire kracht, f. Phys. aan
deze deeltjes eigen kracht om elkander aan te
trekken en af te stooten.
Molière, molières, pl. soort lage schoen.
Moles, f. lat. last, zwaar, drukkend lichaam,
b. v. een groot gebouw; bezwaarlijkheid, moeielijkheid, zwarigheid; – molést, adj. (lat. moléslus, a, um), bezwaarlijk, lastig, ongelegen; –
molestie (lat. molestia), molestàtie (spr. tie=tsie),
f. bezwaar, bezwaarlijkheid, overlast, ongelegen
ook wel pl. molésten, iemand moles--heid;
t e n a a n d o e n of molesteeren, (lat. molestdre,
fr. molester) bezwaren, lastig vallen, overlast
of ongelegenheid aandoen, plagen, kwellen, verontrusten.
Moleskin, n. eng. eig. mollevel: een soort fijne
kleederstof.
Moléta, f. port. molette,f. fr.i(van't lat.molére,
fijnwrijven, malen) soort van portugeesche vis-

MOLOPS.

schersbooten; looper of wrijfsteen, waarmede de
schilders hunne verven fijn maken; bij het katoendrukken : en relief gegraveerde kleine stalen
cylinder om een patroon af te drukken, vandaar
moletteeren (fr. moleter), een patroon door middel van zulke stalen cylinders in koper afdrukken.
Molied, f. heiligenfeest bij de Mohamedanen.
Molik, m. (verbastering v. moloch, z. ald.)
schrikbeeld, vogelverschrikker; een stuursch,
onaangenaam, terugstootend mensch.
Molin, bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. J. Molina (gest. 1829).
Molinisme, n. leer van den spaanschen
Jezuiet M o l i n a (gest. 1601), dat alleen de
waardigen de goddelijke genade deelachtig
kunnen worden; – molinist, m. aanhanger van
die leer.
Molino, m. sp. molen, o. a. inde zilvermijnen.
waar het erts in kleine stukken gebroken wordt.
Molkwérum of molquerum, molkwerumsdammen, n. wijziging van het gewone damspel.
waarbij de schijven niet alleen in eene schuin
richting, maar ook rechts en links, naar.-sche
boven en naar beneden slaan, zoo geheeten naar
het friesche dorp van dien naam, dat zeer onregelmatig gebouwd is en daarom ook wel de
friesche doolhof wordt genoemd.
Molla, m. (arab. maula, turk. mewla, gew.
molla, v. walaj, regeeren) in 't alg. heer; turksche
opperrechter in eene groote stad of een geheel
district, wetkundige en wetuitlegger.
mollis, molle, lat. (fr. mou, mol, molle) week,
zacht; – mollesceeren, (lat. mollescére), week
worden, verzachten; – mollésse, f. fr. weekheid,
zachtheid, molligheid; slapheid, verwijfdheid,.
lafhartigheid, wellust; – con mollezza, ital. Muz.
met zachtheid, teerheid; – molliéntia (spr. t = ts),.
pl. (van het lat. mollire, week maken) weekmakende geneesmiddelen; – molliméntum, n. pl.
–ta, Med. verweekings- of verzachtingsmiddel;
– mollificeeren, nw.lat. verweeken, verzachten;
– mollificátie (spr. t=ts), f. verweeking, weekmaking; – mollifieatief, adj. veeweekend, verzachtend; – mollinum, n. zalfzeep, een overvette kalizeep, dienende bij de bereiding van zalven; s a p o u n g u i n o s u s;– mollitia, f. het
week zijn of worden, weekheid,zachtheid; – mol
mollusca), pl. week--luskenofmc(w.lat
dieren, de tweede klasse der wormen in het
stelsel van Linnaeus, bij Cuvier de tweede
hoofdafdeeling van het dierenrijk; zij hebben geene wervels en zijn doorgaans met eene
harde zelfstandigheid, met hoorn of schelp, bedekt.
Molly, f. eng. vr.naam: ontstaan uit M a r i a..
Moto, m. it. (= lat. moles, fr. mole) havendam,
steenera beer of hoofd.
Mbloeh, m. hebr. (molech, d. i. koning) afgod
der Ammonieten en Moabieten, onder wiens
koperen gestalte zij de zon vereerden en aan
wien zij menschen, inz. kinderen, offerden.
Molops, m. gr. (mólóps) uitstorting van bloed
onder de huid, bloedstriemen.
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m.

gr. (molóssos, scil. poes, molosMolóssus,
sische versvoet, naar het landschap Molossia in
Epirus benoemd) Poet. zwaarganger, een versvoet van drie lange lettergrepen (— — —), b. v.
zondagskleed, stoombootdienst.
motto, it. (= lat. multum) veel, sterk, zeer;
molto allegro of allégro di motto, Muz. zeer snel;
motto andante, zeer langzaam; non motto, niet
te veel, niet te zeer.
Molton, ook mol, n. fr. (molleton, eig. zachte
wollen stof, van mollet, zachtachtig, v. lat. mollis,
zacht; z. m o 1) zachte, dikke wollen stof.
Moltonen, z. ond. m o 1.
Molíwe, fr. f. (molue, morue) labberdaan.
Moly, n. gr. (moly) Myth. kruid van wonderdoende kracht, dat Hermes, volgens Homerus,
aan Odysseus gaf, om hem voor de betooveringen
van Circe te vrijwaren; ook bloemlook.
Molybdwnum, molybdeen, n. gr. (molybdaina,
f. loodkogel, loodklomp, v. mólybdos, lood), n.
waterlood, een enkelvoudig, wit, bros metaal,
in 1872 door den Zweed Helm ontdekt; - molybdwnglans, molybdaenkies, n. een mineraal, waterlood, natuurlijk zwavelmolybdeen; -molybdáten, pl. molybdaenumzure zouten; - molybdieten,
pl. molybdeenigzure zouten; - molybdomantie
(spr. t =ts), f. waarzeggerij uit, gesmolten lood, uit
loodgieten.
Mom(me), n. soort duitsch bier,naar den brouwerMumm in Brunswijk, mom, z. ond. m u m m e.
Momént, n. lat. (momentum, ontstaan uit moviméntum, v. movére, bewegen) 1) het bewegende,
beslissende, den uitslag gevende; grond, beweeggrond; gewicht, gewichtigheid, nadruk,
sterkte; wezenlijk bestanddeel, hoofdomstandigheid, hoofdpunt; in de beeldende kunsten:
tijdstip der handeling, dat de kunstenaar heeft
gekozen om de geheele gebeurtenis voor te stellen; 2) (fr. le moment) tijdpunt, oogenblik; s t at i s c h m oment, Phys.product van de kracht
en haar afstand van het steunpunt; - traag
product van de massa en den-heidsmont,
afstand tot het bewegingspunt; - moménturn, n. Muz. achtste pauze; - momentulum, n.
zestiende pauze; - momenta causae, pl. lat.
hoofdpunten eener zaak; - au moment, fr. (spr.
o momán) op het oogenblik, dadelijk, terstond;
- momentphotographie, f. momentopname, f.
photographie in zeer korten tijd genomen, ook
i n s t a n t a n é genoemd; -momentaan, momentaneel, adj. (later lat. momentanus, fr. momentané) oogenblikkelijk, ook wel: korten tijd durend, ras voorbijgaand, vluchtig; - momentativum, n. werkwoord, dat een snel voorbijgaande
handeling uitdrukt, oogenblikswerkwoord.
Momiers, m. pl. (spr. momjé; van 't oudfr.
momer, zich vermommen, fr. momerie, m o mm e r ij, vermomming; dus eig. vermomden,
huichelaars) spotachtige benaming eener piëtistische secte in Zwitserland.
Momok, n. mal. spook, zwarte man.
Momus, m. gr. (mómos, berisping, spot) Myth.
god der spotternij en satire; oneig. bedillaar, bespotter, hekelaar;-momisch,adj.bedillend,hekelend, bespottend; - momomanie, f. bedilzucht.
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mon, fr. (spr. mon) mijn; verbindingen als mon
ami, mon bijou enz., z. ond. het tweede woord.

Mon of mong, z. sen.
Monáchus, m. later lat. (van het gr. monachos,
afzonderlijk, eenzaam levend, v. monos, een,
alleen, z. m o n a d e) monnik; - monacha, f.
non; - monachisme, n. monnikenstand, monnikendom, monniksgeest, monnikerij ; - monáchisch, adj. monnikachtig; - monachiseeren
(spr. s=z) monnikachtig leven; den monnik
spelen of uithangen; - monachologie, f. monnikenleer, monnikenbeschrijving; - monachomachie, f. bestrijding van het monnikwezen.
Monade, monadologie, z. m o n a s.
Monadelphia, pl. gr. (v. monos, alleen en adelphos, broeder) eenbroederige planten,waarvande
meeldraden van onderen in éenen bundel zijn
samengegroeid, de 16de klasse in het stelsel van
Linnaeus; - monadëlphisch, adj. eenbroederig.
mon ami, z. a m i.
Monandria, pl. (van monos, alleen, en aner,
genit. andros, man) eenhelmige planten, met
bloemen, die slechts é e n e n meeldraad hebben, de lste klasse in het stelsel van Linnaeus.
Monarch, m. gr. (mon-árchès, van morsos, alleen en árchein, de eerste zijn, heerschee) alleen
monarchie, f. (gr. monarchia) een--hersc;
of alleenheerschappij ; - monarchieten, m. pl.
zij, die aan vele goden gelooven, doch deze allen
ondergeschikt en afhankelijk van éenen oppergod stellen; - monarchaal, monárehiseh, adj.
alleenheerschend, den monarch of de monarchie
toegedaan; - monarchiseeren (spr. s=z) den
alleenheerscher spelen; heerschzuchtig zijn; monarchísme, n. stelsel der alleenheerschappij
en de gehechtheid daaraan; - monarchist, m.
aanhanger der alleenheerschappij ; - monarchomáchen, m. pl. tegenstrevers, bestrijders der
alleenheerschappij of der eenhoofdige regeering.
Monas of monáde, f. pl. monaden, gr. (mends,
pl. monádes, van monos, een, een enkele, eenig,
alleen) eenheden, enkelvoudige wezens, ondeelbare bestanddeelen der stof, vgl. a t o o m; volgens Leibnitz : volstrekt enkelvoudige zelfstandigheden; bij de Theosofen: eenheid van bewustzijn (een gedeelte van het universeele bewustzijn); Phys. puntdiertjes, zeer kleine infusie-diertjes, ook monadinen en moneren geheeten; - monadologie, f. eenheidsleer, leer van de
enkelvoudige wezens.
Monasterium, n. lat. (van het gr. monastèrion,
eig. plaats, waar men eenzaam leeft, van monastér, eenzaam levend) klooster, kloosterkerk,
vandaar m u n s t e r (z. ald.); - monástisch,
adj. (gr. monastikós) kloosterlijk, monnikachtig.
Monaziet, n. mineraal, vooral in Brazilië en
N.-Amerika gevonden, dat van belang is om
zijn gehalte aan thorium en cerium.
Moncahiard, n. fr. (spr. monkajár) fijne halfzijden stof; uit kemelshaar vervaardigde gewaterde stof.
Munch, bij plantennamen afk. voor K.
Mónch (gest. 1805).
Monde, m. fr. (v. 't lat. mundus) wereld;
menschen, gezelschap, volk, bezoek; beschaafde
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lieden, nette menschen, de hoogere standen;
wereldkennis, wereldwijsheid, verfijnde, beschaafde levenswijs; – beau monde, z. ond. beau;
– mondain, m. (spr. monde') wereldling, aardschgezinde, aan de ijdelheden der aarde verkleefd
mensch; – mondaniteit, f. wereldschgezindheid,
wereldlust, ijdelheid.
Mondejáren, m. pl. Mooren in Spanje, die na
de onderwerping van Granada onder christenheerschappij kwamen.
mon Dieu 1 z. Dieu.
moneeren, lat. (monére) herinneren, waar-

schuwen, vermanen, aanmanen; – monént, m.
(lat. mónens) vermaner, herinneraar; – monitie
(spr. t =ts) f. (lat. monitio) vermaning; herinnering; wenk, waarschuwing; – monitor, m. herinneraar,' vermaner, raadgever; opziener der
jeugd; in de scholen van het wederkeerig onderwijs : leerling, die met het onderricht van een
zeker getal zijner medescholieren belast is,
schoolopziener; niet ver boven het water liggend oorlogschip met gevechtstoren, bekend is
't schip met den eigennaam Monitor in den
amer. slavenoorlog (1862); – moniteur, m. fr.
aanwijzer, de staatscourant, naam sedert 1789
van een officieel dagblad der fr. regeering; –
monitorlum, n. of monitoriáles, pl. scil. ltittërae,
nw.lat. herinnerings- of aanmaningsbrieven; –
monitum, n., pl. monita, lat. herinneringen, ver
waarschuwingen, aanmerkingen. -manige,
monemérisch, adj. gr. (v. monos, enkel, alleen en héméra, dag) eendaagsch, voor éenen
dag geldend; – monepigráphisch, adj. van munten: alleen een opschrift, geen beeld hebbende.
Monent, z. ond. m o n e e r e n.
Monèren, z. ond. m o n a s.
Monèta, f. lat. (naar Juno Monéta benoemd,
in wier tempel de munten geslagen werden)
munt (op de munten en andere rom. opschriften
afgek. mon. of monet.); pl. monèten, munten,
geld; – monéta de plata, sp. zilveren munten; –
m. de vellon (spr. –veljóón) koperen munten; –
monetisatie (spr. –za -tsie) f. nw.lat. in-omloopbrenging van papier als geld.
Money, n. eng. (spr. monni; vgl. m o n e t a)
geld; – time (spr. talm) is money, tijd is geld; –
money-broker, geldwisselaar;– money-maker(spr.
a=ee), geldmaker, iemand die de kunst verstaat
geld te verdienen; – money-order, postwissel.
Monferíno, m. (it. mon f erina, waarsch. naar
het landschap Mon f errato in Italië) ital. gezelschapsdans en de daarbij behoorende muziek.
Mong, f. jap. ijzeren muntstuk, ± 1/ j$ cent
ned.
Monger, m. eng. handelaar, kramer.
Mongólen, m. pl. volksstam in Midden-Azië,
naar welken een aan China onderworpen land,
M o n g o 1 i ë, en een afzonderlijk menschenras, het m o n g o o l s c h e ras genoemd wordt.
Mongopoes, pl. eng. katoenen stoffen van
Madras in Voor-Indië.
Mongos of mongus, m. wollige m a k i, een
aan de apen verwant dier op Madagascar enz.
Montle, n. lat. halsband, halssnoer; – moniliform(is), adj. halsbandvormig.
KRAMBss-ZONDERVAN.
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Monisme, n. gr. (van monos, alleen) eenheidsleer, leer der identiteit of eenzelvigheid van het
ideale en reëele, het tegengast. van d u a 1 i sm e; – monisten, m. pl. aanhangers dier leer.
Monitie, monitor, moniteur, monitorium, monitum, z. ond. m one eren.
Monjet, m. mal. aap (als scheldwoord).
Monnaie, f. fr. (spr. monè; vgl. m o n e t a)
geld, munt; – fausse-monnaie, z. ond. f a u x.
Monocéros, m. gr. (van monos, e, on, enkel,
alleen, en keras, hoorn) eenhoorn; zee-eenhoorn,
z. n a r w a 1; – monochordium, n. Muz. toonmeter, een speeltuig met éene snaar, met beweegbaren kam en indeelingen, om daaraan de
hoogte en diepte der tonen te bepalen; – monochroisch, adj. eenkleurig; – monochroísme, n.
eenkleurigheid; – monochróma of monochroom,
eenkleurige schilderij ; pl. monochromáta of
monochrámen ; – monochronístisch, adj. van
éen tijd, d. i. gelijktijdig; – monocclus, m. gr.lat. (van oculus, oog) Chir. eenoogig verband,
verband, waarmede slechts éen oog bedekt
wordt; een eenoogige; – monocle, m. fr. oog
monodie, f. (mon -odia; vgl. o d e) een-glas;–
gezang (s o 1 o); eentonig lied; ook-stemig
poëtische alleenspraak (g e v e r s i f i c e e r d e
m o n o 1 o o g); – monódon, n. eentand, een
zoogdier, z. v. a. n a r w a l; – mono--tandig
dóntisch, adj. eentandig; – monodrama, z.
m e 1 o d r a m a; – monceela, n. pl. (mon-oíkia,
van oikos, huis) Bot. eenhuizige planten met
gescheiden mannelijke en vrouwelijke bloemen
op éenen stengel, de 21ste klasse van Linnaeus,
eene zeer belangrijke klasse, omdat er bijna al
onze houtsoorten en vele andere nuttige gewas
monogamie, f. (van gamos,-sentobhr;–
huwelijk) enkelvoudige echt, eenwijverij, een
geslachtelijke vereeniging van éenen-manerj,
man met éene vrouw, in tegenst. met
p o 1 y g a m i e; – monogámisch, adj. een
pl. Bot.-wijvg,enma;–oá,
planten met enkelvoudige bloemen; – monogamist, m. die na den dood van de eerste huwelijkswederhelft geene tweede neemt of meent te
mogen hebben; – monogenésis, monogonie, f.
niet geslachtelijke voortplanting, b.v. door deeling, vgl. a m p h i g o n i e; – monogenisme, n.
leer van de a stammi ag der me schen van
één menschenpaar; – monogramma of monográm, n. (v. grámma, het geschrevene, letter)
naamtrek, ineengevlochten aanvangsletters van
eenen naam bij onderteekeningen, op vignetten,
oude schilderijen enz. ; eenvoudige, slechts met
lijnen geschetste teekening; Arch. hoofdschets
eener teekening; – monographie, f. uitvoerige
beschrijving of verhandeling over een enkel of
bijzonder onderwerp; – monogynia, pl. (v. gliné,
vrouw) Bot. afdeeling van sommige klassen van
Linnaeus, waartoe de planten met een stamper
behooren; – monogynie, f. eenwijvigheid, een
-wijver;–mongfsch,adj.ewiv;–monoheméra, f. gr. (sc. al ectio ; v. héméra, dag)
ziekte, die slechts éenen dag duurt; – monokárpisch, adj. gr. slechts éene vrucht dragende; –
monokaulisch, adj. met éenen steel of stengel; –
51
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monokephálïseh, adj. eenhoofdig; — monokëros, voetigheid in den versbouw; eenvoetig verslid,
z. m o n o e e r o s; — monoklinisch, Miner. één het tegengest. van d i p o d i e; — monopódisch,
symmetrisch vlak hebbende; — monokolen, n. adj. eenvoetig; — monopodium, n. bij de Ouden:
of monokóliseh gedicht (vgl. k o 1 o n) gedicht, tafel, op éenen voet rustende; — monoplán, f.
dat uit eenerlei verssoort bestaat, het tegengest. eendekker, aëroplan, met één zweefvlak, op de
van d i k o 1 o n; — monokotyledónen, pl. (vgl. manier der vogels; — monopolie, monopollum,
k o t y 1 e d o n e n) planten, waarvan het zaad n. (v. polein, verkoopen) alleenhandel, uitsluislechts éene zaadlob heeftfvolgens 't stelselvan de tende handel, het recht vanwege den Staat aan
Jussieu; — monokotyledónisch, adj. zulke plan- iemand geven om uitsluitend en alleen een zekeren
ten betreffende, daartoe behoorende, eenlobbig; handel uit te oefenen, of een artikel te vervaardi— monokraat, m. (van kratein, heerschen) z. v. a. gen, dwangkoop;— monopoliseeren, (spr.s=z)iets
m o n a r c h; — monokratie (spr. t= ts) f. alleen tot alleenverkoop, tot denlalleenhandelbeperken;
-herscapij,lnhg;—moléa, —monopolist, m. alleenhandelaar, bezittervanden
n. (vgl. 1 e in m a) Log. halve sluitrede, waar uitsluitenden handel in eene waar; — monoeen der praemissen ontbreekt; — monoline, f.-an psychieten, pl. gr. (v. psyché, ziel) wijsgeeren,
soort zetmachine; — monolith, m. (v. lithos, steen) die slechts éene ziel, de algemeenewereldziel, aankunstvoorwerp uit éen blok steen, b.v. zulk eene nemen, van welke de zielen der menschen en
zuil enz.; — monolfthiseh, adj. uit éenen steen; — dieren deelen zijn; — monoptéron, eenvleugelig;
monoloog, m. (vgl. 1 o g o s) alleenspraak; het pl. monoptéra; Arch. bij de Ouden: ronde temspreken in of tot zich zelven; — monológisch, adj. pel, door éene rij zuilen ondersteund; — monoalleensprekend, in den vorm van een zelfgesprek; ptériseh, adj. eenvleugelig, eenvinnig; — mono— monomachie, f. (v. mache, gevecht) eig. al- pyréniseh, met éene kern; — monorail, f.
leengevecht; gevecht met een enkele, tweestrijd, spoorlijn met één rail; — monorehis of montweegevecht, d u e 1; — monomanie, I. (vgl. m a- orehiet, m. (vgl. o r c h i s) iemand, die slechts
n i e) op een enkel voorwerp gerichte waanzin; éenen teelbal heeft; — monorime, f. gr.-fr. dichtvgl. i d é e f i x e, ond. f i x e; gekke gril, stukje met een enkel rijm; — monóse, f. Chem.
wonderlijke luim, dwaze liefhebberij ; — mono- enkelvoudige suiker; — monositie (spr. t=ts) f.
manen, m. pl. waanzinnigen ten opzichte van een gr. (v. silos, spijs) het alleen eten; het slechts
enkelvoorwerp, de lijders aan eene i d é e f i x e;- eenmaal daags eten; — monosophie, f. (vgl.
monomerie, f. (v. meros, n. deel) eendeeligheid, s o p h i a) alleenwijsheid; — monosoof, m. die
d. i. het bestaan uit eenerlei deelen, eenvoudig- alleen wijs is of meent te zijn; — monospérmisch,
heid; — monomérisch, adj. eendeelig, enkelvou- adj. (van sperma, zaad) eenzadig, slechts éene
dig; — monometallisme, n. stelsel van den en- zaadkorrel dragend; — monostichium of monokelen (gouden of zilveren) muntstandaard , in stiehon, n. (van slichos, rij, vers) een enkele
tegenst. met b i m e t a 11 i s m e; — monométer, versregel, eenregelig vers; — monosyllábum, n.
m. (vgl. m e t r u m) Poët. vers, dat slechts uit (vgl. s y 11 a b e) eenlettergrepig woord, pl.
een lid bestaat, b.v. een tweevoetig jambisch of monosylläba of monosylláben, eenlettergrepige
trochaeisch vers; — monometrie, f. eenheid van woorden; — monosyllabiseh, monosyllabiek, adj.
maat; — monométrisch, adj. eenmatig; — mono- éenlettergrepig;— monotheisme, n. (v. theos, God)
mátiseh (van ómma, oog) eenoogig; — mono- vereering van één God, als schepper en
morphie, f. (v. morphé, gedaante) eenheid van onderhouder der wereld; vgl. p o l y t h e i s m e;
gedaante, eenvormigheid; — mononomium, n. — monothefst, m. wie in een God gelooft; — molat. Algeb. uit éen term bestaande grootheid, nothefstisch, adj. in een God geloovend, op dat
d. i. die geen door plus of minus verbonden dee- geloof gegrond; — Monotheléten, pl. (van thélein,
len bevat; — mononómiseh, adj. eendeelig, een- willen) chr. -secte in de 7de eeuw, die slechts
ledig, vgl. binomisch en polyno- éenen wil in Chr. aannam; — monotheletisme, n.
m i s c h; — mononycha (van onyx, klauw) of leer dier secte; — monotonie, f. (vgl. t o o n)
monteha, pl. eenhoevige dieren; — monopagie eentonigheid, eenvormigheid; — monotoon of
en monopegïe, f. Med. hoofdpijn, die zich slechts monotónisch, adj. eentonig, eenvormig, lang
tot een plek bepaalt, zonder van plaats te ververvelend; — monotrèmen, pl. (van tréma,-wijlg,
anderen; — monopathie, 1. alleenlijden, afzon- gat, opening) N. H. dieren, die slechts éene opederlijk lijden van éen lichaamsdeel, of ook van ning voor de drekstoffen, de pis en het zaad
de ziel of van het lichaam alleen; — monopetá- hebben, zooals de vogels ; — monotrigijph, m.
lisch, adj. (vgl. p e t a 1 o n) met eenbladige (vgl. trig 1 y p h) Arch. ruimte van eenen
bloemkroon; — monophagie, f. (v. phagein, eten) 1 triglyph en twee metopen tusschen twee dorihet alleeneten; ook z. v. a. m o n o s i t i e; — sche kolommen; — monotróop, adj. (gr. trepein,
monophobie, f. vrees om alleen te zijn; — mono- wenden) een stof, die, eenmaal in een modiphoon, adj. eenstemmig, eentonig; — mono- ficatie omgezet, niet weer in deneerstenvormkan
phthálmus, gr. of monoeílus, gr.-lat. m. een- worden teruggebracht, vgl. e n a n t i o t r o o p.
oogige; Chir. eenogig verband; — monophthó- In de dierkunde : beperkt aanpassingsvermonisch, adj. van één klank; — monoph f llisch, gen hebbende, tegenover p o 1 y t r o o p, z. a. ; -adj. gr. Bot. eenbladerig; — monophysieten, pl. monotype, f. soort zetmachine; — monovalént,
(v. physis, natuur) voorm. chr.-secte, die in den Chem. éenwaardig, een van waarde; — monopersoon van Chr. slechts éene natuur aannam; watt, El. soort electrische metaaldraadlamp;
— monopodie, f. (v. poes, gehit. podds, voet) een- — mononylon, n. (v. xylon, hout) eig. een.

MONOCEROS.

-- 803 —

hout, vaartuig, uit éenen boomstam gemaakt.
mon plaisir, fr. z. plaisir; - mon repos, z. repos.
Monroe's leer of'-stelsel, (spr. monroos —) leer of
stelsel, door J a m e s M o n r o e, president der
Vereenigde Staten, in 1823 ontwikkeld, om geene
europeesche mogendheid voortaan in Amerika
vasten voet te laten zetten, of: Amerika voor de
Amerikanen.
mons, m. lat., mont, fr. (spr. molt) monte, it. en
sp. berg; — mons pietàlis, lat. of monte di pietá,
monte pio, it. eig. berg der vroomheid, der barmhartigheid; benaming van inrichtingen, waar
men op pand en tegen interest geld leent, bank
van leening, lombard; — mons sacer, heilige
berg (bij Rome); - mons Veneris, lat. venusheuvel, schaamheuvel, een hoog gedeelte vóor de
vereeniging der schaambeenderen; z. ook parturiunt enz. ; — monte, m. it. ook op onroerende
goederen uitgezet kapitaal; vandaar montisten,
pl. renteniers, die hunne gelden op onroerende
panden uitzetten; - mont d'or, (spr. mon d'or)
goudberg; - montagne, f. fr. (spr. montánj') gebergte, berg; - montagne russe, f. (spr. montán?'
ruuss') rutschbaan, glijberg, glijbaan met op en
neer gaande gedeelten; - montagne- wijnen, naam
van verscheiden soorten van fijnen Champagnewijn; - montagnard, m. (spr. montan?ar) bergbewoner, ook eenlid der zoogenaamde m o n t a g n eof bergpartij of een roode republikein in de fransche nationale vergadering van 1792 en 1848 tot
1849, zoo geheeten, omdat zij van de trapsgewijs opgaande banken in de zaal de hoogste
aan de uiterste linkerzijde bezetten, ter onderscheiding van de gematigde partij der G i r o n d i s t e n (in 1792), die de lagere plaatsen
innamen en daarom ook den naam van parti de
la plain, partij der vlakte of dalpartij kreeg; montanèro, m. sp. bergbewoner, hooglander; montaan, adj. lat. (montdnus) bergachtig; - montames, a, um, lat. Bot. bergbewonend, op bergen
groeiende; - Montánus, m. lat. mansn.: bergbewoner, bergman; - montanistiseh, adj. naar
bergbewonersaard; - montanisten, pl. aanhangers van M o n t a n u s, bisschop te Pepuza in
Phrygië, eene christen-secte in de 3de en 4de
eeuw, die eene allerstrengste zedeleer had; zij
dragen ook den naam van p n e u m a t i c i,
d. i. geestelijk gezinden, ook van P e p u z i a nen of Phrygiërs.
Monseigneur (spr. monsehjéur; vgl. s e i g n e u r) eeretitel der personen van aanzienlijke
geboorte of waardigheid, zooals hertogen, groothertogen, aartsbisschoppen en bisschoppen, gevolmachtigde afgezanten enz. ; eertijds (onder
Lodewijk XIV) op zich zelven gebruikt, de titel
van den d a u p h i n of troonopvolger van Frankrijk; doorluchtige heer, hoogedele heer enz. ; monsieur, fr. (spr. mosjéu; vgl. s i e u r) titel,
dien men in de middeleeuwen aan den paus en
de heiligen en aan de koningen van Frankrijk
tot onder de V a 1 o i s gaf; op zich zelven gebruikt weleer ook de titel van den oudsten
broeder des konings van Frankrijk; tegenwoordig een eenvoudige beleefdheidstitel: Mijnheer 1
pl. messieurs (spr. mèsjéu) Mijne heeren 1
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Monsonla, f. (naar Lady Anna M o n s o n, die
vele gewassen uit 0. Indië medebracht, ook met
Linnaeus brieven wisselde) plantengeslacht uit
de familie der geraniums, onder welke de soorten
M. speciosa, met groote roode bloemen, en M.
pilósa, met uitwendig groene, inwendig roode en
witte bloemen, pronkgewassen zijn.
Monsoon, eng. (spr. monsóén) z. v. a. m o e ss o n (z. ald.).
monstéren (v. 't lat. monstràre, fr. montrer, toonen) nauwkeurig doen zien, bezien, in oogenschouw nemen; Mil. wapenschouw houden; Mar.
aanmonsteren, voor eene reis tot den zeedienst
verbinden en op de m o n s t e r r o 1 inschrijven; - afmonsteren, scheepsvolk uitbetalen en
uit den dienst ontslaan ; - monster, n. (fr. moutre,
oudfr. monstre, hoogd. muster, it. mostra) staal,
proefje, toonstuk, patroon, beeld, voorbeeld;
nauwkeurige vergelijking;- z. ook m o n s t r u m;
- monstering, wapenschouw; aanneming van
zeelieden tot de koopvaardij ; - monstráns m. of
monstrántie, (spr. tie=tsie) f. (mid.lat. monstrantia) het gewijde vat vair goud, zilver of
ander edel metaal, soms met edelgesteenten
versierd, in den tabernakel van het hoogaltaar
geplaatst, waarin bij de R. Kath. de gewijde
hostie of het v e n e r a b i 1 e bewaard en aan
het volk v e r t o o n d wordt; - monstratief,
adj. nw. lat. op de teekenen of de waarneming
berustende.
Monstrum, n., pl. monstra, lat. m o n s t e r,
gedrocht, wanschepsel, schrikdier, misgeboorte;
ensch,
nm
wreedaard, woesteling ; monstrum
horréndum, afgrijslijk monster; - monstre, n.
fr. (spr. mon-sir') ook: de kleinste soort schaar
met zeer kleine klingen en onevenredig groote,
grepen; - monstreus, adj. (lat. monstrósus, a,
um) of monstrueus (fr. monstrueux), wanstaltig,
misvormd, gedrochtelijk, wanschapen, schrikkelijk, afschuwelijk leelijk; Bot. monsterachtig,
misvormd; - monstrositeit (spr. si =zi) 1. nw. lat.
misvorming, wanstaltigheid, gedrochtelijkheid.
mont, montaan, montagnard, z. coons.
Montafaraca, f. lijfwacht van den sultan van
Turkije, bestaande uit 500 man ruiterij; - montafaraea-basji, m. overste dier lijfwacht.
Montagnard, montagne, enz. z. ond. coons.
Montant. n. fr. (spr. montán; v. monter, stijgen,
tot iets opklimmen, beloopen, z. m o n t e e r e n)
bedrag of beloop eener rekening.
Montanus, montanisten, monte, z. oud. coons.
monteeren (fr. monter; v. mons, berg, z. mons)
1) eig. stijgen, opgaan; verhoogen, opwekken,
bezielen, stemmen; 2) iets gereedmaken, samenstellen, de verschillende deelen vereenigen,
vooral van een samengestelde machine; toerusten; insluiten of zetten (eenen edelsteen);
uitrusten, met huisraad voorzien (eene woning);
een schip bemannen; eenen ruiter van een paard
voorzien, in den zadel zetten, inz. soldaten kleeden, van de dienstkleeding voorzien; g e m o nt e e r d, noemt men ook de verschillend gekleurde rusting der ruiters of schepen in wapens; monteur, m. fr. in-orde-brenger, ineenzetter, opmaker, werkman, die de machines in elkander zet
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en in stand houdt; — monteering of montuur,
f. dienstkleeding, soldatendracht, dienst- of
lrijgsmanskleed; metaal, waarin glazen, edelgesteei eten enz. gevat worden ; — montuur-depot,
magazijn van soldatenkleeding; — monture, montuur, f. dier, dat men berijdt, rijdier; wat tot
invatting, opmaking, toerusting dient, b. v. de
onderlaag eener pruik.
Montefiaseóne, m. (woordelijk: flesschenberg)
een ital. muscadelwijn van den gelijknamigen
stad in den voorm. Kerk. Staat (vgl. est est est).
Monte-jus, m. fr. (spr. mont'zju; v. monter,
stijgen en jus, sap) toestel om sappen, oliën enz.
in fabrieken te laten stijgen.
Montenegro, n. it. (eig. zwarte berg v. monte,
berg en negro, zwart) vorstendom op het Bal
-kanschioreld.
Monteur, z. ond. m o n t e e r e n.
Montgolfiere, f. fr. luchtballon, waarin de
lucht door verwarming verdund wordt, naar de
uitvinders (1783), gebroeders M o n t g o 1 f i e r
(onderscheiden van c h a r 1 i è r e).
Monthly review, f. eng. (spr. morsli rev joe)
maandelijksch overzicht (een tijdschrift).
Montichicours, m. fr. (spr. montisjikóér) halfzijden voor-indische stof.
Montisten, z. ond. moes.
Mont-racket, m. fr. (spr. moli-rasjè) een der
beste witte Bourgogne-wijnen uit de streek van
Beaune.
Montre, f. fr.(spr. món-tr') horloge, zakuurwerk.
Monture, montuur, z. onder m o n t e e r e n.
Monumént, n. lat. (monuméntum, van monere,
herinneren) gedenkteeken, gedenkstuk, gedenkzuil, grafnaald; — monumentum aere perenneus,
een gedenkteeken sterker dan metaal; — monumentaal, adj. (lat. monumentàlis, e), tot een
gedenkteeken behoorende of dat betreffende;
op een gedenkteeken gelijkende; grootsch; — monumentalis, e, adj. lat. Bot. pyramidaal, zuilvormig; — monumenteeren, barb. lat. met een
gedenkteeken voorzien of vereeren; — monumentomanie f. lat.-gr., gedenkteekenzucht, overdreven neiging om gedenkteekens op te richten.
Mook, m. honigkoekoek in Afrika, ook s e n g o.
Moolik, z. m o 1 i k.
Moor, n. eng. (spr. moer) heide inz. in Schot
moerassige streek in Duitschland.
-land;
Moore- licht, n. El. vacuumlicht.
Mooren, pl. (lat. Mauri) mohamedaansche
volksstam in het westen van N. Afrika, van gemengden,voornl. arabischenoorsprong,menschen
van zwartbruine kleur, met heldere, schoone oogen
en schitterend witte tanden; in het algemeen
zwartkleurige menschen, M o o r i a n e n, M o o rm a n n e n; — Mauritanlè, n. (lat. Mauritania),
het land der Mooren, Moorenland, in de oudheid
zoo geheeten; — Mauritius, mansn.: de moorsche,
donkerkleurige, vandaar M a u r i t s.
Moos, n. joodsch-duitsch : geld, naar Mozes (en
de profeten); opper-dui.: moerasveen.
Mopamopa, n. zuidamerikaansch boomhars
voor houtvernis.
moqueeren (zich), (spr. mokéeren), fr. (se moquer; v. 't gr. mókos, spot, mókán, bespotten)
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met iemand den spotdrijven,hem uitlachen,hoonen, bespotten, voor den gek houden; schertsen;
— moquable, adj. (spr. mokáb'l), bespottelijk, bespottenswaard; — moquant, adj. (spr. mokáh),
bespottend, hoonend; spotziek, schertsend;
moqueríe, f. (spr. mok'ríe) spot, spotternij, boort,
scherts; hoon; — moqueur, m. (spr. mokérlr)
spotter, spotvogel, spotboef, bespotter.
Moquette, f. fr. (spr. mokétt') ook mocáde of
moucade (spr. moekáád') wollen stof, welker
weefsel op dat van het fluweel gelijkt, trijp- of
mok-fluweel.
Moqueur, z. ond. m o q u e e r e n.
Mora, it. (fr. mourre, v. 't eelt.-ierschgeal.
meur, vinger) alla mora (giuocare, spr. dsjoeokáre)
of mora-spel, ital. vingerspel, waarbij iemand
Bene of beide handen met meer of minder ingetrokken vingers uitstrekt en door een ander het
getal der uitgestrekte vingers terstond moet geraden worden.
Mora, f. gr., bij de Lacedoemoniërs : bende
voetvolk van drie, vijf of zeven honderd man.
mora, f. lat., verwijl, vertoef, vertraging; —
in mora z ij n, nalatig, achterstallig zijn, de
schuld van Bene vertraging hebben; — in mora
s t e 11 e n, iemand door gerechtelijke akte iets
beteekenen, iemand aanzeggen binnen zekeren
tijd iets te doen; — sine mora, zonder vertoef, onverwijld; — mora solvendi, betalings-vertraging;
— morae periculum, het gevaar van vertraging; — periculum in mora, z. periculum; — moreeren (lat. morári), vertragen, ophouden; —
morándo, it. Muz., vertragend, verwijlend; —
moratorium, n. nw. lat. vorstelijke schutbrief,
vrijbrief, waardoor een schuldenaar voor een
zekeren tijd tegen de vervolgingen zijner schuld
wordt gevrijwaard; in het algemeen ge--eischr
rechtelijk uitstel van betaling.
Moraal, f. (lat. moràlis doctrina; moràlis, e,
zedelijk, van mos, genit. móris, gebruik, gewoonte) het collectieve begrip der bij een volk
en te eeniger tijd geldende zedelijke grond
uitvoering daarvan, zedeleer,-stelingd
leer der plichten, der deugden, der zedelijkheid,
der gedragsregeling; ook eene afzonderlijke leer
of toepassing (b. v. de moraal eener fabel euz.);
— moraalphilosoof, m. wijsgeer, die de zedeleer
stelselmatig behandelt; — moraalphilosophie, f.
wetenschappelijke zedeleer, practische wijsbegeerte, z. V. a. e t h i e k; — het moraalprincipe,
grondbegrip en middelpunt der zedeleer, zedewet; — moràlisch, moreel, adj. de zedelijkheid of
zedeleer betreffende, daarop gegrond, zedelijk;
inz. zedelijk goed of deugdzaam, rechtvaardig
(eerre moreele overtuiging, eene in't
gevoel ontstane overtuiging) : in ruimeren zin
(in tegensi. met het p h y s i s c h e) : in den
geest, enkel gedacht, b. v. een m o r a 1 i s c h,
m o r e e l persoon, d. i. wat voor eenen persoon
geldt, wat de rechten enz. van eenen persoon
heeft, zonder werkelijk als individu te bestaan
(= juridische persoon, rechts p e r s o o n); — moral insanity, f. eng. (spr. morel
insénniti) gemoedswaanzin, moreele krankzin^ nigheid; — moraliseeren (spr. s=z) nw. lat. (mo-
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ralizáre, fr. moraliser) verzedelijken, zedelijk maken; zedelijke beschouwingen maken, lessen
geven, levensplichten voordragen en inprenten;
zedepreeken, den zedemeester spelen of uithangen; – moralisatie (spr. –za-tsie), f. verzedelijking, zedelijke veredeling, zedeles en hare inscherping; – moralist, m. fr. (moraliste, it. moralista) zedeleeraar, zederechter, schrijver over
de zeden, deugden en plichten; – moralistisch,
adj. op de zedeleer betrekking hebbende of
daarop gegrond; – moraliteit, f. lat. (moralitas,
fr. moralité) zedelijkheid of het zedelijke (b. v.
eener handeling); het zedelijk-goede, zedelijk
gedrag van een mensch; zedelijke goedheid, zuiverheid en innerlijke waarde eener verrichting; –
moraliteiten, f. pl. (fr. moralités) in den lateren
tijd der middeleeuwen: soort van geestelijke tooneelspelen, die, in tegenst. met de m y s t er i ë n, bijzondere zedelijke leeringen door uitgedachte voorbeelden in dramatischen vorm aanschouwelijk maakten, en waarbij, behalve de
werkelijke personen der gewijde geschiedenis,
ook deugden en ondeugden en andere verpersoonlijkte zedelijke eigenschappen en toestanden optraden (vgl. b a s o c h e).
litorabieten, m. pl. arab. (moerábil€n, pl. van
moerábit, op de vijandelijke grens geplaatst, v.
rabatha, bestendig zijn, niet te verwarren met
m a r a b o e t) naam van een arabischen stam,
die in de 11de en 12de eeuw in Spanje heerschte
ook Moraviden, Almoraviden (vgl.
m a r a v e d i) geheeten.
%Ioradoor, m. port. (morador) inwoner.
Moraine moreene, f. fr. uitgestrekte hoopen
steen, puin, rotsblokken zand enz. aan den rand
en den voet der gletschers, gletscherwal- of -dam.
moralisch, moralist, moraliteit, enz., z. ond.
m o r a a 1.
morando, moratorium, z. ond. mora.
Moravische broeders, z. b o h e e m s c h e
broeders.
morbide, adj. fr. (van 't lat. morbidus, a, um,
d. i. eig. krank, ziek, v. vruchten, die dan week
op 't gevoel zijn) Pict. week, murw, zacht; wat
malsch, mollig, vleezig vertoond wordt; – morbidésse of morbidézza, it. (spr. –détza) f. malschheid, teederheid, molligheid (van geschilderd
vleesch); – morbiditeit, f. ziektetoestand, getal en
aard der ziektegevallen onder een bepaald aan
individu's, b. v. van een leger.
-tal
Morbillen, pl. (mid. lat. morbilli, van den sing.
morbillus, verklw. v. morbus, ziekte; fr. morbilles)
huiduitslag, inz. mazelen; – morbilleus, adj.
daartoe behoorende.
morbleu ! fr. (ontstaan uit mordieu, d. i. par
la mort de Dieu, bij Gods dood) verduiveld 1 drommels 1 sakkerloot 1 te duivekater 1
morbus, m., pl. morbi, lat. ziekte; – morbus
acülus, Med. heete, hevige ziekte ; – morbus coeruléus, blauwzucht; – m. major of comitidlis, z. v. a.
e p i l e p s i e; – m. niger, zwarte ziekte, z. h w m a t e m e s i s; – m. pallidus, bleekzucht; – m.
regius, eig. koninklijke ziekte, geelzucht; – m.
solstiliális, zonnesteek; – Morbonia, f. Myth. bij
de Romeinen de godin der ziekte en pest; –
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morbeus, adj. (lat. morbeux) ziekelijk, door ziekte
voortgebracht; – morbositeit, f. (morbositas) zie
-kelijhd.
morceleeren, fr. (morceler; v. morceau, oudfr.
moreel) in stukken verdeelen, verbrokkelen.
Morchélen, pl. hgd. (fr. morille) naam eener

soort van eetbare paddenstoelen of c h a m p i g n o n s (Moschella esculenta).
Mordaciteit, f. lat. (mordacitas, v. mordax, bijtend, vinnig) bijtende, invretende eigenschap
eener vloeistof; scherpheid, bitsheid, het stekelige in woorden of geschriften; – mordant, fr. of
mordénte, it. m. (v. mordre, mórdere, lat. mordére,
bijten, kauwen) Muz. halve triller, eerre versiering in de voordracht van het spel of gezang, die
daarin bestaat, dat men met den hoofdtoon en
den naast daaronder liggenden snel afwisselt;
ook de grond voor 't vergulden en verzilveren;
bijtmiddel dat de stoffen ter opneming der kleuren voorbereidt; – mordant, adj. fr. (spr. mordán)
bijtend, wegvretend; bits, stekelig, schamper; als
subst. n. een bijtmiddel bij katoendrukkers, vergulders enz. ; – mordicánt, adj. fr. (spr. –kán) bijtend, vinnig, scherp, stekelig.
Mordexine, oostind. (fr. mordexin, mordéchi,
sp. mordechin, de aziatische c h o l e r a) (z. aid.).
mordicant, z. ond. m o r d a c i t e i t.
Mordio, n. duitsch (v. mord, moord, en het
oude uitroepingswoordje io, jo) moordgeschreeuw, hulpgeroep.
mordoré, adj. fr. hoogrood, bruinrood.
more, lat. z. ond. mos ; – moreel, z. ond. m o r a a 1.
Moreen, n. eng. (spr. morien) zekere stof uit
sterk eng. kamgaren, voor mindere soorten met
inslag van jute.
Moreene, z. moraine.
moreeren, z. ond. mora; – mores, z. ond. mos.
Morél, f. (niet van 't it. morello, zwartbruin,
oudfr. morel, nu moreau, n. 't mid. lat. morus,
moorsch, zwartachtig, en dit v. 't lat. maurus,
moorsch, mauritiaansch, z. M o o r e n, maar
van amarél, marél van lat. amarus = bitter,
zuur), soort van groote zwarte of donkerroode,
zure kersen.
moréndo of moriénte, it. (van morire = lat.
mori, sterven) Muz. wegstervend, verdwijnend,
een d e c r e s c e n d o tot nauwelijks hoorbare
zwakte van toon.
Morésken, pl. (v. 't it. morésco, moorsch, z.
V. a. sp. morisco, z. m o r i s c o s), z. v. a. a a rbesken en grotesken; – morésca, it.
of fr. moresque, f. (spr. morésk') moorendans.
Morfil, 1) m. fr. draad aan een geslepen mes.
Morfil, 2) of marfil, n. ruwe olifantstanden, onbewerkt ivoor.
morfondeeren, fr. (mor f ondre) verkleumen.
Morgagnisch vocht (spr. morgan?zes–), fijn
vocht tusschen de kristallens van het oog en
haar beursje; – morgagnische holte, schuitvormige groeve der pisbuis ; – morgagnische schelpen, bovenste neusschelpjes (naar den geleerden
ital. arts en ontleedkundige M o r g a g n i (gest.
1771) genoemd).
^ Morgana, z. fata - morgana.
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Morganatica, f. mid.-lat. Jur. morgengave;
oorspr. uitzet, dat bij de Germanen de man aan
zijne vrouw gaf, ter vergoeding van de volledige
wapenrusting, die deze hem had geschonken; morganátisch huwelijk of matrimonium ad morganailcam of m. ad legem salleam, n. (misvormd
van het oudd. morgangeba, longob. morgincap,
morgengave, geschenk op den morgen na den
bruidsnacht) huwelijk met de linkerhand, dat
een vorst, graaf enz. met eene hem niet in geboorterang gelijkstaande vrouw sluit onder beperkende voorwaarden, zoodat zij en haar kinderen
uitgesloten zijn van de voorrechten, aan zijn
stand verbonden.
Morgen, n. voormalige vlaktemaat, die in onderscheiden landen zeer verschillende grootte
had; in Nederland was in zwang het Rijnlandsch
morgen = 600 vierk. roeden, elk van 144 vierk.
Rijnl. voet (waarsch. eig. zooveel als men in
eenera morgen tijds kan beploegen); in ver
landen verhoudt zich het morgen tot-schilend
de nederl. vierk. roede of a r e . als volgt:
een morgen are.
in Baden = 36,0000
in Beieren (51,020 vierk. roed.) = 34,0730
in Brunswijk (10,720 vierk. roed.) = 25,0157
in Hessen-Darmstadt = 25,0000
in Nederland, Rijral. (600 v. r.) = 85,1579
in Pruisen, nw. maat (150 v. r.) = 25,5320
in Saksen = 27,6710
in Württemberg
temberg = 31,5170
Morgue, f. fr. (spr. worg'; v. morguer, hoogmoedig, met fiere stuurschheid, met uitdagende
trotschheid aanzien, nauwkeurig beschouwen,
v. eelt. meur, mawr, mor) groot, trotsch, hoog
verwaand, gebiedend gezicht, trotsche-moedig,
ernst; ook: plaats der lijkschouwing b.v. te
Parijs.
Moria,z.morosisond.morokomium.
Moribundus, m. nw. lat. (v. mori, sterven) een
stervende, zieltogende, met den dood worstelende.
Moriciet, z. ond. m o r u m.
morigereeren, lat. (morigeráre, v. mos, gen.
moris, wil, willekeur, en gerére, leiden) ter wille
zijn, zich naar iemand richten, gehoorzamen; morigeratie, f. (spr. l=ts, lat. morigeratio) volg
-zamheid,
gehoorzaamheid.
Morille, f. spr. morielje) soort eetbare paddestoel.
Morillo, m. hoed met smallen rand, het onder
royalisten (naar-scheidngtkrpasche
Morillo, een sp. generaal in den strijd tegen
Bolivar).
Morillon, m. fr. (spr. mori-1 jon) soort van ruwe,
geringe smaragden, die men bij het ons ver
-kopt.
Morin, m. (spr. moren) fransche witte wijn uit
de streek van Saumur.
Morfine, f. nw. lat. uitgetrokken verfstof van
het geelhout (Morns of Maclüra tinctoria).
Mono, m. lat., pl. moriónes, domme, leelijke
en mismaakte dwergen, die de rijke Romeinen tot
hun vermaak hielden; potsenmakers, hofnarren.
Morion, 1) m. fr. zwartachtig bruin bergkristal.
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Morion, 2) n. gr. (mórion) deeltje, lid; inz.
schaamdeel, mannelijk lid; lidwoordje.
Morioplastiek, f. hernieuwde vorming of herstelling van verminkte lichaamsdeelen _ uit andere deelen van het lichaam ook p h y s i o plastiek; vgl. blepharoplastiek.
Moris., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor R. Morison (gest. 1863).
Moriscos, pl. (sp. morisco, eig. moorsch, v.
mono, moor, z. m o o r e n) schijnbaar den christ.
godsdienst belijdende afstammelingen der Mooren in Spanje; - morísque, f. rekenmunt in Algiers, ongeveer = 22 cent.
morituri te salutant, lat. zij, die gaan sterven
groeten u (woorden die de rom. gladiatoren zeiden, als zij voor het gevecht voorbij de keizerlijke
loge defileerden).
Morláehen of Morláken, m. pl. (it. Morlacchi,
d. i. Zee-Wallachijers, van 't serv. more, zee, en
Wlach, Walachijer) slavische bewoners van 't
Kustland aan de Adriatische zee in Kroatië,
Dalmatië, van Istrië af.
Morlaix, m. (spr. -le) of morlaise, f. (spr.
-lèz') dicht, sterk huislinnen van de stad M o r1 a i x in N. Frankrijk.
mormon, z. c h o r a s.
Mormonen, m. pl., heiligen van den jongsten
dag (eng. Latter-day-saints) eene door J o s e p h
S m i t h (geb. 1805) in 1827 in Noord-Amerika gestichte godsdienst-secte, die op wonderen en openbaringen steunt, veelwijverij toelaat enz., genoemd naar hunnen M o r m o n e n- b ij b e 1, die door zekeren gewaanden
profeet M o r m o n in 420 na Christus opgesteld
zou zrjn; - mormonisme, n. godsdienstgeloof der
Mormonen.
mormoránda, mormorévole, mormoróso (spr.
s=z), it. (v. mormoráre, lat. murmuràre, murmelen, ruischen) Muz. murmelend, ruischend.
morne, adj. fr. (prov. morn, van oudd. mor
got. maurnan, treuren) somber, donker-né,
(van het weer, van kleuren en plaatsen); treurig,
droefgeestig.
Morne, m. fr. (sp. moron, bask. murua) kleine
berg, heuvel aan de kust, inz. op de fransche
westind. eilanden.
Mornél, m., of mornélle, f. (sp. morinélo; charadrius morinéllus, L.) citroenvogel, van de
grootte eereer meerle.
Morning, m. eng., morgen, ochtend; good
(spr. goed) morning, goeden morgen! vandaar
morning-chronicle, morgenkroniek, een engelsch
blad der Whig-partij ; - morning-herald, m. morgen-heraut, een onafhankelijk, liberaal dagblad;
- morning-journal (spr. dzjurnel) n. ochtendblad, eene ultratorystische courant; - morningnews (spr. -njoes), morgennieuws, morgenberichten.
Moro, m. it. (vgl. m o r u m) moerbezie; moro-likeurolle, f. samengestelde a etherische
olie.
Morochtus, morochte of morochiet, m. melksteen; - morochti, pl. soort van melkkleurige
kiezelsteenen.
Morokomium of morodochium, n. gr. (van
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màros, stompzinnig, dwaas, gek) gekkenhuis, dolhuis, krankzinnigengesticht; – morósis of mora,
f. (gr. mória) Med. verstandeloosheid, stompzinnigheid, domheid; – morosöphos, m. wijze gek,
iemand die gek van wijsheid is; – morosophie, f.
gekke wijsheid, soort van sombere, in zich zelve
gekeerde krankzinnigheid.
Moromóro, f. sp. bonte lama, eene verscheidenheid van de 1 a m a (z. aid.), zwart en wit, en
grooter dan de gewone lama.
moroos of moreus, adj. lat. (morósus, a, um)
knorrig, gemelijk, verdrietig, morrend; – morósus
debitor, z. d e b i t o r; – morositeit, f. (lat. morositas) onvriendelijkheid, kwade luim, grommig
ook nalatigheid (dit echter afstammende-heid;
van m o r a (z. ald.), inz. van een schuldenaar.
Moróshenoje, n. russ. (spr. sh=sj; v. morós,
vorst, koude) ijs, vruchtenijs.
Morósis, morosophos, z. ond. m o r o k omium.
Morosjk, z. m a r o e j k a.
Morosophie, z. ond. m o r o k o m i u m.
Moroxiet, n. (vgl. het gr. móroxos, mórochthos,
soort van leem) groenachtig blauwe phosphorzure kalkaarde, aspergesteen, te Arendal in
Noorwegen, eene verscheidenheid van het
a p a t i e t (z. ald.).
Morphoea of morphéa, f. gr. (v. morphè, vorm,
gedaante) Med. meelvlek, witte huidvlek, z. v.
a. a 1 p h u s; – mórpheus, m. gr. Myth. (eig.
vormer, beeldenschepper, wegens de gestalten
en beelden, die hij in de ziel van den slapende
schept) god van den slaap en der droomen;
slaap ; – morphine, morphium, n. (van M o rp h e u s, wegens de slaapwekkende kracht)
slaapbolzuur, opium-zuur, een zeer hevig ver
een in opium en het melksap van den-gift,
papaver voorkomende plantenbase, in 1816
door S e r t u e r n e r te Hannover ontdekt; –
morphium acelicum, azijnzuur morphium; –
m. hydrochloricum, zoutzuur m. ; – m. nitricum,
salpeterzuur m. ; – m. phosphoricum, phosphorzuur m. ; – m. sulphuricum, zwavelzuur m. ; –
m. valericum, valeriaanzuur m. ; – morphinisme,
n. morphiumzucht, chronische morphine-vergiftiging; – morphó, f. de schoone, een bijnaam
van Venus; – morphographie, f. beschrijving der
natuurlichamen volgens hunne gedaanten; -mor phologie, f. vormingsleer, gedaanteleer; vormleer der organische lichamen; Gram. leer der vormen, vormleer; – morphologisch, adj. die leer betreffende; – morphometrie, f. vorm- of gedaantemeting; – morphonomie, f. leer van de wetten
der gedaantewording; – morphosis, f. vorming;
– morphotomie, f. algemeene ontledingsleer,
z. v. a. anatomie.
Morpions, m. pl. fr. (spr. morpion, vgl. 't lat.
mordens, bijtend, en 't it. piattone, platluis, v.
piatte, fr. plat, p 1 a t, vlak) platluizen, eene
soort van platte insecten, die zich aan de met
haar bewassen lichaamsdeelen hechten; oneig.
kleine onbeschaamde deugniet, gem. platluisje.
mors, f. lat. (gehit. mortis) dood; – mors appàrens of spuria, Med. schijndood; – mors
eimis, burgerlijke dood; – mors vera, Med. ware,
,
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wezenlijke dood; – mors ultima ratio, de dood
is het slot van alles; – Mors, Myth. de Dood,
eene onderaardsche onverbiddelijke godheid,
uit den Nacht zonder vader geboren; — morsdood, adj. plat woord voor: ontwijfelbaar dood.
Morse- toestel, m. of Morse- telegraaf, f. Morsesysteem, n. naar den uitvinder, den Amerikaan
Sam. Finlay Breese Morse (geb. 1791, gest.
1872) genoemd telegraaftoestel; – Morsesleutel, m. seingever aan het Morsetoestel.
Morséllen, pl. nw.lat. (morsuli, mid.lat. mor
verklw. van morsus, beet) kruidkoekjes,-séli,
gekruide en gesuikerde geneesmiddelen, als
koekjes toegediend.
Mort, m. fr. (spr. mor), eig. een doode; in
het omber-spel de vierde, voor het oogenblik
stilzittende speler, de zoogen. strooman.
Mortadéllen, pl. it. (sing. mortadélla, f. inz.
m. di Bologna) kleine metworsten uit éen deel
varkens- en twee deelen rundvleesch enz.
gemaakt.
Mortaliteit, f. lat. (mortalitas, v. mortális, e,
sterfelijk; – mors, z. aid.) sterfelijkheid; aantal
der dooden, der sterfgevallen, sterfte, ook
enkel sterfgevallen, in tegenst. met geboorten;
– mortaliteitsljsten of - tabellen, lijsten, opgaven
der gestorvenen, sterftetafels.
Mortepaai, m. soldaat, die wel op de monsterrol staat, maar niet aanwezig is; stroopup.
Monte-saison, f. z. onder s a i s o n.
Mortgage, f. eng. (spr. mortgeedsj) onderpand,
pandbrief.
Mortier, m. (fr. mortier, spr. mortjé; v. 't -lat.
mortarium) hol vat van metaal, steen enz. om
harde lichamen in te verbrijzelen, een vijzel;
Mil. stuk geschut om bommen te werpen,
wegens zijn gedaante zoo genoemd; de fluweelen muts der presidenten van het gerechtshof
te Parijs.
mortifieeeren, later lat. (morti f icáre) dooden,
doen of laten afsterven; kastijden, het lichaam
op allerlei wijze kwellen; onderdrukken, b. v.
de lusten; krenken, leed doen, b. v. door eene
weigering, berisping enz. ; murw, malsch maken (van vleeschspijs); Jur. opheffen, te niet
doen, uitdelgen, voor ongeldig verklaren; –
mortifieàtie (spr. tie=tsie), f. dooding, afsterven
van enkele deelen; tuchtiging, kastijding, krenking, deemoediging, beschaming, ergernis, verdriet; het malsch maken b. v. van het vleesch,
door het aan de lucht bloot te stellen; Jur. opheffing, uitdelging, onderdrukking of vernietiging, b. v. eener schuldvordering enz.
Mortisdonátie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. (liever
donatio mortis causa, z. d o n a t i e) schenking
of gift in geval van overlijden.
Mortóden, pl. fr. (morlodes) valsche paarlen
voor den negerhandel aan den Senegal.
mortuus, a, um, adj. lat. (v. mori, sterven)
gestorven, dood; als subst. een doode; – manus
mortua, f. de doode hand; Jur. een doodengoed, onvervreemdbaar kerkgoed, erfmaking
aan de kerk of eenig geestelijk gesticht, daar
dit goed, aan de circulatie onttrokken, voor
den Staat als het ware dood is; – pro mortuo
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v e r k 1 a r e n, voor dood of gestorven ver
- de mortuis nil nise bene, sprw.: van de-klaren;
dooden (moet men) niets (spreken) tenzij op
waardige wijze; dikwijls wordt ten onrechte
„bene" opgevat als „goed(s)" ; - mortuarium,
n. nw.lat. recht van den landheer om bij overlijden van zijn onderdanen uit hun nalatenschap zekere voorwerpen te vorderen; ook
z. v. a. manos morlua.
Morde, f. fr. (eelt.-armor. moru, molu, nw.lat.
morhua, molua; Gadus morhua, L.) kabeljauw.
Mbrum, n. lat. (gr. móron) moerbezie; Med.
moerbeziegezwel, als moedervlek; — morus,
m. moerbezieboom; - moriciet, n. nw. lat.
versteend moerbezieboomhout.
Morve, f. fr., slijmachtig vocht uit de neusgaten, snot; droes, eene bekende paardenkwaal.
mos, m. lat. gebruik, gewoonte, manier, levenswijze, gewone handelwijze, trant; pl. mores,
zeden; vandaar: iemand m o r e s 1 e e r e n,
d. i. hem leeren, hoe hij zich te gedragen heeft,
hem terechtzetten, tot zijne plicht brengen; ex more, . naar oude manier, naar gewoonte,
naar vastgesteld of ingevoerd gebruik; - more
consuëto of solito, naar gebruikelijke wijze, naar
gewoonte; - more majórum, naar de gewoonte
der voorvaderen, naar oud gebruik, naar voorvaderlijke zeden; - boni mores, pl. eig. de
goede zeden; de zedewet; - contra bonos mores
et contra leges, tegen de moraal en het stellige
recht.
Mosalek, mosaist, z. m o z a i e k.
Mosaísme, mosaiseh, z. ond. M o z e s.
Mosasaurus, m. voorwereldlijke Maashagadis.
Moseádo, m. it., siciliaansche muskaatwijn
(z. ond. muskus).
Mosehabéërs, m. pl. secte van Mohamedanen,
die gelooven, dat God letterlijk zóo is, als hij
op vele plaatsen van den Koran wordt beschreven.
Mosehata, z. ond. m o s c h u s.
Moseholatrie, f. gr. (v. móschos, kalf) aan
een kalf, inz. de vereering van het-bidngva
gouden kalf door de Israëlieten in de woestijn.
Mosehus, m. (mid.lat. moschus, moscus, lat.
muscus, arab. moesk, misk, perz. moesjk, v.
?t sankr. moesjk, teelbal, omdat hij daarin ontstaat); z. m u s k u s; - moschus arli f icialis,
nw.lat. kunstmuskus, door behandeling van de
barnsteenolie met salpeterzuur voortgebracht;
- moschatus, a, um, lat. Bot. muskusgeurig; moseháta, pl. nw. lat. muskus bevattende
toebereidingen; - mosehardiine, f. aromatisch
balletje, dat in den mond wordt genomen ter
verberging van een kwalijk riekenden adem.
Moscováde, f. (fr. moscouade, it. moscovala,
port. assucar mascabado, ruwste suiker, v.
mascabar, voor menoscabur, verergeren, verslechten, oudfr. meschever, v. 't sp. menoscabo,
verergering, vermindering, provenc. mescap, fr.
méche f, eng. mischief) ook c a s s o n a d e, ruwe, ongezuiverde suiker, meel- of poedersuiker,
zandsuiker, waaruit door verdere raffineering de
farine-suiker, melissuiker enz. bereid wordt.
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Moses, z. Mozes.
Mosjel, m. joodsch, z. m a u s j e 1.
Moskee, f. arab. (eig. mesdsjid, it. moschea,
fr. mosquée, z. m e t s j e d) mohamedaansch
bedehuis, turksche tempel van den tweeden
rang; vgl. d s j a m i e.
Moskieten, z. m o s q u i t o.
Moskovieten, m. pl. eig. inwoners der stad
Moskou of liever Moskwa; voorm. naam der
Russen; - moskovisehe appel, siberische ijs
gebak, n. soort luchtig-apel;moskvih
gebak; - moskovisch glas, n. soort van glimmer; - moskovisehe kool, gerardskruid, geitepoot (.egopodium); - moskovisehe thee, z. v. a.
k a r a v a a n - t h e e.
Moslem, m., pl. Moslemin, arab. (van salama,
zich aan God overgeven; vgl. i s 1 a m) gem.
verdorven tot Muzelmannen, d. i. rechtgeloovigen aan Mohameds leer, Mohamedanen.
Mosquito, m. sp. (spr. -kilo; v. mosca = lat.
musea, vlieg) pl. mosquitos of moskieten, bijtvliegen, zeer lastige, stekende muggen in Indië
en andere heete gewesten der aarde ; - mosquitéro, m. bedgordijn of kleedingstuk, ter beschutting tegen den steek dezer insecten in den
nacht.
mosso, it. (partic. v. muóvere, bewegen =
lat. movëre) Muz. levendig, met eenigszins levendige beweging.
Most, m. (lat. museum, fr. moeit) uitgeperst
zoet sap, inz. der druiven, dat door gisting tot
wijn wordt.
Mot, n. fr. (spr. mo; vgl. m o t t o) woord,
inz. geestig gezegde (vgl. b o n-m o t); - mot
d'ordre, wachtwoord; - le fin mot, z. ond. f i n 2).
Motacillen, f. pl. lat. (motacílla, kwikstaart)
naam van een talrijk vogelgeslacht, waartoe
de nachtegaal, de vijgbek, de kwikstaart, het
roodkeeltje enz. behooren.
Motétte, f. mid.lat. (motetum, fr. motet, it.
motteto, v. motto, woord, spreuk) spreukgezang, veelstemmig kerkgezang, zangstuk, dat
gewoonlijk eene bijbelspreuk ten grondslag heeft.
Moteur, m. fr. (lat. motor, v. movére, bewegen)
beweger, leider, aanstoker, b. v. van een opstand; - motiliteit, f. nw.lat. (motilitas) beweeglijkheid; - motie (spr. t=ts) f. lat. (motto, v.
movère, bewegen) beweging, lichaamsbeweging;
verandering; Gram. buiging der substantieven
en adjectieven naar het geslacht; voordracht,
voorslag ter beraadslaging in eene vergadering; m o t i e v a n o r d e, voorstel betreffende de
regeling der werkzaamheden eener vergadering;.
- motionnaire, m. fr. (spr. mosjonèr') voordrachtdoener, iemand, die eene m o t i e doet; - motief, n. nw.lat. (motívum, it. motivo, fr. motif)
beweeggrond, beweegreden, prikkel, spoorslag;
in de schoone kunsten een op uitwerking of
e f f e c t berekend kunstmiddel; belangrijke
trek in de dichterlijke vinding; Muz. muzikaal
thema, melodie of gedachte, die het hoofdbestanddeel eener compositie uitmaakt en telkens terugkomt; - motiveeren, (fr. motiver) de
beweegredenen bijbrengen, gronden aanvoeren,
met redenen omkleeden, ondersteunen of sta-
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ven; — motiveering, f. aanvoering der gronden;
— moto, it. z. motus; — mótor, m. lat. beweger, inz. eener machine, b. v. stoom-, wind-,
water-, gasmotor; — motorfiets, f. rijwiel, voortbewogen door een motor; — motorboot, f. boot
door een motor voortbewogen; — motorploeg, m.
ploeg door een motor voortbewogen; — motodroóm, n. baan voor motorfietsen, automobielen enz. ; — motogodille, f. motor- en roeiboot
tegelijk, voortbewogen door een motorriem,
uitvinder is de Franschman Buchet; — motórisch, adj. (lat. motorlus, a, um) bewegend, beweging voortbrengend, b. v. m o t o r i s c h e
z e n u w e n.
motrix vis, z. vis.

Motto, n. it. (= fr. mot, woord, mid.lat.
muttum, van het lat. muttíre, prevelen, een
half luiden toon uitstooten) zinspreuk, kernspreuk (zonder beeld daarbij, onderscheiden
van d e v i e s, z. aid.); zinrijke stelling als
o p s c h r i f t eener verhandeling en dgl.
motus, m. lat. (v. movére, bewegen) beweging;
oproer, opstand; — moths convulsívi, pl. krampachtige bewegingen, stuiptrekkingen; — motus
peristalticus, m. Med. wormsgewijze beweging
der maag en der darmen; — motu proprto, uit
eigen beweging of aandrift; als subst. motuproprlo, onbetwistbare pauselijke beslissing of
verordening; — omnis motus in fine velocior, elke
beweging (wordt) tegen 't einde sneller; — con
moto, it. Muz. met beweging, levendig, aan
— moto precedénte ( spr. —tsjedénte) Muz.-doenlijk;
z. v. a. medesimo tempo.
Moucade, z. m o e a d e.
Mouehard, m. fr. (spr. moesjár: naar men wil
van mouche, vlieg, omdat hij als eene vlieg rondgonst) kondschapper, aanbrenger, verklikker,
krauwer, politie-spion; — mouchardeeren, op
kondschap uitgaan, bespieden, verklikken.
Mouche, f. pl. mouches, fr. (spr. moesj' ; v.
't lat. musea) eig. vliegen; blanketpleistertje,
m o e s j e, klein stukje taf, dat de dames weleer op haar gelaat aanbrachten; — mouche
volante, f. of gew. pl. mouches volantes (spr.
—wolánt') Med. eig. vliegende muggen; het
muggen-zien, beweeglijke vlokjes voor de
oogen, eene oogkwaal; — moucheteeren, (fr.moucheter) met zwarte vlekken besprenkelen, spikkelen, vlekkig maken.
Móuchette, f. fr. (spr. moesjétt') Arch. kranslijst, keelhevel, stafhevel, muurlijst, draaischaaf
der timmerlieden.
Mouchettes, pl. fr. (spr. moesjett'; van moucher, snuiten, mid.lat. mucare, muccare, v. lat.
mucus, muccus, snot) snuiter, kaarsensnuiter.
Moufette, f. fr. (spr. moe f étt' ; vgl. het it.
mu f o, schimmelig, wellicht van het duitsch
muff, m u f f e reuk) ook mofette (z. a.), mouphette, schadelijke mijnlucht, stiklucht, giftdamp, allerlei nadeelige uitwasemingen, voor
de ademhaling ongeschikte gassoorten, die de
onderaardsche plaatsen, inz. de mijnen, besmetten; ook z. v. a. v i v e r r e, z. aid.
Mouflon, m. fr. (spr. moeflon; sardin. muflone, it. mu f lone, mu f o) z. a r g a 1 i.
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mouilleeren, fr. (mouiller, spr. moelj—; provenc. molhar, (als 't ware lat. molliàre) v. mollis,
week, dus eig. week maken) bevochtigen, besproeien; ook zacht of week uitspreken, inz.
in het fransch l; in plaats van ii; — mouillebouche, (spr. moelj'boesj') f. waterpeer, eene
zeer sappige zomerpeer.
mouleeren, fr. (mouler, spr. moet—; van moule,
vorm, model, provenc. molle, v. 't lat. modulus,
it. modello; vgl. m o del) vormen, in een
vorm gieten, afgieten, in een vorm drukken of
slaan; — moulûre, f. fr. (spr. moeluur') Arch.
lijstwerk, de lijst; allerlei sieraden, lijstjes aan
goudsmidswerk.
Moutes, f. pl. fr. (spr. moet') kleine eetbare
mosselen op de fr. noordkust.
Moulinet, m. fr. (spr. moelinè; eig. kleine
molen, van moulin, molen, it. mulino, molino,
mid.lat. molinum, voor 't lat. molína, v. molére,
malen) molen, kruiswijze wending in den dans;
in het schermen: kruiswijze zwaaiing der degens, om de stooten of houwen van meer dan
Bene tegenpartij te gelijk af te weren; — moulineeren, fr. (mouliner, spr. moet—) zijde op den
molen tweernen; — moulinage, f. (spr. moelinaazj') zijdetweerning en het daartoe noodige
gereedschap.
Moulure, z. ond. m o u 1 e e r e n.
Mount, m. eng. berg; in den naam van vele
plaatsen enz. (ook mountain, spr. móunt'n); —
mountain-dew (spr. mount'ndjoe) eig. bergdauw: sterke korenbrandewijn; — mounds, m.
aardheuvels, terpen, vaak in regelmatige figuren
opgebouwd, door oude Indianenstammen in
Amerika; — moundbuilders, pl. (d. i. terpbouwers) de onbekende vervaardigers dezer heuvels.
Mourqui, z. m u r k i.
Mousquet, z. m u s k e t; — mousqueton, z.
m u s k e t o n.
Mousse, m. fr. (spr. moess' ; van het sp. mozo,
jong, jong mensch, it. mozzo, v. 't lat. mustus,
jong, frisch) scheepsjongen, zwabber, kajuitswachter.
mousseeren, fr. (mousser, spr. moess—; v.
mousse, mos, en dan om de overeenkomst:
schuim) schuimen, opbruisen; vandaar m o u ss e e r e n d e w ij n e n, schuimende wijnen; —
mousseux, adj. (spr. moesse) schuimend, gelijk
b. v. champagne-wijn; — champagne mousseux
(spr. sjanpánj'—) schuimende champagnewijn,
het tegengest. van champagne non-mousseux,
niet-schuimende champagne.
Mousseline, f. moesselíén, n. (fr. mousseline,
it. mussolino en mussolo) neteldoek, naar de
turksche stad Mosoel of Moessoel
(mid.lat. Mussula, arab. Mauzil, Maussil,
syrisch Mauzol, Muzol, Mosul) aan den Tigris,
waar die stof het eerst werd vervaardigd; —
mousselineglas, n. glasruit met doorzichtig
patroon op matten grond.
Mousseron, m. fr. (spr. moess'rón; van mousse,
mos) Bot. kleine meikampernoelje, een eetbare
paddenstoel, dien men in 't voorjaar onder het
mos vindt.
Mousson, z. m o e s s o n.
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Moustache, f. fr. (spr. moestásj' ; it. mostaccio, uit tin, kwik, zwavel en sal- ammoniak; V. 't gr. mystax, bovenlip, snorrebaard) knevel- muziefzilver, valsch zilver, wit tin met bismuth

baard, knevel, snorrebaard.
Moustique, f. fr. (spr. moestíék') z. v. a.
m o s q u i t o; – moustiquaire, m. (spr. moe
-stikèr')z.
V. a. m o s q u i t e r o.
Moutarde, f. fr. (spr. moetárd' ; it. en provenc.
mostarda, v. 't lat. mustum, most, fr. mout)
mostaard of mosterd, met most- of wijnazijn
bereid mosterdzaad; – de la moutarde après
diner (spr. –aprè diné) mosterd na den maaltijd,
fr. sprw. voor iets, dat te laat komt; – moutar dier, m. (spr. moelard?é) mosterdpotje.
Mouton, n. fr. (spr. moetón) schaap; ook:
dienaar der geheime fransche politie.
Mouvance, f. fr. (spr. moeváns' ; v. mouvant,
beweeglijk, vandaar leenbaar) leenheerlijkheid,
leenrecht, leenbaarheid, feodale afhankelijkheid.
Mouvement, n. fr. (spr. moev'mán; v. mouvoir = lat. movére, bewegen) beweging, onrust;
voortgaan, voortgang, voortgaande verandering; gangwerk in een uurwerk; opstand, oproer.
moveeren, lat. (movére)bewegen; – zich moveeren, zich in beweging zetten, onrustig worden;
Gram. een woord moveeren, het de vereischte
veranderingen door de geslachten doen ondergaan (z. ook m o t i e); – móvens, n. of moven
causa, f. een hulp- of beweegmiddel; – moventién, (spr. t =ts) pl. (moventia) zich zelven
bewegende voorwerpen, b. v vee (onderscheiden van m o b i 1 i ë n); – moviménto, m. it.
Muz. beweging, tijdmaat.
Moxa, f. port. (spr. mocha, wellicht van moxar,
mojar, bevochtigen) bijvoetwol, eene grauwe,
wollige stof, die in China, Japan en elders uit
de bladen en toppen van den genieenen bijvoet
(Artemisia vulgaris) bereid en als geneesmiddel
tegen jicht en podagra uitwendig gebruikt
wordt. Men rolt namelijk de m o x a op tot
eenera kegel van omtrent 25 mM., kleeft haar
met speeksel op de huid vast en steekt ze in
brand; zoo ontstaat er eene brandwonde, die
tot ettering overgaat; – moxibí stie, f. barb.lat.
Med. het branden met m o x a.
Moyd'or, z. m o e d' o r.
bioyen, n. fr. (spr. moajeI; v. 't lat. medianum, v. medium) middel, weg, gelegenheid,
hulpmiddel, vermogen, mogelijkheid; pl. moyens, ook fortuins-omstandigheden, middelen,
vermogen.
Moyo, m. sp. (= lat. modius, schepel; vgl.
m o g g i o) vroegere sp. graan- en vochtmaat
van verschillende grootte.
Mozaiek, muzietwerk, mozáïseh, muzivisch of
muzseisch werk (fr. mosaique, provenc. mozaic,
sp. en port. mosáico, it. musáico; nw.gr. musaikon, lat. (opus) musivum, gr. moeseion) ingelegd
werk, steen- of glasschilderstuk, samenstel van
veelkleurige stukken steen, hout en glas, die
door middel van een kleefdeeg of lijm zóo
kunstig met elkander tot allerlei figuren verbonden worden, dat men ze, op eenigen afstand
gezien, voor schilderwerk houdt; – mozaist, (fr.
maitre mosafste) m. muzief- of mozaiekwerker; –
muziefgoud, schildersgoud, valsch schelpgoud

en kwik.
Mozámbo, m. naam in Brazilië van hen, die
in Europa zijn geboren.
Mozarábier, m. sp. (mozárabe, v. 't arab.
moestarab of moestarib, d. i. iemand, die op de
Arabieren gelijkt, zonder een echt Arabier te
zijn) christen van moorsche afkomst in Spanje
en Afrika.
Mozes, hebr. (Mosjeh, van má sjah, uittrekken, uithalen; volgens Josephus echter van
egyptischen oorsprong) mansn.: de uit het water
geredde, de naam van den wetgever en godsdienststichter der Israëlieten; – mozálseh, adj.
hem betreffende of van hem afkomstig (b. v.
mozaisch geloof enz.); –mozaísme, n.
leer van Mozes, mozaische of joodsche godsdienst.
Mozo, m. sp. jong mensch, jonkman, vgl.
m o u s s e.
Mozzétta, f. it. (van mozzo, afgehouwen,
geknot) rok zonder mouwen, schoudermanteltje; als kleeding der hooge R. Kath. geestelijken in Italië.
Mu, (spr. mu) naam van de letter in in het
gr., in de El. geeft men hierdoor de p e r m e ab i 1 i t e i t (z. a.) te kennen; het doordringingsvermogen van ijzer is g maal zoo groot als
van lucht.
much, eng. veel; – much ado about nothing,
veel geschreeuw om niets.
mucus, m. lat. (gr. mgkos) ook mucago en
mucilágo, f. nw.lat. Med. slijm; slijmig geneesmiddel; – mucilágo gummi arabici, gomslijm,
in 4 deden water opgeloste gom; – mueàten,
n. pl. slijmzure zouten; – muqueus (lat. mucosus, a, um) of mucilagineus, adj. nw.lat. slijmig,
slijmerig; – muculént, adj. (later lat. muculéntus, a, um) slijmig, slijmerig; – muculéntie
(spr. t=ts) f. nw.lat. slijmigheid; – mueesceeren, lat. (mucescére) kamig of schimmelig worden.
Mud, n. (vgl. muid) hectoliter; inhoudsmaat in Nederland = 1/30 1 a s t = 10
schepels of 100 koppen (liters); het
oude Amsterdamsche mud = 1/27 1 a s t, verdeeld in 4 s c h e p e 1 s, was = 111,256 liter.
Mueda, f. port. (eig. moeda = lat. moneta,
z. ald.) munt = 10 c r u z a d o s (z. ald.) of
14 à 17 cent.
Muell. IK., bij natuurhistorische namen ufk.
voor K. A. F. W. Muller (gest. 1899); – Muell.
of Muell. F., voor F. von Muller (gest.1869 te
Melbourne); – Muell. H., voor Herm. Muller
(gestorven 1883).
Muezzin, z. moeëzzin.
Muffel, z. moffel.
Mufti, z. m o e f t i; – par ordre de (of du)
mufti, fr. gedwongen, zonder dat eenige tegenspraak veroorloofd is.
Mohamed, of juister Muhámmed, gew. Mohamed, beter Mohammed, m. (arab. Moehán;ined,
partic. van hamida, prijzen) de hooggeprezen,
roemwaardige, naam van den beroemden arabischen godsdienststichter (geb. te Mekka, omstreeks 570, gest. 632); – Muhamedànen, gew.
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Mohamedanen, m. pl. aanhangers van Mohameds leer, Mohameds geloofsgenooten; — muhamedisme of mohamedisme, gew. mohamedanísme, n. leer van Mohamed, turksch geloof,
z. v. a. islam.
Muharram, z. m o h a r r e m.
Maid, n. fr. (spr. mwi, = lat. modus, vgl.
motggio) oude fr. inhoudsmaat voor droge
waren, naar de waren en de plaatsen van zeer
verschillende grootte; oude, gedeeltelijk nog
thans gebruikelijke fr. maat voor vloeistoffen;
vat, ton van 273,9 L. inhoud.
Mul, n. (misschien samengetr. uit mossel
of mossoel, z. mousseline) fijn en ijl moesselien, dat het eerst uit Voor-Indië kwam; — ook:
geringe soort van meekrap (fr. mulle).
Mulassen, z. m o l a s s e n.
Mulat, m. mulattin, f. (sp. en port. mulato,
mulata, oorspr. muildier, geteeld uit een hengst
en eene ezelin, fr. mulátre; v. 't lat. mulus,
muildier) gemengd menschenras, uit blanke
en zwarte menschen (Negers) geteeld; — mulattofina, kind van eenera mesties en eene mulattin,
of omgekeerd.
Mulciber, m. lat. (v. mulcère, verweeken en
f errum, ijzer) bijnaam van V u 1 c a n u s (z. ald.),
ijzerkneder.
muleta of multa, f. lat. Jur. geldstraf; — m.
poenitentiae, rouwgeld of rouwkoop; — m.
stuprórum, boete op hoererij ; — muleteeren
(lat. mulctáre) straffen, met geldboete straffen;
— muletatium, n. zeker geld, dat als boete
geind wordt.
Mule-machine of mule-jenny-machine, f. (v.
eng. mule, spr. m joel; vgl. j e n n y-m a c h i n e)
soort van spinmachine; — mule-twist, n. eng.
(vgl. t w i s t) molen- of machine-garen van
boomwol.
Mulet, m. port. schip met latijnsche of drie
zeilen.
-hoekig
Muliëbría, pl. lat. (v. muliëbris, e, vrouwelijk,
van muller, vrouw) vrouwelijke zaken, vrouwelijke geslachtsdeelen; Med. maandelijksche
zuivering; — muliëbriteit, f. (later lat. muliëbritas)
vrouwelijkheid, vrouwelijke geaardheid; — mulier tacéat in ecclesia, „de vrouw zwijge in de
kerk", d.i. menge zich niet in openbare aangelegenheden.
Mullah, ook molla, m., z. ald.
Mulomedieina, z. ond. mulus.
Mulsum, n. lat. (scil. vinum, wijn, van
mulsus, met honig vermengd, v. mulcére, mulsum, zacht, zoet maken, verzoeten) met honig
gemengde wijn, wijnmede.
multus, a, um, lat. multa, veel; velerlei; — multurn, n. veel;— non multa sed multum, niet velerlei,
maar veel; niet van alles wat, maar van één ding
veel (b. v. leeren); — multa paucis, veel in weinig
woorden; — multi sunt vocati, pauci vere electi,
velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren;
— multicaulis, adj. lat. veelstengelig; — multangulair, adj. nw.lat. (lat. multangülaris, e) veel
lat. veelhoofdig; —-hoekig;—multcps,adj.
multi
adj. lat. veelrijig; — multi/ idus, adj.
lat. veelspletig; — multifórm, adj. (lat. multi-

multi/anus,
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f órmis, e) veelvormig, veelvoudig; — multigenérisch, adj. (lat. multigénus, a, um) veelsoortig,
menigvuldig; — multilateraal, adj. nw.lat. veelzijdig; — multilobus, adj. lat. veellobbig; — mul
adj. lat. veelvlakkig, veelhokkig; —-tilocuárs,
multimillionnair, n. iemand die vele millioenen
bezit; — multinómisch, adj. lat.-gr. veeldeelig; —
multiplan, f. vliegtuig met meer dan twee
zweefvlakken, z. v. a. p o 1 y p 1 a n; — multiplet,
f. rijwiel voor meer dan een persoon, tandem;
— multiplex, adj. lat. veelvoudig, veelvuldig;
— multipliceeren (lat. multiplicàre) vermenigvuldigen; Arith. een getal zooveel malen nemen,
als door een ander getal wordt aangeduid;
het eerste heet multiplicándus, m. vermenigvuldigtal, het andere multiplicator, m. ver
magnetisch e-menigvuldr;—1tomultiplicator, m. een door Schweigger
uitgevonden werktuig om de elektr. spanning
te verhoogen, ten einde deze beter te kunnen
meten; — multiplicatie, (spr. tie=tsie) f. (multiplicatio) vermenigvuldiging, vermeerdering; —
multiplicatie-cirkel, astronomisch werktuig tot
hoogtemeting; — multiplicatief, adj. nw.lat. ver
-menigvuld,oen;vrmiguldiging bewerkende of uitdrukkende; b.v. m u ltiplicatieve telwoorden;—multipliciteit, f. veelvuldigheid, menigvuldigheid, menigte; — multiplum, n. veelvoud, een getal, waarin
een ander getal meermalen begrepen is, b.v. 9 is
een multiplum van 3; — multipolair, adj . verscheiden polen hebbende; — multipotent, adj. (lat.
multipoten) veelvermogend, zeer machtig; —
multiválven, pl. nw. lat. (vgl. v a 1 v a) veel
schelpdieren; — multungüla, f. lat. (van-schalige
ungüla, klauw, hoef) veelhoevig dier.
mulus, m. lat. muildier, muilezel; in de duit
studententaal: wie van de school afgegaan,-sche
maar nog niet als student is opgenomen; — mulomedicina, f. lat. dierenheelkunde, veeartsenijkunde.
Mumme, f. hoogd. (spr. moerome) een vroeger
zeer bekend, thans door de Beiersche bieren
verdrongen, krachtig, zeer dik, donkerbruin,
niet gehopt Brunswijksch bier, met zoetachtigen, aangenamen smaak, zoo geheeten naar zijn
eersten brouwer Christiaan Mumme, m o m (z. a.).
Mummie, f. (oudfr. mumie, nu momie, it.
mummia, perz. moemijd, V. moeen of mOm, was,
week, balsamiek hars, omdat de Perzen en Babyloniërs daarmede hunne dooden overdekten)
een gebalsemd en gedroogd lijk bij de oude
Egyptenaren; — mineralische mummie, zeer
kostbare, welriekende en voor wonden zeer heilzame balsem in Perzië enz., welken de oude
Egyptenaren bij het balsemen hunner lijken
gebruikten; — mummificeeren, nw.lat. mummin vormen, tot mummie maken; — mummificátie (spr. t=ts) f. mummievorming, mummiebereiding.
Mumps, n. eng. (van mump, in zich zelf
brommen, morren) slecht humeur; Med. oor
-k
lierontsteking.
Mun, z. m a u n d.
Munchhauslade, f. leugen, opsnijderij (met het
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oog op Von Munchhausen's wonderlijke reizen en
avonturen).
Mundaan, mundanisme, mundaniteit, z. ond.
mundus ; — mundatie, enz., mundeeren, z. ond.
mundum.
Mundlum, n. mid.lat. (v. het oudd. munt,
mond, d. i. hand, dan ook bescherming, beschermer, vandaar ons oude v o o r m o n d e r,
hoogd. vormund, voogd) recht der persoonlijke
heerschappij over vrijen, inz. van den echtgenoot over zijne huisvrouw, van den voogd over
den pupil.
Mundum, n. lat. (van mundus, a, um, rein,
zuiver) zuiver afschrift, schrift, in tegenst. met
C o n c e p t; — pro mundo, voor het afschrift; —
mundeeren (lat. mundàre) zuiveren, reinigen;
in 't net afschrijven; — mundant, m. kanselarij
t=ts) f. (later lat.-schrijve;—mundát(p.
mundatio) reiniging; — mundátor, m. reiniger;
veger (in kloosters) ; — mundatóriseh, adj. (lat.
mundatorius, a, um) reinigend, zuiverend; —
mundifieantia (spr. t = ts) of mundifieativa, n.
pl. nw.lat. Med. zuiveringsmiddelen, reinigende
geneesmiddelen.
mundus, m. lat. wereld; — mundus vult decipi,
ergo decipiàtur, lat. sprw.: de wereld wil bedrogen zijn, dat zij dan bedrogen worde; — sic transit
gloria mandi, z. ond. g l o r i e; — a mundo condito, van de schepping der wereld af; — mundaan, adj. (lat. mundánus, a, um) wereldlijk,
wereldsch; — mundanisme. n. en mundaniteit, f.
nw.lat. wereldschgezindheid, aardschgezindheid;
— mundivagánt, adj . nw.lat. in de wereld omzwervend; — mundomotorium, n. toestel om het
mechanisme van het heelal aanschouwelijk te
maken.
muneeren, lat. (munire) bevestigen, met het
noodige ter verdediging of voeding voorzien,
toerusten; — munimént, n. (lat. muniméntam)
eig. verdedigingsmiddel; Jur. bewijsgrond, steun
omstandigheid, die in het voordeel-grond,e
is der eene partij ; — munitie (spr. t = ts) f. (fr.
munition, lat. munitio, bevestiging, versterking enz.) krijgsvoorraad, inz. kruit, kogels enz.;
— munitie-wagen, wagen, waarop de krijgsvoor
wordt vervoerd.
-rad
Mungo, m. 1) z. ichneumon; 2) ook n.
eng. fijnere, kortharige soorten van lompenwol
of kunstwol, die door fijnscheuren van gevold
laken bereid worden; verschillend van s h o d d y
(z. ald.).
Munieipium, n., pl. municipia of munieipiën,
lat. (v. munus, ambt, plicht, last enz. en capére,
nemen, ontvangen) rom. vrijstad, landstad in
het oude Italië, die het- rom. burgerrecht genoot
en onder eene zelfgekozen overheid stond; —
munieipaal, adj. (lat. municipális, e) stedelijk,
stadsch, de gemeente, de stadsregeering betreffende; als subst. m. stedelijk overheidspersoon, stadsraad, lid van het stedelijk bestuur;
m u n i c i p a 1 e r a a d, gemeenteraad, stede
raad; — municipale steden, voorm. duitsche-lijke
steden, die aan eenen rijksstand onderworpen
waren; — municipaliteit, f. nw.lat. gemeenteraad,
plaatselijke of stadsoverheid; rechtsgebied eener

MURMUR.

gemeente ; gemeentehuis ; — munieipaliseeren
(spr. s=z) met gemeentewetten voorzien, als
gemeente inrichten.
Munifieéntie (spr. t = ts) f. lat. (muni f icentia,
V. muni f ficus, vrijgevig, en dit van munus, dienst,
geschenk en f acére, maken) vrijgevigheid, mildheid, milddadigheid, grootmoedigheid; — munifieént, adj. mild, vrijgevig; — munifieeeren,
mild beschenken.
Munimént, munitie, z. onder m u n e e r e n.
Munster, ook monster, m. (v. 't lat. monasterium, d. i. klooster) stichtskerk, domkerk, hoofdkerk.
Munychión, m. gr. lentemaand der Atheners,
het einde van April en het begin van Mei.
Murwna of muroene, f. (lat. muraena, gr.
myraina, V. myros, soort van zeeaal) zeer welsmakende zeeaal (Muraena helena), inz. bij
Sardinië.
Muraine, z. moraine.
Murajóla, f. voormalige ital. rekenmunt van
verschillende waarde.
Muràles, muratoren, z. ond. murus.
muratistisch, adj. de familie van Murat, den
generaal van Napoleon I, den lateren koning
van Napels, toegedaan.
Murehisoniet, n. (spr. murtsji—) veldspaat,
naar den eng. geoloog Murchison genoemd.
Mureus, m. lat. bloodaard, een die zich den
duim afkapt, om vrij van den krijgsdienst te
zijn; vgl. p o l t r o n.
Mureine, f. aniline-grijs, glanzende grijze
verfstof; vgl. a n i 1 i n e.
Murexide, f. (v. lat. murex, purperslak) door
inwerking van salpeterzuur op de pisstof en
toevoeging van ammoniak gevormde stof met
kristallen van groen en rood weerschijnenden
glans, z. v.a. purperzure ammoniak.
Muriáten, pl. nw.lat. (van het lat. mus-la,
pekel) zoutzure zouten; — muriaticum (stil.
acidum) n. lat. zoutzuur, chloorwaterstof; —
muriátiseh, adj. zoutzuur, zoutzuur bevattend;
— muriatische bronnen, zulke bronnen, waarvan het zoutzuur een hoofdbestanddeel uitmaakt; - m u r i a t i s c h kruit, een
op het buskruit gelijkend mengsel, dat in plaats
van salpeter, chloorzure kali bevat; — muriaeitelt, m. z. V. a. a n h y d r i e t.
Murieiet, m. nw.lat. (van 't lat. murex, purperslak) versteende stekelslak.
Murieden, pl. arab. en turksch-tataarsch: eig.
de strevenden of discipelen; aanhangers der
door Schamyl gestichte, uit den Islam ontsproten mystieke secte in den Kaukasus.
murinus, a, um, adj. lat. Bot. (van mus) muis
muisvaal.
-grauw,
Murki, n. (waarsch. duitsch, van het klanknabootsend woord murks, murksen, voor morren,
m u r m e 1 e n) oude soort van kleine muzieksten voor het klavier, met levendige, murmelende begeleiding van de bas.
Murmur, n. lat. gemurmel, gemor, gegons;
Med. z. v. a. b o r b o r y g m u s; — murmureeren, lat. (murmuráre) morren, ontevreden zijn
en klagen, mompelen, knorren,
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Moro, m. it. (vgl. m u r u s) muur ; — m. a fr. mouchet, émouchel, soort v. sperwer, van 't lat.
sécco, muur zonder kalk, slechts uit oneffen mosca, vlieg, omdat de borst van dien vogel met
rotsstukken samengesteld.
Murrha, f. lat. mat blinkende, bontgeaderde,
zeer hoog geschatte steensoort bij de oude Romeinen; vandaar murrhínische vazen (lat. nasa
murrhina), pl. soort van zeer kostbare en fraai
bewerkte pronkvazen bij de Ouden.
murus, m. lat. muur; pl. muri; — extra muros,
buiten de stadsmuren; — intra muros, binnen de
muren, in de stad; — muralis, adj. lat. muurbewonend, op muren groeiende ; — muràles, pl.
muurgewassen, tegen muren groeiende planten;
— muratoren, pl. nw.lat. vrijmetselaars.
Musa, musageet, z. ond. m u z e.
Muse, museadin, z. m u s k u s; — muscovado, m., z. m o s c o v a d e; — muscosen, muscositeit, z. ond. m u s c u s.
Musea, f. lat. vlieg; — musciden, pl. vliegen,
als insectenfamilie; — muscarine, f. vergiftige
alcaloide van den vliegenpaddenstoel (Agaricus
muscaricus) ; — muscicapa, muscipeta, f. lat.
vliegensnapper, vliegenvanger (naam van vogels).
Muscardine, f. fr. (spr. muuskardíen') kalkzucht der zijdewormen, veroorzaakt door den
schimmelpaddenstoel (Botrytis bassiána).
musculair, musculeus, z. onder m u s k e 1.
Muscus, m. lat. mos; pl. musci, mosplanten;
— muscus islandicus, ijslandsch mos; — muscolsch, adj. mossig, mosachtig, bemost; — muscósen (muscósae), pl. mosachtige gewassen, loofen levermossen; — muscositeit, f. nw.lat. mos
-achtiged.
Musette, f. fr. (spr. muzétt' ; verklw. v. 't oudfr.
muse, fluit, pijp; vgl. c o r n e m u s e) doedelzak, zakpijp; zeker muziekstuk van zachten,
slependen toon, in 6/8 maat; landelijke dans in
Frankrijk; tasch, ransel voor onbereden officieren.
Museum, z. ond. M u z e.
Musief-werk, musief-goud enz., z. m u s i e f,
ond. mozaiek.
Muskaatbloem, muskaatwijn enz. z. ond.
muskus.
Muskel, m. (fr. muscle, van 't lat. musculus,
d. i. eig. muisje, verklw. van mus) pl. muskélen,
Anat. spieren, vleezige deelen van het dierlijk
lichaam, die het door hare uitzetting en samen
willekeurige beweging geschikt-trekingod
maken; — musculair, adj. nw.lat. de spieren betreffende, aan de spieren eigen; — musculair
systeem, n. spierstelsel, spiergebouw, samen
spieren van een lichaam; — mus -hangvlde
spieren der automaten-eulairv,d
in beweging zet; — musculariteit, f. spierkracht,
vermogen en werkzaamheid der spieren; —
musculatuur, f. het voorzien zijn van spieren,
sterkte in de spieren, gespierdheid; — musculeus,
adj. (lat. musculósus, a, um), gespierd, sterk van
spieren, vleezig; — musculieten, m. pl. soort van
versteende schelpen.
Musket, n. (it. moschetto, sp. mosquete, fr.
mousquet; oudfr. mouschete, mouchelle, mid. lat.
muscheta, muschetta, soort van werppijl; eig.
evenals muschetus, provenc. mosquet, mosqueta,

vlekjes, die er als vliegen uitzien, gespikkeld is)
oud soldatengeweer, vuurroer, dat met eene
lont werd afgestoken; — musketier, m. (fr.
mousquetaire) voetsoldaat, voetknecht, geweerdrager; — musketon of fr. mousqueton, m. (spr.
—tó; it. moschettone) oude soort van korte geweren van groot kaliber.
Muskito, muskieten, z. m o s q u i t o. Een
muskietenvest aanhebben, een borrel drinken.
Muskus, f. lat., of muse, fr. m., ook m o sc h u s en b i s a m geheeten, sterk riekend
dik vocht, dat bij verscheidene dieren, inz.
bij het bisam- of muskusdier, in
eenen buidel aan de aarsstreek gevonden
en zoowel tot reukwerk als tot versterking der zenuwen aangewend wordt; z. m o sc h u s en b i s a m; — museadin, m. fr. (spr.
mu-skaden) in 1795 en volg. jaren: naar muskus
riekend heertje, saletjonker, pronkertje, modegek; vgl. gommeux en dandy; — muskaatbloem, I. (vgl. m a c i s) foelie, vetachtig
weefsel aan de harde schaal der m u s k a a tn o o t of m u s c a a t (fr. muscade, sp. mos
mid. lat. muscata, scil.-cad,it.noems
flux, noot en muscatum, v. muscatus, als muskus
riekende) dat gedroogd, evenals de eigenlijke
kern der noot, als specerij gebruikt wordt; — muskaatnoot, vrucht van den muskaatboom (Myristica moscháta) vooral op de Moluksche eilanden,
om welker harde kern het netvormig weefsel, de
foelie, zit; uit deze noten perst men de kostbare muskaatolie; — muskaatwjjn of muskadélwijn (it. moscatello, moscadello, mid.lat. mus
wijn van-catelumofsd,cil.vnum
muscatus, als muskus riekende; arab. moeskat)
zeer zoete, kruidige ital. en fransche wijn; —
muskadelpeer, soort van vroegrijpe, smakelijke
peren; •— musqueeren, met muskus welriekend
maken; daarmede toebereiden.
Musomanie, z. m u z o m a n i e, onder m u z e.
Muspell, m. (spr. u =oe), oudn. (muspell, os.
mudspelli, ohd. m€spelle n. d. i. v. s. vernietiging
door vuur, v. anderen: mondelinge verkondiging,
profetie) noor-Myth. wereldondergang (door
vuur), jongste dag, c o n f 1 a g r a t i e, z. a. ; later : 't heete gedeelte der wereld, dus z. v. a. mus
Zuiden, tegenover n i f 1 h e i m,-pelhimn't
de koude nevelwereld, in 't Noorden.
Musqua- vellen, pl. huiden der amerikaansche
muskusrat.
musqueeren, z. ond. m u s k u s.
Massa!, m. gebed, dat de hedendaagsche Joden doen op den eersten dag van elke maand, op
den sabbatdag en op feestdagen.
mussiteeren, lat. (mussitáre, versterkingswerkw. v. mussare, zwijgen) zacht fluisteren of
mompelen; zwijgen, niets laten merken; —
mussitatie (spr. —tsie), I. lat. (mussitatio) 't murmelen, fluisteren; onderdrukken der stem, zwijgen.
Mustafa, z. moestafa.
Mustahafiz, I. turksch landstorm.
Mustangs, z. m e s t a n g s.
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Mustard, m. eng. mosterd.
Mustie, f. (vgl. f u s t i e) dochter van eenen
blanke en eene mulattin.
Muta (scil. littéra), 'f. lat. (van mucus, a, um,
stom) Gram. een stomme consonant, pl. mutoe
(b, d, k, p, t); – mutaeisme, n. het bezwaarlijk,
gebrekkig, of ook te veelvuldig uitspreken der
b, m, en p ; – mutsime, n. barb.lat. stomheid,
het stilzwijgen.
mutabel, mutabiliteit, enz., z. ond. m u t e er e n.
muteeren, lat. (mutdre) veranderen, wisselen,
inz. van het wisselen der jongensstem bij de intrede van de manbaarheid; – mutabel, adj. (lat.
mutabilis, e), veranderlijk; onbestendig; – mutabiliteit, f. (mutabilitas) f. veranderlijkheid, onbestendigheid; – mutatie (spr. tie=tsie), f. (lat.
mutatio), verandering, plaatsverwisseling; – muc lis mutandis, afgek. m. m. of mut. mut., met
verandering van datgene, wat veranderd moet
worden, of met de noodige veranderingen; –mutab nomine, met veranderden naam, alleen den
naam veranderd; – mutatie-theorie van prof.
Hugo de Vries (1901), de leer, dat soorten van
planten niet altijd door langzame overgangen,
doch ook sprongsgewijze ontstaan; – mutátor, m.
lat. veranderaar, een door H. M. Jacobi uitgevonden toestel, door middel waarvan men een
elektrischen stroom snel achter elkander kan
openen en sluiten.
mutileeren, lat. (mutilàre) verminken, ver
mutilatie, (spr. tie=tsie) f. vermin--valschen;–
king, vervalsching; – mutilatus, a, um, lat. Bot.
verminkt.
mutinerie, f. fr. (v. mutin, muiter, van 't oudfr.
meute, opstand, kruistocht, jachtstoet; vgl.
m e u t e) muiterij, inz. onder soldaten.
Mutisme, z. ond. m u t a.
Mutoskobp, f. kinematograaf, z. a.
Muttonchops, pl. eng. (spr. muttentsjops, v.
mutton = fr. mouton, hamel, schaap, en chop,
snede, schijf) gerooste lamsribbetjes.
Mutualisten, mutualiteit, z. ond. m u t u u m.
Mutuatie (spr. tie = tsie), f. lat. (muluatio, v.
mutuari, leenen, borgen) het borgen, leenen van
iemand, ontleening.
mutueel, z. ond. m u t u u m.
Mutulus, m. lat. Arch. kraagsteen, deelkop of '.
sparrekop in de dorische bouworde.
Mutnum, n. lat. (van mutuus, a, um, geborgd;
wederkeerig) leening, geldschuld; verbruikleen,
het leenen van verbruikbare (f u n g i b e 1 e z. a.)
dingen; – mulüum adjutorium, wederzijdsche
hulp; – mutuum palliátum, vermomde of bedekte
leering; – mutuus consensus, wederzijdsche inwilliging of toestemming; – rnulua con f identia,
wederzijdsch vertrouwen; – mutueel, adj. nw.
lat. (mutuális, fr. mutuel) wederzijdsch, weder
-kerig,bdzjschovenwr;–mutalitelt, f. barb.lat. wederzijdsche verhouding, wederkeerigheid; – mutualísten of mutuéllísten,
m. pl. medeleden van 't geheime genootschap
voor de gelijkheid der menschenrechten, in 1833
te Lyon gesticht; deelhebbers eener op weder
gegronde verzekeringsmaatschappij;-kerighd

MUZIEKI

N. H. woekerdieren, die het voorwerp waarop
zij leven, ook wederkeerig wezenlijke diensten
bewijzen.
Muze, f. (gr. Miisa), pl. Muzen, Myth. zang
dochters van Z e u s en M n e--godine,
m ó s y n e, de negen beschermsters der schoone
kunsten en wetenschappen, inz. der toon- en
dichtkunst, ook C a m ae n e n, lat. (Camoenae
of Camenae) en P i e r i d e n (gr. Pierides) geheeten; n.l. K 1 i o, de roem (met een boekrol
voorgesteld, voor de geschiedenis), K a 11 i ó p e
de schoonsprekende (met griffel en wastafel,.
voor het heldendicht), M e 1 p o m é n e, de
zanggrage (met het tragische masker, voor het
treurspel), T h a 1 i a, de vroolijke (met herdersstaf en het komisch masker, voor het blij
liefelijke (voor scherts- en.-spel),Erátod
liefdezangen), E u t é r p e, de vermakende
(met de fluit, voor de toonkunst), Ter p s i e h ó r e, de danslievende (met de lier, voor
den dans), P o 1 y h y m n i a, de zangrijke (voor
hooger of feestgezang en welsprekendheid) en
U r a n i a, de hemelsche (met de hemelglobe,
voor de sterrenkunde); oneig. schoone kunsten
en wetenschappen, inz. dichtkunst; – muzenalmanak, m. prachtjaarboekje met dichterlijke
voortbrengselen; – muzenpaard of -ros, n. z.
p e g a s u s; – muzenzetel, m. hoogeschool,
akademiestad; – muzenzoon, student, akademieburger; – musageet, m. (gr. musagëtes) eig.
muzenaanvoerder, hoofd en aanvoerder der
Muzen, een bijnaam van Apollo en Hercules;
oneig. muzenvriend, beschermer en bevorderaar
der kunsten en wetenschappen; – muséum, n.
lat. (gr. museion, v. museios, den Muzen behoorende, eigen) muzentempel of aan de Muzen,
d. i. aan de geleerdheid, de kunsten en wetenschappen, gewijde plaats, b.v. eene studeerkamer; een boek-, naturaliën- of kunstverzameling, een kunstkabinet; ook wetenschappelijk
tijdschrift van gemengden inhoud; – museographie, f. gr. beschrijving van kunst- en natuur
kabinetten en hunne zeldzaamheden;-historce
– museologie, f. leer of handleiding tot het
inrichten en onderhouden van musea van natuurlijke historie, enz. ; – musomanle, f. hartstochtelijke kunstliefde, inz. overdreven zucht
voor muziek.
Muzelman, (fr. en sp. musulman, it. musulmano, mid.lat. musulmánus, bedorven uit het
arab. moslemoena, plur. van m o s -I e m; z.
ald.)
Muziek, f. gr. (musikè, stil. téchné, kunst, eig.
in 't algemeen muzenkunst, inz. toon-, dicht- en
redekuust; lat. musica, fr. musique) toonkunst;
toonkunde, toonwetenschap; leer en kennis van
de verhouding en samenstemming der tonen;
het op tonen gezette stuk zelve, het gezang,
samenklank van stemmen en speeltuigen; –
muziekinstrumenten, n. pl. speeltuigen, toonwerktuigen; – muzikaal, adj. (it. musicale, fr.
musical) toonkunstig, met de toonkunst overeenstemmend, daartoe behoorend, geschikt;
toonkundig; ook welklinkend, welluidend, aangenaam; – musikaliën, pl. hgd. dingen die tot
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de muziek behooren; – muzikant, m. speelman, spotten, hoonen; – mykterophonie, f. neusspraak,
het spreken door den neus.

gemeen muziekspeler; – muziekmeester of musicus, m. pl. musici, lat. toonkunstenaar; onder
toonkunst; – musiceeren, nw.lat. (it.-wijzernd
musicáre) muziek maken, kunsttonen voortbrengen, spelen.
Myacieten, z. m y i e t e n.
Myalgie, f. pijn in de spieren, spierrheumatiek.
Myasthenie, f. gr. (v. mys, muis, spier, z.
musket, en asthenie) zwakte of slapheid der spieren,
Myeetologie, f. gr. (v. mykès, pl. mykeies,
zwammen, paddestoelen) leer der paddestoelen
en zwammen; – mycetophaag, m. paddenstoeleter; – mycélium, n. vertakt stelsel van zwamdraden, waaruit de zwammen bestaan.
Mychmos of mygmos, m. gr. (van mydzein,
steunen) het steunen, stenen, diepe zuchten;
rochelen.
Myco–, z. m y k o.
Mydésis, f. gr. (v. mydàn, vochtig zijn) Med.
vloeiende ettering der oogleden door slijm of
andere vochten; – mydón, m. weelderig, wild
vleesch in zweren..
Mydriásis, f. gr. Med. ziekelijke of door kunst
bewerkte verwijding van den oogappel; – mydriátisch, adj. die bewerkende, daaraan lijdende;
– mydriaticum, m. middel, dat de verwijding van
den oogappel bevordert.
Myelalgie, f. gr. (v. myelós, merg) Med. pijn
in 't ruggemerg; – myelitis, f. ruggemergontsteking; – myélokèlè, of myélocéle, f. ruggemergsbreuk, ook spina bi f ida genoemd z. a. ; – myelomalaeie, f. verweeking van het ruggemerg; –
myelomeningitis, f. ontsteking van het ruggemergsvlies ; – myelophthisis, f. ruggemergstering;
– myolospángus, m. mergspons.
Mygmos, z. m y c h m o s.
Myieten of myacieten, m. pl. gr. (v. mys, muis,
spier) soort van versteende schelpdieren, z. v. a.
m u s c u 1 i e t e n; – myitis, f. gr. ontsteking der
spieren.
Myiocephálon, n. gr. (v. myía, vlieg) Med.
vliegenkopje, vliegenhoofdje, uitzakking van
het regenboogvlies door eene verzwering van het
hoornvlies; – myiodeopsie of myiopie, f. het
muggenzien, het flikkeren voor de oogen als van
zwermen muggen; skotoom; – myiologie, f.
leer of kennis der muggen of vliegen, een gedeelte der e n t o m o l o g i e uitmakende; –
mykothanáton, n. eig. zwamdood; uit zwavel
keukenzout bereid middel ter verdelging-zuren
van hout- en muurzwam en behoedmiddel daartegen, alsmede tegen rotting van hout.
Mykodérma, n. gr. (van mykos, slijm; spons,
paddenstoel) Med. huidspons, huidzwam; –
mykolith, m. paddenstoelsteen, een schijnbaar
versteende paddenstoel; – mykologie, f. z. v. a.
mycetologie; – mykolysine, f. colloidale
oplossing van eiwitstoffen, bereid door Dr.
Doyen; – mykophthalmie, 1. Med. sponsige oog
sponsachtig vleesch--ontsekig;–myë,f.
gezwel, slijmpoliep, schimmelvorming.
Myktères, pl. gr. (v. mydzein, snuiven) neussten ;^
– mykterisme,
g
y ^ n. het neusophalen, b e
-

Mylady, eng. (spr. milédi; z. 1 a d y) titel,
waarmede men tot en van de gemalin van een
lord of baronet spreekt, terwijl men haren gemaal dien van mylord geeft, z. 1 o r d.
Myloden, m. gr. soort van luiaard (een dier
uit de voorwereld).
Myoceelialgie, f. gr. (van mys, muis, spier, en
c oe 1 i a 1 g i e) Med. buikspierpijn; – myodynamométer, m. spierkrachtmeter; – myodynie, f.
gr. eig. spierpijn, z. v. a. r h e u m a t i s m e; –
myogeen, n. eiwit-preparaat ter versterking en
spiervorming aanbevolen; – myographie, f.
spierbeschrijving; – myoklonie, f. spierkramp;
– myolititeit, f. willekeurige spierbeweging; –
myologie, f. leer der spieren; – myológisch, adj.
die leer betreffende; – myomantie (spr. 1=ts), f.
't waarzeggen door of uit muizen; – myonarkósis,
f. stompheid, traagheid der spieren; – myopálmus, m. peeshuppeling of het springen der spieren; – myopathie, f. spierlijden, spierkwaal; –
myopathisch, adj . spierlij dend, ziek in de spieren;
– myorrhèxis, f. scheuring van spieren of pezen;
– myotomie, f. ontleding der spieren; spierdoorsnijding.
Myops, m. gr. (van mein, zich sluiten, blikkeren, en óps, gezicht; eig. met de oogen blikkerend) kortzichtige, bijziende, niet ver ziende;
– myópisch, adj. kortzichtig; – myopie, f. kortzichtigheid, bijziendheid; – myopodiorthotikon,
m. toestel tot genezing der kortzichtigheid, door
prof. B e r t h o l d te Gottingen in 1840 uitgevonden; – myosins, f. eiwitstof, in de spieren
voorkomende; – myosis, f. Med. vernauwing van
den oogappel, met verstijving van den regenboog verbonden; – myóticum, n. middel om de
pupil te vernauwen.
Myosotis, f. gr. (v. mys, muis, en oes, gehit..
otos, oor) Bot. muizenoortje, vergeet-mij-niet,
eene bekende bloem.
Myotomie, z. ond. m y o c ce 1 i a 1 g i e.
Myriáde, f. gr. (myriás, v. myríos, zeer veel,
ontelbaar, talloos, pl. myrioi, tien duizend,
het hoogste getal, waarvoor de Griek een
woord had) tienduizendtal; pl. myriáden, oneig. ontelbare menigte; – myriagram, z. ond.
g r a m; – myrialiter, z. 1 i t e r; – myriameter, z. meter; – myriapoden, z. m y r i op o d e n; – myriárch, m. (gr. myriárchès, en
myriarchos) bevelhebber over 10,000 man; in
't nieuwere Griekenland, z. v. a. divisie-gene-.
raal; – myriare, z. are; – myriastère, z.
stère.
Myrica, f. lat. of myrika, f. gr. z. v. a. t am a r i s e u s (z. ald.); wasboom of wasstruik
in N.Amerika, ook gagel; – myricine, f. bestanddeel van het was der bijen.
Myringa, myrinx, f. gr. Anat. trommelvlies
in het oor.
Myriomorphoskoop, m. gr. (vgl. m y r i a d e)
spiegel, die ontelbaar vele beelden vertoont,
z. v. a. k a 1 e i d o s k o o p; – myrionfmiseh,
adj. duizendnamig, eig. tienduizendnamig; –
myriophfllisch, adj. Bot. duizendbladerig; ---
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myrioph^llum, n. z. v. a. m i 11 e f o 1 i u m; —
myriopóden, pl. duizendvoeters; — myrioráma,
eig. tienduizendzicht, een door B r e s te Parijs
uitgevonden kunstwerk om afzonderlijk geschil
landschappen tot vele nieuwe samen te-der
stellen; — myriothékisch, adj. Bot. met duizenden zaaddoosjes.
Myrísma, n. gr. (van myrídzein, zalven,
myron, zalf) zalf ; — myrisme, n. insmering,
inzalving, smeerkuur ; — myristica, f. planten
waartoe de notemuskaatboom (M.-geslacht,
moscháta) behoort; — myristicine, f. muskaatkamfer, eene kristallijne massa, die zich uit
aetherische muskaatolie afzet.
Myrmecia of myrmekia, pl. gr. (v. myrméx,
mier) Med. soort van wratten in de handpalmen
en voetzolen, die als een mierenhoop dicht bij
elkander staan; — myrmecisme, n. en myrmekiásis, f. krieuwelziekte, jeukziekte, waarbij de
lijder eene gewaarwording heeft, alsof er mieren
over zijn lichaam kruipen; — myrmecieten, pl.
versteende mieren; — myrmekophaag, m. mie
-rent.
Myrmidónen, m. pl. gr. (Myrmidones, naar
Myrmidon, zoon van Zeus en voorvader van
Achilles, genoemd, of van 't gr. myrmëx, mier,
omdat zij, zooals de sage luidt, uit mieren waren
voortgesproten) volksstam in Thessalië, onder
de heerschappij van Achilles.
Myrobalánus, f. pl. myrobalánen, gr. (sing.
myrobálanos, f. van myron, zalf, en bálanos,
eikel) zalfnoot, b e h e n n o o t, z. a. (lat. glans
unguentaria) gedroogde, op pruimen gelijkende vruchten uit Voor-Indië, deels in suiker ingemaakt als confituur, deels als afvoer
gebruikt; —-midel(purg n)
myroloog, m. zalf- of balsemkenner; ook bal
bereider; — myróma, n. z. v. a.-semngrof
m y r i s m a; — myronzuur, n. Chem. glucoside (suikerverbinding), in de zaden van bruine
mosterd aan kalium gebonden voorkomende
als myronzure kali; — myrosine, f., een ferment in
mosterdzaad voorkomende; — myropóla, m.
gr. een handelaar in balsems; — myrosis, z. v. a.
m y r i s m e; — myrospermum, n. balsemzaad,
Bene tot de familie der papillionaceën behoorende plantensoort; — myrothèca, f. zalfdoos;
— myrothecium, n. balsemdoosje; oneig. rede
sieraden; — myrox ion n. balsemhout-kunstige
= myrospermum.
Myrrhe, Mirre, f. (gr. myrrha; hebr. mor,
arab. moerr, van 't hebr. mar, arab. moerr, bitter,
van marra, bitter zijn) bitter, welriekend en
geneeskrachtig gomhars van een struik in
Arabië en 0. Afrika (Balsamodendron myrrha).
Myrsa, liever M i r z a z. aid..
Myrsen, naam van het meerschuim in KleinAzië, waar het voornamelijk bij Kiltsjik gevonden wordt; de naam is van tataarschen
oorsprong en het woord m e e r s c h u i m
schijnt daaruit door de volksetymologie gevormd te zijn.
Myrt, Mirt, m. gr. (myrtos, lat. myrtus, f.)
myrteboom, een bekend altijd groen gewas,
bij dichters het zinnebeeld der liefde; — myrtus

MYTHOS.

piménta, f. lat. pimentboom; — Myrtëa, f. rom.
Myth. bijnaam van Venus, aan wie de m y r t
geheiligd was; — myrtèën, f. pl. myrteplanten,
myrteachtige gewassen; — myrti f olies, a, uan,
adj. lat. Bot. myrtbladerig; — myrtillus, Bot.
myrteachtig.
Myrtis, z. ond. m y i e t e n.
Myrtochilides of myrtochila, pl. gr. (van
m Orton, kittelaar, en cheilos, lip) de inwendige
schaamlippen, die in de nabijheid van den
kittelaar gelegen zijn.
M^stax, m. gr. ruimte tusschen den neus en
de bovenlip; baard aan de bovenlip, knevel
(vandaar het fr. moustache).
mystisch, mystíék, adj. gr. (mystikos, é, ón,
van myein, zich sluiten, toedoen, inz. de oogen
en den mond) geheim, geheimzinnig, verborgen, donker, in het duister gehuld; — e e n e
mystische persoon, z. v. a. rechtspersoon; — mystiek, f., mysticisme, n. het geloof aan de mogelijkheid eener onmiddellijke
vereeniging der ziel met het goddelijke wezen
en het hartstochtelijk streven naar deze ver
(gr. mystagógós) ge--enig;—mystao,.
heimnisleeraar, inwijder in de geheimenissen
of mysteriën; — iron. uitkramer van geheimen;
— mystagogie, f. voorbereiding tot geheimenissen
of mysteriën en inwijding daarin; ook wel inleiding in de christelijke geloofsleer; — mysterium of mysterie, n. (gr. mysterion), pl. mysteria
of mysteriën, geheimenis, verborgenheid des
geloofs, bovennatuurlijke waarheid, bij de
oude Grieken de godsdienstleer, die voor het
volk geheim gehouden werd en met velerlei
gebruiken en plechtigheden gepaard ging, inz.
de eleusinische (z. aid.) mysteriën
te Athene; in de middeleeuwen een soort van

geestelijke tooneelspelen, welke tooneelen voorstelden, die aan de gewijde geschiedenis, inz.
aan het lijden, de opstanding en terugkeer
van Christus ontleend waren (vgl. mo r a 1 it e i t e n); — mysterieus (fr. mystérieux), geheimvol, geheimzinnig, raadselachtig; —mysteriosophie, f. gr. geheimniswijsheid, kennis der
verborgenheden; — mysticus, m. vriend van geheimenissen, geheimweter, geheimkramer; —
mystificeeren, gr. lat. (mysti f icáre, fr. mystifier)
foppen, beethebben, lichtgeloovigen bij den
neus hebben en belachelijk maken; — mystifieatie (spr. tie=isie), f. fopperij, misleiding der
lichtgeloovigen; door allerlei voorspiegelingen
bewerkt bedrog.
Mytacfsme, n. gr. (mytakismós, v. my (spr.
mu, gr. naam der letter M), menigvuldig en
verkeerd gebruik der M, het emmers, zie m u.
Mythos, m. gr. (mythos, oorspr. in het alg.:
woord, rede, vertelling) of mythe,,. verdichtsel,
volksoverlevering, s a g e, opgesierd verhaal
van goden en helden der oudheid; — mythisch,
adj. (gr. mythikos, é, án) verdicht, fabelachtig,
ende, daarmede
de overlevering of sage betreffende,
overeenkomstig; — mythificeeren, gr.-lat. tot
eene sage maken, in sage of verdichting veranderen of als zoodanig behandelen; — mythograaf, m. schrijver van overleveringen of sagen,
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legendenschrijver of verteller; — mythographie,
f. schriftelijke vervaardiging van sagen; —
mytholoog, m. (gr. mythologos) kenner of leeraar
der sagen, der overleveringen, navorscher der
oude goden- en heldengeschiedenis; — mythologie, f. godenleer, fabelleer, fabelgeschiedenis,
leer van de fabelachtige godheden en halfgoden
of helden der oudheid; — mythológisch, adj.
f abelkundig ; — mythologiseeren (spr. s = z),
fabelmatig of in den geest der fabelleer behandelen of verklaren; — mythopoeie, f. (gr. mythopoia) fabel- of sagenverdichting, dichterlijke
behandeling der sagen; — mythotheologie, f.
verbinding of samensmelting van de sagenleer
met de godsleer.
Mytulieten, m. pl. (van gr. mytilos, lat. mytilus, myticluus, mossel) versteende mossels.
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myurisch, gr. (moeros, van mys, muis, en
oerá, staart) een muizenstaart hebbende of
daarop gelijkende; — myurus pulsus, m. Med.

zwakke, maar zeer snelle pols.
Myxa, f. gr. slijm; — myxa, pl. of myxae,
zwarte borstbeziën, z. v. a. s e b e s t e n; —
myxódes, gr. (van myxa, slijm) Med. slijmachtig; — myxoedeem, n. gr. eigent. slijmzwelling, ziekte die 't gevolg is van afsterving der
schildklieren, z. v. a. kachexie pa chydermique;
— myxóma, n. gezwel in het slijmweefsel (aan
speekselklieren, den balzak enz.); — myxorrhaea, f. slijmvloed; — myxosarkóma, n. slijmachtig vleeschgewas, slijmpoliep.
Myzogazometer, m. toestel om proeven met
verschillende gassoorten te nemen.

L^
N. als getalteeken: gr. (v') = 50 en (,v) =
50,000; lat. (N.) = 90, somtijds ook = 900;
fY. = 90000, somtijds ook = 900000; — in
handschriften en op latijnsche monumenten de
verkorting van nomen, numerus, neutrum, nominativus, z. ald. ; ook van natus, geboren,
ne /as,
as, de slechte, zondige, nobilis, edel, adellijk, nomine, in naam van, numini, aan den
God, nuptiae, huwelijk; — N. afkorting van
Noord; — N. (in de wiskunde) onbepaald getal; (in den handel) netto, zuiver; — n. Gram.
= neutrum, onzijdig; — N. of Nom. = nominativus, z. aid. ; — N., N°. of Nro. = numero,
z. ald.; — Nah. = Nahum (het bijbelboek); —
Nat. = nationaal; — N. B. of NB. z. nota

1 = niobium; — Ni = niccolum, nikkel; — No =
norium; — N. als muntteeken voor Frankrijk: .

Montpellier.
Naamaz, z. n a m a z.
Naan, m. (fr. nain) dwerg.
Nabab, m. fr. z. n a b o b.
N. ab Es., bij natuurwetensch. namen afk.
voor C. G. Nees ab Esenbeck (gest. 1858).
Nabi of nabhi, m. hebr. z. v. a. p r o f e e t.
Nabob, m. (ontstaan uit het arab. plur.
noewwáb, van den sing. ndifl , plaatsbekleeder,
stedehouder, van naba, iemands plaats bekleeden) indische stedehouder, bevelvoerder
in Indië; rijk beambte der eng. -oostind. compagnie; oneig. zeer rijk man, inzonderheid die

bene; — N. B. of N. Br. = noorderbreedte; — in Indië zijn groot vermogen verworven heeft.
N. C. = nuovo of nostro conto, it. nieuwe of
Nabotheiers, pl. slijmblaasjes op het slijmvlies

onze rekening, z. conto ; — N. C. of N. Ct. _
Nederlandsch courant, Nederl. gangbare munt;
— n. C. of n. Chr. = na Christus; — Ned. _
Nederlandsch; — Neh. = Nehemia (het bijbelboek); — N. H. = New-Hampshire (in NoordAmerika); — N. H. M. = Nederlandsche handelsmaatschappij ; — N. K. — no7maalkaars,
z. a. ; — N. J. = New-Jersey (in N.Amerika) ; —
n. 1. of N. L., z. non liquet; — N. M. (in almanakken) = nieuwe maan; — n. m. = nova
moneta, nieuwe munt; ook = namiddag; —
N. N. = nomen nescio, z. aid. ; ook = non nominandus, niet te noemen (persoon); ook =
notétur nomen, z. aid. ; — Not. publ. caes jur.,
z. ond. n o t a r i s ; — Nov. = November ; —
N. S. = naschrift; nieuwe stijl, ook fr. noire
Seigneur, onze Heer (Jezus); — N. T., z. novum
testamentum; — nto., z. netto; — N. V. = Nieuw
Verbond; — Num. = Numeri (het 4de boek
van Mozes); — N. W. S. = Nederlandsche werkelijke schuld; — N. Y. = New-York (in N.
Amerika). — Chemische teekens zijn: N =
nitrogenium, stikstof; — Na = natrium; — Nb
BRAMERG- ZONDERVAN.

van den baarmoederhals, geheeten naar dr.
Naboth (± 1700).
Nacarat, n. fr. (spr. —rá; sp. en port. nacarado,
van nacar, pare-lmoerschelp, parelmoer, parelmoerkleur, V. 't arab. nakar, uitgehold, noekrat, kleine ronde holte, v. nakara, uithollen)
helderrood, in het oranjegeel vallend; — nacarat
de boorre (spr. boer') geitenhaarrood; — nacre,
U. (eig. f.) fr. parelmoer; — nacré, parelmoerachtig, als parelmoer; — nacriet, n. mineraal
van levendigen parelroerglans.
Náechere, pl. it. (nacchere, v. gnacchere,
spr. njakkere) handklappers = c a s t a g n e tten; vgl. nakara.
Nacre, z. ond. na carat.
Naczélnik, m. poolsch (spr. natsjél—; v. na,
aan, en czolo, voorhoofd, spits, dus eig. iemand,
die aan de spits, aan 't hoofd staat) aanvoerder,
bevelhebber, veldheer.
Nadab, m. opperpriester bij de Perzen.
Nadeshda, f. russ. (spr. nad jesjda) eig. hoop;
russ. vrouw. doopnaam; als verklw. Nadja,

Nádjenka, Nadine.
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Nadir, n. arab. (nader, na ir, tegenoverlig- koer, trompet, v. nakara, uithollen) turksche
gend, v. nazara, aanzien; eig. wat tegenover houten pauk of keteltrom.
Nakib, m. turk.-arab. (v. 't arab. nakaba,
het zenith ligt) Geogr. voetpunt, tegenover
het zenith (z. aid.).
Nadiri, m. rekenmunt in Perzisch-Georgië,
ongeveer = 1 gld. 10 ct.
Nadsirátel, m. russ. (van nadsirátj, het toezicht hebben) opzichter, inspecteur.
Naëma, Naèmi, f. hebr. naam: de lieflijke.
Namie, z. nenie.
naevus, m. lat. Med. moedervlek; pl. nevi,
moedervlekken.
Nafiri, naam eener ind. trompet.
Nail, m. arab. vrijwillig gebed van den
Mohamedaan.
Niig., bij natuurwetenschappelijke namen afk.
voor K. Nágeli (gest. 1891).
Niga, m. half goddelijke slang, in het ind.
volksgeloof, vijand van de Garuda's.
Nagáeka, f. russ. (v. nagdj, naakt, bloot)
zweep, knoet.
Nagelfluhe, f. zekere rotssoort in Zwitserland
(in de Alpenstreek), door klei of jaspis verbonden losse steenklompen.
Nagor, m. schoone soort van antilopen in
Afrika.
Nagyagiet, n. hongaarsch gouderts.
Nahia, f., pl. nahia's of nahiën, districten,
waarin Montenegro is verdeeld.
Nahum, m. hebr. naam: de trooster, een der
12 kleine profeten in het Oude Testament.
Nahusia, f. Bot. foksia, fuchsia.
Naib, m. turk. (arab. náyib, z. n a b o b)
plaatsbekleeder, geestelijke bijzitter in de gerechtshoven; schrijver van eenen m o 11 a;
ook dorpsrechter.
Nalde, f. gr. (nags, z. v. a. nakas, z. n a j a d e)
N. H. waterslangetje, eene soort van zeer teedere waterwormen.
Half, adj. fr. (spr. na-Iéf ; van 't mid.lat.naivus, ontstaan uit het lat. natives, a, um, aan
natuurlijk) natuurlijk, ongekunsteld,-geborn,
ongedwongen, ongezocht, onbevangen, open,
openhartig, trouwhartig, onschuldig, eenvoudig,
argeloos; - naiveté, fr., naiveteit, f. natuurlijkheid, natuurlijke openhartigheid, beminnelijke eenvoudigheid, onschuld, trouwhartigheid, ongedwongen aardigheid enz.
Nail, n. eng. (spr. Meel; eig. nagel, spijker)
verouderde maat van 0,057 M. ; ook gewicht
van 8 pond of 3,629 KG.
Nair, m. noord. Myth. schim of schaduw van
eenen overledene, spook.
Nairen, m. pl. krijgshaftige kaste der Hindoes
op de kust van Malabar.
Naissanee, f. fr. (spr. nèssáiïs' ; v. naare =
lat. nasci, geboren worden) geboorte, afkomst,
geslacht, oorsprong.
Naiveteit, z. ond. n a 1 f.
Naja, f. soort giftige brilslang.
Najáden, f. gr. (Naiás, pl. Naiádes, van
náein, vloeien) Myth. water- of riviernimfen, z.
n y m p h.
Nákara, f. perz. (nakárah; arab. nákir, ná-

doorgraven, doorzoeken) aanvoerder, bevelhebber; - nakib-el-esjraf, m. aanvoerder der
sjerifs, die de vaan (s a n d s j a k-s j e r i f)
van den Profeet uit het keizerlijk paleis naar
het leger draagt.
Nalira, m. russ. kwabaal, puitaal, aalrups
(Gadus iota).

Naliwka, f. russ. (v. na, op en liwát^j' ;t?
gieten ; dus eig. opgietsel)
jn,
wi likeur van
bessen of vruchten.
Namaz, n. perz. (namáz, gebed, v. 't sanskr.
naraas, vederbuiging, aanbidding, v. nam zich
buigen) gebed der Turken, dat zij vijfmaal
daags moeten verrichten, n.l. bij zonsopgang,
op den middag, tegen den avond, bij zonsondergang en des nachts om 2 uur; - nama sjiak,
m. gebedsteen, een op den openbaren weg opgerichte steen, waarbij de vrome muzelmannen
hun gebed doen.
Nan, bij de Laplanders de naam der gewone
vliegen, die zij als geesten beschouwen en als
amulet bij zich dragen.
Nandoe, m. amerikaansche struisvogel.
Nangka, m. mal. boom op Java, waarvan de
vruchten alg. gegeten worden.
Nanking, nankin, of nanquin, n. oorspronkelijke chineesche, zeer dichte, geelachtige
katoenen stof (naar de gelijknamige chin. stad
geheeten); - nankinét of nanquinét, n. op nanking gelijkende, maar fijnere katoenen stof.
Nanna, f. noor. Myth. gemalin van B a l d e r
(z. aid. ; eig. de stoute, moedige, v. 't ijsl. nennac,
wagen); zij stierf uit smart over zijnen dood.
Nannétte of Na(n)nón (spr. - h) f. Antje,
de fr. vorm, zooals Nanny de eng. vorm, van
den naam A n n a.
Nanoen, m. namiddag.
Nanquinet, z. n a n k i n e t.
nanes, a, um, adj. lat. Bot. dwergachtig, laag.
Napaeén, f. pl. gr. (Napaiai, van napè, wouddal) dalnimfen, z. n y m p h.
Napal of napaul, m. N. H. bengaalsehe
fazant met blauwe horens op den kop.
Napelseh geel, napelsehe aarde of g i a 11 or i n o, it. (spr. dzall-; vgl. g i a 11 o) vuur
zeer duurzame goudkleurige verf--bestndig,
stof (naar de stad Napels, waar zij in den vorm
eener aardachtige korst wordt aangetroffen); napelsche ziekte (fr. mal de Naples), venerische
ziekte.
Naphtha, f. gr. (v. 't chald. naphtha, arab.
na/th, ni/th, v. na f atha, kokend opwellen) bergbalsem, steenolie, vloeibare, zeer vluchtige aardolie, motorbenzine, petroleumspiritus, vlekkenwater, 1 i g r o i n e, z. a.; wordt uit de ruwe
benzine bereid; - naphthaline, f. in het steenkolenteer voorkomende koolwaterstof; - naphteen, n. koolwaterstof, die in ruwe petroleum

wordt aangetroffen.
napi f ormis, adj. lat. Bot. raapvormig.
Napisten, pl. scheldnaam der aanhangers
van de russische partij in het nieuwe Grieken-
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land (naar een nar, Napas geheeten, te Naupli, tijdens den president Capo d'Istria).
Napoleon, m. gr. (v. nápos, nápè, wouddal,
en león, leeuw) manse.: de dalleeuw; - napoleomanie, f. hartstochtelijke vereering van Napoleon; - napoleon d'or of enkel napoléon, m.
eig. gouden napoleon, fr. goudmunt = 20 francs
of 9 gld. 50 ets. waarde; - napoleonide, m. nakomeling of bloedverwant van Napoleon; napoleonisme, n. fr. Napoleon's regeeringsbeginselen en de gehechtheid daaraan; - na
aanhanger van Napoleon =-poleníst,m.
bonapartist.
Napolitaine, f. fr. (v. napolitain, napoli
Napoli, Napels) te Rheims ver -tansch;i.
wollen stof voor mantels en omslag--vardige
doeken; ook een verfrisschende drank van
sinaasappels.
Nappeuse, f. fr. (spr. napeut') met stoom
verhitte, van buiten met vele stalen naalden
bezette ijzeren trommel, die de wol droogt en
in watten verandert.
Narángistan, m. perz. (van narang, nu randsj,
oranjeappel, en stán, oord, plaats) perzische
oranjerie.
Naree, f. gr. (nárkè) Med. verdooving, ver
kramp-, sidder- of trilrog-stijvng;N.H
(Torpedo naree); – nareelne, f. in opium ver
plantaardige base, in 1832 door Pelletier-vate
ontdekt.
Narcissus, Nareis, m. gr. (nárkissos, zoo men
wil van narkán, verstijven, bedwelmd worden,
wegens den bedwelmenden geur der bloem;
perz. narg•s, arab. nardsjis, de narcis) Myth.
een schoon jongeling, die, toen hij voor het
eerst zijn eigen beeltenis in het water zag, zoodanig op zich zelven verliefde, dat hij door dien
hartstocht als verteerde en door de godin in
de naar hem genoemde bloem, de n a r c i s, f.
veranderd werd; vandaar ook een met zich
zelven ingenomen, op zich zelven verliefd jongmensch ; – nareissino, m. it. (spr. –tjies-síno)
karakterrol van den onnoozelen bloed in de
ital. pantomimen; – nareitine, f. brakingverwekkende stof uit de bollen van de waternarcis.
Narcoticum, z. n a r k o t i c u m.
Nardus, f. lat. (gr. nárdos; hebr. nérd, arab.
nardfn, nárdfn, perz. nard, nárd, oud -perz.
narda, v. 't sanskr. nalada, eig. de geurgevende,
geurige, v. nala, geur, en da, gevend, van dd,
geven) naam van verscheiden welriekende gewassen, inz. de lavendel en de bergvaleriaan;
vandaar de n a r d u s-o 1 i e; – Hooglied, 1,
12; 4, 13; Marc. 14, 3.
Nargileh, f. turk. turksche waterpijp om uit
te rooken, bij welke de rook door middel van
een lange slang aan de pijp door water gaat,
sjoeboek (vgl. h o o k a).
Narke, z. n a r c e; – narkósis, f. gr. (v.
narkoen, verlammen, verdooven; vgl. n a r c e)
Med. verdooving, ongevoeligheid; – narkotleum, n. of narkotisch middel, pl. narkotika,
bedwelmend, slaapverwekkend middel; – narkotine, f. ook o p i a a n, eene der organische
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zoutbasen, het opium, in Indië gebruikt als
middel tegen de koorts; – narkótiseh, adj.
verdoovend, bedwelmend, slaapwekkend,krampstillend; - narkotiseeren, (spr. s= z) verdooven,
bedwelmen, door narkotische middelen in slaap
maken; - narkotisatie (spr. za-tsie) of nar kotiseering, f. bedwelming, verdooving, het in
slaap maken; – narkotisme, n. toestand der
verdooving.
narrabel, lat. (narrabdlis) vertelbaar, te vertellen; – narráta, n. pl. lat. (v. narráre, ver
vertellingen, verhalen, de aangevoerde-halen)
nadere omstandigheden van een voorval; –
narrata re f éro, ik verhaal (maar) wat verteld
is (vgl. relate. re f ero) – narràtie (spr. t = ts) f.
(lat. narratio) vertelling, verhaal; – narratief,
adj. later lat. vertellend, in den vorm eener
vertelling; – narrator, m. lat. verhaler, verteller.
Nárthèx, m. gr. of nartheelum, n. lat. zaifof balsemdoos; Med. spalk tot verbinding
van beenbreuken; Arch. smal voorportaal eener
kerk; – nartheeium, n. Bot. cipelgras.
Narwal, m. (zw. en deensch nahrvall, ijsl.
náhvalr, eng. narwhale, fr. narval; van nar,
neus, lat. hares, of wel van 't ijsl. nar, na, lijk,
wegens de witte huidkleur, en wall, eng. whale,
ijsl. hvalr, walvisch) zee-eenhoorn (Monodon
monocéros), walvischachtig dier in den noordel.
Atlantischen oceaan, met twee lange tanden
in de bovenkaak, waarvan doorgaans éen afbreekt en dus slechts een overblijft.
nasaal, (spr. s=z) adj. (nw.lat. nasális, v.
't lat. nasas, neus) tot den neus behoorend, n asaal, b. v. nasaalklank, nasaal1 e t t e r, neusklank, neusletter, toon, die door
den neus wordt voortgebracht; – nasaleeren,
van een neusklank voorzien of doen vergezeld
gaan; – nasalia, n. pl. Med. snuif- of niermiddelen; – nasal ofnasard, n. fr. (spr. nazár) orgelregister, dat eene soort van neusgeluid geeft,
ook nasát en nasatfluit geheeten; – nasarde, f.
knip voor den neus; – nasardeeren, (fr. nasarder), een knip voor den neus geven, hooreen, bespotten.
Nasara's, pl. vierkante, kleine turksche zilvermunten.
Naseále, n. nw.lat. Chir. penseel, wiekje ten
gebruike van den chirurg.
Naseéntie, (spr. t = ts) f. lat. (nascentia, v.
nasci, geboren worden) geboorte, het ontstaan;
– Naselo of Natio, f. bij de Romeinen eene godin,
die de barende vrouwen bijstond en haar beschermde; – naseiturus, m. barb.lat. kind in
het moederlijf; – nasciturus pro jam nato
habétur, Jur. de lichaamsvrucht wordt (ten
opzichte der rechten) als reeds geboren mensch
beschouwd; – nascuntur poëtae, hunt oratores,
men is dichter van nature, men w o r d t redenaar; – non fit poëta, nascitur, z. ond. f i t.
Nasi, jay. en mal. z. ond. b r a s.
Nasir, m. arab. (názir, partic. van nazara,
aanzien, aanschouwen, voor iets zorgen; vgl.
n a d i r) turksch ambtenaar, opziener (inspecteur), ook gerechtspersoon.
Nasirseérs, z. Nazireeërs.
-

;
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Naso, m. lat. (v. nasus, neus) grootneus;
ook oudrom. familienaam, b. v. van den bekenden dichter Ovidius.
Nássi, m. hebr. voorzitter van het sanhedrin.
Nassib, turk. (arab. nasib, deel, lot, van
nasaba, zetten, vaststellen) noodlot, dat in het
boek des hemels staat opgeteekend.
Nasslédnik, m. russ. (v. na, op of na, en
sslódowatj, volgen) eig. opvolger, erfgenaam;
inz. de russ. kroonprins, grootvorsttroonopvolger; vgl. c z a r é w i s c h; — nasslédnitza, f. gemalin van den kroonprins, grootvorst-troonopvolgster van Rusland.
Nasta, z. n a t a.
Nastrand of Nastrond, m. oudn. (v. na, of
nar, lijk, en strónd, strand) Myth. Doodenstrand,
eene plaats in N i f 1 h e i m of de noorsche hel.
Nasturtium (spr. ti=tsi) n. lat. (voor nasitortium, v. nasus, neus en torquére, kwellen,
dus eig. neusplagen, omdat het sap in den
neus niezen en branding veroorzaakt) breedbladerige kers, bron- of waterkers ; — n. officinale,
de gewone waterkers; — n. indícum, indische of
spaansche kers.
Nasütus, m. lat. (v. nasus, neus) een grootneus ; neuswijze, wijsneus ; — nasutnlus, m.
neuswijs ventje.
Nata, f. lat. dochter (vgl. n a t u s).
Nata, natta of nasta, f. (v. 't gr. nastós, è, ón,
volgestopt, dicht, stevig, v. nadssein, vastdrukken) Med. spekbuil, groot vleeschachtig uitwas,
inzonderheid aan den nek en den rug.
nataal, adj. lat. (natalis, e, van natus, geboorte, v. nasci, geboren worden) de geboorte
betreffende of daartoe behoorende; — dies natalis, z. ond. d i e s; — natáles (scil. dies), ook
natalicia, natalicién, pl. geboortedagen, geboortefeesten, verjaardagen; in de R. Kath. kerk
de sterfdagen der heiligen en martelaars;
levensblijde.
-Natl,vr.nm:de
Natagai, m. god der Tataren, dien zij voor
den heer en schepper van de aarde en alle
schepselen houden.
Natales, Natalia, natalicia, z. n a t a a 1.
natans, lat. (v. natare) Bot. zwemmend,
drijvend; — natátie (spr. tie—Isie) f. lat. (natatio,
V. natáre, zwemmen) het zwemmen, zwem
pl. lat. zwemvogels. -oefnig;—atr,
Natchitoches, f. (spr. netsjtitótsjes) fijne soort
van snuiftabak van de stad N a t c h i t o c h e s
in den staat Louisiana in Noord-Amerika.
Nathan, m. hebr. (van náthan, geven) mansn.:
de gave Gods of de door God gegevene; —
Nathanáel (van él, God) mansn.: Godsgave,
fig. oprecht mensch, zie Joh. 1, 48.
Natie (spr. t = ts) f. (v. 't lat. natio, d. i. eig.
geboorte, van nasci, geboren worden; dan
geslacht, enz.) volk, volksstam; meer bepaald
duidt n a t i e eene overeenkomst van oorsprong, de inboorlingen (naturels) van een land
aan, terwijl v o 1 k enkel de betrekking van
samenleving onder dezelfde wetten, al de inwoners van een land beteekent; — nationaal
(spr. t=ts) adj. nw.lat. wat tot eene natie behoort, haar eigen is, volksmatig; vandaar
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nationaal karakter, volksaard, volksgeest, volksdenkwijze, de aan eene natie eigen wijze van
denken, z. ook nationaliteit; — nationaal convent, n. of nationale conventie (spr. — Isie)
f. vergadering der volksvertegenwoordigers in
Frankrijk van den 2lsten Sept.1792-26 8ten Oct.
1795, welke Frankrijk tot eene republiek ver
nationale dracht, volks- of landskleedij;-klarde;—
— nationaal leest, volks- of landsfeest; — nationaal
geld, landsgeld, het bij een volk of in een land
algemeen gangbare geld; — nationale garde, f.
burgerwacht, schutterij, landweer; — nationale
industrie, volks- of landskunstvlijt; — nationaal liberalen, pl. politieke partij in Duitschland, die
in de eerste plaats streeft naar Duitschlands eenheid en handhaving van de vrij zinnige beginselen;
— nationale hymnen, pl. f. volksliederen; — nationale kleuren, pl. de vlag van het land; — nationale literatuur, f. gezamenlijke letterkundige
voortbrengselen van eene natie; — nationale
a economie, f. lands- of staathuishoudkunde; —
nationale representant, m. volksvertegenwoordiger; — nationale schulden, landsschulden; —
natianaal theater, n. vaderlandsch tooneel, landstooneel; — nationale troepen, leger van 's lands
ingezetenen, inheemsche troepen; — nationale
vergadering, vergadering van volksvertegenwoordigers; — nationaliseeren, (fr. nationaliser)
of naturaliseeren, (spr. s=z) tot burger maken,
in eene natie als lid, als burger opnemen, het
burgerrecht, inboorlingsrecht geven of verkrijgen; ook tot een voorwerp der gansche natie
of nationaal maken; — nationaliseering of nationalisatie, (spr. s=z en ti en tie als Isi en Isie) f.
het burger worden, opneming in de natie, ver
burgerrecht; — nationalisme,-krijgnvahet
m. socialistische school, die tot stelsel heeft:
opheffing van den eigendom alleen voor onroerende goederen; — nationaliteit, f. volkseigenaardigheid, volkskarakter; — nationaliteitsbeginsel, n. in de nieuwere staatkunde
aangenomen en inzonderheid vroeger door
Napoleon III vertegenwoordigde grondstelling,
volgens welke ieder volk zelfstandig over zijn
lot behoort te beslissen en onafhankelijk van
andere staten zijne zaken te regelen; — nationicida, m. lat. volksmoorder; — nationicidlum,
n. nw.lat. volksmoord.
natie!, adj. lat. (nativus, a, um) aangeboren,
natuurlijk; geboortig, afkomstig; — natives, m.
pl. eng. (spr. nétivs) eig. inboorlingen; geboren
Amerikanen : aanhangers eener politieke partij
in de Vereenigde Staten, welke zich ter ver
voorrechten der inboorlingen-deignva
tegenover de vreemdelingen vormde, en die
er op aandrong, dat de ter naturaliseering
gevorderde tijd van verblijf van 7 tot 21 jaar
verlengd werd (daaruit ontstond in 1854 de
partij der k n o w n o t h i n g s, z. ald.); ook
engelsche (ingeborene, inheemsche) oesters; —
nativisme, n. het genoemde vijandig streven
der inboorlingen in N.Amerika tegenover de
vreemdelingen; — nativiteit, f. (lat. nativitas)
geboorte, geboortestond; geboortefortuin, geboortelot of stand der sterren op het tijdstip
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van iemands geboorte; vandaar i e m a n d s
nativiteit opmaken, zijn lot uit den
sterrenstand bij zijne geboorte voorspellen, zijn
h o r o s k o o p (z. aid.) trekken.
nationaal, nationaliteit, nationaliseeren enz.
z. ond. natie.
Natolië, n. (nw.gr. A n a d o 1 i, uit het gr.
anatólé, opgang, het oosten) Klein-Azië ; vgl.
Levant.
Natrium, natronium of s o d i u m, n., een element, is de metallische base der soda; - natrzne,
f. uit het vorige bereid, als waschmiddel ter
vervanging van soda in gebruik; - natriumaluminiumfluoride, Chem. kryoliet, ijssteen; - n.
bicarbonicum, dubbelkoolzure soda, o. a. ter bereiding van bruispoeder gebruikt; - natriumcalciumtrisilieaat, n. Chem. hoofdbestanddeel van
venster- en flesschenglas; - n. carbonicum, koolzure soda; - n. causticum, bijtende soda; - natriumeellulosexanthaat, n., z. v. a. v i s c o s e,
z.a. ; - natriumehloride, n. Chem. keukenzout;
- natriumcyanide, n. Chem. cyaankalium, geel
bloedloogzout ;-natriumhydrocarbonaat, n. soda;
- natriumhydroxyde, bijtende soda; - natrium
hyposulfiet, n. oude naam van natriumthiosulfaat (natriumsulfiet gekookt met zwavelbloem) ;
- natriumnitraat, n. natronsalpeter, C h i 1 i s a 1p e t e r, z. a., salpeterzure soda; - natriumsul
- n. sulphuricum,-fiet,n.zwavlgursod;
zwavelzure soda; ook glauberzout; - natriumzouten, pl. of natronzouten, komen in de natuuralgemeenverspreid voor en ontstaan meestal
door inwerking van zuren op koolzure natron;natrolíth, m. loogzoutsteen, sodasteen, aschzoutsteen, eene aan den z e o 1 i t h verwante
delfstof;-nátron of natronloog, n. is hetzelfde als
natriumhydroxyde, z. a.; - natron- j
glas, n. venster- of flesschenglas, zie n a t r i u mca1e i umtr i s i 1 i Gaat; - natronsalpeter, n.,
z. v. a. natriumnitraat; - natronveldspaat, n. natronzout, uit natriumaluminiumsilicaat bestaande; - natronzouten, n. sodazouten,
z.v.a. natriumzouten, z.a.
Natsjai, n. russ. (v. na, tot, voor, en tsjai,
thee) fooi, drinkgeld; als verklw. natsjajók, n.
fooitje, klein drinkgeld.
Natt., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Dr. J. Natterer (gest. 1843).
natta, z. n a t a.
natul, lat. adj. geboren; als subsi. m. zoon.
Natuur, f. (v. 't lat. natüra, van nasci, geboren worden, ontstaan) oorspronkelijke gesteldheid en inrichting, aard of aangeboren
wezen van een ding; geheel der eigen--heid,t
schappen van alle geschapen wezens, ook dat
van de geschapen wezens zelve, de wereld,
de zichtbare schepping; oneig. voortbrengende oorzaak der dingen of scheppende kracht,
de schepper zelf, b. v. de n a t u u r brengt
voort enz. ; - natura non facit saltüs, de natuur
maakt geen sprongen, d. i. gaat geleidelijk te
werk; - naturae convenienter vive, leef overeenkomstig de natuur; - naturam expellas
f urcáz tarnen usque reeurret, fr. chassez le naturel,
it revient au galop, de natuur gaat boven de
-
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leer; - contra nalüram, tegen de natuur, onnatuurlijk; - in natüra, in natuur, in den natuurlijken toestand; oorspronkelijk, in den oor
eersten, wezenlijken staat; bloot,-spronkelij,
naakt; ook van gelijke gesteldheid, dezelfde
soort en deugdelijkheid; - natura naturans, de
scheppende natuur; - natura naturáta, de geschapen natuur; - in rerum natura, in de natuur of het wezen der dingen, in de gansche
wereld; - natural, adj. eng. (spr. netsjerel)
natuurlijk, b. v. in Darwins theorie : natural
selection (spr. siléksjen), natuurlijke teeltkeus,
natuurkeus; - naturale, naturalmente, it. Muz.
eenvoudig, natuurlijk, zonder versierselen voor
te dragen; - con naturalezza, it. Muz. met natuurlijkheid, ongedwongenheid, eenvoud; - na
rekening, f. Kmt. rekening van klein--tura
handelaars over waren, die zij van elkander
leenen en later door gelijksoortige weder ver
natuurdienst, m. vereering der voor--goedn;
werpen in de natuur (boomen, vuur, hemel
als goddelijke krachten; - natuur -lichamenz.)
i n s t i n c t; - natuurhistorie, na--drift,.z
tuurlijke geschiedenis, f. eig. leer of kennis van
de veranderingen, die de gedaante van onze
aarde en de daarop levende schepselen hebben
ondergaan; gewoonlijk echter : kennis of de
beschrijving van de voortbrengselen der natuur,
dieren, planten en delfstoffen, hetgeen men
nauwkeurig met het woord n a t u u r b e s c h r ijV i n g zou aanduiden; - natuurgeneeskunde, f.
methode om alle ziekten te genezen door de
geneeskracht der natuur te bevorderen, dus
zonder geneesmidd. enz. ; - natuurkunde, natuurleer, f. z. p h y s i c a; - natuurphilosophie,
f. wijsbegeerte, die zich met de stoffelijke dingen
bezig houdt; - natuurproducten, n. pl. z. n at u r a 1 i ë n; - natuurrecht, n. eigenlijk recht,
dat met ons geboren wordt, in tegenstelling met
de kunstmatige, traditioneele en
historische rechten, die uitgevonden,
overgeleverd, historisch ontstaan zijn; - na
-turjk,n.gewd3hofaeling
van de voortbrengselen der natuur : het dierenrijk, plantenrijk of mineraalrijk; ook eene der
beide hoofdafdeelingen: het bewerktuigde (organische) en onbewerktuigde (anorganische)
natuurrijk; - natuursysteem, n. stelsel, leergebouw der natuurwetenschap; - natuurwet, f.
wet, volgens welke de natuur werkzaam is; naturalia, pl. (van naturális, e, natuurlijk)
de voorwerpen der natuur, zooveel mogelijk in
hun oorspr. toestand; - naturalia non sunt
turpia, sprw.: natuurlijke dingen zijn niet
schandelijk; - in puris naturalibus, in den natuurlijken toestand, zonder bekleeding, naakt,
moedernaakt; - naturaliën, pl. Jur. natuurlijke
gevolgen en eigenschappen van een reeds bestaand recht; ook z. v. a. natuurproducten,
natuurvoortbrengselen, nog niet door kunst veranderde lichamen der natuur, z. v. a. n a t u r a 1 i ë n, z. a. ;- naturaliënkabinetten,
pl. verzamelingen van natuurvoortbrengselen,
inz. van de meer zeldzaam voorkomende of
voortreffelijke in hare soort; - naturalis, e,
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adj. lat. natuurlijk; — naturaliseeren, (spr.
s=z) nw. lat. (fr. naturaliser) z. v. a. n at i o n a l i s e e r e n (z. aid.); van planten:
aan eene haar vreemde luchtstreek gewennen;
van woorden: in eene hun vreemde taal inlijven, opnemen enz. ;— naturalisatie, (spr. -za-tsie)
z. naturaliseering; — naturalisme,
n. natuurgeloof, natuurlijke godsdienst of de
stelling, dat God zich aan de menschen niet
anders dan middellijk of natuurlijk, niet door
onmiddellijke verkondiging van zijnen wil geopenbaard 'heeft, in tegenst. met s u p e rnaturialisme en openbaring; ook uit
kunst of wetenschap volgens-oefnigr
natuurlijken aanleg, zonder school of kennis der
regels; in de schoone kunsten de nabootsing
der natuur, streven naar de trouwste nabootsing
der werkelijkheid zonder verheffing tot ideaal; —
naturalist, m. belijder van den natuurlijken
godsdienst, verwerper der openbaring, natuurbelijder; natuurmensch, ongeleerd kunstenaar,
die zijne bekwaamheid niet aan onderwijs of
uit regels ontleend, maar die door zich zelven,
door oefening van zijn natuurlijken aanleg
verkregen heeft : uitsluitend naar natuurwaarheid strevend kunstenaar; — naturalísta, m.
sp. natuuronderzoeker, natuurkundige; — na
fr. natuurlijk, wat tot de natuur be--turel,adj.
hoort, daarmede - overeenkomt, daaraan eigen
is enz.; ongedwongen, ongekunsteld, n a i e f;
ook duidelijk, van zelf blijkend, zonneklaar;
niet willekeurig; — natuurlijke kinderen, kinderen, die buiten het huwelijk zijn geboren; —
naturel, n. fr. natuurneiging; natuuraanleg, aangeboren aard, neiging, vatbaarheid, gemoedsstemming, natuurgave; ook soort pruik; —
naturellen, pl. inboorlingen, vooral van de inheemsche kleurlingen in Zuid-Afrika; — naturiteit, f. nw.lat. ontstaan in de natuur; — na
geloof aan de zelfvoortbrenging-turisme,n.
der natuur.
Nauárch, m. gr. (nau-archos, van naus, schip
en árchein, heerschen) scheepsbevelhebber,
scheepskapitein; — nauarchie, f. scheepsbevel;
scheepsbestuur, het sturen; — naufragium, n.
lat. schipbreuk; — naufrageeren (lat. naufragáre) schipbreuk lijden; — naulum, m. lat. (gr.
naulon) scheepsgeld, veergeld; — naumachïe,
f. scheeps- of zeeslag, zeegevecht; inz. spiegelgevecht te water, zee- of waterkampspel bij
de Grieken en Romeinen; — naumachariën, m.
pl. strijders in de oude kampspelen, gew. ter
dood veroordeelde misdadigers.
Nauheimkuur, f. genezing te Nauheim, badplaats in Hessen-Darmstadt, a/d Taunus.
Naum., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. A. Naumann (gest. 1826).
Nauroez, m. perz. (v. naoe of noe, nieuw, en
roez, dag) nieuwjaarsdag der Perzen, bij de
dag- en nachtevening der lente.
nauséa, f. lat. (gr. nausia, van naus, schip)
zeeziekte; walging, onpasselijkheid, braaklust,
het braken; — ad nauseam usque, tot walgensof zatwordens toe ; — nauseëus, adj . (lat. nauseósus, a, um) walglijk.
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Nauskoop, m. gr. (van naus, schip, en skapeen,
zien) scheepsverrekijker, werktuig ter ontdekking van ver verwijderde schepen, in 1785 door
den Franschman Battimeau uitgevonden; —
nauskopie, f. scheepswaarzeggerij, ook kunst
om ver verwijderde schepen te ontdekken; —
nautiek, nautika, f. lat. (gr. nautikè, stil.
téchnë, kunst, v. nautikos, ë, ón, tot de scheepvaart behoorende, van nautés, schipper) scheepswezen; scheepvaartkunst of scheepvaartkunde;
— nautical, adj. eng. zeevaartkundig, b. v.
nautical books (spr. hoeks) zeevaartkundige
werken; — nautleus, m. scheepvaartkundige,
zeeman; — nautilus, m. (gr. nautilos) scheepssloep (Nautilus pompilius), zeker weekdier,
tot de koppootigen behoorende; de p a p i ernautilus, z. argonaut; — nautilieten,
m. pl. versteende nautilusschelpdieren; —
nautisch, adj. (gr. nautikós, ë, ón) scheepvaartkundig, tot de zeevaart of het zeewezen behoorende, daarop betrekking hebbende; — nautomanie, f. matrozenwoede, eene soort watervrees.
navaal, adj. lat. (navàlis, e, van navis, schip)
tot de scheepvaart of het zeewezen behoorende;
— navaal asylum, n. een gesticht te Londen ter
opvoeding van weezen van verdienstelijke zeeofficieren; — navale oorlog, zeeoorlog; — navaloráma, n. diorama, dat een zeestuk vertoont; —
navárch, m. z. v. a. n a u a r c h; — naviculair,
adj. (lat. navicularis, van navicula, klein schip)
scheepvormig; — navigàbel, adj. (lat. navigabilis,
e, van navigàre, varen) bevaarbaar, zeilbaar; —
navigàtie (spr. t=ts), f. (lat. navigatio) scheepvaart; ook stuurmanskunst; — navigatieacte,
scheepvaart- en zeehandelswet door Cromwell in 1651 uitgevaardigd, welke werd vastgesteld: 1) dat een vreemd schip geene andere
goederen naar eng. havens mocht voeren,
dan die bestonden uit de voortbrengselen des
lands, vanwaar het schip kwam; 2) dat zulk
een schip in de eng. havens gebouwd moest
zijn, en de bemanning voor twee derden,
benevens den kapitein, uit geboren of genaturaliseerde Britten moest bestaan; 3) dat geen
vreemd schip uit Engeland met nieuwe vracht
mocht terugkeeren, maar dat ieder engelsch
schip op zijne terugreis eene dubbele lading
moest voeren (in 1850 is deze acte opgeheven);
— navigator, m. zeeman, schipper, varensgezel.
Navaja;, f. sp. mes, dolkmes.
Navette, f. amandelvorm, een fantasievorm
van den geslepen diamant.
navránt, adj. fr. (van navrer, wonden, kwetsen, provenc. na f rar, v. oudhgd. nabagêr, ijsl.
na /ar,
ar, boor, naafboor) hartverscheurend, grievend, zieldoorborend.
Navy, f. eng. (spr. néewi) vloot; — navybills,
pl. scheepswissels, een staatspapier dat door
den Navy-board, een afdeeling der admiraliteit,
op crediet dezer laatste wordt uitgegeven.
Nazaal, nazardeeren, z. n a s a 1.
Nazar of nazer, m. (vgl. n a s i r) eig. ziener;
grootmeester of opper-intendant van den
,
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koning van Perzië, de opziener der koninklijke
domeinen, stoeterijen.
Nazarèner, m. (v. Nazareth, de woon
ouders van Jezus, thans N a z r a)-platsder
Christen, belijder van het chr. geloof, voorm.
benaming der Christenen door hunne bestrijders; inz. eene chr. secte in Palestina in de
2de eeuw, welke meende, de joodsche godsdienstplechtigheden met de voorschriften van
Jezus te moeten vereenigen; ook aanhangers
der (door Overbeek te Rome ingeslagen) godsdienstige richting in de nieuwere Duitsche schil
vandaar nazirenisme, n. deze school-derkunst;—
of richting zelve, vgl. Praeraphaëlieten.
Nazirwërs, Nazaroeërs, m. pl. gr. (v. hebr.
nasir, gewijde, v. nasar, en hisser, wijden) secte
onder de Joden, die zich levenslang of tijdelijk
aan den dienst van God wijdde en de gelofte
deed geen wijn te drinken, het haar te laten
groeien, geene dooden aan te raken, geen
vleesch te eten en dgl., Num. 6; — Nazireaat, n.
het Nazireeër zijn.
ne, lat. dat, niet enz. ; — ne bis in idem, z.
non bis etc. ; — ne exeat regno, lat. hij of zij ga
niet uit het rijk; in Engeland eene met deze
woorden beginnende wet, bepalende, dat men
het koninkrijk niet zonder toestemming der overheid mag verlaten; — ne quid nimis, z. nimis; —
ne recipiatur, z. ond. r e c i p i ë e r e n; —
ne quidem, niet eens, b. v. ne Jupiter quidem
omnibus placet, Jupiter behaagt niet eens aan
allen, kan het niet allen naar den zin maken.
Neánder, m. gr. (v. néos, nieuw, en anër, genit.
andrós, man) mansn.: nieuwman.
Neaníeuma, n. gr. jeugdige, onbezonnen,
moedwillige handeling; Log. gezwollen inleiding
eener redevoering.
Nebris, f., pl. nebriden, gr. (netiris, pl. nebrides,
V. nebrós, reebok) hertevellen als kleeding van
Bacchus en de Bacchanten; ook heeten nebriden de geneeskunst beoefenende A s k 1 e p i ad e n of priesters van M s k u l a a p, op het
eiland Cos (naar een hunner voorstanders
N e b r i s) ; — nebriet, m. aan Bacchus geheiligd, onbekend edelgesteente.
nebula, f. lat. nevel; — nebula cornéae, f. Med.
vlek op het hoornvlies, z. v. a. n e p h e 1 i u m;
— nebulI$, m. nw.lat. wolkenschilder, luchtschilder; ook teekenaar, die enkel vluchtig ontwerpt
en in zwakke omtrekken uitvoert; — nebulístiseh, adj. nevelig, wolkig, b. v. n e b u 1 i st i s c h te e k e n e n, zoo, dat enkel zwakke
omtrekken te voorschijn treden; in 't alg. nevelachtig, onduidelijk, onbepaald; — nebuleus,
adj. lat. (nebulósus, a, um) nevelig, mistig, dampig, bewolkt, donker; verdrietig, gemelijk; —
nebulosus, a, um, lat. Bot. rookgrauw; — nebulositeit, (spr. s=z) 1. (later lat. nebulositas) omwolktheid, omneveling; droevig, treurig, somber voorkomen.
nebulo, m. lat. (v. nebula, nevel, dus oorspr.
iemand, die nevel of damp maakt, windbuil)
deugniet, schurk, schelm, fielt, guit, boef,
choft, schoelje
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Necanee, m. eng. (spr. nikénnie) ind. blauwen witgestreept katoen.
Necàtie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v. 't lat. necàre,
gewelddadig of opzettelijk dooden) het dooden,
omhalsbrengen; — necatio hypercinatica, dooding door overprikkeling; — necatio privativa,
dooding door onthouding, b. v. van lucht,
spijs enz.
necessaire, adj. n. fr. (v. 't lat. adj. necessarius, a, um) het noodwendige, noodige, nood
nooddruft, inz. een kistje (etui),-zakelij,d
dat verschillende op reis dienstige voorwerpen bevat, reiskistje, reistasch; — necassario,
-a, it. Muz. noodzakelijk, d. i. om aan te duiden, dat eene partij of stem niet kan weggelaten worden, zonder de uitvoering te benadeelen.
Necessiteit, f. lat. (necessitas, v. necesse, noodwendig) noodzakelijkheid, noodwendigheid; —
in casum necessitátis, in geval van nood, bij
voorkomende noodzakelijkheid; — necessitas absolílta, onbepaalde, onvoorwaardelijke, volstrekte, onvermijdelijke noodzakelijkheid; — n.
gravis et urgens, dringende noodwendigheid;
— n. publica, openbare noodzakelijkheid of
behoefte; — n. non habet legcm, nood breekt
wet; — n. est durum telurn, woordelijk: de
nood is een hard schot, een harde worp
enz. ; moeten is een hard gelag, een leelijk
ding; — necessiteeren, nw.lat. (fr. nécessiter)
noodzaken, in de noodzakelijkheid brengen,
dwingen; — neeessitàtie (spr. tie = tsie) f. nooddwang, dwang.
Néchiloth of négiloth, hebr. algemeene benaming der blaasinstrumenten bij de Hebraeën,
zooals neginoth of neghinoth die van hunne
snaarspeeltuigen was.
nee plus ultra, lat. z. v. a. non plus ultra
(z. aid.).
Necro—, z. n e k r o—; — nectar, z. n e k t a r.
Nedoenja, nedinja, f. (rabbin. nédoenijáh) het
ten huwelijk meegebrachte goed van de bruid
bij de Israëlieten.
Nedsjdi, m. arab. paard en dromedaris van
edel ras.
Nef, f. fr. (v. lat. navis, schip) eerste
en grootste gedeelte eener kerk, dat zich
bij het binnentreden aan het oog vertoont,
het schip eener kruiskerk; bij dichters:
schip.
Nefándum, n. (v. 't lat. adj. nefándus, a, um,
v. tan, spreken) iets allerschandelijkst, afgrijselijks, waarvan men zelfs niet mag, wil of
kan spreken.
néf as, n. lat. (vgl. /as) onrecht, misdrijf;
as, met onook iets onmogelijks ; — per ne /as,
as,
recht, wederrechtelijk; — per tas et ne /as,
z. tas; — ne f arie, Jur. snood, schandelijk; —
ne f ariae nuptiae, huwelijk binnen bij de wet
verboden graden van bloedverwantschap; —
ne /asti dies, pl. bij de Rom. dagen, waarop
geene rechtspleging geschiedde, vacantie-dagen
bij de gerechtshoven.
Nefesj, f. hebr. ziel, ook grafsteen (waarin
de ziel huist).
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negando, negatie, negatief enz. z. ond.
n e g e e r e n.
negeeren, lat. (negare) ontkennen, loochenen,
opheffen, niet inwilligen, afslaan, weigeren; —
nego, ik ontken of loochen; nego consequentiam,
ik ontken de gevolgtrekking; negándo, loochenend, ontkennend, met of door ontkenning;
negàtur, het worde ontkend, geloochend, ook
afgeslagen; — negatie (spr. t=ts) f. (lat. negallo)
ontkenning, loochening; ontkenningswoord, het
neen; — negatief, adj. (lat. negativus, a, um)
ontkennend, eene ontkenning inhoudende, het
tegengestelde van p o s i t i e f; — negatief
beeld, n. Photogr. beeld, waarin het lichte
donker en het donkere licht is; vandaar het
negatief, een omgekeerd, oneigenlijk lichtbeeld,
met verwisseling van licht en donker, dat dan
tot verkrijging van een juist (positief) beeld
dient; — negatieve electriciteit, f. z. e 1 e c t r ic i t e i t; — negatieve grootheden, Algeb. ontkennende, van nul afgetrokken of in omgekeerden zin genomen grootheden, aangeduid
— negative, f. fr.
door het minusteeken
ontkennende stelling, ontkenning, weigerend
antwoord; — negativiteit, f. nw.lat. ontkennende
verhouding; actio negatoria of negativa, f.
lat. Jur. ontkenningsaanklacht ter ontzenuwing
der aanspraken of eischen van een ander op het
zakelijk recht van den klager.
Neger, m. (fr. nègre, sp. en it. negro, v. 't lat.
niger, zwart, sp. en it. negro, fr. noir) fem.
negerin,een(e) zwarte, moor of moriaan,
iemand, behoorende tot het menschenras, dat
in Afrika thuis behoort, met zwart gekroest,
fijn, wollig haar, smal hoofd, vooruitstekende
kaak- en reukbeenderen, ingetrokken kin, dikke
en inwaarts gebogen lippen, breeden en platten
neus, regelmatige tanden enz. ; — negrohead,
(spr. negrohed) eng. negerkop, soort geperste
pruimtabak, zeer zwart van kleur; ook negorel
genoemd; — negromaan, m. iemand, die een
overdreven vriend der negers is, met de negers
dweept; — negrophaag, m. eig. neger-eter, voorstander of verdediger van den negerslavenhandel; — negrophllus, m. half-gr. vriend der
zwarten, negervriend, iemand, die de vrijheid
der negerslaven wenscht.
Negery, z. n e g o r y.
Neginoth of neghinoth, z. ond. n e c h i 1 o t h.
negligeeren, lat. (negligére) en fr. (spr. neglizjéren; fr. négliger) veronachtzamen, verwaarloozen, verzuimen, niet achten of tellen, laten
varen, in 't vergeetboek stellen; — negléctie
(spr. t=s) f. lat. (neglectio) versmading, verwaarloozing, verzuim, vandaar in 't hgd.
neglecten- gelden, verzuimgelden, boeten wegens afwezigheid; — negléetor, m. later lat.
verzuimer, de nalatige ; — negligé, n. fr. (spr.
neglízjé) huis- of nachtkleeding, nachtgewaad,
ochtendjapon, kamerkleed; — negligéntie (spr.
t=ts) f. lat. (neglígentia) of fr. negligence, f.
(spr. neglizjáns') nalatigheid, onachtzaamheid,
zorgeloosheid, verzuim, verwaarloozing, slordigheid; — negligent, adj. (spr. neglizja') nala—

—
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tig, onachtzaam, verzuimend, zuimachtig, zornegligénte, it. (spr. neglidgeloos, slordig;
zjénte) Muz. onachtzaam, onverschillig, zonder
nadruk.
nego consequenliam, z. ond. n e g e e r e n.
Negory, negery', negerie, negari, f. (mal:
negara, nageri,negri; sanskr. negara, negari)
stad of aanzienlijk dorp, iedere verzameling van
eene gemeente vormende kampongs bij de
Maleiers; bij uitbr. stad of dorp in een onbeschaafde of halfbeschaafde streek; een afgelegen stad of dorp, waar men het onaangenaam
vindt; doodsche of vervelende plaats.
Negotie (spr. t=ts) f. lat. (negotium, pl.
negotia) fr. négoce, m. (spr. negós') werk, bedrijf,
handel, koopmanschap, handelsverkeer (n. 1.
van particulieren; van eenen Staat zegt men
c o m m e r c i e); negotiórum gestio, f. lat.
zaakvoering zonder last of volmacht (onderscheiden van mandatum); negotiórum gestor,
zaakwaarnemer, zaakvoerder; — negotiéeren
(lat. negoliári) of negoeiëeren (fr. négocier)
onderhandelen, verhandelen, handel drijven of
zaken doen, in wissels, effecten, actiën enz.
handelen; ook bezorgen, verschaffen, b. v.
eene som gelds; leeningen sluiten, staatspapieren aan den man brengen; tot stand brengen,
bewerken, b. v. een huwelijk; — negociábel,
adj. (fr. négociable) verhandelbaar, omzetbaar, van wissels, staatspapieren enz. ; — negociabiliteit, f. barb.lat. verhandelbaarheid, omzetbaarheid; — negotiánt (spr. ti=tsi) lat. (negoíians) of negoeiant, fr. (spr. negozjan) m. koopman, handelaar, handeldrijver in 't groot; —
negotiantisme, n. nw.lat. handelsgeest; — negoeiátor, m. lat. groothandelaar, inz. geldhandelaar (bankier); — negoeiateur, m. fr. onderhandelaar, bemiddelaar, bewerker, inz. in staatsaangelegenheden; — negociatriee, f. fr. onderhandelaarster, bemiddelaarster; — negotiátie
(spr. —tsiátie) lat. (negotiatio) of fr. negoeiátie
(spr. t=ts) (negotiation) f. handelsbedrijf, handel; onderhandeling, bemiddelaarswerk, inz.
in staatszaken; geldleening; verhandeling, verkoop van een nog niet vervallen wissel, ook
negotieering.
Negrésse, f. fr. negerin, z. n e g e r.
Negrétti of negrettischapen, pl. (zoo men wil
naar eenen graaf Negretti, den bezitter van zulke
schapen, zoo genoemd) soort van spaansche
schapen, met dikke en stevige wol.
Negrfllo, m. (v. het sp. negrillo, zwartachtig,
verklw. v. negro, lat. niger, zwart) in Ital. naam
van de holl. snuiftabak; — Negrillos, m. pl.
zwarten, een dwergvolk in Z. Afrika.
Negrito, m., pl. Negritos, negerachtige volks•
stammen in het W. van den Grooten Oceaan,
op de Philippijnen, de Andamanen enz.: — neg rophilus, z. ond. n e g e r ; — Negros, m. pl.
sp. politieke partij, z. v. a. C o m m u n e r o s.
Negus, m. 1) de gekroonde, titel van den keizer van Abyssinië; 2) eng. (spr. nígus) drank uit
wijn, water, suiker, citroen en muskaatnoot,
warme kruidenwijn (naar zijnen uitvinder, den
eng. overste Negus).
—

.

—
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Neha, f. eelt. nimf bij de oude Duitschers; –
nehen, pl. waternimfen.
Nehalennia, f. (waarsch. van het celtisch neha,
nimf, en halle, tempel) de germaansche godin
der zeevarenden; ook bekend als de godin van de
vruchtbaarheid en den handel bij de oude Germanen.
Nehemia of Nehemias, hebr. (nechemjách, v.
nacham, medelijden hebben, troosten) mansn.:
dien Jehovah troost, d. i. dien Hij helpt.
Nehrung, f. dui. landtong uit een schoorwal
ontstaan voor een strandmeer of haf (in Frankrijk heet zij f lèche, in Rusl. peresip, in Italië
lido).

Nei, n. perz. in 't alg. riet, buis; rietfluit bij
de Turken.
Neinbrueh, m. hoogd. (spr. –broech; afkapping
van hinein-bruch, inbreuk) bij mijnwerkers het
uithouwen van den eersten steen bij het ontginnen eener mijn.
Neira, neiaera, f. gr. (neíaíra, scil. gastér) onderbuik, inz. van dieren.
Nelth of Neitha, f. egyptische godheid, welke
den goddelijken geest als regelaar van het heelal
schijnt beteekend te hebben en die door de
Grieken met hunne Athene werd vergeleken.
Nekir en M o e n k i r, namen der beide engelen, die, naar het muzelmansch geloof, de dooden in hun graf ondervragen.
Nekrogoog, m. gr. (van nekros, lijk) doodenvoerder (C h a r o n, z. ald.); – nekrodulie, f.
doodenvereering; – nekrograaf, m. geschied
-schrijveando;–kgrphie,f.schiedenis der dooden; – nekrokaustie, f. doodenverbranding, z. v. a. crematie; – ne
-krosmu,.denviropschk
van lijken; – nekrolatrie, f. afgodische doodenvereering, doodendienst; – nekrolith, m. gr.
of sasso-morto, it. doodensteen, een inz. uit glazig veldspaat bestaand vulcanisch gesteente
in Italië; – nekroloog, m. (fr. nécrologue) doo-

denbeschrijver; doodboek, doodenlijst; doodsbericht, levensbeschrijving van een pas gestorvene; ook verzameling van zulke levensbeschrijvingen; – nekrologie, f. doodengeschiedenis, geschiedenis van overledenen; – nekrológiseh, adj.
doodenbeschrijvend, doodsberichten betreffende ; – nekromantie (spr. t = is ; gr. nekromanteía)
f. het ondervragen der dooden om de toekomst
te weten, geestenbezwering, geestenbanning,
zwartekunst; – nekrománt, m. ondervrager
der dooden, doodenwaarzegger, geestenbanner,
zwartekunstenaar; – nekrophágen, m. pl. doodeneters, volken, die de lijken eten; – nekrophobie, f. doodenvrees, vrees voor lijken; – nekropólis, f. doodenstad, begraafplaats, inzonderheid
zijn de Etruscische nekropolen in de kunst
bekend; – nekropómpos, m. dooden--histore
begeleider (bijnaam van Hermes); – nekropompe, f. doodengeleide; – nekroskopie, f. dooden- of lijkschouw, onderzoek van een lijk; ook
z. v. a. n e k r o m a n t i e; – nekrosylie, f.
plundering of berooving der dooden; – nekrotomie, f. lijkontleding, lijkopening.
Nekrósis of nekróse, (spr. s=z) f. gr. (van
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nekroen, dooden, doen afsterven) Med. versterving van beenderen; - necrosis dentium, het holworden der tanden; - n. ossium, beeneter; - ne
versterving aangedaan.
-krótisch,adj.o
Nektar, m. gr. (néktar, n.) godendrank, godenwijn, de overheerlijke drank der goden naar de
oud-gr. mythologie, welke degenen, die hem
dronk, de onsterfelijkheid gaf; oneig. in het
algemeen: heerlijke verkwikkende drank; ook
gr. aangename wijn op het eiland S c i o, uit
halfgedroogde druiven; – nektarium, n., pl.
nektarlën, honigkelk, honigbakje der bloemen; –
nektarínen, pl. naam, dien men aan verscheiden
soorten van uitmuntende perziken geeft; –
nektárisch, adj. zoet en verkwikkend als nektar,
goddelijk.
Nekton, n. gr. (nekton, het zwemmende),
actief in het water zwemmende organismen;
tegenst. p 1 a n k t o n, z. a.
Nekyiën, f. pl. gr. (nekyía, van nékys, lijk)
doodenoffers, lijkfeesten; – nekyomantie (spr.
t= ts) f. z. v. a. nekromantie;– nekysia,

f. doodenfeest, doodenoffer.
Nel, Nell of Nelly, eng. vr.naam., afkomstig
van Helena en Eleonora;–nel,nederl.
de naam van troef negen in het jasspel.
nel tempo, z. t e m p o.
Nely, eng. f. gedorschte, maar nog niet gebolsterde rijst in Voor-Indië.
Nema, n. gr. garen, draad, spinsel; – nematoiden of nematoideën, pl. de familie der draad
-vormen.
Nemausa, f. Astr. in 1858 door Laurent te
Nimes ontdekte asteroïde (lat. Nemausus).
nemelsche leeuw (de), gr. Myth. schrikbarende,
schotvrije leeuw in de omstreken van Nemëa in
Argolis, die door Hercules werd overwonnen; –
nemeisehe (niet n e m oe i s c h e) spelen (gr.
Neréa, n. pl.) kampspelen der oude Grieken,
die ter eere van Zeus om de drie jaren te Nemëa gevierd werden; – nemeoníken, m. pl.
overwinnaars in die spelen.
Nemésis, f. gr. eig. de billijke verontwaardiging over iets onrechtvaardigs of ongepasts,
ergernis ; dan : vergelding, wraak der goden;
Myth. de wraakgodin, de godin der vergelding,
de rechtvaardige vergeldster van het goede,
zoowel als van het kwade, inz. van de ongerechtigheden en gewelddadigheden, die uit misbruik
van macht, trotschheid en overmoed zijn gepleegd; – nemesia, f. doodenfeest in het oude
Griekenland ter eere van Nemesis, als beschermster van den aan de dooden verschuldigden
eerbied; – Nemesius, gr. mansn.: wreker.
nemo, lat. (genit. neminis) niemand; – nemo
ante mortem beàtus, lat. sprw.: niemand is gelukkig voor zijnen dood; – nemo mortalium o^nnibus horis sapit, geen sterveling is te aller ure
wijs;– nemo judex, nemo testis indonéus in propria
causa, niemand kan in zijn eigen zaak (een bevoegd) rechter of getuige zijn; – nemo propheta
acceplus in patria sua, niemand geldt als profeet
in zijn eigen vaderland; – nemine contradicénte,
lat. niemand tegensprekende, met algemeens
toestemming (een term in het eng. parlement) ;–
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neminem laede, beleedig niemand;- neminem time trent godsdiensten staatkunde, wetenschap enz.

vrees niemand.
Nemoblásten, pl. gr. (v. nema, draad, weefsel
en blasté, kiem, spruit) draadkiemen, die plantenkiemen, waarbij de zaadlobben uit de aarde
komen, maar zich weldra in draadvormige
lichamen verdeelen, zooals bij de mossen en
varens.
Nemolith, m. gr. (van némos, woud, lat. nemus)
soort van d e n d r i e t e n (z. ald.), op welker
oppervlakte zich afbeeldingen van boomera,
struiken en boschjes vertoonen; - nemoralien,
pl. (van 't lat. nemorális, e, tot het bosch of het
woud behoorende) woudfeesten, boschfeesten;
- nemoreus, adj. (lat. nemorósus, a, um) woud
vol bosschen; - nemorosen, pl. (nemerósae)-rijk,
woudplanten, in loofbosschen groeiende planten.
Nemrod, z. Nimrod.
Nems, egypt.-arab. z. i c h n e u m o n.
Nenle of nwníe, f. lat. (nenia) doodenzang,
lijkzang, treurlied, klaaglied, dat bij de begrafenissen der oude Romeinen tot lof der afgestorvenen door vrouwen gezongen werd; ook wiegelied, slaapzang; Myth. de klaaggodin of godin
der lijken.
Nenneh, f. mal. grootmoeder.
Nenuphar, nenufar of nuphar, m. nw.lat. (v.
?t perz. noe f ar, naufar,
ar, n$l f ar, nt 1par, eig. blauwblinkend of blauw blad, v. nil, blauw en far,
glans, of par, blad; of wel eene omzetting van
gr. nymphaia, vgl. n y m p h oe a) waterlelie,
zeebloem, zeeroos, plomp.
Néocatholleisme, n. gr. (v. neós, a, on, nieuw)
nieuw katholicisme, dat het katholicisme met
de moderne maatschappij tracht te verzoenen;
- neocatholiek, adj. en subst. nieuw-katholiek;
- neoceltisch, adj. nieuw-celtisch, b. v. n e oc e 1 t i s c h e t a l e n, de hedendaagsche
volkstaal in Bretagne, Wales, Schotland en
Ierland; - neochristianisme, n. nieuw christendom, soort van christelijke wijsbegeerte, die het
christelijk geloof wil verjongen door moderne
begrippen; - neodamóden, m. pl. (van neós,
nieuw en demos, dorisch damos, volk) nieuwe
burgers, zij, die bij de Spartanen vroeger Heloten geweest waren, vrij verklaarde, als burgers
beschouwde slaven; - neodogmaticus, m. iemand, die een nieuw dogma opwerpt; - neodymium, n. element, door Welsbacht in 1855 ontdekt; - neograaf, m. gr. nieuwschrijver, iemand,
die van de aangenomen schrijfwijze (o r t h og r a p h i e) afwijkt; - neographie, f. nieuwe,
vreemde, afwijkende schrijfwijze; - neographísme, n. nieuwschrijverij, zucht om van de
aangenomen spelling af te wijken; - neolithisch,
adj. eig. nieuwsteenig; tot den nieuweren steentijd (d. i. het tijdvak van den gepolijsten steen,
het laatste tijdperk van de voorhistorische
steenperiode) behoorende; - neoloog, m. iemand
die nieuwigheden in de taal brengt of tracht te
brengen, nieuwe-woordenmaker, woordensmid;
in ruimer zin en oneig. nieuwigheidsjager, invoerder van (doorgaans schadelijke) nieuwigheden, afwijker van de gewone denkwijs om-

(doorgaans in een ongunstigen zin), ketter; neologie, f. taalnieuwigheid, gebruik of vinden
van nieuwe woorden; nieuwigheid in 't algemeen,
nieuwigheidszucht; - neológisch, adj. wat tot
nieuwigheden in de taal, of tot nieuwigheden in
't algemeen, inz. in hetgeen den godsdienst aangaat, betrekking heeft; n e o 1 o g i s c h woordenboek, eene opgave en verklaring der nieuwgevormde woorden; - neologiseeren (spr. s=z),
zich van nieuwe woorden bedienen, iets nieuws
willen invoeren, op nieuwigheden gesteld zijn,
daarop jacht maken; - neologisme, n. nieuw
woord, taalnieuwigheid, inz. kwalijk gevormd
woord, onjuiste nieuwezegswijze; neomalthusianisme, n., z. malthusianisme; - neomelie, f. vorming van nieuwe individuën eener
soort, voortplanting; - neomenie, f. dag van
nieuwe maan, begin eener maanmaand; neomeniásten, m. pl. vierders van het feest
der n e o m e n I ë n of der nieuwe maan
bij de Ouden; de Romeinen gaven-mande
aan de neomeniën den naam van c a 1 e nd a e ; vandaar het sprw.: ad neomenias latinas,
z. v. a. ad talendas graecas, d. i. nooit (vgl.
c a 1 e n d a e) ; - neomia, f. gr. feest ter eere van
Bacchus, wanneer de wijn van den jongsten
oogst voor het eerst geproefd werd, ook necenia
(van oinos, wijn) geheeten; - neon, n. element,
in 1898 door Ramsay en Travers ontdekt; neonomen, pl. aanhangers van eene nieuwe wet;
- neomist, m. pas gewijd priester; - neopa da
opvoeder naar de nieuwste methode,-go,m.
modeopvoeder; - neopa dagógisch, adj. naar de
nieuwe opvoedingsmanier; - neoparóehus, m.
nieuw beroepen godsdienstleeraar; - neophiet,
m. (gr. neo-phytos) eig. nieuw geplante, nieuwe
spruit; nieuweling, nieuw bekeerde, pas ingewijde, nieuw kerklidmaat, pas gewijd priester
enz. ; - neophobïe, f. vrees voor of afschuw van
nieuwigheden, nieuwigheidsvrees; - neophobisch, adj. bang voor nieuwigheden; - neoplatonicae, m. pl. mystieke theosophen der 5de
eeuw, inz. Plotinus, Porphyrius, Jamblichius en
Proclus; insgelijks uit de 15de eeuw, inz. Marsilius Ficinus ; - neoràma, n. (van horàn, zien,
horàma, het geziene, vertooning) eig. nieuwzicht,
eene vereeniging van het panorama en diorama,
dat het binnenste van een gebouw, eenera tempel
enz. (doch geen landschap of onbeperkte ruimte)
voorstelt, in welker midden zich de aanschouwer
bevindt, uitgevonden door den parijschen kunstenaar A 11 a u x (spr. alló) in 1827; - neospiritualisten, pl. die geleerden in de strafrechtswetenschap, die naast het indeterminisme den
invloed van persoonlijke en maatschappelijke
toestanden op den misdadiger aannemen; neotericus, m. (gr. neóterikós) jongeling, iemand,
die tot den nieuwen tijd behoort, voorstander
van het nieuwe, modern schrijver enz. ; - neotérisch, adj. (gr. neóterikós) eig. wat den jongeren
toekomt of past; naar den nieuwen smaak of
trant; modisch, nieuwigheidszuchtig; - neoterisme, n. (v. neoterídzein, nieuwigheden invoeren)
nieuwigheidszucht, zucht voor het nieuwe, inz.
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in kunst en wetenschap; ook gebruik van nieuwe
woorden en spreekwijzen.
nepalénsis, adj. lat. Bot. van Nepal of Nipaul
(0.-Indië) afkomstig.
Nepénthes, f. en n. gr. (van de ontkennende
voorlettergreep né en pénthos, n. rouw, treurig
artsenij,-heid)smartnofvedij
zorgverdrijvend, opbeurend middel; inz. een
plantengeslacht in Indië enz., welks breede bladstengels aan de spits helder water bevatten;
— Nepenthes destillatoria, kannekenskruid.
Neperiaansche staafjes, vierkante rekenstaaf
uit-jes,dornchtbaNepr
welker behulp inz. de ver -gevond,mt
werktuiglijk worden-menigvuld
uitgevoerd.
Nephaliën, pl. gr. (néphalia, v. nephein, nuchteren zijn) drankoffers zonder wijn bij de oude
Grieken, uit melk, honig, water enz. bestaande;
matigheids-, nuchterheidsfeesten; — nephalísme,
n. geheel-onthouding van alcohol; — Nephalius,
m. de nuchtere, een toenaam van Apollo.
Nephelim, m. pl. hebr. kinderen der engelen
en menschen.
Nepheline, f. of nephelien, nepheliet, n. gr.
(van nephëlè, wolk, nevel) nevelsteen, sommiet,
weeke smaragd, witte hyacinth, eene delfstof,
waarvan de doorzichtige kristallen in salpeterzuur
nevelig of wolkig worden; ook e 1 a e o 1 i t h
of v e t s t e e n; — nephelion of nephellum, n.
Med. wolkje, nevelvlek, kleine witte vlek op het
hoornvlies van het oog; ook wolkje op de urine;
witte vlekken op de nagels ; — nepheloidisch, adj.
nevelig, wolkig, troebel; — nephelologie, f.
wolkenleer, wolkenkunde ; — nephelophorométer,
m. werktuig om den voortgang der wolken te
meten; — nephoskoop, m. meteorologisch instrument om de hoogere luchtstroomen en den gang
der wolken waar te nemen.
Nephralgie, f. gr. (van nephrós, nier) Med.
nier- of lendepijn; — nephratonie, f. nierverlamming, nierverzwakking; — nephrelkósis, f. zweer
of verzwering der nieren; — nephrelkótisch, adj.
tot een nierverzwering behoorende; — nephrelmintisch, adj. door wormen in de nieren veroorzaakt; — nephremphráxis, f. verstopping of te
groote opgevuldheid der niervaten; — nephridium, n. niervet; — nephriet, m. of j a d e, ne
niersteen, graveelsteen, bitter--phritscejad,
steen, een blauwachtig groene, soms groenachtig witte, halfharde, doorschijnende delfstof,
in Z.Azië en Europa; — nephritika, n. pl. Med.
geneesmiddelen tegen de nierziekten; — nephritis, f. Med. nierontsteking; — nephritisch,
adj. de nieren betreffende, aan nierpijn lijdende;
middel, een niermiddel-nephritsc
(middel tegen de steenpijnen); — nephroeéle, f.
nierbreuk, eigenlijk inklemming of uitzakking
der nieren; — nephródisch, adj. nierachtig; —
nephrodium, n. plantensoort, die tot de varenkruiden behoort; — nephrographie, f. nierbeschrijving; — nephrolithiásis, f. het steenlijden in
de nieren; — nephrologie, f. leerstuk over de
nieren; nierkunde; — nephroncus, m. niergezwel;
— nephroparalfsis, f. nierverlamming; — nephro-
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phthisis, f. niertering; — nephropyósis, f. nier
bloedvliet uit de-etring;—phoae,f.
nieren; — nephrotomie, f. niersteensnede.
nepos, m. lat. kleinzoon; neef; bloedverwant;
pl. nepótes, ook verwanten van den paus; bij
de Ouden liederlijke jonge lieden, vandaar nepotaat, nepotàtie (spr. tie = tsie), liederlijkheid,
verkwisting; — nepoteeren, op kosten van een
rijken oom leven; — nepótisch, adj. weelderig,
verkwistend; — nepotisme, n. nw.lat. neefschap,
bloedverwantschap ; neefbegunstiging ; verheffing, verzorging van bloedverwanten, zucht der
hooggeplaatste personen om hunne n e p o t e n,
neven of verwanten, met achterstelling van
vreemden, zonder daarbij op verdiensten of geschiktheid te letten, aan voordeelige ambten te
helpen of te nepotiseeren.
Nepthys, f. eene egyptische godin, zuster en
gade van Typhon (z. ald.), ook naam voor
de onvruchtbare kust aan de Roode Zee.
Neptunus, m. lat. Neptuun, Myth. z. v. a. de
grieksche P o s e i d o n, de zeegod of beheer
beschermer der paarden,-scherdz,op.
zoon van Saturnus, broeder van Jupiter, Pluto
en Juno enz. ; Astron. van de zon de verst
verwijderde, in 1846 door Leverrier door berekening ontdekte, door Galle gevonden planeet; —
neptunus- manchetten, f. zeemanchetten, eene
soort van puntkoralen (Millepora of Frondipora
cellulosa ook wel Retepora), wegens hare overeenkomst met eene in tallooze plooien gekronkelde handlubbe zoo geheeten; — neptunuspost, f. mededeeling van berichten door flesschen, die men bij gevreesde of werkelijke
schipbreuk in zee werpt, opdat het toeval
haar doe vinden of ergens aan land spoele; —
neptunalién, n. pl. feesten ter eere van N e pt u n u s; — neptünen, m. pl. geniën, beschermgeesten, ongeveer gelijk aan de f a u n e n en
s a t y r s; — neptunla, f. (polium) Bot. wilde
rosmarijn; — neptunisten, m. pl. aanhangers van
het neptunísme, d. i. van de wetenschappelijke
meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door het water heeft verkregen; zij staan
tegenover de v u 1 c a n i s t e n, die het vuur
als de eenige oorzaak dier vorming aannemen.
Néquam, n. lat. deugniet, schoft, fielt, nietswaardig mensch, schobbejak, schoelje.
ne quid nimus, z. nimis.
Nequitlen (spr. 1=ts), pl. (lat. nequitiae, van
nequam, nietswaardig) nietswaardigheden, schelmerijen, schurkenstreken.
ne recipiatur, z. ond. r e c i p i ë e r e n.
Néreus, m. gr. Myth. eene ondergodheid der
zee, vader van 50 dochters, de Nerelden (z.
n y m p h) ; — nereiden, f. pl. glimwormen, zeer
kleine zeewormen, aan welke men voor een gedeelte het zoogenaamde lichten der zee toeschrijft.
ft.
Nerieten, f. pl. gr. (sing. nerités, m.) halvemaanhorens, zwemslakken, een talrijk schelp diergeslacht; — neritieten, pl. versteende zwemslakken.
nerii f olius, a, um, lat. Bot. oleanderbladerig.
Nernstlamp, f. El. elektrische gloeilamp met
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e 1 e k t r o 1 y t i s c h e n boog, z. a. ; geheeten
naar den uitvinder (1897).
Nero, m. door zijne wreedheid berucht oud romeinsch keizer (van 54-68 na Chr.); vandaar
in 't alg. voor een wreed vorst; ook wel voor
een norsch, terugstootend mensch, een bullebak;
ook een hondennaam; - nerónisch, adj. als Nero,
nero-achtig, wreed, barbaarsch.
nero antico, m. it. woordelijk: oud (antiek)
zwart, eene zwartachtige marmersoort in het
landschap Carrara; nero di prato, m. zwartgroene, witgeaderde speksteen in Indië.
Néroli, m. it. en fr. neroli-olie, olie van oranjebloesem, geest van neroli, eene kostbare, zeer
welriekende etherische olie, die inz. te Ragusa
en in Z.-Frankrijk wordt gedistilleerd.
neróniseh, z. ond. N e r o.
Nerterologie, f. gr. (van nérieros of enérteros,
van onderen aanwezig) leer of kennis der onderaardsche lichamen; - nerteromorphen, m. pl.
onderaardsche gestalten, doodenbeelden; nerteromorphie, f. het geven van eene onderaardsche gestalte aan iets.
Nerthus, f. (weleer vaak, naar eene verkeerde
lezing bij Tacitus, H e r t h a) oudd. Myth.
godin der aarde.
nervus, m. lat. (hoogd. nero, nerve, van het
gr. neuron, neurá, pees, spier) zenuw,, witte,
mergachtige draden, welke uit de hersenen en
het ruggemerg ontspringen, zich in ontelbare
takken door bijna alle deelen van het dierlijk
lichaam verspreiden en de werktuigen van het
gevoel en der beweging zijn; nervus probándi,
m. lat. bewijskracht, hoofdbewijsgrond; nervus rerum gerendàrum, m. hoofddrijfveer van
alle handelingen of ondernemingen, de groote
zenuw, de ziel van alle zaken (n.l. het geld); nerven, in het laken de valsche plooien, die het
onder het vollen heeft gekregen; nervina, pl.
nw.lat. zenuwmiddelen, zenuwsterkende geneesmiddelen; - nerveus, adj. lat. (nervósus, a,
um) zenuwachtig, oneig. gespierd, krachtig,
sterk, bondig, nadrukkelijk, kernachtig; ook
de zenuwen betreffende, b. v. n e r v e u z e
z i e k t e n, zenuwziekten; aan zenuwkwalen
lijdende, zwak van zenuwen: een n e r v e u sm e n s c h, iemand, die zeer gevoelige zenuwen
heeft; nervosus, a, um, lat. Bot. generfd, geaderd, geribd; - nervositeit, nerveusiteit (spr.
s=z), f. zenuwachtigheid; gespierdheid, kracht,
nadruk; medelijdigheid der zenuwen in eene
ziekte.
nescio, lat. ik weet niet; nescire, niet weten; a nescire ad non esse, in de logica: de onjuiste
gevolgtrekking van het niet-weten tot het
niet-zijn; nescimus, wij weten het niet, men
weet het niet; nescit, hij weet het niet, staat
verbluft; nescio quis, ik weet niet wie, een
zeker iemand; nomen nescio, z. ond. n o m e n;
- nesciéntie (spr. t=ts), f. (later lat. nescientia)
onwetendheid, onkunde.
Neskhi of neschi, n. arab. (nas-chi of nes -chi,
van nasacha, afschrijven) 't gewone arabische
loopend schrift.
Nesologie, f. gr. (v. nésos, f. eiland) leer der
-
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eilanden, een gedeelte der natuurk. aardrijkskunde; - nesoloog, m. kenner der eilandenleer;
- nesológisch, adj. de eilandenleer betreffende
of daartoe behoorende.
Nessus, m. gr. Myth. een centaurus, dien Hercules met een in het bloed der h y d r a (z.
ald.) van Lerna gedoopten pijl doorschoot en
met wiens bloed Dejanfra een kleed drenkte,
om zich de bestendige liefde van haren man te
verzekeren, terwijl zij hem inderdaad de ondraaglijkste pijnen bezorgde, tengevolge waarvan hij zichzelf op een brandstapel verbrandde
om die smart te ontgaan; dikwijls fig. N e ss u s k 1 e e d, N e s s u s h e m d enz.
Nestla, f. gr. (nesteía, v. nésteuein, vasten) het
vasten; ledige darm; ook water, het nuchtere
element; - nestiatrie of nestotherapie, f. geneeskundige behandeling door vasten, hongerkuur.
Nestor, m. gr. naam van een zeer wijzen en
ervaren koning van Pylos, die nog in hoogera
ouderdom mede naar Troje ging en in 't grieksche leger voornamelijk als raadgever diende;
vandaar in 't alg. wijs, ervaren en eerwaardig
grijsaard; oudste en ervarenste onder zijns gelijken.
Nestoriánen, m. pl. aanhangers van den bisschop van Constantinopel N e s t o r i u s, die
in het jaar 431 als ketter van zijn ambt ontzet
werd, omdat hij de maagd Maria wel voor de
moeder van Christus, als mensch beschouwd,
doch niet als de moeder van God wilde erkennen; - nestorianisme, n. leer van N e s t o r i u s.
Nestotherapie, z. ond. n e s t i a.
-

ne sus Minervam, z. sus Minervam; ne sutor
ultra crepidam 1 z. ond. c r e p i d a.
Netangi, beter n i s j a n d s j i, z. aid.
net, adj. (fr. en provenc. net, it. netto, sp. neto,
van 't lat. nitidus, van nitére, blinken, glanzen)
rein, schoon, zindelijk, zuiver, sierlijk, lief; -

netteté, f. fr. netheid, reinheid, sierlijkheid,
juistheid, zuiverheid; con nettezza, it. Muz. met
netheid, juistheid, duidelijkheid elke noot uit
te voeren; netto, it., of afgek. nto, Kmt. zuiver,
juist, d. i. na aftrek van al wat afgetrokken moet
worden of van alle onkosten; zonder verderen
aftrek, zonder r a b a t (z. aid.); netto, -ta,
-tamente, it. Muz. rein, zuiver, juist; - netto-bedrag, netto-opbrengst (netto provenu, fr. netto
procedito, it.),netto-winst, f. enz., zuiver bedrag,
juiste opbrengst, winst enz., na aftrek van wat
er afgetrokken moet worden; - netto-gewicht,
n. werkelijk gewicht eener waar, na aftrek
van het gewicht der verpakking of e mb a 11 a g e (vat, kist, mand, zak enz.) ; netto-prijs, m. zuivere en juiste, geen aftrek duldende prijs, inz. prijs, voor welken de boekhandelaars aan elkander hunne waar overdoen,.
en die in den regel ten onzent 20 pct. minder is.
dan de verkoopprijs; -netto ricávo, prijs eener voor
rekening van een ander verkochte waar, na aftrek van alle onkosten; - netto-som, ronde som;
- netto-tarra, f. aftrek van het wezenlijk gewicht van het middel der verpakking (niet bij raming of volgens aangenomen gebruik bepaald).
Nethiniem, hebr. pl. geschonkenen, Ka-

-

-

NETHINIEM.

— 829 —

NEW.

naänieten, die als slaaf aan den tempel, d. i. aan den, n.l. hout-, hoorn-, metaal-, glas-, spiegel-,
Jahweh geschonken waren; lage tempeldienaar. speel- en andere, meest kleine waren, kramerijen.
Neutrum, n. lat. (v. neuter, neutra, neutrum,
Numeri 3, 9.
Netsuke, f. jap. kunstig bewerkte, doorboorde geen van beiden, d. i. mi-utér, niet(ne) een van
ivoren, of metalen sluitknoop aan een koord, beiden (uier)) eig. geen van beiden; Gram. onzijdat dient om tabakszakjes enz. aan den lijf dig geslacht, z. g e n u s ; een neutrum, een woord
te bevestigen.
-gordel van het onzijdig geslacht; pl. neutra; — neutrius
Nettoyeuseofbatteuse nettoyeuse, generis, van het onzijdig geslacht; — verbum
f. fr. (v. nettoyer, reinigen) dorschmachine met neutrumofintransitivum,z.verburn;
— neutro-passivum, n. pl. neutro-passiva, latijnreinigingstoestel.
Nettuno, m. it. (spr. u =oe; eig. = lat. N e p - sche werkwoorden, wier verleden tijden eenen
t u n u s, Z. aid.) gekleurde lichte stof tot kleedij passieven, de overige een actieven vorm bij acvoor de ital. vrouwen (naar de gelijknamige stad tieve beteekenis hebben; — neutraal, adj. onzijdig, onpartijdig, geene partij toegedaan, aan
in den voormaligen Kerkelijken Staat).
Neut, fr. (spr. neu) nieuw; in vele samenstelonzijdig geslacht; Chem.-delos;Gram.vnht
lingen, b. V. Neufchatel (spr. neusjatél), een stad noch zuur noch alkalisch reageerend; — neutrale
in Zwitserland; — Neufchateller, m. inwoner van zouten, in de vroegere scheikunde : middelzouten,
Neufchatel, afk. v. Neufchateller wijn, kaas enz. die uit de verbinding van zure zouten (zuren)
Neumen, pl. (mid. lat. neuma en pneuma) her- met loogzouten (alkaliën) ontstaan; — neutralihaling van het slot bij het kerkgezang (van 't gr. telt, f. mid. lat. (neutralWtas, fr. neutralite) onzijpneuma, adem, aanademingsteeken) oude noten digheid, onpartijdigheid, toestand, waarin men
middeleeuwen (punten,streepjes,-teknsdr het met geene partij houdt; — gewapend o
haakjes enz.); ook de aan 't slot van 't kerkge- n e u t r a 1 i t e i t, f. gewapende onzijdigheid of
de gewapende, aan den oorlog geen deel nemende
zang toegevoegde noten zonder woorden.
Neuralgie of nevralgie, f. gr. (van neuron, pees, mogendheden; — neutraliseeren (spr. s=z, mid.
band, vezel, zenuw) Med. zenuwpijn, zenuwlij- lat. neutralisáre, fr. neutraliser), onzijdig of onden; — neurasthenie, f. zenuwzwakte met ver- partijdig maken, in den toestand der onzijdighoogde gevoeligheid; — neurektí mïe, f. wegne- heid verplaatsen; ook zich partijloos houden,
ming van een gedeelte van een zenuw; — neurill- ondeelnemend blijven; Chem. bijzondere eigenma, n. (van eilyma, hulsel; minder goed n e u- schappen van twee lichamen (basen en zuren)
r i l e m a of n e u r o l e m m a) zenuwscheede, door hunne verbinding in eene zekere mate opzenuwbekleeding; — neurine, f. zenuwstof; — heffen; — neutralisatie (spr. —za-tsie) of neutralineuriticum of neuroticum, n. zenuwmiddel, mid- seering, f. onzijdigmaking, vereffening van tegen
del tot versterking der zenuwen; — neuritis, f.
toestanden; Chem. verzadiging, ver -gestld
ontsteking der zenuwen;— neuritisch, adj. zenuween zuur met een base tot een zout,-bindgva
ontsteking betreffende of daarvan afkomstig; waarin de eigenschappen van beide (inz. de inook zenuwsterkend, op de zenuwen werkende; — werking op lakmoespapier enz.) opgeheven zijn;
neurobaat, m. koorddanser; — neuroblacie, f. — neutralist, m. iemand die tot geen bepaalden
Med. ongevoeligheid der zenuwen; — neurodyne, godsdienst of bepaalde wijsgeerige school be•f. zenuwpijn; — neurogamie, f. z. v. a. dierlijk hoort, een vrijgeloovige, vrijdenker; — neutralismagnetisme (bedoeld als samenparing of in- me, n. vrij geloof, vrijdenkerij.
eensmelting der zenuwwerkzaamheden, n.l. tusNeuvaine, f. fr. (spr. neuweii' ; v. neu f,, negen =
schen den magnetiseur en den lijder); — neuro- lat. novem) negendaagsch gebed in de r. kath.
graaf, m. iemand die de zenuwen, het zenuw- Kerk, z. v. a. het it. n o v e n a.
stelsel beschrijft; — neurographie, f. zenuwbeNevádo, m. sp. (nevado, besneeuwd, van nevár,
schrijving; — neurologie, f. zenuwleer, zenuw- sneeuwen) sneeuw- of ijsberg in de Z. Amer. Corkunde; — neurológisch, adj. zenuwkundig, de dilleras.
zenuwleer betreffende; — neuroma, n. zenuwgene varietur, z. onder v a r i a.
zwel; — neuromalacie, f. ziekelijke zenuwverNévé, m. fr. korrelige voorjaarssneeuw in het
slapping; — neuropathie, f. zenuwlijden; — neu- hooggebergte (gletschers), f ir n, z. a.
roptéra of neuroptéren, n. pl. peesvleugeligen,
Nevelingen, pl., kinderen van den nevel, een
insecten met vier doorzichtige, netvormige vleu- demonen- en heldengeslacht in de Germ. mygels, gelijk de waterjuffers, lentevliegen enz.; thologie.
— neurop5ra, f. zenuwkoorts; — neuroscirhus, m.
Neven, m. fr. (spr. n'wé(t' ; oud-fr. nepveu, van
verhard zenuwgezwel; — neurosis of neurose, f. 't lat. nepos) neef, broeders- of zusterszoon.
zenuwziekte ; — neurospasmáta, n. pl. door draNevralgie, nevritieum, nevrologie, enz. z. n e uden bewogen ledepoppen, marionetten;— neuros- ralgie, neuriticum, neurologie.
pásten, n. gr. (wat aan pezen getrokken wordt)
new, adj. eng. (spr. njoe) nieuw; — new style
marionet bij de Oude Grieken; — neurosthenie, f. (spr. stail), nieuwe stijl (bij datums) ; inz. bij
te groote zenuwwerkzaamheid, ziekelijk verhoog- geograph. namen b. v. New-Orleans, Nieuwde zenuwkracht; —neurotieum, z. n e u r i t i c um; Orleans enz. ; — news, nieuws; b.v. newspaper,
— neurotomie, f. doorsnijding eener zenuw.
n. (spr. njoespeeper) courant; — newsroom (spr.
Neurenberger waren, pl. (fr. mercerie, bimbe- njoesroem), leeskamer, leeskabinet; — newgate,
loterie, eng. small wares hgd. Tand) waren die n. eng. (spr. njóégéét; d. i. eig. nieuwe poort) de
te Neurenberg en omstreken vervaardigd wor- groote gevangenis te Londen; — newkerry, f.
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eng. (spr. njóékerri) soort van surinaamsch
katoen van geringe hoedanigheid.
Newm., bij diernamen afkorting voor Edward
Newman (gest. 1876).
Newp., bij diernamen afkorting voor George
Newpork (gest. 1854).
Nexus, m. lat. (v. nectére, knoopen) samenhang,
verbintenis, band; wettig verband; — nexus f eudàli s, leenverband; — n. parochiélis, verbinding
met eene kerk, kerkverband; — ex nexu m e t
i e m a n d z ij n, buiten verbintenis (inz. in han
zijn; bij kooplieden: geene-delszakn)mth
rekening meer met hem hebben; — in nexu, in ver
maatschappelijk verkeer.
-band,i
Nfr., beteekent stikstofvrij bij onderzoekingen
vanlevensmiddelen, evenals Nh.,stikstofhoudend.
niable, adj. fr. niabel (van nier, (spr. nié) ontkennen, loochenen) ontkenbaar, wat ontkend,
geloochend kan worden.
Nials, m. fr. (spr. ni-è; it. nidiace, provenc.
nizzaic, niaic, mid. lat. nidasius, v. 't lat. nidus,
fr. nid, nest) eig. nesteling, nestvogel, zeer jonge
vogel; onervaren, onnoozel, dom mensch, hals,
bloed, sukkel; als adj.: dom, eenvoudig, onnoozel; — malse, f. (spr. ni-èz') onnozele, zottin;
— niaiseríe, f. (spr. ni- èz'rie) eenvoudigheid, onnoozelheid, domheid, zotte kuur.
Nihelungen-lied, n. (spr. u =oe) middelhoog
heldendicht uit den aanvang der 13e-duitsch
eeuw ;het onderwerp daarvan is de worsteling van
de Bourgondiërs en inz. van de machtige familie
der N i b e 1 u n g e n (d. i. kinderen' des nevels
of der duisternis), een oud-bourgondischen,
machtigen heldenstam, tegen den vermaarden
Etzel of Attila (430-440).
niea tsch of nicaenisch concilie, n. beroemde
kerkvergadering, in 325 te N i c ae a in Bithynië, door Constantijn den Grooten ter ver
twisten bijeengeroe--efnigvadArsche
pen, op welke het a r i a n i s m e (z. ald.) veroordeeld en de nieaenisehe geloofsbelijdenis aangenomen werd, die nog tegenwoordig bij alle Christelijke godsdienstpartijen als onomstootelijke geloofsregel geldt.
Nieeólum, n. lat. n i k k e 1, z. ald.
Nieephórus, gr. eig. N i k e p h o r o s (van
niké, zege, overwinning, en phérein, dragen,
brengen) mansn.: zegebrenger.
Niche, f. fr. (nies?' ; it. nicchia) eig. schelpvormige uitholling of indieping in de dikte van eenen
muur, om daarin een beeld, eene kachel enz. te
plaatsen, nis.
Niehilianisten, m. pl. naam in de 12de eeuw
gegeven aan zekere leerlingen van Abeilard, die
het wezenlijk bestaan van Christus loochenden.
Nieholieten, m. pl. leden eener kleine secte van
kwakers, in Maryland gesticht door Joseph
N i c h o l s; zij houden het voeren van wapenen
ter verdediging van het vaderland voor geoorloofd.
Nicodemieten, m. p1. leden eener voorm. godsdienstsecte in Zwitserland, zoo geheeten, omdat
zij, even als N i c o d e m u s, van wien in de
evangeliën (Joh. 3.2) gewag wordt gemaakt, hun
geloof in het geheim beleden.
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Nieolaisme, n. de leer der Nieolieten, in de
eeuw gepredikt door Nicolaas, een der 7
diakenen van Jeruzalem; zij stond, zegt men, de
gemeenschap der vrouwen toe.
Nicol's prisma's, pl. ook alleen eicol (nikol)
genoemd, Phys. naar den Schot W. Nicol (pest.
1851) genoemd dubbel prisma van kalkspaat
tot scheiding der beide stralen van het gepolariseerde licht.
Nieotiana (spr. t=ts), f. (nw. lat. herba nicotiana) tabak, tabaksplant, een der nachtschaden,
naar den Franschman N i c o t (spr. nikó), die
in het midden der 16de eeuw dit gewas het eerst
naar Frankrijk bracht; — nicotianae f olies, a, um,
lat. Bot. tabaksbladerig; — nicotianine of nicotine, f. tabakskamfer, een vloeibaar, scherp on
vluchtig, zeer vergiftig alkaloide, in de tabak
voorhanden.
Nietátie (spr. tie=tsie), f. lat. (nietatio, v. nietáre, met de oogen blikkeren, v. nicáre, wenken)
Med. het blikkeren met de oogen, eene onwillekeurige, krampachtige beweging der oogleden.
Nicus, z. v. a. n e g u s.
Nidifieàtie, nidificeeren, z. onder n i d u s.
Nidor, m. lat. onaangename reuk, stank van
dierlijke lichamen, die verbrand worden; Med.
bedorven lucht bij 't opripsen uit de maag; —
nidoreus, adj. (later lat. nidorósus, a, um) wat
naar gebrand vet riekt of smaakt, rottig, bedorven; — nidorosus, a, um, lat. Bot. vuil, stinkend;
— nidorositeit, f. galachtige oprisping, gepaard
met den smaak van onverteerd gebraden vleesch.
nidus, m. lat. nest; ook drinkbeker der Ouden,
wegens de gedaante; — niduleeren, nidificeeren,
nw. lat. een nest maken; ook het uitbroeden van
late

eieren; — nidificátie (spr. t =ts), f. nestbouw; het

nestelen; — niddlus, m. lat. (verklw. van nidus)
nestje; afgezonderd vertrekje, kabinet.
Nièce, f. fr. (spr. ni-èss' ; oud-fr. niepce, van
't lat. neptia, voor neptis) nicht, broeders- of
zustersdochter.
Nièllo, n. pl. nièllen, it. (waarsch. van 't lat.
nigéllus, a, um, zwartachtig; vgl. nigella) eig.
zwartplaten, d. i. metaalplaten, waarop eene
teekening is gegraveerd, welker groeven met
een zwart metaalmengsel zijn gevuld; — nièlleeren (it. niellare), in metaal graveeres en
met zwart metaalmengsel vullen, een door
florentijnsche goudwerkers in de middeleeuwen
uitgevonden kunst.
niente, adv. it. niets ; z. onder d o 1 c e.
Niepa, oostind. gewas, waarvan men kadjangmatten maakt.
Niepcotypie, f. fr. gr. het verkrijgen van licht
middel van asphalt, naar den-beldnor
eigenlijken uitvinder der photographie, den
Franschman J. N. Nièpce (gest. 1833) genoemd.
ni fallor, lat. zoo ik mij niet vergis.
Niflheim of Nilïelheim, n. nevelwoning, nevelverblijf, in de oudn. Myth. het koude noordelijke gedeelte der aarde; ook de onderwereld,
de voorloopige of eerste hel, de woning van H e 1
(z. ald. en vgl. N a s t r and).
Nigaud, m. fr. (spr. nigó; vgl. n i a i s) onnoozele hals, lomperd, uilskuiken; — nigauderie, f.
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zotteklap, beuzelarij, laffe praat, flauwe grappen; - nigaudeeren, (fr. nigauder) zich onnoozel
of mal aanstellen.
nigélla, f. nw. lat. (fr. nielle, van 't lat. nigéllus,
a, um, zwartachtig, verklw. van niger, zwart)
Bot. zwarte komijn, veldnigelle, narduszaad
(semen nigellae), eene uit de Levant afkomstige
plant, die in onze tuinen wordt aangekweekt;
- nigella arvénsis, akkernigelle, een onkruid; nigella damascèna, nigelle van Damaskus, juffertje-in-'t groen.
niger, nigra, nigrum, lat. zwart, donker; - hora
nigra, doodsuur; - dies niger of ater, ongeluks-,
sterfdag; - hic niger estl eig. die is zwart ! voor dien
moet men zich wachten (z. onder h i c); - niger
deus, de zwarte god, Pluto;- nigro notanda lapillo,
met een zwarten steen te teekenen, d. i. als een
ongeluksdag te beschouwen; - nigrum oculi, n.
het zwart van het oog, z. v. a. de pupil; - nigreseeeren (lat. nigrescére), zwart worden, naar
het zwarte zweemen; - nigrescént, adj. (nigréscens), zwartachtig, grauwzwart; - nigricans,
lat. Bot. zwartachtig; - nigrine, n. zwartsteen,
z. V. a. r u t i 1 i u m; - Nigritlë (spr. t = ts), n.
het negerland, d.i. Soedan in Afrika;-nigrománt,
m. lat.-gr. zoogenaamde zwarte-kunstenaar; nigromantie (spr. t=ts), f. (waarsch. verbasterd
uit het gr. n e k r o m a n t i e, door in plaats
v. nekrós, doode, het lat. niger, zwart, te nemen)
gewaande zwarte kunst; tooverij en waarzeggerij door behulp van booze geesten; - nigror,
m. lat. zwartsel; Med. zwarte of blauwgroene
huidvlek; - nigrum, n. het zwarte, inhoud van
een geschrift.
Nigger, eng. in Amerika schimpnaam voor:
neger, zwarte (vgl. n i g e r en n e g e r); nigger song, n. eng.-amerik. negerlied.
Night, f. eng. (spr. nait) nacht;- good (spr. goed)
night, goeden nacht; - nightingale, f. (spr. naitingeel) nachtegaal.
Nigua, f. sp. (uit de taal van Haïti) z. v. a.
c h i c a (z. ald.).
Nigun, nigen, hebr. (wijze, melodie) zekere
wijze van voordracht van gebeden.
nihil of nil, lat. niets; - nihil of nil (facit) ad
rem, lat. dat doet niets tot de zaak, heeft niets
te beduiden; - nihil habenti nihil deest, wie niets
heeft, ontbreekt niets; - nil admirá ri, niets bewonderen of zich over niets verwonderen; - nil
debet, hij is niets schuldig;- nil desperándum, men
moet aan niets wanhopen, niets opgeven; - nil
dicit, hij zegt niets; - nihil human a me aliénum
put o, ik acht, dat niets menschelijks mij vreemd
is;- nil medium est, er is geen middelweg;- nil novi
sub sole, er is niets nieuws onder de zon; - nihil
probat qui nimium probat, wie te veel bewijst,
bewijst niets; - nil scire tutissima fides, niets te
weten is het zekerste geloof (spreuk van Oldebarnevelt); - ex nihilo nihil fit, uit niets komt of
wordt niets; - nihilum album, n. Chem. wit niets,
zinkbloemen, witte lichte vlekken van zinko de; - nihilum griséum, ovengalmei, z. v. a.
t u t i a; - nihilisme, n. nw.lat. nietheid, het niet
zijn; leer der vernietiging; in Rusland (nigilism,
m.) eene in den nieuweren tijd, inz. onder de stu-
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denten en de jong-russische partij ontstane
staatkundige beweging, welke eene politieke
en sociale omwenteling verlangt, de bestaande
orde in staat en maatschappij wil vernietigen
en uit het n i e t s eene nieuwe wereld wenscht
op te bouwen; - nihilist, m. niets geloovende;
een nergens toe deugend, onbruikbaar lid
der maatschappij, nieteling; aanhanger of lid
van bovengenoemd geheim staatkundig genootschap in Rusland; - nihilistisch, adj. het
nihilisme aanhangende of huldigende; - nihiliteit, f. nietigheid, volslagen gebrek aan waarde.
Nika, f. gr. ital. granaat, een eetbare soort van
granaten.
Nika-oproer, n. opstand in 532 te Constantinopel onder Justinianus, naar de leuze N i k a
= N i k e (z. ald.) genoemd.
Nikarágua -hout, (naar N i c a r a g u a, een
republiek in Middel-Amerika) bloedhout, z. v. a.
c a m p ê c h e h o u t.
Nike, f. gr. zege, overwinning; Myth. de
godin der zegepraal bij de Grieken, bij de Romeinen V i c to r i a geheeten; - Nikephöros,
mansn.: de zegebrenger; - niketerlen, pl. (gr.
nikelèria) overwinnaarsbelooningen, zegeprijzen;
zegefeesten; - Nikodémus en Nikoláus, m. gr.
afgek. Nikolaas en Klaas, mansn. letterlijk:
volksoverwinnaar, volksbeheerscher; - Nikolajéwitsch, m. en Nikolajéwna, f. mansn. en
vr.naam in Rusland: zoon, dochter van Nikolaas; - nikolaleten, m. pl. kettersche (gnostische)
secte in de tweede eeuw der chr. kerk, die o.a.
de gemeenschap der vrouwenes het huwelijk
der priesters toestonden; ook eene soort van
wederdoopers in de 16de eeuw; ook r. kath.
priesters, die den geestelijken stand verlaten
om te kunnen trouwen.
Nikkel, n. grauwachtig zilverwit, sterk blinkend metaal, door C r o n s t a d t in 1751 ontdekt. Het is hard, smeedbaar zoowel koud als
warm, laat zich tot draden trekken en tot blik
pletten, is magnetisch en zeer moeielijk te
smelten.
Nikker, m. eig. hetzelfde als het hoogd. nix,
z. n i x e n; ook duivel (eng. the old nick); ook
eene zwarte papaverbloem, als onkruid in het
koren; in N. Duitschland ook de beul (n e kk e r), omdat deze den te hangen misdadiger
den nek breekt.
Nikol,zie nicol's prisma.
Nikur, m. noor. Myth. (ags. nicor) watergeest, nikker, n i x (z. a.).
nil, z. nihil.
Nil, in Surate : som van 100 p a d a n s of
100000 millioen r o e p ij e n (z. ald.).
Nilla's, pl. oostind. en chin. stoffen van boombast, met zijde gemengd.
Nilométer, m. gr. nijlmeter, peilschaal tot
meting der waterstanden van den Nijl in Beneden-Egypte; - niloskoop, m. vijl waarnemer,
nijlwijzer; - njjlpaard, n. z. h i p p o p ot am o s; - njjireiger, m. z. ibis.
Nils., bij natuurwetenschappelijke namen afk.
voor S. Nilsson (geb. 1787).
Nimbo, ook b e p o 1 e, maleisch, boom op de
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kust van Malabar, uit welks olijfachtige vrucht
eene olie, oleum de nimbo, wordt gemaakt, die
men in Voor-Indië voor zenuwsterkend houdt.
Nimbus, m. lat. (oorspr. stormwolk, regen
dan later lat. stralenkrans om het-wolkenz.;
hoofd der heiligen en vrouwenvoorhoofdsband)
lichtkrans, straalkring om het hoofd van de afbeeldingen der heiligen, ook om het hoofd van
sommige keizers op oude munten; oneig. luister
en glans, die uitstekende personen omgeeft.
Nimf, z. nymph.
nimis of nimium, lat. te veel; – ne quid nimis 1
sprw.: niets te veel! alles met mate 1 – omne
nimium nocet, al te veel schaadt; al te veel is
ongezond; – nimia f amiliaritas parit contémium,
te groote gemeenzaamheid baart minachting;
z. ook ond. nihil; – nimiëteit, f. lat.( nimiëtas)
het te-veel, overvloed, overtolligheid.
Nimrod of Nemrod, m. achterkleinzoon van
Noach, eerste koning der Chaldeeen en stichter
van Babylon, door sommigen als Saturnus, door
anderen als Bacchus of Mars beschouwd, ook
wel ten onrechte met Ninus verward. De bijbel
noemt hem een geweldig jager (Genesis 10, 8 en
9); vandaar in 't alg. groot liefhebber der jacht.
Ninon, f. fr. (spr. ninón) z. V. a. Anna.
Ninsing, ninstwortel of ninsiwortel (nw.lat.)
(sium ninsi, japan, nindsin, ninsji) voortreffelijk
chineesch en japansch gewas, dat omzijnegeneeskracht beroemd is en op den suikerwortel gelijkt.
Niöbe, f. gr. Myth. dochter van T a n t a l u s
en D i ó n e, gemalin van den thebaanschen
koning A m p h i o n. Trotsch op het bezit van
7 zonen en 7 dochters, verhief zij zich boven
L a t ó n a, die slechts twee kinderen, A p o 11 o en D i a n a, had; doch die overmoed kwam
haar duur te staan; al hare kinderen werden door
de pijlen van Latona's telgen doorboord, en de ongelukkige, nu kinderlooze moeder, stom van wanhoop en smart, werd in steen veranderd. Van de
standbeelden van Niobe en hare
kinderen is dat te Florence, een meesterstuk der oude beeldhouwkunst; – niobíden,
pl. kinderen van Niobe; – niobium, n. nw.lat.
door Rose te Berlijn in het t a n t a l i e t
(z. aid.) nieuw ontdekt metaal; ook e o 1 u mb i u m geheeten.
Niord of Niordhr, m. oudn. Myth. een der 12
groote scandinavische godheden; hij is heer van
de winden en de rijkdommen der aarde, vooral
ook van de scheepvaart en heeft tot echtgenoote Skadi.
Nipapalm,m. moeraspalmmetzeerkortenstam.
Niphotheologie, f. gr. (v. niphein, sneeuwen)
erkentenis van God uit de sneeuw, vgl. b r o ntotheologie.
Nippes, f. pl. fr. (spr. niepp') vrouwentooi,
vrouwenopschik, versierselen, modewaren, snuisterijen, kleinoodiën; – nippeeren (fr. nipper), met
modetooi, voorwerpen van opschik voorzien of
uitdossen.
Nirang, f. perz. koeurine, waarmee de Pasji's
zich inwrijven tot bescherming tegen booze
geesten.
Nirwana, f. ind. in het boeddhisme: afgetrok-
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kenheid van het gemoed van al het aardsche,
zalige zelfvergetelheid door verzinking in het
niet, uitdooving van lager persoonlijk leven.
Nis, z. niche.
Nisam, z. n i z a m.
Nisan, m. (hebr. nffsán, misschien voor nizán,
V. nêz, nizzah, bloem) lentemaand, de eerste
van het kerkelijke, de zevende van het burgerlijke jaar der Joden, overeenkomende met de
laatste helft van Maart en de eerste helft van
April, op welker 14en dag oorspronkelijk het
paaschfeest gevierd werd.
nisi, lat. tenzij, tenware, indien niet, in zoo
verre niet; een nisi, een maar of indien, eene
hindernis, bepaling, beperking; -- nisi quid non,
als niet iets nieuws• (door den beklaagde wordt
ingebracht).
Nisjandsji of nisjandi, m. turk. (van het perz.
nislan, teeken, brief van eenen vorst) geheim
staatssecretaris van den sultan; –-schrijveof
nisjan Iftichar, m. (arab. i f tichár, roem, eer, v.
f achara, zich beroemen, in roem overtreffen)
teeken des roems of der eer, eereteeken, eene
door Mahmoed II ingestelde turksche orde.
Nisjoe, d. i. 2 s j o e, voormalige japan. zilvermunt,
b een rechthoekige, licht vergulde plaat
= 1/2 oe = 42 d 48 cents in waarde.
Nisnagrodski, m. russ. soort van pelterij van
zwarte siberische eekhoornvellen.
Nisroch, m. naam van een assyrischen god
(waarsch. de krijgsgod), van welken de bijbel
spreekt. De v u 1 g a t a noemt hem N e sroc en bij de Zeventig heet hij Mesorach en Asarach.
Nisus 1), m. lat. (van nití, streven, zich inspannen) streefkracht, inspanning, het streven,
pogen; – nisus f ormándi of n. f ormativus, vormdrift; – nitimur in vetitum, sprw.: wij streven
gaarne naar 't verbodene, het verbod prikkelt
de begeerte.
Nisus 2), m. gr. Myth. koning van Nisa (later
Megwra geheeten), toen Minos een inval in Attica
deed. De godspraak had zijn loten datvanhetrijk
afhankelijk gemaakt van een zijner hoofdharen,
dat purperkleurig was; doch zijne dochter Scylla,
in liefde voor Minos ontvlamd, sneed hem dat
noodlottig haar af en bracht het haren geliefde.
Nisus werd in een sperwer, Scylla in een
leeuwerik veranderd.
nitimur in vetitum, z. ond. n i s u s 1).
Nitor, m. lat. of nitiditeit, f. nw.lat. (v. nitidus,
glanzend; vgl. n e t) glans, schoonheid, sierlijkheid; – nitidula, f. N. H. glanskever.
Nitrum, n. lat. (van 't gr. nitron, vgl. natrum en
hebr. neter = soda) s alp e t e r, z. ald. ; – uitragin, f. cultuur der b a e t e r o 1 d e n (z. a.), ter
verbetering dienende van den bouwgrond – nitràten, n. pl. salpeterzure zouten; – nitras
argenti, n. verbinding van salpeterzuur met
kwik, meer bekend als helsche steen, een bekend
bijtmiddel in de geneeskunde; – nitrateeren, nw.
lat. in salpeterzuur zout veranderen; – nitratine,
f. natuurlijk voorkomend salpeterzure natron,
sodasalpeter;– nitrieden, verbind v. metalen en
stikstof; – nitrificatie, (spr. tie = tsie) vorming
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van salpeter in de natuur ; - nitrificeeren, tot
salpeterzure zouten maken; - nitrobakteriën of
nitri f iceerende bakteriën, pl. stikstof bindende
bakteriën, die het ammoniak in den grond in
salpeterzure zouten veranderen; - nitricum of
nitrlum, n. zooveel als salpeter, bij de Ouden:
natuurlijke soda; - nitriten, n. pl. salpeter
zouten; - nitreus, adj. (lat. nitrósus, a, um)-zure
salpeterig, salpeterhoudend, salpeterachtig; - nitrobenzine, f. of nitrobenzol, n. een door inwerking
van rookend salpeterzuur op benzine of steenolie
gevormde olie van bittere-amandelreuk, z. v. a.
m i r b a a n-o 1 i e, z. ald. ; - nitrocalciet, n. kalk
salpeterzure kalkaarde ; - nitrocellulóse,-salpetr,
f. cellulosehexanitraat, schietkatoen; - nitrodynamiet, n. ontploffingsmiddel, z. d y n a m i e t; - nitrositeit, f. salpeterachtigheid; nitrogenium, n. gr. salpeterstof, stikstof, in 1772
door Rutherford ontdekt element, z. v. a. a z ot u m; - nitroglycerine, f. globoine, glycerylnitraat, door behandeling van glycerine met zwavelzuur en salpeterzuur verkregen olieachtige
vloeistof van hevige explosieve werking; gemengd met vaste stoffen (opzuiging in infusoriënaarde) vormt het dynamiet; - nitromagnesiet, n. magnesiasalpeter, salpeterzure bitteraarde; - nitrométer, m. werktuig om de salpeter
van den handel te onderzoeken, salpetermeter;
- nitróse, f. koudkamerzuur, dat de roodbruine
gassen (resten van salpeterzuur) opgenomen
heeft bij 16° C. ; - nitrophosphaat, n. meststof
uit phosphorzure kalk en stikstofhoudende organische bestanddeelen; - nitruur, f. salpeterverbinding, verbinding van de stikstof met een
enkelvoudig lichaam.
Nitschewo, russ. niets, het is niets.
Nitz., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. L. Nitzsch (gest.
1837).

nivalis, lat. Bot. witachtig.
Niveau, n. fr. (spr. niwo; oorspr. liveau, provenc. livel, nivel, it. livello, van 't lat. libella, z.
1 i b e 11 e 1)) volkomen horiz. vlak, b.v. oppervl. van stilstaand water; waterpas, werktuig om te onderzoeken of een vlak horizontaal of waterpas is, nivelleer-werktuig; au niveau, de niveau, in gelijke vlakte, op waterpashoogte, gelijk; - niveleeren (fr. niveler) of
nivelleeren, waterpas maken, met het waterpas
afmeten; gelijkmaken, effenen; - nivellemént,
n. (spr. niwell'mái) of nivelleering, f. het waterpassen, gelijkmaking of afmeting naar het
waterpas ; - niveleur, m. (spr. ni -w' le(r) waterpasser; gelijkmaker, aanhanger eener volstrekt
politieke gelijkheid; - de schaal van Nivelles, z.
v. a. dronk van St. Geerten minne; de bescherming van St. Gertruida.
Nivétte, f. fr. groote, langwerpige, zoete perziksoort.
nivëus, a, um, lat. Bot. sneeuwwit.
Nivose, f. fr. (spr. niwOOZ' ; van 't lat. nix,
genit. nivis, sneeuw) sneeuwmaand, van 21 Dec.
tot 19 Jan., in den nieuwen kalender der eerste
fransche republiek. 1
nix antimonii, f. lat. Chem. eig. spiesglansKRAMERS-ZOND ERVAN.
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sneeuw, zilverglanzige spiesglansbloemen, uit
poedervormig antimonium-oxyde.
Nixen, pl. van nix, m. nixe, f. (oudn. nykr,
angels. nicor, oudd. nfchus, niches,) oudn. Myth.
watergeesten, nl. wezens, die in het water
leven en vaak menschen tot zich naar beneden
trekken, meermin, meerwijf; zie n i k u r.
Nizam of nisam, m. arab. (nizam, orde, regel,
v. nazama, regelen) titel van eenige vorsten in
Voor-Indië; ook z.v. a. nizam-dsjedid,n. arab. (d. i.
nieuwe orde of inrichting, van nízam, schikking,
en dsjedid, nieuw) 't turksch krijgswezen, zooals
't het eerst door Selim II1 op europeeschen voet
is ingericht, geregelde troepen, staand leger; nizam-ud-daulet, z. onder d a u 1 e t.
Njai, f. mal. inlandsche bijslaap, huishoudster,
die tevens maîtresse is.
Njo, m. mal. 1) jongeheer 12) halfbloed.
Njonja, f. mal. mevrouw.
No, eng. neen; ook: geen, b.v. no popery (spr.
y =i), geen papisterij, weg met de roomschee!
de leus der e p i s k o p a l e n (z. ald.) tegen
het opkomen der pauselijke macht in Engeland.
Noach, hebr. (nóach, d.. i. r u s t, v. noeach,
zich nederzetten, rusten) mansn.: naar het ver
uit den Zondvloed alleen-halvnet0.Td
met zijn huisgezin geredde patriarch en stamvader van een nieuw menschengeslacht; noachs-ark, f. arkvormige schelpdiersoort in de
Middellandsche zee; - noachs- mossel, noachsschelp (Chama gigas), reuzenmossel, de grootste
onder de bekende mosselsoorten, inz. in 0.-Indië; - noachíde, f. heldendicht, waarvan het
onderwerp de geschiedenis van N o a c h is;
- noachtden, noachieten, m. pl. N o a c h s zonen, Sem Cham en Japhet en hunne
nakomelingen.
nobel, of fr. noble (van 't lat. nobilis, e) edel,
edelmoedig, grootmoedig; voortreffelijk, verheven, waardig, eerlijk, prachtig, voornaam,
beroemd; ook adellijk, van adellijke geboorte;
- nobele passiën, pl. iron. liefhebberijen van
adellijke of aanzienlijke lieden, als het houden
van veel honden, paarden, enz. ; het spel, het
schermen, de jacht; - Nobel, m. naam van den
leeuw in de dierfabel (inz. in Reinaart de Vos);
- noble, nobel, m. eene aangenomen (gefingeerde)
rekenmunt in Engeland = '/. pond sterling of
ongeveer 4 gulden; - nobile, nobilmente, it.
Muz. edel; - nobilissimo, -ma, zeer edel; - nobili,
m. pl. it. voorheen de adellijke geslachten in
Venetië, die deel aan de regeering hadden; nobiliteit, f. lat. (nobilitas) edelheid, beroemdheid; adel, adeldom, ridderschap; - nobilitas
codicillaris, lat. op brieven berustende adel; - n.
personális, persoonlijke adel; - nobility, f. eng.
hooge adel in Engeland, onderscheiden van
g e n t r y; - nobilitatie, (spr. - ta-tsie) of nobiliteering, f. het verheffen tot den adelstand, het adelen; - nobleman, m. eng. (spr. nobelmen) tot de
n o b i l i t y (z. ald.) behoorende adellijke; - noblésse, f. fr. adeldom, adel, adelstand, adellijke
waardigheid, adellijkheid, ridderschap; -noblesse
d'épée, adel door krijgsverdiensten verworven; n. de robe, adel door hofdiensten verkregen; - n.
53
;
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de lettre, adel uit brieven van adeldom voortgevloeid; — noblesse oblige (spr. obliezj'), adel verplicht, d. i. adeldom legt verplichtingen op, voorrechten brengen plichten mede.
Nobelprijzen, door den scheikundige A. Nobel
(t 1896) ingestelde 5 prijzen, elk van ongev.
90 000 gld., om de vijf jaar toe te kennen aan
personen van buitengewone verdienste.
Nobody, m. eng. (spr. nobuddi; v. no, niet,
en body, persoon) niemand; onbeduidend persoon.
noten, m. lat. (v. nocére, benadeelen, schaden)
Jur. ieder, die, of alles, wat schaadt of beleedigt.
Noetambí lus, m. nw.lat. (van 't lat. nox,
nacht, gerit. noctis, en ambuláre, wandelen)
nacht- of slaapwandelaar, vgl. s o m n a mb u 1 e; — nocte paratas, des nachts bearbeid,
vervaardigd, met moeite en zorg bewerkt; —
noetambulisme, n. en noetambulàtie (spr. tie=
Isie), f. 't nacht- of slaapwandelen; — noetáa, f.
nachtuil; — noetírnus, m. (stil. canius; van't lat.
nocturnus, a, um, nachtelijk) een nachtgezang
in kloosters; — nocturne, f. fr. Muz. kort (tweestemmig) lied van een zacht en teeder karakter; nachtgebeden van de metten, z. ook n o tt o r n o ; — Nocturninus of Noetíirnus, m. rom.
Myth. god van den nacht, der duisternis, soms
ook de naam der ster van Venus; — noeturlablum,
n. nw.lat. nachtwijzer, graadboog, tot meting
van de hoogte der poolster.
Nodus, m. pl. nods, lat. Med. knoop, hard gezwel aan de gewrichten en vlechten, enz. ; knobbel, b.v. nodus syphiliticus, venerische knobbel
of gezwel; — nodus gordius, z. g o r d i a a n s c h e k n o o p; — nodum in scirpo quaerére,
lat. sprw.: eene knodde in eene bies zoeken, d. i.
zwarigheden zoeken of meenen te vinden, waar
zij niet zijn, onnutte, geheel vergeefsche moeite
doen; — nodi articuláres, pl. gewrichtsknobbels;
jichtknobbels; — nodnlus, m. eig. knoopje;
zakje met geneesmiddelen, welker kracht zich
in wijn of eene andere vloeistof moet oplossen;
— nodeus, adj. (lat. nodósus, a, um), knoestig,
knobbelig; ingewikkeld, verward; Bot. knoopig;
— nodositeiten, f. pl. (van 't later lat. nodositas,
knobbeligheid) knoestige gezwellen of builen.
Noedels, f. (hoogd. nudeln, fr. nouilles) soort
van deeg van meel en eieren bereid, dat, door
de manier, waarop het gesneden wordt, op
vermicelli gelijkt.
Noël, m. fr. (van 't lat. natalis, stil. dies, d. i.
geboortedag van Chr.) kerstfeest; ook kerstlied,
lied op de geboorte van Christus; ook voormalig
vreugdegeroep : hoezee.
Noèma, n. gr. (van noem, waarnemen, denken)
het gedachte, de gedachte; — noémataehometer,
m. instrument om eene elementaire psychische
handeling te meten, b.v. de snelheid waarmede
eene gedachte gevormd wordt, gedachtesnelheidsmeter; — nods, f. verstandswerkzaamheid,
het denken.
Noen, m. (van het lat. nona) het negende uur
van den dag, d. i. des namiddags om drie uur;
(later met het verzetten van den tijd van het
middagmaal verstond men er den middag of
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12 uur onder); — noenstonden, middaguren, van
11 tot 1 uur; — noenmaal, middagmaal enz.,
vgl. nanoen.
Noétis, n. hong. in Hongarije geliefd gebak
uit tarwekorrels, die, nadat zij in 't water gekiemd hebben, tot een deeg gestooten en met
suiker en kruiderijen gemengd in eene pan gebakken worden.
Noga, nougat, f. snoepgoed uit amandelen en
gebrande suiker.
noir, adj. fr. (spr. noár; van't lat. niger) zwart;
ook als subst. het zwart, zwartsel; inz. voor:
,vin noir, donkerroode wijn uit de omstreken van
Blois, die tot het kleuren van andere wijnen
wordt gebruikt; — noir animal, beenzwart, beenderkool; — noir a pointe, zwarte struisvederen; —
noir d'Allemagne, n. fr. (spr. —dáli'mánj') eig.
duitsch zwart, het frankforterzwart voor den
koperdruk, plaatdrukkersinkt, uit gebrande
wijnmoer bereid; — noir de eer f , (spr. —ser), eig.
hertshoornzwart, beenzwart, beenderzwart, datgene, wat er in den retort overblijft, nadat men
uit den hertshoorn den geest, het vluchtig zout
en de olie heeft getrokken; — noir de terre, aardzwart, aardkool, bij het fresco-schilderen gebruikt; — noireeur, f. fr. zwartheid; ook fig.
aimable noirceur, beminnelijke boosheid; —
noire, f. fr. kwartnoot.
no jóso, adj. it. (v. no?a, verdriet, vgl. ennui)
verdrietig, langwijlig, vervelend.
noleggio, z. n o 1 i s.
nolens volens, lat. (v. nolle, niet willen, en vette,
willen) willens of niet willens, kwaad- of goed
gaarne of ongaarne, goed- of kwaad -wilg,
tegen zin, vrijwillig of gedwon--schik,metof
gen; — noli me tangére, woordelijk: wil mij niet
aanraken (Joh. 20, 17), korter: raak mij niet
aan! mijd mij t weg van mij! benaming van verscheiden soorten van voelplanten (z. m i m o s a)
en van het gemeene springkruid (Impatiens nou
mi langere), waarvan de rijpe zaaddoosjes bij de
minste aanraking openspringen, alsmede van de
zoogenaamde vliegeknip (Dionaea muscipula);
voorts draagt dien naam : eene vuile, open kan
zweer in het gelaat; de voetangels; de-kerachtig
t r e m u l a n t of triller aan een orgel; eene
bitse schoone; ook: voorstelling van het tooneel,
als Christus uit het graf stijgt en tot Magdalena
zegt : raak mij niet aan; in het algemeen : een
punt, dat men niet mag aanraken; — noli turbáre
circulos meos 1 wil mijne kringen niet verstoren;
d. i. werk mijne plannen niet tegen.
Nolis, nolissemént, n. fr. (spr. — li-s'man;
oorspr. naulis, enz., ook naulage, van 't gr.
naulon, vrachtgeld, van naos, schip, it. nobo en
noleggio, n.(spr. —lédzjo)) huur of bevrachting van
een koopvaardijschip, scheepshuur, scheepsvracht, inz. in de ital. handelssteden der Middell.
zee, de c h e r t e p a r t ij ;— noliseeren (spr.
s=z) (fr. noliser), een schip huren.
nolite mittére margaritas ante portos, lat. werp
geen paarlen voor de zwijnen.
Noma, f. gr. (nómé, eig. weide, v. némein,
weiden, ook: om zich vreten) Med. om zich
vretende, voortknagende zweer, waterkanker;
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— nomáden, pl. (gr. nomddes, v. nomas, gehit.
nomádos, weidend, rondzwervend) herdersvolken, rondzwervende volken; — nomadic, f. nomadenhorde; — nomádiseh, adj. rondtrekkend,
omzwervend, zonder vast verblijf; — nomadiseeren (spr. s=z), als herders of naar de wijze
der herdersvolken rondtrekken, omzwerven.
Nomantie (spr. t=ts), f. barb.-gr. naamwaar
kunst om uit de letters van iemands-zegrij,
naam zijn lot te voorspellen.
Nomareh, nomarehie, nomen, pl. gr. z.
nomos 1).
Nom de guerre, m. fr. (spr. non de gèr) eig.
oorlogsnaam, zooals aangeworven soldaten dik
aannamen, valsche naam, aangenomen-wijls
naam, kunstenaarsnaam; scheldnaam.
Nomen, n., pl. nomina, lat. naam, benaming; —
nomen est omen, de naam is een voorteeken, d. i.
in den naam ligt vaak een diepe zin; — nomen et
omen (vgl. o m e n), de naam en zijne beteekenis te gelijk, of de naam met de daad, b. v.
Bakker, Molenaar, enz., te gelijk naar
naam en bedrijf; — nomen f ictum, een valsche
naam; — nomen nescio, afgek. N.N., den naam
weet ik niet, of: de naam onbekend; — nomen
lectum, bedekte naam;— in nomine, in naam; — in
nomine Déi, Domini of Jesu, in Gods naam, in den
naam des Heeren, in Jezus' naam; — in nomine
principis, in den naam des vorsten; — in nomine
sanciae trinitátis, in den naam der H. Drieëenheid ; — nomine mandatario, z. m a n d a t a r i s;
— Gram. nomen, naamwoord, waartoe de zelf
bijvoeglijke naamwoorden of de-standige
nomina substantiva en adjectiva behooren, z.
substantief en adjectief; — nomen
appellafvum, m. z. appellativum; —
nomen collectivum of collectief, n. verzamelwoord, naamwoord, waardoor men een ver
aantal van afzonderlijk bestaande we--enigd
zens of voorwerpen aanduidt, zonder de soort
te noemen, waartoe ieder behoort, als b o s c h,
koren, leger, volk enz.; — n. gentile, volksnaam, b. v. Nederlander, Engelschman; — n. materidle, stofnaam, b.v. water, steen, ijzer enz. ; —
n. metronymicum, naar de moeder gegeven naam;
— n. proprium, eigennaam, een naam, waardoor
afzonderlijke wezens of voorwerpen van alle
overige van dezelfde soort onderscheiden worden,
lands-, plaats-, persoonsnaam enz. ; — n. patronymicum, vadernaam, de van den naam des vaders
afgeleide bijnaam van iemand; in het rekenwezen: nomen, geldpost, schuldpost, schuld; vandaar nomina activa, pl. Jur. uitstaande gelden,
vorderingen; — n. inexigibilia, oninbare of niet
invorderbare schulden; — n. passiva, schulden,
schuldposten;— nomina sunt odiosa, z. o d i e u s;
— nomenelátor, m. naamnoemer, bij de Romeinen bediende, die zijnen meester de namen noemde van de personen, die hij ontmoette; in de middeleeuwen iemand, die in naam van zijnen heer
gasten ten disch noodigde; thans: naamregister,
naamsopgave van zekere voorwerpen, zonder
verdere verklaring; — nomenclatuur, f. (lat.
nomenclatüra) benaming, naamlijst, naamregister, gezamenlijke regelen, naar welke men in
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eene wetenschap de vereischte nieuwe namen
vormt; — nominaal, adj. (lat. nominalis, e) den
naam betreffende; volgens den naam, b. v.
nominale definitie (spr. t=ts) f. bloote naamof woordverklaring (geene zaakverklaring); —
nominale distinctie (spr. tie = sie) f. woordonderscheiding; — nominale catalogus, m. lijst van
boeken in alphabetische volgorde der schrijvers;
— nominale waarde, d. i. waarde van geld of
staatspapier, zooals die bij de uitgifte door den
Staat is bepaald, in tegenst. met de r e ë e 1 e
w a a r d e, z. ald. ; — nominalisten, m. pl. naam
scholastieken der middeleeuwen,-gelovin,d
welke beweerden, dat de algemeen begrippen
der dingen slechts woorden en namen zijn of
buiten de menschelijke voorstelling bestaan, in
tegenst. met de realisten, z. ald. ;— nominalisme, n. leer der nominalisten; — nominátim,
adv. bij name, met name ; — nomineeren (lat.
nominare) noemen, benoemen (ook d e n o m in e e r e n); — nomínàtus, m. de benoemde tot
een ambt; — nominatívus, z. c a s u s; — nominàtie (spr. t=is) f. benoeming tot een ambt;
recht tot die benoeming; lijst der candidaten
naar eene bediening; — nominatio auctóris, Jur.
aangifte van den bedrijver eener daad; — nominator, m. benoemer, die iemand tot een ambt
moet benoemen of benoemd heeft; noemer eener
breuk; — nominators, pl. (lat. nominatóres) Jur.
personen, die voor eenen onmondige bij de overheid iemand tot voogd voorstellen (nominant)
en voor dezen moeten instaan.
Nomos, 1) m. gr. (nómos, eig. weideplaats,
woonoord enz., V. némein, weiden) landsgebied,
district, inz. het oude Egypte; in het tegenw.
Griekenland een admin. distrikt; pl. nomen;
— nomárch, m. landvoogd, stadhouder van eenen
nomos, gouverneur eener n o m a r c h i e in
tegenw. Griekenland; — nomarchïe, f. landvoogdij.
Nomos, 2) m. gr. (nomos, eig. het toebedeelde,
v. némein, verdeelen, besturen) gebruik, gewoonte, wet; Muz. wijze, melodie; inz. een
eigenaardige, overoude toon- en zangwijs zonder tegenstrophe en herhaling, aangeheven ter
eere van een godheid; vandaar nomisch, adj.
dichtmatig, melodisch; — nomodidáktes of nomodidakt, m. wetgeleerde, leeraar der wetten;
— nomograaf, m. wetschrijver, verzamelaar der
wetten; — nomographie, f. wetschrijving, schriftelijke wetgeving; — nomokdnon, m. verzameling
van staats- en kerkwetten, het in de gr. kerk
geldende handboek van het kerkrecht, door
Photius omstreeks 883; — nomokrátie (spr. t= ts)
f. of nomokrátische regeering, wetheerschappij,
zoodanige wetgeving, waarbij de wet heerscht; —
nomologie, f. wetgevingskunde, leer der wetgeving; — nomomáehen, m. pl wetbestormers, tegenstrevers, ruwe bestrij ders van de wet, de staats
enz. ; — nomomachie, f. wetbestrijding; —
nomophylax, m. wetbewaarder, een waker voor
het in-stand-blijven en de naleving der wetten; —
nomoteletiek, f. eig. leer. der wetvervulling, kerktucht; — nomotheet, m. wetgever; — nomothesie,
f. wetgeving; de gegeven wet; — nomothetika, f.
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wetgeving, het recht der landsregeering om
wetten te geven; ook de wetgevingskunst; nomothetisch, adj. de wetgeving betreffende.
Nompareille, z. nonpareille.
non, lat., fr. non (spr. non) niet, neen; - non
avenu, non liquet, z. het tweede woord.
Non, f. (oudhoogd. nunna, later lat. en gr.
nonna, waarsch. v. 't egypt. -kopt. nane, nanoe,
goed, schoon, d. i. kuisch) kloosterjuffer, koor-,
ordes- of kloostervrouw; ook gesneden big.
Non(nie), f. mal. meisje, kleintje.
Nona, z. none.
Nona, f. slaapziekte (niet te verwarren met de
Afrikaansche slaapziekte, die veroorzaakt wordt
door de steek van de glossina palpális, een soort
tetsevlieg, die het trypanasoma, een protozoön,
overbrengt).
Non-acceptatie (spr. tie = tsie) f. (vgl. a c c e pt a t i e) Kmt. niet-aanneming, weigering der
aanneming, der betaling van een wissel.
Nonaetiviteit, f. (fr. nonactivite) Mil. toestand
van eersen officier, die voor het tegenwoordige
niet in werkelijken dienst is en daardoor dikwijls
verminderde soldij trekt.
Nonagenarius, m. lat. (van nonaginta, negentig) negentigjarige, negentiger; - nonagium, n.
mid. lat. (v. 't lat. nonus, a, um, de of het negende) negende . deel, negende deel eener nalatenschap, dat de geestelijken in de middeleeuwen
ten behoeve van vrome stichtingen voor zich
eischten; - nonagoon, m. lat.-gr. negenhoek; nonandrla, n. pl. lat.-gr. eig. negenmannigen, de
negenhelmige planten met 9 meeldraden bij de
mannelijke bloesems, de 9de klasse bij Linnaeus,
beter gr. e n n e a n d r i a; - nonándrisch, adj.
negenhelmig; - nonanteeren, fr. (nonanter, van
nonante, negentig) in 't piquet-spel: 90 punten
maken; ook 90 jaar oud worden; - nonariae, f.
pl. ontuchtige vrouwen te Rome, die niet voor
het negende uur hare huizen openen of zich ver
mochten, om niet de lusten der leerende-tone
jeugd te prikkelen.
non avenu, z. ond. a v e n a n t.
Nonbattu, m. fr. soort van goedkoop fransch
lijnwaad, inz. uit Laval, dat voornamelijk naar
Spanje en Portugal wordt uitgevoerd.
non bis in idem, lat. niet tweemaal in hetzelfde,
d. i. men kan niet tweemaal juist in denzelfden
toestand komen, eene leerstelling van den gr.
wijsgeer Heraklitus; Jur. niet tweemaal over
hetzelfde, eene stelling, volgens welke een beschuldigde, die wegens een feit heeft terechtgestaan, niet meer wegens datzelfde feit kan
vervolgd worden.
nonchalant, adj. fr. (spr. nonsjalán; van 't
verouderde chaloir, it. calere, zich om iets bekommeren, ergens om geven) nalatig, zuimachtig, onachtzaam; - nonchalance, f. (spr. -lá# s')
nalatigheid, onachtzaamheid, verwaarloozing
van hetgeen de goede toon der wereld ver
-eischt.
Nonconductor, m. nw.lat. Phys. niet-geleider
(vgl. conductor).
Nonconformisten, m.pl. naam, dien de bis
kerk in Engeland aan de protestant--schopelijk
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sche Dissenters, met uitsluiting van Gereformeerden en Lutherschen, geeft.
non cuivis (homini) contingit adire Corínthum

lat. sprw.: het gelukt niet iedereen naar Corinthe
te gaan, d. i. niet iedereen is fortuinlijk.
non datur tertium, z. tertium non datur, ond.
tertius.
non decet, lat. dat is ongepast, niet voegzaam.
None, f. (v. 't lat. nonus, a, um, de of het negende) Muz. 9de toon van den grondtoon; in de
kloosters (nova, scil. hora) de n o e n, het negende uur van den dag, 3 uur des namiddags, het
5de der kanonische horen (z. horae canonicae);
ook het gezang op dit uur; - nonétto, m. it.
muziekstuk voor 9 stemmen; - nonen, pl. lat.
(nonae; zoo geheeten, omdat zij steeds de negende dag voor den idus waren, dezen daarbij gerekend) in den oud-rom. kalender de 5de dag in
alle maanden, behalve in Maart, Mei, Juli en
October, in welke het de 7de was; - none-accoon!, n. Muz. vijfklank van grondtoon, terts,
quint, septime en none.
Nonens of non-ens, n. nw.lat. onding, niets,
een ding, dat niet bestaat en niet bestaan kan;
- non éntis nulla sunt praedicàta, hetgeen niet is,
heeft geen onderscheidende kenmerken; - noneniteit, f. barb.lat. het niet-zijn of niets-zijn.
Nonétto, z. ond. n o n e.
Nonexisténtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (vgl.
e x i s t e e r e n) het niet aanwezig zijn, het nietbestaan, niet-zijn;- non existentis nulla sunt jura,
een niet bestaand persoon heeft geen rechten.
non ex • quovis ligno fit Mercurius, lat. sprw.:
niet uit elk blok hout laat zich een Mercurius
houwen, d. i. niet ieder kan een geleerde worden.
non fit poëta, nascitur, z. ond. fit.
Nonforche, f. eigenl. nonnenwindje, schuimpje,
ook Haagsche wind genoemd.
Nonidi, z. ond. d e c a d e.
Nonintervéntie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (vgl.
i n t e r v e n t i e) niet-tusschenkomst, het in
1830 in Frankrijk ontwikkelde beginsel, dat
elke natie het recht heeft haar eigen aangelegenheden te regelen; - noninterventionist, m.
aanhanger daarvan..,
Nonintrusionisten, pl. m. de verdedigers der
kerkelijke vrijheid tegenover het patronaatrecht in Schotland; in 1834 begon deze strijd.
Nonius, m. ook V e r n i e r (spr. wernje) genoemd, graadverdeeler, een werktuig om lijnen
en hoeken zeer nauwkeurig te meten, welks
uitvinder P. V e r n i e r (1631) en niet . P.
N o n i u s of N u n e z (gest. 1577) is, ofschoon het doorgaans naar dezen laatsten
wordt genoemd.
Non-jurors, pl. eng. (spr. -dzjoerurs) nietzweerders, eedweigeraars, de eng. Jacobieten,
die den eed aan het nieuwe koningsgeslacht
weigerden.
non liquet, of afgek. N. L., z. liquet.
non molto, z. molto; - non multa, sed multum,

z. ond. multus.
Non-mousseux, adj. en subst. m. fr. (spr.
-rnoesseu) niet schuimend; niet-schuimende
Champagne.
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Nonna, f. mal. vrouwelijke kleurling; ook
oudste dochter.
Nonnaat, m. (fr. nonnat, v. 't lat. non, niet, en
nalus, geboren) nw.lat. door de keizersnede geborene; ook kleine witvisch.
Nonnaturalla, n. pl. nw.lat. niet natuurlijke
dingen.
non numeránda, sed ponderánda (sunt) arguménta, lat. men moet de gronden of bewijzen
niet tellen, maar wegen; niet op het getal, maar
op het gewicht der bewijsredenen komt het
aan.
Nonobstántie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. (van
't lat. obstantia, het tegenstaan; vgl. o b s t e er e n) Jur. oorkonde of acte van herstelling.
Nonodeeimaal, n. nw.lat. negenzijdig prisma
met een negenvlakkig en een eenvlakkig einde.
non omne licitum honéstum, lat. niet alles,
wat geoorloofd is, is betamelijk, welvoeglijk,
braaf enz. ; – non omnia possumus omnes, wij kun
niet allen alles, wij zijn niet allen in alles-ne
even bekwaam, de eene heeft deze, de andere
gene bekwaamheid; – non omnibus dormio, ik
zwijg niet op alles, ik zal eindelijk ook eens spreken;– non omnis moriar, ik zal niet geheel sterven.
Nonoseptimaal, n. nw.lat. negenzijdig prisma
met een viervlakkig en een drievlakkig einde.
Nonpareille, f. fr. (spr. nonparélj' ; van pareil,
pareille, gelijk, overeenkomstig, it. parecchio,
verklw. v. 't lat. par, gelijk, mid.lat. pariculus)
zonder wederga, onvergelijkelijk, wat zijns gelijke niet heeft, naam van verscheiden dingen,
die in hunne soort uitmunten, b.v. eene soort
van smal zijden lint, stroolint; eene soort van
kamelot, ook l a m p a r i l l a s genaamd;
kleine suikerkorrels; ook kleine soort drukletter
van 6 punten; – groot nonpareille, grootste soort
van drukletters.
Non-pasehántes, nw. lat. pl. katholieken, die
aan hun paaschplicht niet hebben voldaan.
non passe, fr. (spr. no passé; v. non, niet,
en passer, voorbijgaan) niet voorbijgegaan! –
als subst. in het biljartspel: misstoot, waarbij
de speelbal aan deze zijde van den anderen bal
blijft staan, zonder hem geraakt te hebben.
non plus ultra of nec plus ultra, lat. niet verder!
niet daarboven ! het non-plus-ultra, het onovertreffelijke, uiterste, hoogste, beroemdste enz.
in zijne soort, toppunt, kroon, het laatste of
uiterste deel eener zaak, dat niet kan of mag
overschreden worden.
non póssumus, lat. „wij kunnen niet ", oorspronkelijk het antwoord van paus Clemens
VII, op den van dreigementen vergezelden eisch
van Hendrik VIII, om hem van zijne gemalin
Catharina te scheiden; later algemeen gebruikt
voor eene onmogelijkheid, voor eene weigering,
waarop men niet kan terugkomen; vgl. ook
Handel. 4, 20.
Non-prix, m. fr. (spr. nonprí) spotprijs; –
non-résident, m. eng. in de anglicaansche kerk:
geestelijke, die niet op de plaats zijner prebende
woont, maar daar een v i c a r i s (z. aid.) ter
waarneming van zijn kerkelijk ambt heeft.
non proceddtur, z. ond. p r o c e d e e r e n.
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Nonprofielént, m. nw.lat. wie geene vorderingen maakt.
non quaero intelligére, ut credam, sed credo, ut
intelligam, ik streef niet naar het verstaan om
te gelooven, maar ik geloof om te verstaan; – non
qua itur, sed qua eundem est, lat. niet waarheen
men gaat, maar waarheen men moet gaan, d. i.
niet op den gemeenen, maar op den rechten weg
moet men gaan; – non quam diu, sed quam bene
vixéris, re f ert, het komt er niet op aan hoe lang,
maar hoe braaf men geleefd heeft; – non quis,
sed quid, niet wie, maar wat (is de vraag), niet
op den persoon, maar op de zaak komt het aan; –
non scholae, sed vitae discendum est, niet enkel
voor de school, maar voor het leven moet men
leeren.
Nonsens, m. nw.lat. (non-sensus, v. sensus,
de zin; fr. nonsens, eng. nonsense) onzin, dom
gesnap, louter onverstand, hoogdravende woorden zonder zin; – nonsensical, adj. (eng. nonsensical) niets zeggend, onverstaanbaar, onzinnig
vgl. nonens.
non si male nunc, et olim sic erft, lat. het zal
niet altijd zoo slecht gaan als nu.
Nonsunt, m. nw.lat. een ontmande, een
castraat.
non Canto, z. ond. tantum; – non troppo, z.
ond. troppo.
nontonnen, ind.-holl. ongevraagd luisteren of
kijken, als ongenoode gast iets bijwonen.
nonum premátur in annum, lat. (vgl. n o n e)
het (geschrift, opstel, boek) worde tot aan het
9de jaar of negen jaren lang bewaard; men
haaste zich niet met het openbaar maken of
in het licht geven van een geschrift.
non-usus, m. nw.lat. (fr. non-usage; vgl. usus)
Jur. het niet-gebruik van een recht.
Nonvaleur, f. fr. (vgl. v a 1 e u r) onwaarde,
het tekortkomend bedrag; de onzekere achterstand van pachten, renten, enz., oninbare
schuld wegens het onvermogen van den schuldenaar; oninbare post op het belastingsregister.
non volai in buccas assa columba tuas, lat. er
vliegt geene gebraden duif in den mond.
Nonvlinder, m. Ocneria monacha, vlinder,
waarvan de rups naaldboomen vernielt, door
de naalden te vreeten.
Noochirie, f. gr. (spr. no-o–; van nóos, verstand, en their, hand) gewelddadige aantasting
van iemands verstandelijke vermogens, misdaad,
aan het zieleleven van een ander gepleegd; –
noogenie, f. kennis of leer van de voortbrenging
of het ontstaan der begrippen; – noologie, f. leer
van de zuivere verstandbegrippen; – noologist,
m. aanhanger van die leer; – noosterésis, f. Med.
onttrekking van het vetstand of het bewustzijn
door verdoovende middelen.
Noordkaper, nr. (zoo geheeten, omdat hij bij de
Noordkaap, Europa's noordelijkst voorgebergte
leeft) ijsvisch, ijswalvisch; ook d o 1 p h ij n; –
noordpool, z. p o o 1.
Noormannen, pl. d. i. N o o r d m a n n e n,
de germaansche bewoners van Noorwegen, Zweden en Denemarken, in de middeleeuwen, berucht door hunne roof- en plundertochten.
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Nop, f. ned. (verwant met k n o o p, k n o bb e 1, enz.) lakenvlok, wolknoopje; ook mazen
van het fluweelweefsel, die, na opgesneden te
zijn, het haar van het fluweel voortbrengen; noppen, het laken van zijne kleine verhevenheden of noppen zuiveren, hetwelk onder anderen
door de nopmachine geschiedt.
Nopal (mexicaansch n o p a 11 i), de cochenille-fakkeldistel in tropisch Amerika, op wier
dikke, eironde bladeren de cochenille-schildluis
leeft; vgl. o p u n t i e; - nopaline, f. schoone,
scharlakenroode verfstof, uit steenkolenteer
bereid.
nopopery, z. ond. n o.
Noppes, barg. niets.
Nor, barg. hok, politiebureau.
Norbentjjnen of Norbentíners, m. pl. monnikenorde, door St. Norbert omstreeks 1092 gesticht;
zij worden ook Pra monstratenserm o n n i k e n genoemd.
Ndrdl., bij natuurwetensch. namen afkorting
voor Dr. H. Nórdlinger (gest. 1897).
Nordm., bij natuurwetensch. namen afkorting voor A. v. Nordmann (gest. 1866).
Noria, f. sp. (port. nora, oudsp. anoxia, van
crab. na'oerah, zoo genoemd wegens het geluid
dat ze maakt, van na'ara, snuiven, den adem
met geweld door den neus uitstooten) bevloei
scheprad ter bevloeiing der akkers in-ingsbro,
Spanje; in het algemeen: elk waterwerktuig,
dat uit een ketting of een touw zonder einde
bestaat, waaraan op gelijke afstanden emmers
of bakjes bevestigd zijn, terwijl deze ketting of dit
touw over eene rol loopt, die met krukken of op
eene andere wijze wordt rondgedraaid.
Nórimon, m. jap. staatsie-draagstoel.
Norium, n. [door Spanberg in het zweed
i r k o o n (z. ald.) nieuw ontdekt-schez
metaal.
Nork, m. hoogd. Min. soort van leisteen of
schiefer, die ijzererts bevat.
Norki, pl. russ. (vgl. nórnik, jonge vos, die nog
in 't hol of leger, nora, verklw. nórka, blijft, en
nórka, kleine vischotter) pelswerk van jonge
vossen.
Norm, norma, f. lat. (norma) eig. maatstok,
rij, winkelhaak; regel, richtsnoer, voorschrift,
voorbeeld; bij boekdrukkers: verkorte titel van
een boek aan den voet der eerste bladzijde van
ieder vel; - ad norman, naar het voorschrift, het
richtsnoer of den voorgeschreven regel; - normaal, adj. (lat. normàlis, e) voorschriftmatig,
naar den regel, voorbeeldig; Geom. rechthoekig,
te lood; - normale, f. (lat. linea normàlis) hoogere Math. loodlijn, lijn, die in het raakpunt op de
tangens opgericht en tot aan de lijn der a bS c i s s e n verlengd wordt; - normaalboeken,
pl. symbolische boeken, die boeken, waarin de
geloofsartikelen van een kerk.genootschap zijn
vervat; - normaal-idee, n. eigen denkbeeld,
algemeen richtsnoer, naar hetwelk men een
zinnelijk voorwerp beoordeelt, inz. wat den
vorm of de uitdrukking betreft; - normaaljaar n. gewoon jaar, modeljaar; het jaar
1624, omdat bij den westphaalschen vrede

(1648) werd vastgesteld, dat die godsdienst,
welke in den aanvang van dat jaar de
heerschende was, het ook blijven zoude; - normaalkaars, f. een eenheid van licht; het is de
hoeveelheid licht die uitgestraald wordt door
één parafine-kaars van 20 m.M. dikte en 50
m.M. vlamhoogte; 1,16 H e fn e r- eenheid, z. a.;
- normaal-papier, n. papier, dat aan controle,
wat samenstelling betreft, is onderworpen; normaal-recht, n. natuurrecht, recht der rede; normaal-school, f. modelschool; opleidingsinrichting voor onderwijzers; - normaal-toon, m.
Muz. stemtoon, toon, waarvan men uitgaat bij
het stemmen der instrumenten (gewoonlijk
de a van de kleine octaaf); - normaal- toonladder, f. grondtoonladder van C. dur; - normaliteit, f. nw.lat. regelmatige, met het voorschrift
overeenstemmende gesteldheid, b.v. de volkomen gezondheidstoestand, lichaamsbouw enz.;
- norma-dagen, pl. hooge feestdagen der Kath.
kerk, waarop openbare vermakelijkheden verboden zijn; - normatief, adj. nw.lat. tot regel
of richtsnoer dienende; - normeeren, later lat.
(normare) eig. naar den maatstaf regelen; ordenen, voorschrijven, regelen; - normeering, f.
vaststelling, regeling.
Nornen, pl. (oudn. norn, pl. nornir) Myth. de
drie godinnen van den tijd en het noodlot.
Schikgodinnen. Zij heeten: U r d h r, d. i. het
verledene, V e r d h a n d i, het tegenwoordige,
en S k u 1 d, het toekomstige.
Norton-pomp, f. welpomp, bestaande uit in
den grond gedreven op elkaar geschroefde buizen,
waarop een pomp geplaatst wordt.
Nórz of nerz, m. (spr. z = ls) po ols ch : kleine
moerasotter uit het martergeslacht (Mustéla
lutreóla) met kostbare huid.
nos, lat. wij, soms ook ik, b. v. Nos .... Dei
gratia, wij .... bij de gratie Gods enz.
Nosairen, Nosairieten, zie A n s a r e n.
nosce te ipsum, lat. ken u zelven, leer u zelven
kennen; - noselbel, adj. nw.lat. wat gekend of
geleerd kan worden.
Noseaan, n. naar Dr. Nose genoemd, uit kie
kleiaarde en zwavelzuur natron bestaand-zelur
mineraal.
Noselie, f. gr. (nosèleia, van nosos, f. ziekte)
Med. ziekelijkheid; ook ziekenverpleging en
artsenij ; - nosodochium, ziekenhuis ; - nosogenie, f. ontstaan der ziekte, ziektevoortbrenging;
- nosogeographie, f. afbeelding van de geographische of klimatische uitbreiding der ziekten;
- nosographie, f. ziektebeschrijving; - nosograaf,
m. ziektebeschrijver; - nosokomie, f. nosokómos,
krankenverzorging, ziekenverpleging; - nosokomlum, n. ziekenhuis, hospitaal, ook n o s od o c h i u m geheeten; - nosokoom, nosokomist,
m. ziekenoppasser, krankenverpleging; - nosoloog, m. z. V. a. p a t h o 1 o o g, z. ald.; nosologie, f. z. v. a. p a t h o 1 o g i e; - nosológisch, adj. z. V. a. pathologisch; - nosonomie, f. de leer der ziektewetten ; - nosophthorie of nosophtorie, f. ziektevernietiging; -nosopoétisch, adj. ziekmakend, schadelijk; nosotrophie, f. ziektevoeding.
v
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nos poma natumus, lat. sprw.: wij appelen
zwemmen, eene uitdrukking, die wordt toegepast op hen, die, ofschoon weinig of niets beteekenende, eene hooge borst zetten, zich de
verdiensten, den rang enz. van anderen
toeëigenen enz. ; — nos Pólóni non curámus
quantítátem syllábárum, wij Polen bekreunen ons
niet om de maat der lettergrepen, iron. van hen,
die de latijnsche woorden uitspreken zonder op
de lengte of kortheid der lettergrepen acht te
slaan (het behoorde gelezen te worden: nos
Polóni non curámus quantitatem syllabárum).

Noss, m. (n a e s, n o s, n e s s) in sommige
noordsche talen z. v. a. landspits, kaap; voorgebergte; ook neus.
Nossa, f. noor. Myth. de godin der bevallig
schoonheid, voortreffelijkheid; vandaar-heid,
nossen, pl. kostbare kleinoodiën.
Nosten, pl. gr. (nóstoi, van den sing. nóslos,
m. terugkeer, huiswaartsche gang) terugreizen,
grieksche epische dichtstukken, die den terugkeer van de grieksche helden van Troje verhaalden, zooals de Ody'ssea; — nostalgie en nostomanie, f. gr. heimwee, zwaarmoedig verlangen naar
het vaderland, naar huis; — nostálgisch, adj. het
heimwee betreffende of daaruit voortkomende.
Nostoch of nostok, m. fr. (Tremella nostoc)
aardgelei, aardbloem, eene zonderlinge plant
van 't wiergeslacht, die op eene vliezige,
bruingroene, kleverige gelei gelijkt, in drogen
toestand niet licht opgemerkt wordt, maar na
zwaren regen op weiden en zandwegen snel opgroeit; zij kreeg van de alchimisten de zonderlinge namen van maanspog, sterrenspeeksel,
luchtschuim, hemelbloem.
Nostraat, ni. lat. (nostras, pl. nostrates, v. nosier,
nostra, nostrum, ons, enz.) een der onzen, van
onze lieden, van ons volk, een landsman, tijdgenoot; — nostrificeeren, nw.lat. tot den onze
maken; ook inheemsch maken, het burgerrecht
geven; — nostrificátie (spr. tie = isie) f. verleening
van het burgerrecht, het burgermaken.
Not., bij botanische namen afkorting voor
Giuseppe de Notaris, te Rome.
Nota of noot, f. lat. (nota, pl. notae) teeken,
kenteeken, herinneringsteeken, merkteeken;
schriftelijke aanwijzing, opmerking, aanmerking ter verklaring of opheldering eener plaats;
Kmt. korte rekening, koopopgave van ontvangen waren; bewijs van gelden, briefje, b. v.
banknoot; gezantschappelijk (diplomatisch)
schrijven, bericht, verklaring of dgl. bevattende;
Muz. toonteeken, ook de toon zelf; — nota buona,
it. goede noot, en nota cattíva, slechte noot, waar
eerste op het goede, de tweede op het-vande
slechte maatdeel valt; — nota caratteristica, noot,
die den dur- of moltoon van een stuk aanwijst;
— nota cambiáta, Kmt. wisselbriefje, orderbriefje;
bij de oude Romeinen was n o t a ook eene afzonderlijke letter in een geheimschrift, een teeken op wijnflesschen ter aanduiding van het
jaar en de soort; vandaar e e n w ij n t j e
primae of optimae notae, een wijn van de beste
soort, kabinetwijn, in tegenst. met vulgàris
notae, gewone wijn, tafelwijn; — interióris notae,
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van voortreffelijke hoedanigheid, van de beste
soort (oorspr. bij Horatius van den wijn gebruikt); — iets ad notam nemen, er op letten, het
voor gezegd houden, het in 't oor knoopen; —
cum notis, met aanmerkingen; — cum notis variórum, met aanmerkingen van verschillende (geleerden) ; — nog beteekent n o t a: een teeken,
dat de eens weggeloopen slaven te Rome aan het
hoofd kregen; vandaar schandvlek, vlek; — nota
genetiva of n. matérna, Med. moedervlek; —
notenbalk, m. de 5 lijnen voor de noten, de toon
-lader.
nota bene, notabel, enz. z. ond. n o t e e r e n.
Notalgie, f. gr. (van nótos, rug) rugpijn.
Notarius, lat. of meer gebr. notaris, m. oorspr.
snelschrijver bij de Romeinen, die met verkortingen of teekens (notae) schreef; dan in 't alg.
schrijver; thans inz. door de regeering aangesteld en beëedigd persoon, die het recht heeft,
zekere gerechtelijke handelingen (testamenten,
volmachten, schuldbekentenissen, protesten,
inventarissen enz.) in tegenwoordigheid van getuigen te voltrekken en daarvan eene geloof
oorkonde, n o t a r i ë e 1 e a c t e, op-wardige
te maken; — notarius publicus caesarëus juràtus
immatriculàtus, of afgek. not. publ. caes. jur.
imm., keizerlijk, openlijk beëedigd en ter rolle
ingeschreven acteschrijver; — notariaat, n. nw.
lat. (notariàtus) ambt van eenera notaris ; — notarieel, adj. door een notaris opgemaakt, ten overstaan van een notaris verleden.
noteeren, lat. (notàre) merken, aanmerken, opmerken, opteekenen, aanschrijven, boeken; —
nota bene, afgek. NB., let wel! merk op 1 geef
acht 1 — een notabéne, een teeken, eene herinnering, waarschuwing; —met e e n n o tab e n e
t e e k e n e n, met een kenteeken voorzien;
oneig. met eene oorvijg, muilpeer, enz. kenmerken; — notëtur nomen, afgek. N.N., men lette
op den naam ! — notándum, hetgeen op te merken
is; — quod bene of optime notandum, waarop wél
moet gelet worden; — notábel (lat. notabilis, e)
merkwaardig, gewichtig, aanzienlijk, voornaam;
— notabiliteit, f. nw.lat. aanzienlijkheid; — pl.
notabiiiteiten of notabelen (fr. notables) aanzien
voornaamste burgers van den Staat, het-lijkste,
enger comité of surrogaat der rijksstenden in het
voorm. Frankrijk; — notàten, pl. (lat. notáta)
opmerkingen, aanteekeningen; — notátie (spr.
tie=tsie) of noteering, f. het opteekenen, aan
boeken; Muz. het notenschrijven; —-schrijven,
notist, m. hgd. notenschrijver, die uit de partituur een muziekstuk in de verschillende partijen
schrijft.
Notemuskaat, z. m u s k a a t.
notetur nomen, z. ond. n o t e e r e n.
Nothus, m. gr. (nóthos) onechte, natuurlijke,
buiten huwelijk verwekte zoon, bastaard; —
nothia, f. pl. Jur. erfdeel van natuurlijke of onechte kinderen.
Notie (spr. t = ts) f. lat. (notio, v. noscére, leerera
kennen, erkennen) begrip, verstandsbegrip,
denkbeeld eener zaak, door het verstand alleen
verkregen.
Notiet, n. soort van graniet.
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notificeeren, lat. (noti f icàre, v. notus, bekend, waarnemen, denken) verstandswezen, boven
en f icére, maken; vgl. n o t i t i e) kond doen,
voorwerp, iets, dat bloot gedacht-zineljk
bekendmaken, aankondigen, melden, bericht
geven, berichten, ter kennis brengen, inz. gerechtelijk, met inachtneming van zekere vormen; - notificatie (spr. tie = tsie) f. (mid.lat.
noti f icatio) ook het notificètur, lat. bekendmaking, mededeeling van een bericht, aankondig, melding, aanduiding.
Notiologie, notiológisch (spr. ti = tsi) gr. (van
nótios, a, on, vochtig) z. v. a. h y g r o 1 o g i e,
enz.; - notiométer, z. hygrometer.
Notist, m. z. ond. n o t e e r e n. Notitie (spr. -tí-tsie) f. lat. (notitia, van nolus,
bekend, partic. v. noscére, kennen) kennis,
wetenschap, kunde; aanteekening; opgaaf, bericht, kortè melding of beschrijving; -ad notitiam,
totnaricht;- notitie van iets nemen,
zich iets aantrekken, zich ergens aan gelegen
laten zijn, iets zijn kennisneming, opmerking
enz. waardig keuren; - notitie-boek, aanteekenboek.
Notograaf, f. lat. gr. notenschrijver, door
Schmeil te Maagdenburg uitgevonden werktuig,
dat de noten van een op het klavier gespeeld
stuk dadelijk opschrijft.
notórisch, notoor of notoir, adj. lat. (notorius,
a, um, eig. aanduidend, kenbaar makend, v.
notor, kenner, en dit v. noscére, kennen) algemeen bekend, openbaar, wereldkundig; - notoriteit of notoriëteit, f. nw.lat. (fr. notoriété)
bekendheid, openbaarheid, wereldkundigheid; acte van notoriëteit, wettelijk opgemaakte verklaring omtrent de bekendheid der
comparanten met den staat van eenen persoon
of eene hem betreffende zaak ter vervanging
van de eigenlijke acte, die niet kan geleverd
worden.
Notre Dame, f. fr. Onze-Lieve-Vrouw, benaming der maagd Maria bij de Katholieken; ook
de naam der groote kathedraalkerk te Parijs:
(Onze-) Lieve-Vrouwenkerk, Maria-kerk; Notre Seigneur (spr. sèn?éur) onze Heer, de Hei
-land,
Christus.
Nottórno, nottürno en notturnino, n. it. (spr.
u =oe; van het lat. nocturnus, a, um, nachtelijk,
V. nox, gehit. noclis, nacht) nachtmuziek, nachtgezang, zie nocturne.
Notulen, f. pl. lat. (notulae, verklw. van nota)
kleine aanmerkingen, aanteekeningen, rekeningen; schriftelijk verslag van hetgeen er in eene
vergadering behandeld is; - notulenboek, n.boek,
waarin achtereenvolgend de handelingen van
een vergaderend lichaam worden ingeschreven.
Notus, m. lat. (gr. nótos) zuidenwind of nauw
zuidwestenwind, ook elke onstuimige-keurig:
wind.
Notweg, nootweg, m. weg, oudtijds dienende
om vee langs te drijven, ossengang; vaak verward met noodweg, d. i. noodige weg, hulpweg.
Nonet, n. fr. (spr. noe-è; v. nouer, knoopen,
lat. nodáre, v. nodus, knoop) zakje, kruiden
zuigdotje.
-zakje,po;
Nougat, z. ond. n o g a.
Noümënon, n. gr. (van noem, in den geest

wordt, niet onder 't bereik der zinnen valt, b. v.
God, geest, enz. ; in tegenst. met p h a e n omeen.
Nourrice, f. fr. (spr. noerriés;' van 't lat.
nutrix, v. nutríre, fr. nourrir, voeden) voedster,
min, minnemoeder; - nourricier, m. (spr. noeries?é) pleegvader, man der min; - nourrisson,
m. (spr. noeri-s6h) minnekind, voedsterkind,
zoogkind; - nourriture, f. (spr. noerití r')
voedsel, voeding, onderhoud.
nourtoak (spr nort-dk), m. naam voor een
caoutchoucsoort, afkomstig uit Peru.
Nouveauté, f. fr. (spr. noewoté; v. nouveau,
lat. novus, nieuw) nieuwheid; iets nieuws en
vreemds; pl. nouveautés, nieuwigheden; - Kmt.
nieuwe waren, mode-artikelen; - bij boekhandelaars : pas uitgekomen boeken; - nouveautéstoffen, pl. modestoffen; - nouvelle, f. (v. 't
lat. novéllus, verklw. v. novus, nieuw) pl nou vellen, nieuwstijdingen, nieuw bericht, nieuws;
ook z. v. a. n o v e 11 e n, z. ald. ; - nouvellist, m. (fr. nouvelliste) liefhebber en verspreider van nieuwigheden, nieuwtjeskramer; ook
dagbladschrijver.
Nova, novale, enz. z. ond. novus.
Novaculiet, m. soort slijpsteen van kiezelhoudende klei.
Novatiànen (spr. t = ts) m. pl. aanhangers van
den roomschen bisschop N o v a t i a n u s, die
beweerde, dat de afvalligen van het christendom niet weder mochten opgenomen worden,
zelfs dan niet, wanneer zij boetvaardig terugkeerden (van de 3de tot in de 6de eeuw).
Novatie, novator, enz. ; - novelle, novellist,
enz. x. ond. n o v u s.
Novémber, m. lat. (v. novem, negen) de
slachtmaand, vroeger windmaand geheeten, de
11de maand van het jaar (oorspr. de 9de volgens
den oud-romeinschen kalender; - novemlobus,
lat. Bot. negenlobbig; - novemplus, lat. Bot.
negenvoudig; - novéna, f. it. negendaagsche
gebedsoefening; - novenaria, n. pl. (v. 't lat.
novenarius, uit negen bestaande) negendaagsche
rouw en gebeden, zielmissen; - novenatus, lat.
Bot. negentallig; - novendialen, pl. it. (v. lat.
novem, negen, en dies, dag) te Rome de negen
openlijke lijkdienst voor een gestorven-dagsche
paus; - novenóte of novemóle, it. Muz. negen
samengetrokken noten, die eig. uit drie verbonden t r i o l e n bestaan, en in den tijd van zes
of ook van acht van dezelfde waarde worden
uitgevoerd; - novensiles dii, m. pl. eig. nieuw ingesprongen goden, de door Tatius te Rome ingevoerde sabijnsche godheden.
novus, a, um, lat. nieuw; - novus, m. nieuweg; - homo novus, eig. een nieuw man; in 't oude
Rome : de eerste in eene familie, die tot eene
hoogere staatsbediening geraakte, parvenu; ook
iron. een in 't nieuw gekleed persoon;- novum, n.
iets nieuws; Jur. omstandigheid, die na reed
gesloten rechtshandel tot eene nieuwe rechts
aanleiding geeft; - nova, pl. nieuwe din--zak
gen, nieuwigheden; vgl. noviteiten; -re
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novae, nieuwigheden; demagogische woelingen;
— de novo, opnieuw, van voren af; — novum testamentum, of afgek. N. T., het Nieuwe Testament,
de schriften van het Nieuwe Verbond; — novae
f undatiónis, van nieuwe stichting; — novissime,

zeer onlangs, pas geleden; — novantiek, nw.lat.
nieuw-oud; — novantieken, pl. nieuwe oudheden,
nieuwe zaken met een antiek voorkomen; —
novale, n. lat. of novaalland, nieuw ontgonnen
land; — novale tienden, de tienden van zulke
nieuw ontgonnen gronden; — novatie (spr. t=ts)
f. (lat. novatio, v. novàre, vernieuwen) vernieuwing; Jur. opheffing van eene tot dusverre bestaande schuld of verbintenis, door het stellen
van eene nieuwe in hare plaats; —novàtor, m. vern_ e uwer, hij die nieuwigheden invoert, inz. in
het godsdienstige; soms ook de naam der s y nk r e t i s t e n; — novélle, f. (it. novella, van
't lat. novéllus, verklw. v. novus, nieuw) pl.
novellen, z. v. a. het fr. n o u v e 11 e n, nieuwigheden, tijdingen, nieuwe berichten, nieuws;
naam der kleinere historieverdichtingen en verhalen, kleine romans, waarvan de stof oorspronkelijk aan gebeurtenissen uit den tegenwoordigen tijd was ontleend (in tegenst. met de helden- en ridderromans, die op de oude sagenverdichting berusten); Jur. nieuwe verordening ter
aanvulling en omwerking eener oudere, inz. de
nieuwe verordeningen of wetten van Justinianus,
na de openbaarmaking van den tweeden codex,
een deel van het corpus juris, in het algemeen:
nieuwe artikels en toevoegsels tot het wetboek;
— novellétte, f. it. (novellétta) een vroolijk vertelsel, verhaaltje, sprookje; — novellist, m. (it.
novellista) een schrijver van novellen, van kleine
verhalen in prozaischen vorm; een liefhebber en
verspreider van nieuwigheden, z. n o u v e 11 i s t; — novellistisch, adj. nieuw; in den vorm
eener novelle ; — novia, f. sp. pasgehuwde vrouw,
jonggehuwde, bruid; geliefde ; vgl. n o v i o ; —
novieins, lat. of novitius, (spr. t = ts) m., fr. noviee, nieuweling, beginner, nieuw aangenomene,
proefleerling; proefkloosterling, d. i. die nog
geene gelofte heeft gedaan; — noviciaat, n. nw.
lat. proefjaar, proeftijd, leerlingsstaat in kloosters; nieuwelingschap in eene wetenschap of
kunst; — novilunium, n. nw.lat. nieuwe maan;
— novio, m. sp. jonggehuwd man, bruidegom;
minnaar; vgl. n o v i a; — noviteit, f. lat. (novitas) nieuwheid, het nieuwe, iets nieuws en
vreemds; — pl. noviteiten, ook nova, fr. n o uv e a u t é s, z. ald.
Nowojo-wremja, russ. de Nieuwe tijd (een
Russ. courant).
Nox, f. lat. (genit. noctis) nacht; Myth. de
nachtgodin, gr. N y x, eene dochter van
Chaos, de gade van Erebus.
noxa, f. lat. (van nocére, schaden) schade,
schuld, misdaad; inz. Jur. schade of beschadiging en vandaar verlies aan vermogen door een
voor zich zelven in rechten niet verantwoordelijk wezen, b. v. een dier, een slaaf; —noxae datio,
overlating der zaak, door welke de schade veroorzaakt is, in de plaats van schadevergoeding.
Noydde, f. fr. (spr. noajáád' ; van noyer, ver-
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drinken, provenc. negar, en dit van 't lat. netare,
dooden, mid.lat. verdrinken) verdrinking in het
water bij wijze van terechtstelling te Nantes in
1793, tijdens de fransche revolutie, waarbij men
de ongelukkige slachtoffers in eene schuit plaatste, die men door het openen van luiken in
den bodem deed zinken.
Noyales, noyalles, f pl. fr. dik en sterk linnen, inz. tot zeildoek, zoo geheeten naar de
fransche stad N o y a 1 e.
Nozrim, pl. hebr. z. v. a. N a z a r e n e r
(z. ald.).
nu, adj. fr. (lat. nudus) naakt; — nu-pieds
(spr. —pjé) barrevoets; — nu-têle (spr. —tèt')
blootshoofds.
Nuance, f. fr. (spr. nuáns'; lat. nubantia,
als 't ware omwolking, tempering van het licht;
van nue = lat. nubes, wolk) schaduwing, schaduwverdeeling, trapsgewijze toe- of afneming,
kleurmenging, kleurspeling, onmerkbare overgang, ineensmelting, tint, schakeering, fijn onderscheid eener hoofdkleur ten opzichte van het
heldere en donkere; oneig. ook bijzondere trek,
b. v. in he, s e1 van een acteur; — nuanceeren (fr.
nuancer) scld a uwen, ineensmelten, schakeeren,
trapsgewijze, allengs of onmerkbaar doen overgaan, doen toe- of afnemen; oneig. ook: met een
bijzonderen trek, met een bijzonder gebaar uitdrukken; — genuanceerd, adj. geschakeerd, geschaduwd, ineengesmolten, gemengd enz. ; —
nuanceering, f. trapswijze toe- of afneming,
schaduwverdeeling, ineensmelting.
nubecula, f. lat. (wolkje, verklw. v. nubes,
wolk) z. v. a. n e p h e 1 i o n (z. ald.); — nuhilum, n, lat. wolk; — post nubila Phoebus, op wolken (regen) volgt zonneschijn.
nubiel, adj. lat. (nubilis, van nubére, trouwen)
huwbaar, manbaar, in staat om te huwen (van
meisjes) ; — nubiliteit, f. nw.lat. manbaarheid,
huwbaarheid, geschiktheid tot het huwelijk.
nubileeren, lat. (nubiláre, v. nubilum, wolk,
v. nubes, wolk) wolkig maken, omwolken; —
nubileus, adj. (later lat. nubilósus) wolkig, betrokken.
nuces, pl. van n u x, z. ald.
Nucléus, m. lat. (voor nuculéus, v. nux, noot)
kern of pit eener vrucht; — nucléi persicórum,
perzikpitten (bij drogisten); — nucléi pini, pijnboompitten; nucle"tne, f. eiwitstof, die de celkernen vormen, phosphorzuur bevat en onverteerbaar is in 't dierlijk lichaam; — nueleoalbumine, f. phosphor bevattende planteneiwitstof, plantencereine; — nueleónen, pl. kernlichaampjes der dierlijke of plantaardige cel; —
nucleolithen, m. pl. lat.-gr. kernsteenen, eene
soort van versteende zeeëgels.
nudus, a, um, lat. naakt, kaal, bloot; — nudus
chirographarius, m., pl. nudi chirographarii, Jur.
schuldeischers enkel op handschrift; — nuda
cautio, Jur. bloot mondelinge belofte, zonder
eed, borgen of handschrift; ook nuda promissio;
— nuda possessio, bloot bezit zonder eigendomsrecht; — nuda traditio, f. bloote overgeving of
overgave; — nuda pacta, pl. naakte, d.i . zulke
overeenkomsten, waarbij geene formaliteiten in
-

NUDUS.

— 842 —

ache genomen zijn; - nudis verbis, met naakte of
dorre, droge woorden;- nude crude, naakt en ruw,
slechtweg, achteloos; - nudáta, n. pl. (van nudare, ontblooten, openbaren) duidelijk, open en
bloot liggende dingen; - nudátie (spr. l=ts) f.
(lat. nudatio) ontblooting; - nudicaulis, lat. Bot.
naaktstelig, met naakten steel; - nudiflorus,
Bot. naaktbloemig; - nuditeit, f. (lat. nuditas)
naaktheid, blootheid, behoeftigheid; naakte
menschengestalte, naakte figuur, oneig. slordige,
onzedelijke uitdrukkingen; - nudipedálen, m.
pl. (v. 't lat. nudi-pes, bloots- of barrevoets)
barrevoeters, een gezelschap van dwepers in de
16de eeuw, dat zich het eerst in Moravië ophield
en het geschoeid-zijn voor zondig rekende; nudipedaliën, n. pl. bij de oude Romeinen plechtige processies of ommegangen, waarbij men
blootsvoets ging.
nugae, f. pl. lat. potsen, grappen, hansworstenstreken; beuzelpraat, zotteklap; - nugaciteit, f. (lat. nugacitas, van nugax, potsig, potsierlijk) beuzelachtigheid, nietige praatzucht;
- nugatórisch, adj . (lat. nugatorius, a, um) beu
laf, kinderachtig, ongerijmd; - nuga--zelachtig,
torium, n. ijdel, onbeduidend gesnap, zinneloos
gebabbel, gewouwel; - nugator, m. hansworst,
potsenmaker; babbelaar, snapper.
Nuggets, pl. eng. z. v. a. p e p i e t e n, z. ald.
Nuisance, n. eng. (spr. njoezens; v. 't fr. nuisance, beschadiging, lat. nocentia, v. nocère,
schaden, fr. nuire) benadeeling; openlijke ergernis.
Nuit, f. fr. (spr. nwie) nacht; - bonne (spr. bon)
nuit, goeden nacht!
Nuits, m. fr. (spr. nwie) fijne Bourgogne-wijn,
uit de gelijknamige stad in het district Beaune.
nullus, a, um, lat. (voor ne ullus, niet een,
geen) ; - vandaar : nul, f. het teeken 0, dat
niets of de afwezigheid van een getal beteekent,
een gatstopper, plaatsvuller; Muz. teeken boven
Bene noot in het generaal-basschrift, dat aan
dat er bij die noot geen akkoord moet-wijst,
worden aangeslagen; bij muziek voor snaar instrumenten: de losse snaar aan te strijken;
oneig. als adj. zonder waarde, onbeduidend, ongeldig; - van nul en geene waarde,
geheel ongeldig, volstrekt nietig, van geenerlei
kracht; - nulbroeders, Nullam, pl. franciscanermonniken; - nulpunt, n. overgangspunt van de
eene schaal of graadverdeeling (scala) • tot de
andere, bij den thermometer van de warmte tot
ale koude ; - nulla dies sine linea, geen dag (ga
voorbij) zonder eene lijn of penseelstreek, d. i.
zonder dat men iets nuttigs gedaan hebbe (eene
bekende zinspreuk van A p e 11 e s); - nulla
ratióne, op geenerlei wijze; - nulla regula sine
exception, geen regel zonder uitzondering; nullius moménti, van geene beteekenis, onbeduidend, ongewichtig; - nullibi, nergens; - nulli
nergens zijn; - Nullibinie--bilte,f.nwah
ten, m. pl. (later lat. nullibi, nergens) bij som
naam der Cartesianen, om--migend
dat zij den geest, met betrekking tot de ruimte,
voor n u 11 i b i houden; - Nullibísten, pl. die
S p i r i t u a l i s t e n (z. ald.), welke beweren,
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dat de geest als een onlichamelijk wezen niet in
eene ruimte bestaan kan; in tegenstelling met
de H o l o m e r i a n e n; - nullificeeren (later
lat. nulli f icáre) te niet doen, opheffen, vernietigen, voor nul en nietig verklaren; geringschatten; - nullifleátie (spr. t = ts) f. vernietiging, opheffing; geringschatting; inz. in N. Amerika het
streven van eene partij der nullifiers (spr. nullif aiers) nietigheidsverklaarders, die de vereeniging met de zuidelijke staten wilden opheffen; nulliporieten, pl. gladde koralen in de zandmergel en het jongere kalkgesteente ; - nullissimo,
n. nw.lat. in het omberspel 't geval, waarin men
geen enkelen slag mag halen; - nulliteit, f. (mid.
lat. nullitas) nietigheid, ongeldigheid, onbewijsbaarheid; - querèla nullitátis, ri eits-vordering, waarbij de eischer verlangt, dat iets, b.v.
een testament, voor ongeldig verklaard worde;
- nulliteits-systeem, n. bijzondere leer van de
rechtskundige hulpmiddelen tegen een nadeelig
testament.
Number, n. eng. z. h a n k.
Numerus, m. (pl. numéri) lat. getal, cijfer,
n o m m e r; ook aantal, menigte; Log. afgemeten redekunstige welluidendheid, klankmaat,
afmeting van korte en lange lettergrepen; vgl.
rhythmus; - numero of afgek. Nro. N°. of
N., d. i. volgens het getal of cijfer; - n° 100,
schertsende benaming voor het geheim gemak
in hotels enz. ; - sub numero, onder het nommer
of het cijfer, b. v. sub numero 1, 2, 3, etc. ; - al
numero, it. naar 't getal (vgl. al marco, al peso);
- numerus rotímdus, een rond getal, dat zich
gemakkelijk laat onthouden of deelen, b.v. 100
in plaats van 97 of 103 enz., 1000 voor 997 enz.;
- numëri, pl. eig. getallen; - n. het 4de boek van
Mozes, omdat daarin de volkstelling der Israëlieten is vervat; - numerále (sell. nomen) n., pl.
numeralia, Gram. telwoorden; - numerair, adj.
nw.lat. naar het getal, b. v. n u m e r a i r e
w a a r d e, de getalwaarde; van eene munt de
waarde, waarvoor zij overal ontvangen en uitgegeven wordt; als subst. n.: het bare, het in
omloop zijnde geld; - numereus, adj. lat. (numerósus, a, um) talrijk, menigvuldig; volklinkend,
welluidend, evenmatig (r h y t h m i s c h); numerositeit (spr. s =z) f. (later lat. numerositas)
groot aantal, menigte, talrijkheid; evenmatigheid, welklinkendheid, rhythmische welluidendheid der rede; - numereeren (lat. numeráre)
tellen, getallen behoorlijk schrijven en uitspreken; met cijfers of getalmerken teekenen, nommeren; Kmt. de prijzen der waren door letters,
cijfers of (alleen aan den verkooper bekende)
teekens merken of nommeren; - numerátie (spr.
t = ts) f. (lat. numeratio) Arith. telling, 't schrijven
en uitspreken der getallen; - numerator, m.
teller van eene breuk; - numeríst, m. iemand,
die uit getallen waarzegt ; - numeriek, numerisch,
adj. volgens het getal; telbaar, door getallen bepaalbaar of bepaald; Muz. volgens harmonie en
tact, maar arm aan melodie; - numerieke
v e r h o u d i n g, getalverhouding; - numeroteeren, fr. (numéroter) met cijfers teekenen, benummeren; - numerotage, f. (spr. -táázj') num-
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mering; - numeroteur, m. fr. nummertoestel;
pagineermachine.
Numidiërs, m. pl. de bewoners van Numidië,
oudtijds een koninkrijk in N. Afrika, dat ongeveer met het tegenwoordige Algerië overeenstemde en beroemd was door zijne ruiterij, zijne
leeuwen, zijn marmer enz. ; de Numidiërs behoorden tot den menschenstam, die zich in de
hedendaagsche Berbers of K a b y 1 e n (z. aid.)
heeft voortgeplant; - numidisehe steen, Z. v. a.
obsidiaan (z.ald.).
numisch, adj ., numisch jaar (van 't gr. numénia, nieuwe maan, beginnende maan, lat. annus
numaeus) een doorloopend maanjaar, waarvan
het gewone uit 12, het schrikkeljaar uit 13 maanden bestaat.
Numismatiek, numismatika, f. (v. 't gr.
nósnisma, lat. numísma, n. en numus of nummus,
m. munt) muntkunde, penningkunde, weten
munten en gedenkpenningen; --schapder
numismatleus, m. muntkenner, penningkunde;
- numismátiseh, adj. munt- of penningkundig;
tot de penningkunde behoorende; - e e n n u mismatisch werk, eenmuntboek,muntwerk; - numismatograaf, m. penning- of munt
ijver; - numismatographie, f. munt- of-beschr
penningbeschrijving; - numismatográphisch,
adj. muntbeschrijvend; - numárisch, adj. (lat.
nurrnarius of numarius, a, um) het geld betreffende of daartoe behoorende; - res numnnariae, geldzaken; - numophylacium, n. lat.gr.
muntvoorraad, verzameling van penningen, een
penningkabinet; - nummulieten, m. pl. nw.lat.
penning- of linzesteenen, fossielen van lagere
dieren (foraminifeeren), Z. v. a. p h a c i e t e n; nummularia, f. Bot. penningkruid; - nummularius, m. wisselaar of bankhouder; -nummularius,
Bot. penningachtig, penningvormig; - nummus con f essionarius, biechtpenning.
nuns dimittis servum tuum, lat. laat nu uw
dienstknecht heengaan 1 (woorden van Simeon,
toen hij den Messias gezien had); - nunc est
bibendum, nu moeten wij drinken 1
Nuncius of nuntius (spr. t=ls), m. lat. bode,
boodschapper, gezant, inz. van den paus (vandaar ook nuntius apostolicus geheeten); - nuntii terrastres, pl. barb. lat. landboden, voormalige volksvertegenwoordigers in
Polen; - nunciëeren (lat. nunciáre), verkondigen, melden, aanzeggen, berichten, enz. ; nunciánt, m. aanklager, inz. Jur. wie tegen zijnen buurman met het verbod van herbouw,
vernieuwing, enz. op zijnen grond in of buiten
rechten optreedt; - nunciaat, m. (nunciátus)
aangeklaagde; hij wien verboden wordt; nunciátie (spr. t = ts), f. aanzegging, aankondiging, vermelding, aanklacht; - nunciatuur of
nuntiatuur (spr. ti= si), f. nw.lat. gezantschap,
het ambt en de waardigheid van een pauselijken
gezant; diens b u r e a u; - nuncïum of nunHum, n. bericht, boodschap.
nuncupeeren, lat. (nuncupáre, ontstaan uit
nomïne capere, bij den naam nemen) noemen,
bepaald verklaren of uitspreken, in vorm van
rechten bij monde verklaren; - nuncupála
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voluntas, f. Jur. de bepaald uitgesproken laat

wilsbeschikking; - nuneupátie (spr. t=ts),-ste
f. (nuncupatio) benoeming, plechtige verklaring
of mondelinge aanneming tot erfgenaam; nuncupatief, adj. nw.lat. mondeling noemend of
genoemd, volgens mondelinge verklaring; als
substantief n. (testamentum nuncupativum) een
mondeling, onder plechtige omstandigheden
uitgesproken testament.
Nundinae, nundinen, pl. lat. in het oude Rome
de op eiken gen dag vallende marktdagen.
Nuntius, nuntiëeren, enz. z. onder n u n c i u s.
Nuphar, z. nenuphar.
Nupta, f. lat. (van nubëre, trouwen) pas gehuwde vrouw; - nuptiae, pl. bruiloft, huwelijk; nuptiae clandeslinae, pl. geheim huwelijk; - n.
ne f ariae, ongeoorloofd, verboden, inz. bloedschendig huwelijk; - n. noxiae, verkeerd huwelijk
(b.v. tusschen een Jood en eene Christin); - n.
prohibitae, verboden huwelijk;- ad secundas nuptias of ad secunda vota (z. aid.), tot een tweede
huwelijk of bruiloft (overgaan) ; - pater est, quern
nuptiae declarant, vader is (rechtens) degene,
dien het huwelijk als zoodanig verklaart; - nuptias non concubitus, sed consensus f dcit, niet de
bijslaap, maar de toestemming maakt (is de
grond van) het huwelijk; - nupitaal (spr. ti=tsi;
lat. nuptiális), wat op de bruiloft betrekking
heeft, bruiloftachtig; - nuptialia pacta, pl. huwelijksverdrag, huwelijkswoorvaarden; - nupturiëeren, lat. (nupturire) wenschen te trouwen,
uit vrijen gaan, trouwlustig zijn; - nupturiénten, pl. trouwlustigen, trouwgragen.
Nuragen, pl. in Sardinië oude kegelvormige
grafheuvels (steenen bouwwerken) uit den voor
-romeinsch
tijd.
Nurnberg-licht, n. El. lamp met een gloeikousje, welks licht vermeerderd wordt, doordat
het in zuivere zuurstof brandt.
Nurse, f. eng. (spr. nurs') min; kindermeid; nursery, f. (spr. nurs'rie) 1. kinderkamer.
Nutatie, z. onder n u t u s.
nutreeren, lat. (nutrire) voeden, plegen, opkweeken; - nutriëntia, n. pl. voedende middelen, voedingsstoffen; - nutritie (spr. tie=tsie), f.
voeding, het zoogen; Chem. doortrekking of
i m p r w g n a t i e; - nutrire, nutrendo, nutrite,
-to, -ta, it. Muz. voeden, onderhouden, de tonen
voluit aanhouden, doen vibreeren; -. nutritief,
adj. voedend, voedzaam; - n u t r i t i e v e
k r a c h t, voedingskracht; - nutritóren, m. pl.
verzorgers, c u r a t o r e n van scholen en universiteiten; - nutrix, 1. voedster, min; kinderoppaster; - nutricàtie (spr. tsi=tsie), f. (lat.
nutricatio) het zoogen, voeden; - nutróse, f. melkeiwitpreparaat, caseinnatrium en 85-90 %
eiwit.
Nutt., bij botanische benamingen afk. voor
T. Nuttall (gest. 1857).
nutus, m. lat. (v. het ongebruikelijke nuere,
wenken; vgl. i n n u e e r e n) wenk, z. n u t at i e ; - ad nutum, op den wenk; - nutatie (spr.
tie = tsie), f. lat. (nutatio, v. nutàre, knikken,
wankelen) het knikken, wenken; Astron. de
door de aantrekking der maan veroorzaakte
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periodieke schommeling van de as der aarde met den, zooals de A u 1 o n i a d e n, dalnimfen;
betrekking tot den pool des hemels, ten gevolge O r e a d e n, bergnimfen; L e i m o n i a d e n,
waarvan de hemelpool in 18,7 jaar een zeer klei- weidenimfen; L i m n a d e n, poel-, moeras-,
ne ellips aan den hemel beschrijft; Bot. de vijver- en meernimfen; N a p ae e n, daloverbuiging der planten naar de zon; — nutábel, en boschnimfen; N e r e í d e n en 0 c eadj. wankelend, aan wankeling onderhevig, a n í d e n, water- en zeenimfen; N a j á d e n
daarvoor vatbaar; — nutans, adj. lat. Bot. knik- J en P o t a m í d e n, bron- en riviernimfen;
kond, hellend, overhangend; — nuteeren, wan- D r y a d e n en H a m a d r y a d e n, boon1 en wnndnimfan • PPn cla.nkoph ] liehfvnPtio_
kelen.
nux, f. lat. (gent. nucis) noot; pl. nuces, noten; bevallig wezen; — oneig. beteekent nymph ook
— nux castanéa, eetbare kastanje ; — nux córyli, ha- lichtvaardig meisje, meisje van pleizier, hoer;
zelnoot; — nux juglándis, walnoot, okkernoot; — N. H. insectenpoppen; ook waterjuffer; —
nux vomica, braaknoot, zoogenaamde kraaien nymphen (nymphae), pl. Anat. kleine of inweneen-ogen,(kra )dvuchtena dige schaamlippen, waterlippen; — nylnphaea, f.
oostind. boom (Strychnos nux vomica L.), die Bot. water- of zeelelie; — nymphaeum of nymbraking en krampen verwekken (strychnine, phé fm n. nimfentempel, eene heilige plaats der
rattenkruit); — in nuce, eig. in eene noot, d. i. in nimfen, met vele fonteinen, enz. ; eene zomer
't kort of beknopt, samengevat, in 't klein.
voor vrouwen; bij de eerste Christe--badplts
Nyktalopie, f. gr. (v. nyx, genic. nyktós, nacht) nen een waschbekken, waarin zij zich voor het
het nachtzien, dagblindheid (eene oogziekte); gebed de handen waschten; — nymphagoog, m.
— nyktalóps, of fr. nyktalópe, m. een nachtziende bruidgeleider; — nymphitis, Med. ontsteking der
of dagblinde, die bij nacht beter ziet dan bij dag; kleine schaamlippen; — nympholepsie, f. ver
het tegengest. van h e m e r a 1 o p s; — nyktei n g; — nymphomanie,-ruking,best
gersie, f. het nachtwaken; het opspringen uit f. vrouwelijke minnewoede, liefderazernij, mansden slaap; — nyktella, n. pl. nachtelijke feesten dolheid, hevige onbevredigde vrouwelijke wel
ter eere van Bacchus, die N i k t e 1 i u s werd
andromanie; — nymphonanie,-lust,z.va
bijgenaamd; — nyktemëron (gr. nychthemeron), f. vrouwelijke zelfbevlekking; vgl. o n a n i e;
dag en nacht, een etmaal; — nyktobatèsis of — nymphbneus, m. gezwel der schaamlippen; —
nyktobàtie (spr. tie = tsie), f. Med. het slaap- of nymphotomie, f. Med. schaamlippensnede, de
nachtwandelen; — nyktograaf, f. nachtschrijver, verkorting of afsnijding van den kittelaar, het
een werktuig om in het duister te schrijven; — oostersch gebruik om de voorhuid van den kitte
nyktographie, f. nachtschrijfkunst; — nyktoph f -lar
te besnijden.
ten, pl. nachtplanten, nachtgewassen; — nyktoNysa, f. lat. een der nimfen te Nysa in Beötië,
strategus, m. kapitein van de nachtwacht.
die Bacchus opvoedden; Astr. in 1857 door
Nyl. of Nyland., bij botanische namen afk. Goldschmidt ontdekte asteroide.
voor , W. Nylander te Helsingfors (gest. 1899).
Nyssa, f. tulpenboom, plantengesl. in Amerika.
Nymph, nimf, f. gr. (nymphe, oorspr. in 't alNystágmus, m. of nystáxis, f. gr. (v. nystádgem. jonge vrouw, meisje) Myth. nimf, naam der zein, knikken) eig. het knikkebollen, inslapen.
onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Ro- Med. krampachtig trekken der oogen, oogappel
meinen onder de gedaante van jonge meisjes, (n. bulbi) of ooglidkramp (n. palpebrárum).
die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren
Nyx, z. ond. n o x.
leefden, de voorwerpen der natuur beheerschten
Nyxis, f. gr. (van nyssein, steken) Chir. het
en bezielden en daarvan hare namen ontleen- steken. instekine.
,

0, als rom. getalteeken = 11; — 0 = 11000; —
lat. afkorting van omni, omnibus, omnium, opt' mus, z. ald. ; — 0 = Ohio (in N.Anierika) ; — 0.,
nederl. afkort. voor Oost, en fr. afkort. voor
Ouest, westen; ook voor ouvert, b. v. C. 0. =
compte ouvert, open rekening; — 0, als laatste
letter van het gr. alphabet (Q of w, o méga,
lange o), z. v. a. einde, eerste en laatste; —
0', beteekent voor iersche namen z. v. a. 0/,
van, en geeft of eene adellijke afkomst te
kennen, of wel het duidt op de afstamming van
vroeger onafhankelijke opperhoofden, b. v.
O'C o n n e 11, O'M e a r a enz. ;— een kleine
0
achter een cijfer en boven de lijn beteekent

g r a a d, wanneer er van temperatuur, van den
omtrek eens cirkels, enz. gesproken wordt; -0/0 beteekent percent, pro cent, z. c e n t; — o. a.
= onder anderen; — 0. A. (M.) D. G. = omnia
ad (majorem) Dei gloriam, z. ond. o m n e; — ob. =
obiit, hij of zij is overleden; — 0. B. W. M. =
onderlinge brandwaarborgmaatschappij ; — Oct.
= October; — 0. I. = Oost-Indië; —o. i. = onzes
inziens; — 0. L. = oosterlengte; — 0. L. 0. _
openbaar lager onderwijs ; — 0. L. V. = Onze
Lieve Vrouw (Maria); — 0. M. = openbaar ministerie ; — 0. M. = optimo maximo, aan den
besten en hoogsten (God); — o. m. a. = onder
meer anderen; — 0. N. 0. = Oost-Noordoost; —
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ond. = onderwijs of onderwijzer; — Op."-- = opus,
werk, inz. muziekwerk; — Openb. = Openbaring
van Johannes (het bijbelboek); — Opp. = opera,
z. o p u s; — Or. — de Staat Oregon in N.Amerika; — ord. = ordinair, van gewone kwaliteit; —
0. S. = oude stijl; — 0. T. = Oude Testament;
— 0. V. = Oude Verbond; — oz. = ounce; — 0. Z.
0. = oost-zuidoost; — Ob. C. S., lat. verkorting
op sommige monumenten = ob civem servàtum,
wegens het redden van een burger; — Oct. = October; — les 0 de Noêl, fr. eig. de 0's van kerstmis,
benaming der 9 _ met 0 beginnende liederen, die
bij de R.-Katholieken gezongen worden gedurende de 9 dagen, die het kerstfeest voorafgaan;
— Chem. teekens zijn: 0 — oxygenium, zuurstof;
— Os = osmium; — 0. als muntteeken voor
Frankrijk: Riom; voor Oostenrijk: Oravieza
in Hongarije; voor Noord-Amerika: New-Orleans.
Oak, m. eng. (spr. ook) eik, eikenhout; — the
oaks, de Epsomwedrennen, in het algemeen:
wedren in de vlakte (oak-stakes, spr. steeks).
Oarlon, n. gr. (verklw. van óón, ei) eitje;
eierstok, z. v. a. lat. o v a r i u m; — oarióncus,
n. Med. zwelling van den eierstok; — oariorrhèxis, f. verscheuring van den eierstok; — oaritis,
f. eierstokontsteking.
Oartstys, f. oarismos, m. gr. (v. oar, huisvrouw)
echtelijke samenspraak, doorgaans in dichtmaat.
Oars, n. pl. eng. (spr. oors; v. oar, roeiriem,
angels. ar) kleine overvaartuigen met twee
riemen op de Theems bij Londen.
Oase, f. (spr. s=z), koptisch (gr. oasis, kopt.
ouahe, ouahsoi) vruchtbare, goed besproeide
streken te midden der groote zandwoestijnen van
Afrika enz., als 't ware eilanden in de zandzee.
Oath, m. eng. (spr. oos', met geadspireerde
th) eed; oath o/ allegiance (spr. ellídzjens), huldigingseed.
Oats, pl. eng. (spr. oots) haver;

—

oatcakes

(spr. ootkeeks), haverkoekjes; — oatmeal, n. (spr.
ootmiel) havermeel.
ob, lat. voorz., 1) wegens; 2) tegen, in vele
samenstellingen, waarbij het voor eene c in oe,
voor eene f in of en voor eene p in op verandert,
en deels t e g e n beteekent, deels met ons
a a n-, o v e r-, b e-, v e r- overeenkomt, zoo
b.v. objeciëeren, opponeeren, occurreeren, offereeren, enz.
obaeràtus debitor, lat. z. debitor, ond. d eb e n t; — geobaereerd, adj. (fr. oberé), diep in
schulden stekend, meer schuld dan vermogen
hebbende.
obombuleeren, lat. (obambulàre; vgl. a mb u 1 e e r e n) omwandelen, wandelen; — obambulátie (spr. t = t), lat. (ambulatio) omwandeling,
wandeling.
Obang, gouden rekenmunt in Japan = 3
k o p a n g s (z. ald.) van zeer verschillende
waarde (33-44 gulden).
Obat, n. mal. inlandsch geneesmiddel; — obat
panas, heet geneesmiddel; — obat dingin, koud
geneesmiddel; — obat seriawan, indische spruwkruiden, species antaphthósae, zie s e r i a w a n.

OBERON.

Obaudïtus, m. of obauditie (spr. t = ts), f. lat.
Med. hardhoorigheid.
obeënisch, adj. nw.lat. (vgl. c o n i s c h ond.
c o n u s) omgekeerd kegelvormig, met het
grondvlak naar boven.
obcórdisch, adj . nw.lat. (obcordatus, v. cor,
gen. cordis, het hart) omgekeerd hartvormig.
ob de f éctum, z. d e f e c t.
obduceeren, lat. (obducére, gew. overtrekken,
bedekken, maar ook reeds in oud-latijn voor
ontblooten, openen; mid.lat. voor beleedigen, beschadigen) lijken openen of open snijden en bezichtigen of schouwen; — obducént, m. (obdücens)
lijkenopenaar, lijkschouwer, arts of heelmeester
als bezichtiger en onderzoeker van een lijk; —
obductie (spr. t=ts), f. (obductio) gerechtelijke
opening en schouwing van een lijk.
obdureeren, lat. (obduràre; van durus, a, um,
hard) verharden, verstokken, halsstarrig maken;
— obdurátie (spr. t = ts), f. (later lat. obduratio)
verharding, verstokking; verstoktheid, hals
-starighed,onbv .
Obediéntie (spr. t = ts), f. lat. (obedientia, v.
obedire, gehoorzamen) gehoorzaamheid, dienstplicht, de onvoorwaardelijke, blindelingsche
onderworpenheid en gehoorzaamheid, inz. in
kloosters en bij de Jezuieten; kloosterlijke geleibrief voor reizende ordegeestelijken; bezoldiging der domheeren uit onroerende goederen;
— obediëntie-schrjjven, n. eertijds een schrijven
van den duitschen keizer aan den paus, waar
hij aan de R. Kath. Kerk zijne aanhanke--dor
lijkheid betuigde, en dat dikwijls door een bijzonder obediëntië-gezantsehap werd
afgegeven; — obedientia canonica, f. gehoorzaamheid der geestelijken en leeken aan den bisschop
van een diocese; — obediëntiarius (spr. t • ts), m.
nw.lat. een dienstdoende, hij, die eene kapel in
naam van een klooster bedient; — obediëeren
(lat. obedire), gehoorzamen.
Obelisk, m. (gr. obeliskos, verklw. van obelos,
spies) spitszuil, gedenkzuil, vierzijdige zuil van
15 tot 50 M. hoog, meestal uit een enkelen steen
gehouwen, waarvan men nog heden vele in
Egypte vindt; zij zijn meestal met hiëroglyphen
bedekt en werden df tot sieraad, èf ter gedachtenis van gewichtige gebeurtenissen op open
plaatsen opgericht.
Obëlus, m. gr. (obelos) liggende spies, streepje
of teeken, dat de critici bij verdachte plaat
verkeerde uitdrukkingen enz. zetten (in de-sen,
oudere uitgaven der klassieken); — obelísme, n.
gr. (obelismos) of obeliseering, het teekenen met
een obelus, aanduiding van de onechtheid eener
plaats.
o benign 1 lat. o gebenedijde ! gezegende 1
aanhef eener aan Maria gewijde hymne; vandaar eene kruipende, laagvleiende toespraak.
Ober, m. dui. verkorting van oberkellner,
eerste bediende in een hotel.
Obéron, m. (ontstaan uit het fr. Auberon, v.
Auberí, Aubri, proveng. Albaric, Albric, it.
Alberico, v. 't oudhoogd. Alberich, Albrich, d. i.
Elfenheerscher) de Elfenkoning, gemaal van
Titania (door Wieland in een romantisch helden-
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dicht bezongen) ;— vandaar o b e r o n s-horen,
tooverhoren, die alle hoorders aan 't dansen
brengt.
Obesiteit, f. lat. (obesitas, van obésus, vet, eig.
volgegeten, die zich volgegeten heeft) dikte,
vetheid van het lichaam.
Ober, m. lat. (voor obiex, wat voorgeworpen
of voorgeschoven wordt, van objicére, voorwerpen, vgl. o b j i c i ë e r e n) grendel, klink,
slagboom, dam enz., hinderpaal.
oblirmeeren, lat. (ob f irmáre of o fjirmare, v.
f irmare, vastmaken, f irmus, vast, vgl. f e r m)
bevestigen, duurzaam maken, versterken.
Obi, m. soort van fetisch of toovermiddel op
de Westkust van Afrika; — vandaar obi-mannen,
toovenaars bij de w.-indische Negers.
obiit, lat. (van obire, ondergaan, sterven) hij
of zij is gestorven, overleden (inz. op graf
-schriften).
Obiter, adv. (lat. eig. gedurende de reis of het
gaan, v. iter, reis, gang, v. ire, gaan) oppervlak
vluchtig; in 't voorbijgaan, terloops.
-kig,
Obitus, m. lat. (v. oblre, ondergaan, sterven)
ondergang, dood; — per obitum, lat. door sterfgeval; — obitus jurium, Jur. ondergang of ver
zekere rechten of aanspraken door ver -liesvan
lat. of bij verk. obit,-jaring;—obtus,md.
plechtige lijkdienst voor het lijk in 't godshuis;
jaarlijksche zielmis in de R. Kath. kerk voor de
afgestorvenen; — obituarlam, n. doodenlijst,
doodenregister; zielmissenboek.
ob jeeteeren, lat. (objectare, fr. ob jecter), of
objieiëeren, lat. (objicére, partic. objéctus) tegen
tegenwerpingen maken, inbrengen,-werpn,
voorhouden; — objet, n. (objectum, d. i. eig. het
tegengeworpene, voorgelegde) voorwerp, zaak

of persoon, waarbij wij onze beschouwing bepalen, waarop onze aandacht, onze begeerte enz.
is gericht, doel of eindoogmerk eener werkzaam
verrichting (in tegenst. met s u b j e c t,-heidof
z. ald.); ook in het gewone leven eene zaak van
gewicht of belang; Gram. voorwerp, rechtstreeksehe beheersching van het transitieve werkwoord; — objéetiè (spr. t=s), f. (later lat. objectio)
tegenwerping, tegenspraak, opgeworpen zwarigheid; — objectief, adj. nw.lat. voorwerpelijk,
uiterlijk, zijn grond en bestaan in de zaak zelve
hebbende, wat voor ons een voorwerp is of worden kan; in tegenst. met s u b j e c t i e f, d. i.
onderwerpelijk, persoonlijk; — o b j e c t i e v e
v e r h o u d i n g, de verhouding van het object
tot de werkzaamheid van het subject; — e e n e
zaak objectief beschouwen, haar
op en voor zich zelf, niet in betrekking tot ons
persoonlijk beschouwen; — Gram. o b j e c t i e v e
w e r k w o o r d e n, die werkwoorden, welke
eene werking uitdrukken, die tevens een voorwerp (object) buiten het onderwerp (subject)
der rede betreft; zij worden onderscheiden in
transitieve en intransitieve; — objectief-(glas), n.
voorwerpglas, het uit een convexe lens bestaande
glas in eenen verrekijker, dat naar het voorwerp
is gericht, in tegenst. met het o c u l a i r-(g 1 a s);
— objectiviteit, f. voorwerpelijkheid of betrekking op een uitwendig voorwerp; uiterlijkheid,
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gesteldheid eener buiten ons liggende zaak, natuur der voorwerpen op zich zelf; — objeetfveeren, iets als een gegeven object voorstellen,
het onderwerp of het subjectieve tot voorwerp
maken; naar buiten voeren en verwezenlijken,
wat vroeger enkel als voorstelling of gedachte
in ons woonde.
objurgeeren, lat. (objurgáre, v. jurgàre, uit
jure agére) naar het recht te werk gaan, gerechtelijk strijden, twisten, berispen, bekijven, ver
doorhalen; — objurgàtie (spr. t=ts), f.-wijten,
(objurgatio) berisping, bestraf g, wraking; —
objurgatóriseh, adj. lat. (objurgatorius, a, um)
verwijtend, berispend.
obkbniseh, z. o b c o n i s c h.
Oblaat, f. (van 't lat. obláta, V. offerre, aan brengen) brood, dat de Christenen in de vroegste tijden tot hunne liefdemaaltijden of a g ap e n medebrachten, gewijd avondmaalsbrood,
offerbrood, bij de R. Kathol. het hoogwaardige,
h o s t i e; ook ouwel tot briefsluiten, enz.; —
oblátus of oblaat, m. aan het kloosterleven gewijd kind; iemand, die, al zijne goederen aan een
godshuis schenkende, daarin woonde, zonder
geheel aan den regel onderworpen te zijn, leekebroeder; — oblátle (spr. t=ts), lat. oblatio, f., pl.
oblations, overreiking, aanbieding; offer, gave,
geschenk; Jur. aanbod, voorstel;— oblatio ad idem,
aanbod tot betaling derzelfde koopsom, die een
ander heeft geboden; — oblatio ad recipróca, aanbod tot wederkeerig dienstbetoon;— sub oblalii3ne
ad recipróca, onder aanbieding van wedervergelding, van gelijken wederkeerigen dienst; —
oblatio bonórum in f eudum of o. f eudi, aanbieding
van een eigendom van de zijde des eigenaars,
waardoor hij leenman werd; — oblatio debit, aanbod tot verschuldigde betaling; — obl. f udicriálhs,
gerechtelijke nederlegging en verzegeling; — obl.
juraménti of ad jurándum, eed-aanbieding, aanbod om den eed af te leggen; — obl. reális, aanbieding der gereede betaling eener schuld; — obl. ver
belofte der betaling; — oblationarlus, m.-bális,
geestelijke (diaconus), die den bisschop bij de mis
brood en wijn aanbrengt; — oblatoriën, pl.
nw.lat. Kmt. gedrukte aanbiedings- of aanbevelingsbrieven, kennisgevingen, rondgaande
brieven (c i r c u 1 a i r e s), waarin men de oprichting van een handelshuis of ook de daarin
voorgevallen verandering van firma, enz. mededeelt; — oblie, f. (verbasterd v. oblata) elke gift
aan geestelijke stichtingen; ook soort van dunne
wafel; nieuwjaarskoek.
oblanceolatus, a, um, lat. Bot. omgekeerd lancetvormig.
Oblast, f. russ. soort van provincie.
obleeteeren, lat. (oblectáre, v. laetáre, melk
uit de borsten drinken, zuigen, van lae, melk)
vermaken, verlustigen; — obleetabel, adj. vermakelijk; — obleetamént, n. (oblectaméntum)
vermaak, verlustiging, tijdverdrijf.
Oblie, z. ond. o b 1 a a t.
obligaat, lat. (obligátus, a, um, v. obligáre, toe-,
aanbinden, verbinden, verplichten; vgl. 1 ig e e r e n) verplicht, verboden, plichtig; —
obligaat of obligato, it. Muz. oorspr. in den ge-
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bonden of strengen fuga-stijl; thans gebezigd
van die instrumenten of stemmen, die, hetzij
alleen, of verbonden met andere, de hoofdmelodie van het stuk voordragen, dus : hoofdstem
muziek tot de hoofd -mig,nevolst
begeleidende (a c--stembhorndi
compagneerende); - vandaar obligaat-fluit, obligaat-viool, oblig a a t-s p e l enz. ;- obligátie (spr. 1= ts), f.
lat. (obligatio) verplichting, verbintenis, verband,
gebondenheid; Jur. het persoonlijk staan of ver
zijn voor eene verplichting; van-antwordelijk
den kant van den rechthebbende : vordering,
eisch; aandeel in een naaml. vennootschap,
dat vaste rente en geen dividend geeft; obliga o accessoria, Jur. bijverplichting, toevallige verplichting; - obl. a lege reprobàta, wettelijk niet voor eene gerechtelijke aanklacht vatbare vordering of verplichting; - obl. alternativa,
wederzijdsche verplichting of schuldbekentenis;
- obl. "is, verplichting of verband naar het
strenge recht, in rechten wettige eisch; - obl.
communis, gemeenschappelijke verplichting; obl. consensuális, enkel op wederzijdsche toestemming berustende verplichting; - obl. correàlis in
solidum, gemeenschappelijke verplichting van
velen, ieder voor het geheel; in tegenst. met obl.
pro rata, verantwoordelijkheid van ieder, enkel
voor zijn aandeel; - obi. imper f écta, onvolkomen,
d. i. niet in rechten vorderbare verplichting; obl. vnianis, krachtelooze verplichting; - obl. litterális of litterárum, schriftelijk vastgestelde en
dus voor geen tegenbewijs vatbare gehouden
- obl. mutua, wederzijdsche verplichting; --heid;
obl. naturdlis, natuurlijke verplichting, moreele
plicht; - obl. pertécta, volkomen of af te dwingen
verplichting; - obl. praetoria, gerechtelijke gehoudenheid; - obl. reális, schuldbekentenis, die zaken of goederen betreft; - obl. secundaria, z. v. a.
accessoria; - obl. sub fide nobili, verplichting op
adellijk eerewoord;- obl. sub poena in f amiae, ver
straffe van eerloosheid; - obl. subsi--plichtngo
diaria, gehoudenheid in een zeker geval (wanneer n.l. de eigenlijke plichtige zich niet kwijt
of kan kwijten); - obligatoor, obligatoir, obligatórisch, adj. lat. (obligatorius, a, um; fr. obligatoire) verplichtend, verbindend, noodzakelijk;
Jur. persoonlijke gehoudenheid of verband betreffende.
obligeeren (spr. -zjeeren), fr. (obliger, van het
lat. obligáre; vgl. o b 1 i g a a t) verbinden,
verplichten; noodzaken, dwingen; dienst bewijzen, beleefd of hoffelijk bejegenen; - i emand geobligeerd zijn, hem ver
schuldig zijn; - obligé ! verplicht -plichtofdankl
bedankt! ik dank u; - obligeance, f. (spr.
zjars') dienstvaardigheid, beleefdheid, hoffelijkheid, verplichtend gedrag; - obligeant, adj.
(spr. -zjáh) dienstwillig, dienstvaardig, hoffelijk,
verplichtend, beleefd; - óbligo, n. it. (eig. obbligo)
Kmt. verplichting van den eenen koopman aan
den anderen door voorschot of wissel-giro, het
goedspreken, borgblijven, vooral voor de stortingen, behalve de reeds gedane, zoo die noodig
mochten zijn;- senza obbligo, it. zonder verplichti
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ting, bij prijscouranten de vrijwaring tegen levering der waren onder alle omstandigheden
tegen de genoteerde prijzen; bij endossementen:
zonder verplichting volgens het wisselrecht; - in
o b 1 i g o z ij n, aan een ander schuldig zijn; voor iemand zijn obligo geven,
voor hem borg blijven, goedspreken; v a n h e t
obligo ontslaan, in plaats van de verplichting van een ander de aanwijzing op eenen
derde aannemen.
oblimeeren, lat. (oblimáre, van limus, slijk,
modder) met slijk overdekken.
oblique, adj. en adv. fr. (spr. obliék'; van 't
lat. obliques, a, um) schuin, scheef ;- casus obliqui,
z. c a s u s; - oratio obliqua, f. afhankelijke rede,
in tegenst. met o. directa of recta; - o b l i q u e
of scheeve slagorde, die, waarbij de
vijand slechts met eenen vleugel wordt aangetast; - oblique, adv. scheef, zijdelings, niet
recht, dwars; op kromme wegen, ongeoorloofd,
verdacht, slinks, verbloemd, bedekt, langs
sluipwegen; - obliquum, n. het schuine, scheeve,
kromme, gebogene; - per obliquum, eig. door iets
scheefs, d. i. door slinksche wegen; - obliquiteit,
f. (lat. obliquitas) scheefheid, schuinte, scheeve
richting; afleiding; arglistigheid, valschheid;
Gram. afhankelijkheid.
oblittereeren, lat. (oblitterdre, van littéra, letter) letters uitwisschen, uitdelgen, uitstrijken;
Med. ook sluiten; - oblitteràtie (spr. tie = tsie),
f. (oblitteratio) schriftuitdelging, vernietiging,
Med. sluiting van gangen of vaten.
Oblívie, f. lat. (oblivio, v. oblivisci, vergeten)
het vergeten, vergetelheid; - obliviëus, adj. (lat.
obliviósus, a, um) licht vergetend, vergetelijk,
vergeetachtig.
Oblocutie, z. ond. o b 1 o q u e e r e n.
oblong, adj. lat. (oblóngus, a, um) langwerpig,
langachtig, meer lang dan breed; - oblóngum of
oblong, n. langwerpig vierkant, rechthoek.
obloqueeren, lat. (oblöqui, v. loqui, spreken)
tegenspreken, wederspreken; - obloquium, n.
later lat. of obloeütie (spr. t = ts), f. nw.lat. tegen.
spraak.
Obluctàtie (spr. tie=tsie), f. later lat. (obluetatio, v. obluctári, tegenkampen, v. luctári, kampen, worstelen, lucta, het worstelen) het wederstreven, tegenstand.
Obmann, m. hoogd. voorman, opziener, voorzitter, scheidsrechter, door twee scheidsrechters
gekozen derde scheidsman; eerste gezworene
(woordvoerder) bij de jury.
Obmuteseéntie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. (v.
't lat. obmutescere, verstommen, v. mutescére,
verstommen, v. mutus, stom) het verstommen,
het stilzwijgen.
0bnoxiatie (spr. t=ts), f. mid.lat. (van 't lat.
obnoxius, onderhevig, blootgesteld) onderwerping, door welke hij, die zich zelven niet onderhouden of den verbeurden bloedprijs niet opbrengen, of het gestolene niet vergoeden kon,
zich of zijne familie door middel van eene formeele oorkonde (charta obnoxiatiànis) aan eenen
derde verkocht.
obnubeleeren, lat. (obnubiláre, v. nubiláre,
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wolkig zijn, nubilis, wolkig, v. nubes, wolk) omwolken, omnevelen, verduisteren.
Obóe, it. z. V. a. h a u t b o i s (z. ald.).
Obólus of obool, m. gr. (obolós) kleine oud-gr.
zilveren en koperen munt = 1 /6 d r a c h m e
(z. ald.), ongeveer 6 centen (de Grieken plachten
hunnen dooden zulk een muntstuk onder de
tong te leggen, om daarmede aan C h a r o n
het veergeld te kunnen betalen), zie d a n a c e;
ook in het alg. scherfje, oortje; sedert 1836 een
(gram) = 1 d.G.;
gr. gewicht van 1/
oneig. kleinigheid, cent, penning enz. ; — obóle,
fr. middeleeuwsche fr. koperen munt = 1/2
d e n i e r; volgens du Cange had men ook gouden en zilveren oboles; ook eene rekenmunt op
de Ionische eilanden, waarvan er 100 in een
dollar gaan en die ongeveer 2 1 / 2 ct. waard is;
zij wordt ook c e n t genoemd.
Obotrieten, n. pl. wendische of oud-slavische
volksstam in het tegenwoordige Holstein en
Mecklenburg.
obovaal, adj. nw.lat. (vgl. o v a a 1) omgekeerd eivormig.
obrepi eren, lat. (obrepére, v. repére, kruipen,
sluipen) heimelijk insluipen; langs slinksche
wegen verkrijgen, met list ergens toe geraken,
onderkruipen, verschalken, bedriegen; — obréptie (spr. t=ts), f. (obreptio) verwerving door list
of misleiding, insluiping, bekruiping; — obreptiet of obreplitfe (spr. tutsie) ter sluik, steelswijze,
langs slinksche wegen, door verschalking.
obrogeeren, lat. (obrogàre, van rogare, vragen,
bij 't volk aanvragen, of het eene wet wil aan
oude wet door eene nieuwe ge--nem)
deeltelijk opheffen; — obrogàtie, (spr. t=ts) f.
(lat. obrogatio) voorstel tot opheffing of verandering eener wet.
Obrok of obrock, m. russ. hoofdgeld of
lijfcijns, de jaarlijksche belasting, welke de
kroonboeren en andere lijfeigenen aan hun heeren moesten opbrengen, ten einde van persoonlijke diensten vrij te zijn.
obrueeren, lat. (obruére, v. ruére, storten, vederstorten) overladen, overstelpen, belasten; —
g e o b r u e e r d, adv. met bezigheden of met
schulden overladen.
Obrussa, f. lat. (vgl. het gr. obrgzos, zuiver,
van goud sprekende) vuurproef van 't goud,
loutering van 't goud door vuur.
obsceen of obsceen, lat. (obscoenus, a, um,
waarsch. v. coenum, caenum, slijk, drek) ongenietbaar, wulpsch, onkuisch, schandelijk, ontuchtig, vuil, geil; — obscaena, n. pl. oneerbaarheden, vuile praat, ontuchtige woorden, geschriften of daden enz. ; — obseceniteit, obscentelt, f. (lat. obscoenitas) ontucht, oneerbaarheid, onbetamelijkheid , vuilheid, wulpsche, onkuische, geile woorden enz.
obscuur, adj. lat. (obscürus, a, um) donker,
duister; onduidelijk, onverstaanbaar; onzichtbaar, verborgen; onbemerkt, onbekend, onberoemd, b. v. in obscüro 1 e v e n, in het verborgene,
in stilte leven, een onopgemerkt, niet beroemd,
ambteloos leven leiden; — obscuriteit, f. (lat.
obscuritas) donkerheid, duisterheid; onduidelijk-
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heid, onbepaaldheid, onverstaanbaarheid; verborgenheid, onopgemerktheid, niet-beroemdheid;
— obseurité, f. of obscur, fr., ook casco, m. sp.
in het omberspel het nemen van nieuwe kaarten
om eene daarvan tot troef te maken; — obscureeren, lat. (obscurdre) verduisteren, verdonkeren; verkleinen, den roem besnoeien, in de schaduw plaatsen; in het kaartspel: bedekt spelen,
op goed geluk kaarten ruilen; — obscurant, m.
duisterling, verduisteraar, nachtverspreider,
vijand der verlichting, domperridder; — obcsurantisme, n. nw.lat. verduisteringsgeest of -ijver,
verlichtingshaat, lichtschuwheid, het streven om
door alle mogelijke middelen het zelfdenken en
den voortgang der verlichting te belemmeren en
te stuiten, het volk in onwetendheid te houden
enz. ; — obseurátie (spr. t= ts) f. lat. (obscuratio)
verdonkering, b. v. van het hoornvlies.
obseereeren, lat. (obsecráre, v. sacráre, aan
eene godheid wijden, v. sater, heilig) bezweren,
dringend of vurig bidden, smeeken; — obseerátie,
(spr. t=ts) f. (obsecratio) bezwering; plechtige
openbare gebeden, een algemeene bedeldag bij
de oude Romeinen.
obsedeeren, fr. (obséder, van 't lat. obsidére,
eig. ergens zitten, v. sedére, zitten) belegeren,
bezetten; met aandrang, onafgebroken verzoeken, met beden bestormen, plagen, kwellen,
lastigvallen, gedurig omringen, tot eens anders
schaduw zijn enz. ; — obsessie, f. (fr. obsession,
lat. obsessio) eig. beleg, belegering; het kwellen,
lastigvallen; bezetenheid; veelvuldig onwelkom
bezoek; — obsessio viae of itinérum, f. lat. wegbelegering, bezetting der wegen; — obsidie, f. (lat.
obsidio) insluiting, belegering, b 1 o k k a d e;
— obsidionale munten, belegeringsmunten, nood
waarde in belegerde-muntevacoil
vestingen, geslagen van leer, papier enz.
obsequeeren, lat. (obséqui, v. sequi, volgen)
inschikken, toegeven, inschikkelijkheid gebruiken; — obsequént en obsequlëus, adj. lat. dienst
toegevend, inschikkelijk, gehoorzaam,-vardig,
onderdanig, eerbiedig, volgzaam; — obsequéntie
(spr. t = ts) of obsequium, n. lat. f. nw.lat. gedienstigheid, gehoorzaamheid, volgzaamheid,
toegevendheid; o b s e q u i u m, ook klooster
voor hen, die het hoofdgebod der on--ker
voorwaardelijke gehoorzaamheid (o b e d i ë nt i e) overtreden; — obsequiurn amicos, verftas
odium parit, sprw.: inschikkelijkheid maakt
vrienden, waarheid baart haat; — obsequiën, f.
pl. nw.lat. (obsequiae, fr. obsèques, prov. en oudsp.
obsequias, vervormd uit lat. exsequiae, doordien
men aan het vrijwillig gevolg van vrienden en
dienaars dacht) bij de R. Kath. missen voor de
zielen der afgestorvenen; plechtige uitvaart, z.
e x s e q u i ë n.
observeeren, lat. (observdre, v. servóre, hoeden,
behoeden, achtgeven) waarnemen, gadeslaan,
opmerken, nauwkeurig beschouwen, bespieden,
wel in acht nemen, opvolgen; — observábel, adj.
lat. (observabilis) opmerkenswaardig, merkwaardig, wat verdient in acht genomen te worden; — observabilia of observabillèn, n. pl. zin
waar te nemen of aanschouwelijke voor--nelijk
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werpen; — observánda, n. pl. in acht te nemen
dingen; — observánten, m. pl. zij, die den ordesregel streng in acht namen, franciscanermonniken van den ouden strengen ordesregel; —
observántie (spr. t=ts) f. (observantia, ital.
observanza) waarneming; het gebruikelijke,
gewoonte, gebruik, doorgaande regel, zeden,
trant, inz. het rechtsgebruik in niet hoofdzakelijke of wezenlijke dingen; ook de strenge
(s t r i c t e) of slappe en zachte (1 a t e of
1 a x e) kloosterlijke ordesregel, kloosterregel;
— con observánza, it. Muz. met opmerkzaamheid;
— observatie (spr. t = ts) 1. (lat. observatio) waar
opmerking, beschouwing, bespieding;-nemig,
— observatie-leger, n. waarnemingsleger, dat
minder ten doel heeft den vijand te bestrijden,
dan wel hem in het oog te houden; — observator,
m. waarnemer; inz. op sterrenwachten, sterren
observatorium, n., pl. observa--warnem;—
torla en observatorién, nw.lat. sterrenwacht
of gebouw, tot astronomische of weerkundige
waarnemingen ingericht; — observer, m. eng.
waarnemer (als titel van engelsche dagbladen).
1 obsessio, enz. z. o b s e d e e r e n.
Obsidiaan, n. (lat. Obsidiànus lapis, naar den
Romein 0 b s i d i u s, die dit gesteente het
eerst uit Ethiopië naar Rome bracht) ijslandsche agaat, luxe-saffier, lavaglas, een zwarte, als
glas glanzende vulkanische steensoort; — obsidiaan- porfier, n. obsidiaan met ingemengde, witte
veldspaatkorrels.
Obsidie, z. ond. o b s e d e e r e n.
obsigneeren, lat. (obsignáre; vgl. s i g n e er e n) verzegelen, bezegelen, bevestigen, beamen, goedkeuren, onderschrijven; — obsignátie
(spr. t=ts) f.(obsignatio) verzegeling; bevestiging,
bekrachtiging.
obsisteeren, lat. (obsistére; vgl. s i s t e e r e n)
wederstaan, tegenstaan; — obsisténtie (spr. tie=
tsie) f. nw.lat. het wederstaan, wederstreven, de
wederstand.
obsolesceeren en obsoleeren, lat. (obsolescére,
obsolére) verouderen, buiten gebruik geraken,
uitslijten; — obsolescentie f. (spr. t=ts) hoogste
graad van verdwijning van een orgaan; — obsoleet, adj. (lat. obsolétus, a, um) verouderd, uit
het gebruik geraakt (inz. van woorden en zegswijzen); versleten, afgebruikt, vervallen.
Obsta, obstaat, z. ond. o b s t a k e 1.
obstagium, n. (samengetr. uit het mid.lat. obsidaticum, v. 't lat. obsidátus, borgtocht door
gijzelaars, v. obses, gijzelaars ; it. ostaggio, provenc. ostalge, oudfr. ostaige, nw.fr. ólage, gijzelaar,
borg) Jur. in het oude duitsche recht : soort van
lijfsdwang voor schulden, waarbij de hoofdschuldenaar of dikwijls ook zijne borgen zich verbonden, in eene bepaalde stad, burg of woning als
gijzelaar binnen te gaan en daar te verblijven tot
algeheele voldoening der schuldeischers.
Obstikel, n. (lat. obstaculum, van obstáre, fr.
obstacle) ook wel obstaat, nw.lat. n. (v. 't lat.
obstdre, V. stare, staan) hindernis, tegenstand,
zwarigheid, belemmering; — obsteeren, tegen
weg staan, hinderlijk zijn, hinde--stan,ide
ren;— principiis obsta, z. onder p r i n c i p i u m.
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obstetrisch, adj. lat. (obstetricius, a, um, van
obstétrix, vroedvrouw) wat tot de geboortehulp of de verloskunde (ars obstetricia) behoort,
verloskundig; — obstetriek, obstetríka, f. nw.lat.
(fr. obstétrique) verloskunde, kunst der geboortehulp.
obstineeren, lat. (obstinare) zich hardnekkig
of halsstarrig toonen, verstokken, verharden,
weerspannig of halsstarrig worden; — obstinaat,
adj. (obstinátus, a, um) hardnekkig; volhardend;
— obstinátie (spr. t = ts) f. (obstinatio) hardnekkigheid, eigenzinnigheid, koppigheid.
obstipeeren, nw.lat. (obstipáre, van 't lat.
stipáre, stoppen) hardlijvig maken; — geobstipeerd, verstopt, hardlijvig; — obstipatie (spr.
tie = tsie) f. verstopping, hardlijvigheid.
Obstipiteit, f. nw.lat. (van 't lat. obstipus, a,
um, scheef, zijwaarts gebogen) Med. scheef- of
kromhalzigheid, kromme of scheeve hals.
obstriet, obstrietie, z. ond. o b s t r i n g e eren.
Obstrigillátor, m. lat. (v. obstrigilláre, tegen
zijn, hinderen, v. obstringére, binden, verbinden).
vitter, muggezifter, onverstandig of ongegrond
bediller; — obstringeeren, lat. (obstringére) ver
verbindend maken; — obstriet, adj.-binde,
(obstrïctus, a, um) verbonden, schuldig; — obstríetie (spr. tie = sie) f. nw.lat. verplichting, verbondenheid, gehoudenheid.
obstrueeren, lat. (obstruére; vgl. s t r u ct u u r) betimmeren, belemmeren, hinderen;
verstoppen, hardlijvig maken; — g e o b s t r ue e r d, adj. verstopt, hardlijvig; — obstruentla
(spr. ti=tsi) n. pl. verstoppende middelen; —
obstráctie (spr. tie=sie) f. (obstructie) betimmering, afsluiting, verhindering, zwarigheid; verstopping, hardlijvigheid; z. ook o b s t r u c t io n i s m e; — obstruetief, adj. nw.lat. verstoppend, verhinderend; — obstructionisme, n. het
streven om door allerlei, op zich zelf wettige
middelen het tot-stand-komen eener zaak,
inz. eener wet te verhinderen (oorspr. gezegd van de Ieren in het eng. parlement) ; —
obstructionist, m. lid eener (inz. parlementaire)
vergadering, die er op uit is, afdoening van
zaken te belemmeren.
obstupesceeren, lat. (obstupescére, v. stupescére, en dit van stupére, versteld staan, ontstellen) verbaasd, vervaard, ontsteld worden, ontzetten, verschrikken, verstommen; — obstupefaciens, n. nw.lat. verdoovend of slaapwekkend
middel.
obtectus, a, um, lat. Bot. bedekt.
obtempereeren, lat. (obtemperdre; vgl. t e mp e r e e r e n) gehoorzamen, toegeven, zich
schikken, opvolgen; — obtemperàtie (spr. tie=
tsie) f. (obtemperatio) inwilliging, gehoorzaamheid.
obtenebreeren, lat. (obtenebráre) verduisteren;
— obtenebratie (spr. tie = tsie) f. verduistering.
obteneeren, z. o b t i n e e r e n.
obtesteeren (lat. obtestári; vgl. t e s t e e r e n)
smeeken, dringend of vurig verzoeken; — obtestátie (spr. tie=tsie) f. (obtestatio) vurige, dringende
bede, bezwering.
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obtineeren, lat. (obtinère, v. tenere, houden) beschaduwing, overschaduwing, verdonkering.
obveniéeren, lat. (obvenire, v. venire,- komen)
en obteneeren, fr. (obtenir) hebben, bezitten,
behouden; verkrijgen, bekomen, zijn doel be- tegenkomen, tegemoet komen; wedervaren, te
reiken, iets doorzetten; winnen, de overhand beurt vallen, ten deel worden; obveniéntie (spr.
houden; obtentie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. er- t = ts) f. (later lat. obvenientia) voorval, toeval;
obvéntie (spr. t ts) f. (later lat. obventio) tegenlanging, verkrijging, bereiking van een doel.
obtorpeseeeren, lat. (obtorpescere, van torpes- komen, ontmoeting; Jur. inkomsten; vrijwillige
eere, stijf worden, torpëre, verstijven) verstijven, gift, opbrengst, inz. kerkgift.
obversus, a, um, lat. Bot. omgekeerd.
gevoelloos worden.
obvoluut, adj. lat. (obvolutus, a, um, eig. inobtorqueeren, lat. (obtorquere; vgl. t o rq u e e r e n) verdraaien, omkeeren; obtórtus, gewikkeld, van obvolvére, inwikkelen, omhullen)
verdraaid, verwrongen; – obtárlo collo, eig. met buitenwaarts gebogen, goot- of groefvormig;
omgedraaiden hals, d. i. met geweld, geweld- obvoluius, a, 'um, lat. Bot. omwonden; obvodadig (b.v. iemand voor de rechtbank brengen). lütie (spr. t=ts) f. (obvolutio) Med. omwikkeling
obvolventla (spr.
obtrecteeren, lat. (obtrectáre, v. tractáre, be- met windsels of zwachtels
tasten, aanraken, behandelen), (iemands) lof t=ts) pl. omwikkelende geneesmiddelen, die
benemen of verkleinen, smalen, kwaadspreken, ontvelde of gewonde plaatsen met een genezend
schenden, eerrooven, lasteren; obtreetátie (spr. bekleedsel overtrekken.
Oe, (uit lat. hoc, dit) in het romaansch dialect,
tie=tsie) f. (obtreclatio) Jur. hoon, smaad, eerschending, kwaadsprekerij, laster; obtreetàtor, dat men in de 13de eeuw in 't zuiden van
Frankrijk en in Catalonië sprak, z. v. a. j a;
m. kwaadspreker, lasteraar.
obtrudeeren, lat. (obtrudére, van trudére, stoo- de taal van oe, oe-taal, of de oeeitanisehe taal,
ten) opdringen, tegen wil en dank doen aan- het dialect der romaansche taal, de r o v e nnemen, op den hals laden; – beneficium nemini c a a 1 s c h e (z. ald.) of zuid-fransche taal.
Oea, f. (peruaansch en sp.) plant met voedobtruditor, niemand worde eene weldaad opgedrongen; obtrüsie (spr. s=z) f. (later lat. ob- zamen wortel (Oxalis tuberosa, L), eert voedingsmiddel der Indianen in Z. Amerika.
trusio) het naar-binnen -stooten; opdringing;
Ocealleseéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v. 't lat.
obstrusief, adj. nw.lat. opdringend.
Obtruncátie (spr. tie=tsie) f. lat. (obtruncatio, occallescére, v. callus, eelt) huidverharding,
van obtruncáre, afsnijden) het afsnijden, afhou- het hoornachtig worden der huid.
Ocearina, f. it. blaasinstrument met een
wen, de verminking.
Obtrusie, obtrusief, z. ond. o b t r u d e e r e n. geluid als eene fluit.
Occasie (spr. s=z) f. lat. (occasio, van ocoidere,
obtundeeren, lat. (obtundére, v. tundére, stooten, kleinstooten) stompmaken, afstompen; voorvallen, zich toedragen, van ob en cadére,
moe en mat maken, verdooven, bedwelmen; vallen) gelegenheid, aanleiding, geschikte tijd,
obtundentla (spr. li =tsi) n. pl. verstompende tijdsgelegenheid; – occasïo facit / ores, sprw.:
middelen; obtuus, adj. (lat. obtusus, a, um) de gelegenheid maakt dieven; – per occasiánern,
stomp; verdoofd; bot, plomp; zwakhoofdig; lat. of fr. par occasion (spr. –okkaziO ), bij
obtusa, f. dofklinkende orgelstem; – oblusi f o- o c c a s i e, bij gelegenheid, te gelegener tijd,
lias, lat. Bot. stompbladerig; – obtusiusculus, als het pas geeft; op adressen afgekort p. Q.,
Bot. min of meer stomp; obtuus-angulair, nw. met of bij gelegenheid, toevallig, ook oeeasiolat. stomphoekig; obtusie, f. (later lat. obtusio) heel (fr. occasionnel), en als adv. nw.lat. occasiooceasionalísme, n. nw.lat. Philos.
naliter;
afstomping, stompheid.
leer of meening der cartesiaansche school,
Obturatóren, z. ond. o b t u r e e r e n.
obturbeeren, lat. (obturbáre; vgl. t u r b e e- volgens welke God overal onmiddellijk werkt
r e n) verwarren, storen; verstoppen; obtur- en zich van den menschelijken wil en het dierlijk
bàtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. verwarring, storing; instinct enkel als g e 1 e g e n h e i d tot werken
bedient; oceasionalisten, m. pl. aanhangers
verstopping.
obtureeren, lat. (obturáre) verstoppen, toe- van dat stelsel; oceasioneeren (fr. occasionner)
stoppen, sluiten; obturátie, f._ verstopping aanleiding of gelegenheid geven; oeeasian(vooral van de darmen); obturatoren, m. pl. noire, m. fr. partijganger.
lat.
Oeehi, pl. it. (spr. okkie; v. oechio
nw.lat. (obturatóres of obturatorii musculi) verstoppende of toesluitende spieren; kunstmatige oculus, oog; vgl. malocchio) z. v. a. f r i v o 1 i t é,
verhemelten aan gebitten; sluiter (in den vorm z. ald. onder f r i v o 1 e.
Oecidént, n. lat. (occidens, v. occidere, vallen,
van een klep) aan photographietoestellen, b. v.
ondergaan)
ondergang der zon, het westen,
verobturatóriseh,
adj.
obturateur-Guerry;
de
in tegenst. met o r i ë n t; occidentaal, adj.
stoppend, sluitend.
obturgesceeren, lat. (obturgescére, van turges- (lat. occidentalis) westelijk, tegen of naar het
eere, opzwellen, turgére, opgezwollen zijn) op- westen liggende, westersch; het occidentale
rijk, n. het westersch romeinsche keizerrijk;
zwellen.
obtuus, obtusie, zie onder o b t u n d e e r e n. oceldentalisme, n. wezen en eigenaardigheid
obumbreeren, lat. (obumbráre, v. umbráre, der Westerlingen.
Occiput of oeeipitlum (spr. ti=tsí) n. lat.
beschaduwen, umbra, de schaduw) beschaduwen, overschaduwen, verdonkeren; obum- (van ob en cáput, z. ald.) achterhoofd, achteroceipitaal, nw.lat. het.
bratie (spr. t = ts) f. (later lat. obuanbratio) deel van den schedel
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achterhoofd betreffende of daartoe behoorende.
Oeelsie (spr. s=z) f. lat. (occisio. v. occidére,
dooden) doodslag, moord.
oceitanisehe taal, z. ond. o c.
oceludeeren, lat. (occludére, v. claudére, sluiten) toedoen, sluiten, versperren, belemmeren;
– oeclnsie (spr. s=z) f. nw.lat. (oeelusio) sluiting,
versperring. Phys. eigenschap van sommige metalen onder bepaalde omstandigh. grootehoeveelh. waterstof te kunnen opnemen; – ocelusief,
adj. versperrend, afsluitend.
Oeeorrenza, z. onder o c c u r e e r e n.
Oeeulta, n. pl. lat. (van occulére, verbergen)
verborgen dingen, geheimen, verborgenheden,
geheimenissen; – occulte, adv. heimelijk, geheim, verborgen; – occulti morbi, verborgen
ziekten; – occulteeren, (lat. occultàre, versterkingswoord van occulére) verbergen, versteken
enz. ; – occultánt, adj. (lat. occultans) verbergend, verhelend; – oecultátie (spr. tie=tsie) f.
verberging, bedekking, verheimelijking, eerheling; verduistering eener ster; – oeeultátor,
m. verberger, verheler, inz. van een misdaad; –
oecultisme, n. leer der verborgen, niet verklaarde dingen (geestenwereld enz.).
oceumbeeren, lat. (occumbére) vallen, zinken,
te gronde gaan, onderliggen, verspelen; —
oceuml^éntie (spr. t=ts) f. het onderliggen;
verplichting, gehoudenheid.
occupeeren, lat. (occupáre, v. capere, nemen)
innemen, bezetten, in bezit nemen, overvallen,
zich van eene zaak meester maken; bezighouden, te doen geven; – g e o c c u p e e r d, adj.
bezet, ingenomen, bezig; met bezigheden overladen, druk ; – jus occupándi, z. j u s ; – oceupàtie (spr. t = ts) f. (lat. occupatio) bezetting,
inneming, bemachtiging, bezitneming eener
plaats; Mil. bezetting van een land, ten einde
eene aanspraak of de vervulling eener voor
af te dwingen; Jur. bezitneming van-warde
eene te voren niemand toebehoorende zaak;
(vandaar de juristische regel: res nullias cedit
primo occupánti, eene zaak, die niemand toebehoort, valt hem ten deel, die haar het eerst in
bezit neemt); als taalkundige figuur: de voor
bestrijden van bij voorbaat-uitoperng,h
uitgesproken tegenwerpingen; bezigheid, ver
werk, bedrijf, beroep; – oeeupatorisch-richtng,
(lat. occupatorius) in bezit genomen; in bezit
nemend.
oceurreeren, lat. (occurrére, v. currere, loopen) tegenkomen, ontmoeten, bejegenen, voervallen, gebeuren; beletten, voorkomen; – oe
(occurrens) voorvallend, gebeu--curént,adj.
rend; – oecurréntie (spr. t= ts), f. nw.lat. ontmoeting, voorval, toeval, gelegenheid; – all'
occorrénza, it. Kmt. naar de gelegenheid, naar
omstandigheden.
Oceaan, m. lat. (oceánus, van 't gr. ókeanós,
hetzij van sanskr. ogha, menigte, veelheid,
sterke stroom, okh, sterk, machtig, of van semitisch chok, grens) wereldzee; oneig. afgrond,
groote menigte; – Oceánus, of Okeános, m.
Myth. zeegod of beheerscher der wereldzee enz.,
gemaal van Tethys, de moeder der stroomen
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en nimfen; – Oeeaníden of Oeeanitiden, m. pl.
de dochters van Oceanus, zeenimfen, z.
n y m p h; – Oeeaníé, n. naam van de eilandenwereld ten 0. v. Australië; – Oeeaniers, m.
pl. de inheemsche bewoners van 0ceanië; – oceániseh, adj . tot de wereldzee behoorende ; – o c ea n i s e h e t a 1 e n, de talen van de eilandvolken van Oceanië; – oeeanographie, f. de wetenschap der zeebeschrijving.
océllus, m. lat. (verklw. van oculus, z. ald.)
oogje; puntoog, b. v. aan kerfdieren of insecten;
— o mi ocelle i o mijn oogje 1 mijn oogappel! mijn
lief ! een gewone uitroep van liefde; – ocellàtus,
lat. met kleine oogen of eironde vlekken voorzien; Bot. geoogd.
Ocelot, m. mexicaansch (ocelotl) tijger- of
pardelkat (Fells párdalis) in Brazilië en Mexico,
een roofdier in Amerika.
Ochavo, m. sp. (spr. otsjáwo ; eig. de acht
een achtste deel = lat. octavus) reken--steof
munt in Castilhë = 1 /17 reaal de vellon
of ongeveer 1 /4 cent; in Marokko = 2 o e k i a s,
bijna 15 cent; – ochavos, z. o c t a v o n e n,
ond. octaaf.
Oehèma, m. gr. (v. ochein, dragen) eig. draagof voermiddel (v e h i k e 1); Med. vloeibaar
verdunningsmiddel voor te droge of te sterke
artsenijen, om die te verdunnen of te verzachten.
Ochlokràtie (spr. t=ts) f. gr. (van óchlos,
m. volkshoop, gepeupel, en kratein, heerschen)
volksheerschappij, regeering van het grauw
of de heffe des volks, onderscheiden van
d e m o k r a t i e, z. ald. ;– oehlokraat, m.
aanvoerder, beheerscher van het gepeupel; –
oehlokrátiseh, adj. tot de gemeene volksregeering behoorende.
ochraeus, lat. Bot. okergeel; – oehriàsis, f.
gr. (van óchriàn, bleek worden, van óchrós,
bleek, geelachtig) Med. geelachtige bleekheid
van het aangezicht; – oehroiet, n. gr. z. v. a.
cereriet, cerinsteen; – oehropfra, f.
gr. Med. gele koorts.
Ocbs, bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Ochsenheimer (gest. 1822).
Oehthódes, n. gr. (van óchthë, heuvel) Med.
zweer of verzwering met harde randen.
Ockamy, n. (spr. ókkemie) eng. metaal
-compsite.
Ocke, liever o k a (z. ald.).
octo, lat. acht; – octaaf, f. (lat. octávus, a,
um, de of het achtste) Muz. 8ste toon van den
aangenomen grondtoon, ook de geheele omvang van acht tonen; 1 /8 noot; bij het orgel een
4 voets fluitregister; in de kath. kerk: acht
godsdienstige gebruiken ter viering-dagsche
van een hoofdfeest (b. v. Paaschoctaaf); de
laatste of achtste dezer dagen; ook z. v. a.
o c t a v o; – oetangnlum, n. lat. (van angulus, hoek) Geom. achthoek, figuur met 8
hoeken; achtzijdig lichaam; – oetangulair,
adj. nw.lat. achthoekig; – oetánt, f. lat. (octans,
het achtste deel) een 8ste cirkel, een astron.
werktuig, dat het achtste deel van eenen cirkel
bevat; ook naam van het sterrenbeeld, dat
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het dichtst bij den zuidpool ligt; — oetápla,
pl. z. o k t a p 1 a; — octavarlum, n. lat. tol of
belasting, waarbij men het 1 /e der belastbare
goederen in betaling gaf; — octaviarlum, n. lat.
gebedenboek voor de octaaf van een kerkelijk
feest; — octavo, n. lat. boekformaat, waarbij
een vel 8 bladen en 16 bladzijden heeft, bij ver
uitgedrukt door 8v0 of 8° (vgl. f o r--korting
m a a t); — octavonen of octavo's, pl. sp.
kinderen van eenen Europeaan en eene q u a rt e r o n e (z. aid.); — oetàvus, m. de achtste,
naam voor den achtsten leeraar eener geleerde
school; — octet, n. z. o t t e t; — octidi, fr. z.
d e c a d e; — oetidnum, n. nw. lat. een tijd
van 8 dagen; — intra ocliduum, binnen 8 dagen;
— oetiel, n. lat. Astron. de stand van 2 hemellichamen, als zij 45° van elkander verwijderd
zijn; — octillioen, een millioen in de achtste
macht verheven =1 met 48 nullen; — octipéden,
pl. lat. achtvoetige dieren; — octiphonium, n. lat.gr. achtstemmig gezang, achtstemmig muziekstuk; — oetirèmo, m. lat. vaartuig met 8 roei
lat. wijnmaand, in den-banke;—Octor,m.
ouden kalender der Romeinen de 8ste, bij ons
de 10de maand van het j aar ; — Octobristen, pl.
m. gematigd constitutioneelen in Rusland; —
octoehord, z. o k t a c h o r d;— oetodeelmo, n.
(van 't lat. octodécim, achttien) boekformaat
van 18 bladen en 36 bladzijden op een vel, bij
verkorting uitgedrukt door 18mo; — octogeen,
m. z. o k t o g o o n; — octonarlus, m. lat. z.
tetrameter; — octostylon, z. oktosty1 o n; — oetunx, f. lat. gewicht van 8 onsen of
16 boden of 2/3 medicinaal pond; — oetuplum,
n. achtvoud; — octupleeren, octupliceeren, (lat.
octuplicáre) achtvoudig nemen.
oetopetaliisch, oetophyllisch, octostylon enz.
z. okt—.
Octrooi, n. (fr. octroi, spr. oktroá; ontstaan
uit het mid.lat. auctorium = auctoritas, z. lager)
recht om handel te drijven, uitsluitend handelsrecht (vgl. p r i v i 1 e g e), vergunning der regeering, die aan een bijzonder persoon of aan eene
compagnieschap het uitsluitend recht verleent
om zekeren handel te drijven, zekere voorwerpen
te vervaardigen, zekere waren uit of in te
voeren enz. ; de dus bevoorrechte handels
uitsluitend recht tot exploi--compagnie;z.
tatie van nieuwe uitvindingen (fr. brevet d'invention); ook wel gemeentebelasting, stads
levensmiddelen; — octrooieeren, (fr.-belastingop
octroyer, provenc. autreyar, autorgar, v. 't lat.
auctoráre, waarborgen, bekrachtigen, mid.lat.
inwilligen), handelsvrijheid bewilligen, o ct r o o i verleenen, bevoorrechten; ook opdringen; een wet octrooieeren, deze
krachtens vorstelijke machtsvolkomenheid, zonder de constitutioneele toestemming der volks
uitvaardigen en in wer--vertgnwodis,
king brengen; — geoctrooieerde cons t i t u t i e, eene staatsregeling of grondwet,
die als geschenk van den monarch door vorstelijke machtsvolkomenheid verleend of bewilligd wordt.
Octunx, octuplum enz., z. onder o c t a a f.
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oculus, m. lat. (pl. oculz) oog; ook knop (aan
een plant); — oculus caesius, Med. groene staar,
verdonkering van het glaslichaam in het oog; —
oculus Christi, Bot. Christusoog, blauwe sterrebloem; — oe. elephantinus, olifantsoog, ossenoog, vgl. b o e p h t h a l m i e; — oe. leporinus, hazenoog; — oe. mandi, z. h y d r o p h a a n;
— ad oculos domonstráre, z. d e m o n s t r e e r e n; — ocnli, de 3de zondag in de vasten of
4de zondag vóór Paschen, zoo geheeten naar
de aanvangswoorden der mis : Oculi mei semper
ad Dominum, etc. mijne oogen zijn steeds op
den Heer gericht enz., Ps. XXV, 15; — oeulissimus, m. oculisshna, f. boezemvriend, geliefde;
— oeulair, adj. (lat. oculdris) oogenschijnlijk,
zichtbaar; in samenst.: het oog betreffende,
oog-, oogen-, b. v. oculair getuige, ooggetuige; —
oculair-glas, of bij verkorting oculair, n. oogglas, glas in den verrekijker, dat voor het oog
gebracht wordt;— positief o., waarbij het voor
brandpunt buiten het brandpunt van het-ste
objectief valt; — negatief o., waarbij het voorste
brandpunt met het brandpunt van het objectief samenvalt; — oculaire inspéctie, f. oogenschouw, bezichtiging; — oculeeren, nw.lat.
griffelen, oogen, inoogen, een plantenoog in een
vreemden stam voegen, enten, ook i n o c u 1 e er e n; — oculatie, (spr. t=ts), f. griffeling; —
oculist, m. oogarts, oogmeester.
Od, n. (v. ijsl. odr, zin, gevoel) door K. van
Reichenbach aangenomen eigenaardige natuurkracht, voor welke slechts de zoogenaamde
sensitieve personen vatbaar zijn.
Od, Odur of tEder, m. oudn. Myth. gemaal
der godin Freia, die zijne gade tot hare
diepe smart verliet en naar vreemde gewesten
trok. Od was een windgod, misschien identisch
met Odin.
Oda, 1) f. turk. (eig. eene kamer vol, v. óda,
kamer, woning) turksche soldatenafdeeling
(compagnie); — odabasji, m. aanvoerder van
zulk een afdeeling, de kapitein; — odaliske, f.
eig. o d a 1 i k e, kamergenooten, kameniers,
die slavinnen van den turkschen sultan, welke
noch eenen zoon gebaard hebben, noch door
bijzondere gunst tot den rang van sultanes
zijn verheven, meest circassische of georgische
schoonen; zekere wollen stof.
Oda, 2) f. vrouwennaam, z. onder 0 d o.
Odax sme, n. gr. (odaxésmos, v. odaxán =
odádzein, bijten, steken, jeuken) Med. het
jeuken, bijtende of brandende pijn; inz. het
tandvleesch-jeuken, pijn bij het doorbreken
of uitkomen der tanden, z. v. a. o d o n t i as i s ; — odaxóstiseh, adj. jeukend, bijtend.
Odd fellows, pl. eng. (spr. od' f éllo's) eig.
zonderlinge gezellen, een omstreeks 1780 naar
het voorbeeld der vrijmetselaarsorde gesticht,
ook in ons land verbreid philanthropisch
genootschap.
Ode, f. gr. (ódé, in 't alg. gezang, lied,
samengetr. uit aoidé, v. aeídein, zingen) hooglied, soort van verheven, statige lierdichten,
die zich inz. kenmerken door diep gevoel,
levendige aandoeningen, treffende, schoon
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beelden, en die den meest poetisohengeest ademen; - ode-symphonie, f. fro door Felicien
David het eerst door zijne compositie "de
Woestijn" in 1844 ingevoerd gezang met schilderachtig-muzikale orkestbegeleiding; - odeum,
n. lat. of odeon, (gr. odeion), pI. odeen, zangen leeszaal; muziek- of concerthuis bij de
Ouden, waarin inz, dichterlijke en toonkunstwedstrijden gehouden werden; ook verzameling
van lyrische gedichten.
Odelbonden, pi. (deensch odelsbonde, zw.
odalbonde) vrije grondbezitters in de scandinavische landen, z.v.a. ad e 1bon den; - odelsthing, n. zw. tweede afdeeling of Kamer van
den s tor t h i n g (z. ald.) in Noorwegen.
oderint, dum meiiuuu, lat. (oderint, v. odi,
ik haat) sprw.: zij mogen mij vrij haten, zoo
ze mij slechts vreezen (de lijfspreuk van keizer
Caligula, v. a. van Nero); - odi pro/anum vulgus ei tireeo, ik haat de ongewijde menigte en
houd ze verre; - odium, n. haat, vijandschap;
Jur. ongunst, achterstelling, verwerping onder
gelijke omstandigheden; - odium implacabile,
onverzoenlijke haat; - odium internecinum,
doodelijke haat; - odieus, adj. (lat. odiosus,
a, um, fro odieux), hatelijk, gehaat, walglijk,
afschuwelijk, onuitstaanbaar, onlijdbaar, verdrietig, ergerlijk; - odios&, n. pI. gehate, stuitende of verdrietige dingen; - odiosus, m. een
gehaat, afschuwelijk, afkeerwekkend mensch; nomina sunt odiosa, lat. sprw.: namen zijn
hatelijk, d. i. straipredikatien en algemeene
zedelijke berispingen moeten niet persoonlijk
worden; - odiositeit, f. nw.lat. hatelijkheden,
het gehaat zijn,
Odeum, z. ond. 0 d e.
Odeur, f. fro (v. 't lat. odor, reuk) geur, reuk;
i nee n g 0 e den 0 f k wad e nod e u r
of r e uk s t a a n, te goeder of te kwader faam
bekend zijn; - pl. odeurs, welriekende zaken,
reukwerken.
Odieus, z. ond. oderint enz,
Odilia, oudd. vr.naam, z. v. a. 0 t til i a
(z. ald.).
Odin, liever Odhinn, m. noorsche vorm voor
W 0 dan (z. a.).
Odiosa, odiosus, odiositeit, odium, z. ond.
oderint enz.
Oditologie, f. verkeerd gebr. voor hod i t 0log i e (z. ald.),
Odnok6lka, f. pI. odnok6lki, russ. (v. odn6,
een, en kolo, kring, hoepel, wiel) eig. licht
rijtuig op een paar wielen, cab rio let;
ook voor het transport van gewonden bestemde tweewielige kar.
Odo, ook Udo, m, oudd. (Uodo, Odo; v. ~tag,
rijk, ~t, goed, eigendom) mansnaam: de gegoede,
rijke, gelukkige, z. v. a. 0 t to; . - Oda, f.
vr.naam: de gegoede, de rijke.
Odol, n. zekere ontsmettende, frissche, naar
pepermunt smakende en sterk riekende mondspoeling; vervangen door tinctura odontalgica
aromatica,
Odometer, beter hod 0 met e r (z. ald.),
Odontagogum, n. gr. (v. odoes, od6ntos, tand)
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Chir. tandtang; - odontigra, d. jichtige tandpijn; - odontalgie, f. Med. tandpijn, kiespijn; odontalgiseh, adj. de tandpijn betreffende; odontalglka of odontlka, n. pI. tandmiddelen,
middelen tegen de tandpijn; - odontiasis, f.
het (moeilijke) tanden krijgen der kinderen; odontiatrle, f. tandheelkunde; - odontine, f.
tandpijn verdrijvend middel; ook middel tot
de bewaring der tanden; - odontitis, f. ontsteking der tanden; - odontoglyphen, pI. tandvijlen, tandschrappers, werktuigen tot het
reinigen of in-orde-brengen der tanden; odontographte, f. tandbeschrijving; - odontoidiseh, adj. tandvormig; - odontolithiAsis, f.
wijnsteenvorming aan de tanden; - odontolithos,
m. wijnsteen aan de tanden; - odontolithen,
m, pI. tandversteeningen, versteende tanden
van zoogdieren; - odontologie, f. leer van de
tanden, tandleer; - odontophyie, f. het groeien
of uitkomen der tanden, het tandenkrijgen; odontosis, f. tandvorming; - odontosmegma
of odontotrimma, n. tandpoeder; - odontoteehnie, f. kunst om de tanden te behouden,
ook nieuwe in te zetten, de tandzetkunst: odontotherapie, f. tandheelkunde.
odor, m. lat. reuk; stank; pI. odores, geuren,
reukwerken, welriekende dingen, geurige specerijen enz.; - odor hircinus, m. lat. eig. boksreuk; zweetreuk, okselstank; z, ook ond.
lucrum; - odorament, n. (odoramentum) reukwerk, specerijen; - odorant of liever odoraat,
adj. (van odoriire, welriekend maken) welriekend, geurig; - odorata, n. pI. welriekende
dingen; - odoriiiu», m. de reuk, als een der 5
zintuigen; - odorilieeeren, nw.lat. welriekend
maken; - odoriferiseh, adj. (lat. odori/er) reukgevend, geurig; - odorographie, f. leer der
geuren, leer van de reuk.
Odsjak, m. turk. (v. ~da, kamer) eig. haard,
familie; vereeniging, besloten gezelschap; janitzaren-Iegertroep; bezettingstroepen in de grensvestingen.
Odyssea, f. beroemd grieksch heldendicht
van Homerus, behelzende de Iotgevallen en
omzwervingen van den gr. vorst 0 d Ysse u s
of U I Ysse s, op zijne terugreis van Troje
naar I thaka.
Odzins, m, hoogd. (spr. otsiens) belasting op
onroerende goederen.
Oebi, f. mal. knolgewas; - rebisstruik of rebiswortel, uitheemsche plant met klokvormig, zesvoudig ingesneden bloemdeksel (Dioscorea), z,
v. a. yamswortel, z. yam.
«Edema, n. gr. (oidema, v. oidan, zwellen)
Med. plaatselijke, waterzuchtige zwelling; oedemanseh of redemateus, adj. op zulk
eene zwelling gelijkende, gezwollen; - odematie,
f. algemeen huidgezwel; - zieh redematiseeren,
door waterzucht aangedaan worden, zwellen; redephoon, f. gr. d. i. zweltoon, een door van
de r Bur g uitgevonden muziekinstrument,
waarvan detonendooreenencylindervan metaalstaven en eene claviatuur worden voortgebracht.
«EdipUs, n. gr. (eig. dikvoet, gezwollen voet)
een koning van Thebe in Griekenland, die het
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ff nanth-nether, m. gr. (v. oinos, wijn, anthos,
raadsel van den sphinx oploste, onwetend
zijnen vader doodde en met zijne moeder bloem, en aether, z. ald.) eig. wijnbloemgeest,
huwde, waarna hij zich uit wanhoop de oogen de in den wijn vervatte stof, die de oorzaak
uitstak; een gelukkig of bedreven oplosser van van den wijnreuk is ; – cenanthzuur, n. uit
raadsels; – Davus sum, non OEdipus, z. D a - gegiste vloeistoffen, b. v. wijn, ontwikkeld
zuur.
vus.
(Enekeum, n. gr. (van Droos, wijn, en elaion,
nail de boeu f , n. (eig. m.) fr. (spr. uilj de beu f;
peil, v. 't lat. oculus, oog) Arch. eig. ossenoog, olie) wijnolie, wijn met olie gemengd; – aenogála,
rond dakvenster of dakopening; inz. weleer n. (v. oinos, en gala, melk) wijnmelk, wijn en
de door zulk een venster verlichte voorkamer in' melk; – oonographie, f. beschrijving van wijnen;
't slot te Versailles, waar de hovelingen bijeen – eenoidiseh, adj. wijnachtig, op wijn gelijkwamen, eer zij bij den koning hunne opwach- kende; – aenoloog, m. wijnkenner, wijnbouwting maakten; vandaar d e k r o n i e k v a n 't kundige; – oenologie, f. wijnleer, wijnkunde,
o e i 1 d e b o e u f, de schandaalgeschiedenis leer van den aanbouw, keldering, gisting en bean 't hof te Versailles; teil de perdrix (spr. handeling der wijnen; – eenológisch of oinoló–dri), eig. patrijzenoog, een voortreffelijke, gisch, adj. wijnkundig, den wijn betreffende; –
bleekroode Champagne -wijn; – aeilláde, f. (spr. eenomanie, f. verzotheid op wijn, wijnwoede,
uiljaad') lonk, oogwenk, zijwaartsche blik; – zuiperswaanzin; – ooenomantie (spr. t=ts), f.
ceilladeeren (fr. oeillader), lonken of wenken waarzeggerij uit wijn, inz. offerwijnen; –
geven, toelonken;– aeillère, f.(spr. uiljèr')het oog- cenoméli, n. wijnhonig, honigwijn, wijnmede; –
leder aan 't hoofdstel van een paard, de oogkap. eenométer of oinométer, m. wijnmeter, een door
Oekase, ukase, f. russ. bevelschrift van den Bertholon aangegeven werktuig tot bepaling
van den tijd der hoogste gisting van den most;
tsaar of den Senaat.
(Ekographie, f. gr. (van oikos, huis) huis – cenophiel, aenophilus, m. wijnliefhebber,
– Ekolampadlers, m. pl. aanhan--beschrijvng; vriend van den wijn; – o nopolium, n. wijnhuis;
gers van het gevoelen van den zwitsers then her- ook recht tot wijntappen; – aanpoot, m. wijn
wijngeest.
-drinke;–costágma,.
vormer (E k o 1 a m p a d i u s (eig. Johannes
Oeonomantie, f. gr. (oiómanleía, van oiónos,
Hausschein); – eekonoom, m. huishouder,
huisbestuurder, huishoudkundige; inz. staat eenzaam vliegende vogel, groote vogel, roofook landhuishoudkundige,-huisodknge, vogel) voorspelling uit de vlucht en de stem
d. i. wetenschappelijk landbouwer; – eekonomie, der vogels.
Oer-, dui. ur (z. a.) als voorvoegsel: oud;
f. huishouding, landbouwbedrijf; spaarzaamleid ;landhuishoudkunde, landbouwwetenschap : oorspronkelijk, b. v. oermensch, oertaal, oer
-type.
in het algemeen: regeling, doelmatige inrichOer of ór, m. (spr. eur) rekenmunt in Zweden;
ting, b.v. van een staat, van een vereeniging;
inz. z.v.a.staatsoekonomie,f.;– dier- van koper ongeveer 1 8/10 cent; van zilver
hij k e ae k o n o m i e, het geheel der verrichtin- ruim 3 1/2 cent.
Oerlikontype, n. El. soort magneet.
gen en bewegingen, die het leven der dieren onOerst., bij natuurwetenschappelijke , benaderhouden, dierlijke huishouding, gezamenlijke
levensverrichtingen; El. specifiek wattverbruik mingen afkorting voor A. S. Oerstedt (gestorper Hefner -kaars (z. a.);–oekonometer,m. ven 1851), naar hem genoemd is de practische
verliesmeter, toestel om het kolengebruik aan te eenheid r e 1 u c t a n t i e (z. a.) in de elektrogeven; – eekonómisch, adj. de huishouding of techniek; ampère.
tsophágus of cesophaag, m. gr. (oisophágos)
de landhuishoudkunde betreffende; huishoudelijk, houshoudkundig; spaarzaam, zuinig; – slokdarm, spijsbuis; – o sophagitis, f. Med.
«konomiseeren (spr. s=z), huishoudelijk bestu- ontsteking van den slokdarm; – msophagorrharen, zuinig huishouden, sparen, bezuinigen, gie, f. bloeding uit de vaten van den slokdarm;
spaarzaam leven; – aekonomíst, m. naam, dien – cesophagorrhoee, f. uitscheiding van vochten
de aanhangers van het p h y s i o k r a t i s c h uit den slokdarm; – cesophagotomie, f. sloks t e 1 s e 1 (z. ald.) zich zelf gaven; ook z. v. a. darmsnede, opening van den slokdarm.
Oessoel, pl. (van 't sing. asl) arab. wortels,
staats -cekonomist, staathuishoudkundige ; – eekoskopie, f. (oikoskopia) f. waarzeggerij geloofsleer.
astromanie, f. gr. (v. oistros, m. brems,
uit (zoogenaamde) buitengewone voorvallen in
of om een huis, b.v. het afvallen van een steek, hevige aandrift) geslachtsrazernij, onverzadelijkheid in het bevredigen van de gespiegel, het huilen van een hond enz.
eekuménisch, adj. gr. (oikoemenikós, é, ón, slachtsdrift; – oestrus venëris, m. hevige teel
dieren, springtijd; ook kittelaar,-drifte
van oikein, bewonen) wat de geheele bewoonde
aarde (oikuméné, stil. gé) betreft, algemeen; k 1 i t o r i s.
testrus, m. lat. (gr'. oistros) brems, groote
– aekumenisch concilie of oe k u m e n i s c h e
kerkvergadering(lat.conciliumoecume- horzel of paardenvlieg, schapenbrems.
4Esypus, m. gr. (oísypos) Med. wolvet, vette
nicum), eene algemeene kerkvergadering, die
als vertegenwoordigend lichaam van de geheele stof, die bij het uitkoken der wol op het vocht
drijft, en waarmede men weleer verstijfde geChristenheid geldt.
Oelema, ulema, m. moh. priester en rechter. wrichten inwreef.
Oeuf, (spr. eu f) n. fr. ei; – oeu f s brouillés, pl.
Oeloebalang, m. mal. voorvechter (in Atjeh).
;
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geklutste eieren; — o. pochés, eieren, the van
de schaal ontdaan in hnn geheel in kokend water
zijn geworpen; — o. sur le plat, spiegeleieren.
oeuvres, pl. fr. (spr. euurr' ; van 't lat. opera)
werken, geschriften; — oeuvres inédites (spr.
—diet') onuitgegeven werken; — oeuvres pothumes
(spr. postuum') nagelaten werken.
offa,
f a, f. lat. beet, hap; — inter os et o f Jam,
sprw. tusschen mond en beet, d. i. eer men
den beet in den mond brengt, in korten tijd,
eer men er op verdacht is.
offendeeren, lat. (o f f endere) aangrijpen, beleedigen, aanstoot of ergernis geven, kwetsen;
— offénsie, f. (lat. o f ensio, fr. offense)
j ense) aanval,
aantasting; beleediging; — offensief, adj. en
adv. nw.lat. (fr. o f j'ensi f) aanvallend, aantastenderwijs; — offensive, f. fr. aanval, verhouding
als aanvaller;— offensieve oorlog, m. aanvallende
oorlog; — offensieve alliántie, f. aanvallend
verbond, in tegenst. met defensieve alliantie; — offensieve stellingen,
Mil. aanvalstellingen, die dienen om een plotse lingen aanval voor te bereiden; ook zulke,
waardoor men den vijand tot een aanval tracht
te verleiden.
offereeren, oireeren, lat. (o fJerre, fr. o fj`rir)
aanbieden, opdragen, o f f e r e n, opofferen;
— o f eréndi jus, n. het recht van terugkoop; —
ófferande, f. (fr. o fj`ránde) van het mid. lat.
f erénda, z. v. a. offer; — offérte, f. fr. aanbod,
offerénda,
aanbieding, voorslag; ook misofferande in de
r. kath. kerk; — pl. offérten, aanbiedingen,
inz. schriftelijke; — offertorium, m. nw.lat.
offergeld; offerboek; het opheffen en vertoonen
van de zich in den monstrans bevindende gewijde hostie bij de r. kath. mis; ook gezang
bij deze ceremonie (het offergebed).
Office, f. (spr. o f les') of officie, n. (van
't lat. officium) linnen- en zilverkamer in aan
lijke huizen; ook voorraad- en proviand--zien
kamer; keuken; keukenbedienden; ambt, post,
bediening, dienst, plicht, ambtsplicht, taak, verplichting, verschuldigdheid; ambtsverrichting,
dienstvervulling; — het h e i 1 i g e o f f i c i e, it.
sacro officio (spr. ofJietsjo), z. v. a. de inquisitie;
— bona o f `icia, pl. goede, gewillige diensten; vriendelijke tusschenkomst; — ex officio, uit dienst- of
ambtsplicht; van ambtswege, ambtshalve; zonder betaling, om niet; als opschrift op brieven:
dienstzaken; — officium
f icvium absolutum, onbepaalde,
onvoorwaardelijke, volstrekte plicht; — o. bedtae
virgins (Mariae), de dagelijksche Maria- dienst
in zevendeelige gebeden; — o. complétum of o. nocií rnum, laatste dienst, nachtdienst;— o. divinum,
gansche door den geestelijke bestuurde godsdienstoefening, inz. in de r. kath. kerk; ver
geestelijken tot het bidden en zin--plichtngder
gen uit het brevier; — o. humanitátis, plicht der
menschlievendheid; — o. imperfectum, onvolkomen verplichting, waarbij geen uitwendige
dwang plaats grijpt; — o. pertéctum, volkomen of
dwangplicht; — o. pietàtis, natuurlijke, niet door
de wet voorgeschreven, maar in 't hart gegrifte
plicht; — o. plenum, volledige, plechtstatige kerk dienst; — o. suprémum, laatste plicht of eer aan
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een doode; — office, n. eng. (spr. ólis) handelsof expeditiekantoor, bureau; ook (minder gebr.)
fr. (spr. o f les) b. v. office de publicité, advertentiebureau; — officiaal, m. (lat. o f iciális) kerk
kerkbeambte of kerkopziener; ook gees--dienar,
telijke plaatsvervanger of v i c a r i s van een
bisschop der r. kath. kerk in wereldlijke aangelegenheden (die in kerkelijke zaken heet wij of koorbisschop, s u f f r a g a a n); — offieialaat,
n. nw. lat. ambt en waardigheid van een bisschoppelijk officiaal; — officialia, m. pl. ambtsverrichtingen, dienstzaken en -plichten; — offiicians) dienaar, bediende;
ciánt, m. (mid. lat. officians)
dienstdoend persoon, vooral geestelijke; — officiánten, pl. bedienden, het dienstbaar personeel;
beambten, inz. ondergeschikte ambtenaren; mislezende priesters; — officieel, adj. (fr. officiel)
ambtelijk, van ambtswege, plichtmatig, tot den
dienst, den post, het ambt behoorende; al wat
van hooger hand geschiedt, uitgaat, bevolen of
gemeld wordt, echt, geloofwaardig, boven twijfel
verheven, authentiek; officiëel ber i c h t, n. ambtsbericht, onbetwijfelbaar bericht,
van ! de , bevoegde autoriteit afkomstige tijdingenz.; officieels courant,vande
regeering onmiddellijk uitgaand dagblad, staatscourant; — officier, m. fr. (officier, spr. o fC -sje)
eig. in 't alg. beambte of bediende; inz. Mil.
krijgsbeambte, ieder bevelvoerend krijgsman,
meer bepaald, die den graad van luitenant of
een hoogeren bekleedt, in tegenst. met de onder
een lageren rang dan dien van-oficern,d
luitenant hebben; ook in burgerlijke betrekking:
amtbenaar; de vroegere schout (hoofdofficier),
het hoofd der politiedienaars en nachtwakers; —
officier van justitie, m. eerste rechterlijke ambtenaar bij een arrondissementsrechtbank, die belast is met de uitoefening van het Openbaar
Ministerie, d. i. aan wiep is opgedragen de handhaving der wetten, de vervolging van alle misdrijven en het doen uitvoeren van alle strafvoncier du jour (spr. —zjoer), officier,
nissen; — officier
wachthebber, bevelvoerder van den dag; —
officiëeren, z. v. a. f o n c t i o n e e r e n (z. ald.);
— officieus, adj. (lat. o ficiosus, a, um) dienst
gedienstig, dienstwillig, volijverig, wil--vardig,
vaardig, beleefd, wellevend; niet onmiddellijk
van de bevoegde autoriteit uitgaande, maar
tochdoor haar toedoen of haar ten gevalle geschiedende; officieus bericht, niet officieel, maar toch langs een omweg of niet in den
gebruikelijken vorm van de betrokken autoriteit afkomstig bericht; o f f i c i e u s e c o u r a n t, indirect onder den invloed der regeering
staand nieuwsblad; — officiositeit, f. later lat.
(o ficiositas) wilvaardigheid, dienstvaardigheid,
dienstwilligheid.
Officina, f. lat. (samengesteld uit opi fccina, V.
opi f ex, werkmeester, vervaardiger, .arbeider)
werkplaats, fabriek, inz . bij de Duitschers, bij
wie het meer bepaald beteekent: apotheek en
ook boekdrukkerij ; — officinaal of officineel, nw.
lat. in de apotheek voorhanden, daar gebruikelijk, gangbaar; geneeskrachtig, heelend enz. ; —
oficinalia,, pl. artsenijen, geneesmiddelen, apo"
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thekerswaren; - ofli~inalis, lat. Bot. voor geOkia,Mkla,oelda, eng. okheat, ons, rekenmunt
neeskundig gebruik; - otlieinitor, ID. werk- in Marokko = 1/10 mitskal (metakal) = 15 cent.
meester.
Okonlet, n. EI. gevulkaniseerd mengsel van
oflreeren, z. 0 f fer e ere n.
caoutchouc, ozokeriet enz., als isoleerende stof
Ogive, f. fr, (spr. ozjiev') Arch. rib van een in gebruik.
Oksaal, z. 0 x a a L
spitsboog aan gotische gewelven; - ogival, adj.
Okshoofd, n. (hgd. oxhoft, zw. oxhuioud, eng.
(spr. ozjiwal) toegespitst als een spitsboog, spitsboogvormig (van projectielen tegen gepant- hogshead) eig. 0 sse n h 0 0 f d, groote vochtserde schepen).
maat of een wijnvat van verschillende grootte
Ogre, m, fro (sp. ogro, it. orco, angels. ore, I in verschillende landen, waarsch. zoo geheeten,
helsche damon, hel, v. 't lat. Oreus, onderwereld, omdat de wijnvaten vroeger met eenen ossekop
god der onderwereld) weerwolf, kindervreter, gemerkt waren; het oude Amsterd. okshoofd
wildeman, schrikbeeld; - ogresse, f. boos wijf. was 1/4 vat = gemiddeld 220 liter, en verdeeld
Ogtges, m, oudste fabelachtige beheerscher in 6 ankers.
van Attika, onder wiens regeering de 0 g y g iOktaeb6rd of oktoeh6rd, n. gr. achtsnarig
s c he v 10 e d geheel Attika zou verwoest speeltuig; - oktaedron of oktaeder, n. gr. Geom.
hebben; vandaar ogygiseh, adj. overoud, eer- achtvlak, door 8 gelijkzijdige driehoeken ingewaardig.
sloten lichaam; - oktaedriet, n. oktaedrisch luisohe/jam satis est/lat. sprw.: och, 't is nu ge- talliseerend mineraal, uit titanium en zuurstof
bestaande, ook a nat as; - oktaeteris, f. gr.
noeg 1 hei, nu opgehouden 1 houd op 1
ohiotensis, lat. Bot. van het Ohio-meer.
tijdkring van 8 jaren; - oktandria, pl. eig. achtOhm, El. eenheid van weerstand in elektri- mannigen, de achthelmige planten, met 8 vrije
sehe geleiders, geheeten naar den uitvinder. Het meeldraden in hare bloemen, de 8ste klasse
is de weerstand, die een el. stroom ondervindt in het stelsel van Linneeus ; - oktipla (scil.
in een kwikzuil van 1 m.M', doorsnede en 106,3 biblia), pI gr. bijbelvertaling in 8 talen, een in 8
c.M. lengte.
kolommen gedrukte bijbel; - oktateoeh, m. 8
Oidema, z, ill d e m a; - oinographie enz., eerste bijbelboeken; .. oktogoon, m. gr. Geom.
zie 0 en .... ; - oisophagitis, z. ill sop h a- achthoek, figuur met ·8 zijden en 8 hoeken; oktogoniseh, achthoekig; - oktogonaalgetallen,
g i tis enz. '
Oidium, n. soort van witte schimmelplant, die die pol Y g 0 n a a I - getallen, welke de somo. a. op ooft (druiven) en op zure melk (oidium men van twee of meer getallen eener arithmetilactis) wordt aangetroffen.
sche reeks zijn, welker verschil6 is ;- oktogtniseh,
Oie, f. fro (spr. oa) gans; - mer de d' 0 ie, adj. Bot. achtwijvig, met acht gescheiden stamz, ald.: - contes de la mere l'oie (spr. kont' de pertjes; - oktopetaliseh, adj. met acht bloem14
loa), vertellingen van moeder de Gans, bladeren; - oktophylliseh, gr. achtbladerig; kindersprookjes.
oktost'lon, n. gr. Arch. rij of reeks van 8 zuilen.
Okydroom, m, gr. (v. okys, snel) hardlooper; Oiseao, m. fro (spr. oas6) vogel; - oisellerie,
f. vogeivangst, vogelarij; - oiseleor, m. vogelaar. okygraphie, f. snelschrijfkunst, z. v. a. t a c h yOk., bij natuurwetenschappelijke benamingen g rap hie; - okypOde,ID. snelvoet, hardlooper.
01., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor L. Oken (gest. 1851).
Oks, turk. (ontst. uit het arab. waktjah, afk. voor W. A. Olivier (gest. 1814).
oekijah, gewicht van 21 / , pond, en dat waarOlaeidimeter, m. toestei om het zuurgehalte
sehijnlijk van 't gr. oenggia, oengkia, lat. uncia, in olien te bepalen.
Olaf of oslal, oudd. (van 't angels. os = oudn.
ons) vroeger in Turkije, Griekenland, Hongarije
enz. voorkomend gewicht van 400 d rae h - as, god) de van God afstammende, z. v. a. D i 0-'
men (drammen of derhem); in Hongarije = g e n e s.
21/ . weener pond = 1,260 kilo; in Griekenland
Olampi-hars, n. een wit, geelachtig, door(daar ook s tad era geheeten) vroeger 1,280 zichtig, hard en Iijn te wrijven hars uit Amerika.
Olax, f. (van 't mid. lat. olax, riekend, v. olere,
kilo, nu (nieuwe oka) = 1,25 kilo; aldaar ook
vroeger oliemaat van 2,5 gewichtsoka's; in rieken) stinkhout, een boom in O. Indie (Lignum
Turkije, Roemenie, Albanie enz. vroeger ge- tretftdum).
wicht van 1/4& kantar = 1,281 kilo, aldaar ook
old, adj. eng. (spr. oold) oud; - Old England'
vroeger maat voor vloeistoffen van 1,281 liter; (spr. inglend) tor ever/leve oud-Engelandl - old
l
opCreta(Candia)vroegergewichtvan / •• kanta- Jack, m. (spr. dzjek) oude Jan (de Britsche
IO = 1,992 klio; in Egypte gewicht = 1,235 kilo. vlag); z. ook onder i n i qui t e i t.
Okal, m, arab. (eig. beheer) groot verhuurbaar
olea, pl. van oleum, z. ald. olien; - olea oetherea,
woongebouw in Egypte, voor de winkels en ma- aetherische olien: - o. coda, gekookte, o.expressa,
gazijnen der kooplieden enz.
uitgeperste, o. in/usa, door opgieting gewonnen
Okapi, f. oost-afrikaansch zoogdier, dat het olien; - oleagineos, adj. (fr. oleagineux, lat.
midden houdt tusschen zebra en giraffe.
oleagineus, tot de olijf behoorende) olieachtig.
Okeanos, z. 0 c e a a n.
Oleander, m. nw.lat. (fr, oleandre, it. oleandro,.
Oker, f. (lat. en gr. oohra, van 't gr. ochros, a, mid. lat. lorandrum, bedorven uit het lat. rhod6on, geelachtig) aardachtige metaalkalk (metaaI- dendron) rozelaurier (Nerium oleander). een
oxyde); inz. ij z e r v k e r, ijzersaffraan, berg- plantengeslacht boomachtige struiken en fraaie
geel, aardvormige rood-, bruin- en geelijzersteen. bloemen, afk, uit zuidelijke landen,
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Oleáster, m. mid. lat. (v. olëa, olijfboom, olijf)
wilde olijfboom.
Oleaten, oleine, oleometer, z. ond. oleum.
Olefinen, pl. Chem. onverzadigde koolwater
olievormers.
-stofen;
Olekrànon, n. gr. (van óléne, elleboog, en
kránon, hoofdschedel) Anat. haakvormig uit
ellepijp, elleboog; — olekra--steklvand
narthrokáee, f. uitsteking der gewrichtsvlakte
van den elleboog.
Oleracéën, f. pl. nw. lat. (oleracéae, van 't lat.
olus, genit. oléris, kool) keukengewassen, moes kruiden.
oleronénsiseh zeerecht, of fr. roles d'Oléron,
nog tegenwoordig in Frankrijk en Engeland als
hulprecht geldende zeerecht van het eiland
01 é r o n aan de westkust van Frankrijk, reeds
in de 13de eeuw ingesteld.
oléum, n. pl. oléa, lat. olie; — oléum et opéram
perdidi, ik heb olie en moeite verloren, d. i.
mij tevergeefs beijverd; — oleum animale, n.
dierlijke olie; —ol. butgri,boterolie;—ol. cornu cervi,
olie van hertshoorn; —ol. f aniculi,venkelolie; —ol.
juníperi, jeneverbesolie; — ol. lavendulae, lavendelolie; — ol. líni, lijnolie; — ol. martis, ijzerolie,
chloorijzer, dat door aangetrokken vochtdeelen
tot vervloeiing komt; — ol. ovórum, eierolie; — ol.
papaveris, papaverolie ;—ol. pini of ol. templinum,
pijnboomolie; — ol. petrae, z. v. a. p e t r o l e u m
(z. ald.) ; —ol. rosàrum, rozenolie ; —ol. sacchdri, suikerolie; —ol. tartani per deliquium, vervloeid wijn
terebinthinae , terpentijnolie ; —ol. ter.-stenzou;—l.
sul f uràlum, namaak van haarlemmerolie; — ol. vitrióli, vitrioololie, zwavelzuur; — oleàten, n. pl.
nw. lat. oliezure zouten; — oleine, f. in de talk
bevatte oliestof, z. v. a. e 1 a i n e; vandaar
o l e i n e- z e e p; — oleósa, n. pl. olieachtige
artsenijen of geneesmiddelen; — oleoehalkographie, f. lat.-gr. oliekoper-drukkerij, koperdruk
met olieverf; — oleoeharta, f. in olie gedrenkt behangselpapier, dat dientengevolge afgewasschen
kan worden; — oleographie, f. onderzoek der
oliën door den vorm der op het water geworpen
oliedruppels en overbrenging dezer figuren op
papier; reproductie in olieverf van een schilderij ; — oleomargarine, f. kunstboter, talkboter (vgl. margarine); — oleometer, m. oliemeter, werktuig tot onderzoek van de qualiteit
der olie.
1
011áetus, m. lat. (v. of f acére, rieken, v. olère,
rieken en facére, maken) het ruiken, de reukzin,
reuk; — olfáetie, f. het ruiken, reuk; ook als eenheid van maat voor de sterkte van den reukzin;
— olfaetórisch, adj. den reuk, reukzin betreffende of daartoe behoorende ; — olfactórium, n. riekmiddel; o. anticatarrhoicum, Hager's riekmiddel.
Olga, f. russ. (Oljga, v. oleg, oud-russ. heldennaam, vgl. oudn. Helgi) vr. naam : de verhevene; — olgatine, f. wollen stof met perzische
teekeningen.
Olibánum, n. mid. lat. (fr. óliban, it. olíbanovan 't gr. libanos, libanótós, hebr. lebónáh; arab.
loebán) wierook.
Olibrium, m. ingebeelde zot, waanwijze, aanmatigend mensch, pochhans (naar een romeinsch
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senator van dien naam, die in 472 tot keizer
van 't Westen werd uitgeroepen).
Olifant, m. het grootste nu levende landdier, z. e 1 e p h a n t; — olifant, m. (oudfr.
olifant, elephant, ivoor en een waarsch. uit ivoor
n, argemaakte kleine jachthoren, provenc. ohaan,
mor. olifant, van 't lat. elephantus, gr. élephas,
olifant, verwant met het got. ulbandus, oudd.
olpenta, olbenda, angels. ol/end, kameel) jachthoren der dolende ridders; — olifants-papier,
grootste soort van papier, met het merk van
eenen olifant, inz. voor tabellen en plaatwerk.
Oligaemie, f. (van 't gr. oligos, e, on, weinig,
en haima, bloed) Med. bloedgebrek; — oligakurie,
(f. gr. oligákis, zelden) het te zelden uriineeren
(niet te verwarren met o 1 i g u r í e) ;—oligarehie,
f. gr. (van árchein, heerschen) regeering van weinigen, familie-regeering;—oligóreh, m. medelid of
aanhanger van een zoodanigen regeeringsvorm;oligárehiseh, adj . in de macht van weinigen;
met zulk eene regeering overeenkomstig, daarvoor gestemd; — oligidrie, f. (van hidrós, zweet)
Med. zweetgebrek; — oligoblennie, f. Med. verminderde slijmafscheiding; — oligoeaen of oligoceen, z. ond. e o c e e n; — oligoeholie, f. verminderde galafscheiding; — oligoehróniseh, adj. kortstondig, weinig tijds durend, vluchtig; — oligochronométer, m. door d e l N e g r o uitgevonden instrument tot het meten van kleine
tijdsruimten; — oligochylie, f. Med. verminderde
afscheiding en bereiding van het spijsvocht; —
oligochylisch en oligoehymiseh, weinig spijs vocht afgevend, slecht voedend; — oligoehymie,
f. verminderde bereiding van vochten; — oligo^
dakra, f. beperkte afscheiding van tranen; —
olygogalie en olygogalaktie, f. verminderde zog-

afscheiding; — oligohaemie, liever o 1 i g ae m i
(z. ald.); — oligohidrie, liever o 1 i g i d r i e (z.
aid.); — oligoklaas, n. aan het veldspaat verwant gesteente, dat hoofdzakelijk uit kiezelzuur, kleiaarde en natron bestaat; — oligokoprie,
f. verminderde . ontlasting van drekstoffen; —
oligokraat, m. (v. kralein, heerschen) regent, die

weinig mederegenten heeft; — oligokratie (spr.
t=ts), f. heerschappij, regeering van weinigen;
Bot. arm aan bladeren, wei-oligph^se,adj.
bladeren hebbende; — oligopionie, f. vet--nig
gebrek, magerheid; — oligopistie, f. zwak geloof,
kleingeloovigheid; — oligopsychie, t. verstandszwakte, armoede van geest; — oligosialie, f. Med.
geringe, verminderde afscheiding van het speeksel; — oligospermie, f. gebrek aan zaad, de verminderde zaadafscheiding; — oligospermàtiseh,
adj. aan zaadgebrek lijdende of daaruit voortkomende ; — oligotrichie, f. haargebrek, dunharigheid ; — oligotriehiseh, adj. dunharig, zwakbehaard; — oligotrophie, f. slechte voeding van
het lichaam; gebrek aan eetlust, het vasten; —
oliguresie, f. oligurie, f. spaarzame of verminderde pisontlasting.
Olipf, f. lat. (oliva, sp. oliva, fr. olive, it. uliva)
olijfbes, olijfvrucht, vrucht van den o 1 ij f b o o m; oneig. olijfvormig sieraad; ook de metalen greep aan de deurklink; ronde verdikking
(in den vorm van een olijf) aalt 't einde van door
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de chirurgen gebruikte buizen, spuiten enz. ; —
oljjferts, olijfkoper of oliveniet, n. nw. lat. olijfgroen kopererts, arsenikzuur koper ; — olivacéus,
adj. lat. Bot. olijfgroen, bruingroen; — olivatre,
adj. fr. olijfkleurig; — olivettes, f. pl. na den olijfoogst in Provence gebruikelijke dans;— olivétum,
lat. olijftuin, olijfberg, olijfbosch; — olivétten,
f. pl. fr. olijfvormige of langwerpige koralen,
glaspaarlen enz. ; — oliviel, n. eigenaardig kristallijn lichaam van de olijfboomhars; — olivine, f. nw. lat. bazaltisch chrysolith, een
olijfgroen mineraal; ook door behandeling van
salicine met zwavelzuur gevormd olijfachtig
lichaam.
olim, lat. voorheen, eertijds, voormaals, vroeger; iron. in de dagen van olim,weleer, voorheen enz. ; — les olim, fr. de o 1 i m s,
oud-fransche gebruiks- of gewoonterechten.
Olinden, pl. fijne degenklingen uit de stad
01 i n d a in Brazilië.
Oliteiten, pl. nw. lat. (van 't lat. oléum, olie)
welriekende oliën, uit olie bereide artsenijen.
olitórisch, adj. lat. (olitorius, v. olitor, de warmoezier, v. olus, moesgroente) in moestuinen
groeiende, moesgroenten betreffende.
olivátre, oliveniet, olivetum enz. z. o 1 ij f.
Olivetánen, pl. B e n e d i c t ij n e n (z. aid.)
van Monte 01 i v e t o in Italië.
Olivier, manse.: (eng. Oliver, fr. Olivier, olijfboom) de olijfboomplanter;— Olivia, vr. naam: de
olijfboomplantster.
olla, f. lat.pot; — olla f ervet, sprw.: de pot kookt
(van eenen rijke, die veel verteringen maakt); —
olla male f ervet, de pot kookt slecht (van een
armzalig levend mensch); — olla podrida, f. sp.
(spr. olja, d. i. eig. bedorven pot, v. olla, pot,
kookpot, provenc. ola, fr. oille en podrir, pudrir,
fr. pourrir = lat. putrére, verrotten, bederven)
spijs, bestaande uit fijngesneden en sterk gekruid vleesch van verschillende soort, een lieve lingsgerecht der Spanjaarden; pot met welriekende bloemen en kruiden gevuld (pot-pourri); in
't algemeen allerlei, mengelmoes, poespas, ver
vaak een o 1 i p o d r i g o geheeten.-kerdlij
Ohms, barg. oud, gek, kindsch;— olmse, ouders;
— olmspiese, oudemannenhuis.
Olonne, f. fr. sterk hennepdoek, naar 't gelijknamig marktvlek van het depart. Vendee
zoo geheeten.
Ol^mpos of Oltmpus, Oljmp, m. gr. beroemde
berg in Thessalië (nu Lacha); Myth. woonplaats
van Zeus en de hemelgoden; — olympisch, adj.
hemelsch; — olympische spelen, plechtige oud
volksspelen, die in strijdoefeningen,-grieksch
wedloopen enz. bestonden en bij de stad 01 y mp i a aan den Alpheus ter eere van Zeus, als
een volksfeest en vereenigingsband tusschen alle
grieksche volksstammen, telkens na verloop van
4 jaar gehouden werden; vandaar heet zulk
eene tijdruimte eene olympiáde (gr. olympids),
tijdvak van vier jaren; — Olympia, vr. naam: de
hemelsche; — olympiáden, m. pl. de twaalf hoofdgoden.
Om, (met lange o) sanskr. soort tusschenwerpsel, waardoor men dieper eerbied wil uit-
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drukken b.v. bij de aanroeping der goden. Iets
als „amen". Het is het scheppend woord van
Brahma; zie H o n o v a r.
Omágra, n. gr. (van ómos, m. schouder) Med.
jichtige pijn in den schouder, schouderjicht; —
omalgie, f. schouderpijn, jichtige aandoening in
het schoudergewricht; — omarthrocáce, f. gr. ontsteking van de oppervlakten van het schouder
-gewricht.
Omar, arab. (van amara, bebouwen, aanbouwen, lang leven) mansn.: de langlevende.
omá sum, n. lat. de derde maag der herkauwende dieren.
Omat, handelsgewicht op Java = 2 pikols
of 120 kilo (vgl. p i k o 1).
Ombiliënkolen, pl. steenkolen uit de Ombiliënvelden (op Sumatra).
Ombrage, f. (eig. m.) fr. (spr. onbrd zl' ; V.
ombre = lat. umbra) eig. schaduw; argwaan,
verdenking, mistrouwen; — ombrageeren (fr.
ombrager) beschaduwen; Pict. schaduwen, overdekken; verdonkeren, verkleinen; — ombres chinoises (spr. oiibr'sjinodz'), chineesche schimmen,
een kinder-schaduwspel; — ombreeren, schaduwen; (stoffen) zoo verven, dat de kleuren van het
donkere in 't lichte onmerkbaar overgaan.
Ombrieten, m. pl. gr. (v. ombros, regen) regen
beweert, dat bij plas--sten, dim
regens uit den hemel zouden vallen; — ombrometer, m. z. h y e t o m e t e r; — ombrometrie, f.
regenmeting.
Oméga, n. gr. (van megas, ' groot) de groote,
d. i. lange of gerekte o der Grieken (c.), de laatste letter in hun alphabet, vgl. A en 0 (oud. 'A).
Omelétte, f. fr. (ontstaan uit oefs melés, gemengde eieren) eier- of pannekoek; — omelette
aux con f itures (spr. o kon f ituur' ), eierkoek met
ingemaakte vruchten, gevulde eierkoek; — tant
de bruit pour une omelette (spr. tan de brwie poer
uun' omelet') sprw.: eig. zooveel drukte om een
eierkoek, d. i. veel drukte voor niets 1 — on ne
fait pas (spr. on n' /è pa) d'omelette, sans casser
des oeu f s (spr. sail kassé dèzéu), men maakt geen
omelet zonder stukgeslagen eieren.
Omen, n. pl. omina, lat. (voor obmen, van 't
gr. óptein, zien)voorteeken, voorbeduiding, voorspook; — omen f austum, gelukkig voorteeken; —
omineus, adj. (lat. ominósus, a, um) voorbeduidend, vol beteekenis, inz. hetgeen een slecht
voorteeken is, gevaardreigend, onheilspellend; —
omineeren, (lat. ominari) voorspellen, profeteeren; vermoeden, een voorgevoel hebben.
Oméntum, n. lat. Anat. net, nethuid der darmen; — omentitis, lat.-gr. net- of netvliesontsteking.
Omer, hebr. omertijd, 50 dagen van Paschen
tot Pinksteren, waarin de Joden sommige handelingen niet mogen verrichten, bijv. niet
huwen.
Omikron, n. (van mikrós, a, ón, klein) de kleine
d. i. korte grieksche o (o).
Omina, omineeren, omineus, z. oud. o m e n.
omitteeren, lat. (omittére) uitlaten, weglaten,
overslaan enz. ; — omíssum, n. uitgelaten punt,
zindeel enz. ; pl. omíssa, uitgelaten, overgeslagen
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zaken.; — casus omissi, pl. in de rechten, wetten
enz. uitgelaten gevallen, waarover de regeering,
de rechtbank enz. naar gelang der omstandigleden uitspraak doet; — salvo erróre et omission,
z. ond. s a 1 v u s ; — omfssie, f. (later lat. omissVio)
uitlating, verzuim; —omissie-zonden, zonden, uit
nalatigheid begaan; — omissive, adv. nw. lat.
uitlatend, overslaand.
Omladina, f. servisch (eig. jeugd) 1) oorspr.
letterkundige vereeniging der op vreemde hoogescholen studeerende Serviërs (sedert 1848), sedert 1866 staatkundige vereeniging, z. v. a.
jong-servische partij; 2) geheime czechische
vereniging van arbeiders en studenten met
nationaal-radicaal-socialistisch karakter.
Ommani, n. (eng. hominy, een indiaansch
woord) grof, in water gekookt maismeel, turk
brij.
-sche
Ommatophillon, n. gr. (v. ómma, genit. omtnatos, het oog, en phyllon, z. ald.) Med. eig.
oogblad, vlies op het oog.
omnis, omne, lat. al, alle, alles, pl. omnes, n. omnia; — omne nimium nocel, lat. ook omne nimium
vertitur in vitium of omne nimium naturae mimicum, sprw.: al te veel schaadt, of al te veel is
ongezond; — omne principium grave, alle begin is
moeilijk; — omne scibile, z. scibíle; — omne simile
claudicat, elkevergelijking gaat mank; — omne tri
al het drievoudige is volkomen,-numperféct,
alle goede dingen bestaan in drieën; — omne tulil
punctum, qui mistuit utile dulci, hij draagt de
algemeene goedkeuring weg, die het nuttige met
het aangename vereenigt; —omne vivum ex ovo,elk
levend wezen komt uit een kiem; — omni exceptióne major, boven alle blaam of berisping ver
— omni jure, met alle-hevn,orwplijk;
recht; — omni modo, op alle wijze; — omni tempore,
ten allen tijde, altijd; — omnia ad (majorem)
Dei gloriam, of afgekort 0. A. (M.) D. G., alles
ter (grooter) eere van God; — omnia cum Deol !,
alles met God l — omnia mea mecum porto, al het
mijne draag ik bij mij (zinspreuk van den
griekschen wijsgeer Bias, die zijne hoogste schat_
zijne wijsheid bezat); non omnia posse
mus omnes, z. non omne, enz. ; — in omnibus
aliquid in toto nihil, van alles wat, maar van
't geheel niets, n!l. goeds (weten of verstaan); —
non omnibus dormio, z. ond. non omne, enz. ; —
non omnis moriar, z. ond. non omne, enz. ; — omnis
amans amens, ieder verliefde is gek of dwaas; —
€ mnis homo mendax, ieder mensch is een leugenaar; — omnium consensu, met toestemming
van alles; — omnibus, m. nw. fr. (van den lat.
dat. plur. omnibus, d. i. eig. voor allen) ruime
wagens, die op bepaalde tijden tusschen bepaalde plaatsen rijden; — omnium, n. eng. gezamenlijke hoofdgelden van den staatsschat, die
aan de schuldeischers van den Staat als onder
zijn aangewezen; — omnino, adv. lat. alles -pand
lat. omni f ormis, e) alvor--zins;—omfór,(late
mig, van allerlei gedaante; — omnipariteit, f.
nw. lat. algemeene gelijkheid; — omniphaag, m.
lat. gr. alleseter; — omnipotént, adj. lat. (omnipotens) almachtig, alvermogend; — omnipoténtie (spr. tie = isie) f. (omnipotentie) almacht, al-

in

vermogen; — omniprwsent, adj . nw. lat. alom
I=ts) f.-tegnwordi;—mpsent(r.
alomtegenwoordigheid; — omnisciéntie (spr.
I=ts) f. nw. lat. alwetendheid; — omnivórisch,
adj. (lat. omnivórus, a, um) allesverslindend of
etend; — omnivóren, n. pl. N. H. alleseters, dieren, die hun voedsel zoowel uit het dieren- als
uit het plantenrijk nemen.
Omoalgie, f. (liever o m a 1 g i e, z. ald.); —
omokotƒle, f. gr. Anat. pan van het schouder
lange schouderband of-blad;—omphrin,.
sjerp der hooge geestelijken in de grieksche
kerk; — omopláta, f. schouderblad.
Omophaag (niet h o m o p h a a g), m. gr.
(v. ómós, é, ón, rauw, onrijp) rauwvleescheter;
— omophagie, f. het rauwvleescheten; — omotocie, f. het te vroeg baren, ontijdige verlossing,
miskraam.
ompaggeren, ind. holl. met een heining
(pagger) omgeven.
Omphóle, gr. naam eener lydische koningin,
die Hercules zoodanig aan zich wist te boeien,
dat hij, als eene vrouw gekleed, onder hare slavinnen aan het spinrokken zat; vandaar het
sprw. elke Hercules vindt zijne 0 m p h a 1 e.
Omphalelkósis, f. gr. (van omphdlos, navel)
Med. navelverzwering; — omphálisch, adj. den
navel betreffende; navelvormig; — omphalitis,
f. navelontsteking; — omphalocèle, f. navelbreuk;
— omphalomantie (spr. I=ts) f. waarzeggerij uit
de knoopen der navelstreng van een pasgeboren
kind; — omphalóncus, hard navelgezwel; — om
navelstreng; — omphalophyma,-phaloneur,.
n. groot week navelgezwel, vleeschuitwas aan
den navel; — omphalóptron, n. lens, linze; lensof navelvormig geslepen vergrootglas ; — omphalorrhagïe, f. bloedvliet uit de navelvaten of den
navel; — omphalotoom, m. werktuig tot doorsnijding van de navelstreng; — omphalotomie, f.
doorsnijding van de navelstreng.
Omra, of liever omrah, arab. (v. 'amara,
bouwen, bezoeken; vgl. 0 m a r) bedevaart
of plechtige pelgrimsreis der geloovigen naar
Mekka.
Onáger of onágrus, m. lat. (gr. onagros) wilde
ezel, woudezel (vgl. k u 1 a n); licht werpgeschut der oude Romeinen.
onaktínisch, adj. Phys. scheikundig niet-werkzaam, zie a k t i n i s c h.
Onanie,f.(naar 0 n a, n Gen. XXXVIII, 9, genoemd,duseigenlijkcongréssus interrupt u s z. a.) zelfbevlekking, onnatuurlijke prikkeg der geslachtsdeelen, alsmede onnatuurlijke
bevrediging der geslachtsdrift, ook onanisme, n.;
— onaneeren, dat kwaad bedrijven; — onanist of
onaniet, m. zelfbevlekker.
On-básji, m. turk. (v. on, tien) hoofdman over
tien, korporaal; in den Krim: dorpsschout.
Onbesjlik, m. turk. (v. on -besj, vijftien, v. on,
tien en besj, vijf) turk. rekenmunt = 15 p a r a s
of ruim 4 centen.
Once, f. fr z. v. a. o n s (z. ald.); — oncia, it.
(spr. ontsja) onza, once, f. rekenmunt in het
voormalige koninkrijk der beide Siciliën = 3
napolitaansche dukaten = f 6.45; ook voormalig

.:
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gewicht en lengte van verschillende grootte in
Italië; — oneetta, f. (spr. onisjétta) vroegere goud
Napels = / 6,25.
-munti
Onele, m. fr. (van 't lat. avunculus) oom,
vaders- of moeders broeder.
@neus, m. gr. (ónkos, oorspr. bocht, kromming,
verhevenheid, omvang, volumen) Med. hard of
vast gezwel; — oncograaf, f. volumenschrijver,
middel om volumenveranderingen op te teekenen; — oncospheer, f. embryonaaltoestand van
een lintworm; — onkotomie, f. gr. Med. kunstmatige opening van een gezwel.
Ondamaris, f. it.-lat. (v. it. onda, golf en mare,
gen. maris, zee) eig. zeegolf; eene open
8voets fluitstem in de orgels, wier bevend geluid het geluid der zeegolven nabootst.
Ondatra, z. d e s m a n.
ondeggiáre, ondeggiamento, n. it. (spr. ondedzj-;
van, onda z. v. a. lat. unda, golf) Muz. golvende
beweging, trilling; — ondine, f. fr. (v. undine)
vrouwelijke watergeest, water-n i x e, watermaagd(vgl. elementaire geesten).
Ondé's, pl. (v. onder, golven) gewaterde zijden
of wollen stoffen.
on dit, fr. (spr. on di) eig. men zegt; als subst.:
praatje, gerucht; volgens een ondit, naar hooren
zeggen.
Ondrata, f. bisamrat, z. o. b is a m.
Ondráve, onderhave, f (uit gondrave), aard
-veil;
hiernaast nit de vorm hondsdra/.
Ondulatie, z. undulatie.
Oneida-community, secte in New-York, gesticht door Noyes (± 1840), met het communisme als grondslag.
Oneirodynle, f. gr. (van oneiros, m. droom)
Med. ziekelijk, benauwd droomen; — oneirokriet,
•neiroloog, m. droomuitlegger; — oneiromantie
(spr. i=ts) oneirokritie (spr. 1-1s) f. droomuitlegging, droomuitlegkunde ; — oneirologie, f.
leer van de droomen; — oneiropólos en oneiromántis, m. droomuitlegger; — oneiroskopie, f.
droombeschouwing, het achtgeven op droomen.
Onera, onereeren, onereus enz. z. o n u s.
Ongäro, m. it. eig. Hongaar; hongaarsche
dukaat, ter onderscheiding van den venetiaanschen ducati de banco, bankdukaat.
Ongevallenwet, f. wet, die werklieden beschermt tegen ongevallen,welke ze bij hun arbeid
krijgen (1901).
Onfiseus, m. gr. (onIskos, verklw. v. onos, ezel)
eig. ezeltje; duizendbeen, pissebed.
Onkotomie, z. ond. o n c u s.
Onlik, m. turk. (v. on, tien) turksche munt
10 piasters = f 1,08.
Onocephálus, m. gr. (van ónos, ezel, en kephale,
hoofd) ezelskop; — onokrotálus, m. eig. die als
een ezel balkt (vgl. k r o t a 1 e n) ; de kropgans,
p e l i k a a n (z. ald.); — onolatrie, f. ezeldienst,
ezelvereering, waarvan bij de Ouden de Joden
en later de Christenen beschuldigd werden,
misschien omdat Jezus, op een ezel gezeten, Jeruzalem binnentrok; in de middeleeuwen werden de Tempeliers ervan beschuldigd.
Onomastikon, n, gr. (van onóma, n. naam)
naam- of woordenlijst, inz. zakelijk, niet naar let-
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tervolgorde ingericht woordenboek; ook gedicht
op den naamdag, geboortedag, een verjaringsvers; — onomatiek, f. leer van de beteekenis en
vorming dernamen,z. v. a. onomatologie;onomatolatrïe, f. bovenmatige vereering van den
naam van een beroemden man enz. ; — onomatologie, f. leer der woorden of namen; naamvormingsleer; — onomatomantie (spr. tie=tsie)
f. naamwaarzeggerij, het waarzeggen uit namen;
— onomatomorphóse, f. naamvorming, woord
ie, f. naam- of woord--vorming;—atp
vorming; Gram. klanknabootsing, vorming van
het woord volgens 't natuurgeluid van de daardoor aangeduide zaak, b.v. t r o m m e 1, d o nd e r, r a t. e t e n enz.; — onomatopeeétiseh,
adj. klanknabootsend, een natuurklank nabootsend, b. v. in de poëzie door den rhythmus de
natuurtonen nabootsend; — onomatopmétika,
n. pl. naar den natuurklank of den klank der
voorwerpen gevormde woorden, klanknabootsende woorden; — onomatotheet,-m. eig. woord
uitvinder van nieuwe woorden, inz. na--zetr,
men.
Ononychiet, m. gr. (van onos, ezel, en onyx,
klauw, hoef) ezelsvoeter, wie ezelsvoeten heeft;
spotnaam, dien de heidenen aan Christus gaven
(vgl. o n o 1 a t r i e); — onoseeliet, m. (v. skélos,
dij) wie ezelsdijen of schenkels heeft; — onoekiomaehie, f. het bekende abderitisch proces over
de schaduw van den ezel.
onore di lettera, it. z. honor di littera.
Onosceliet, onoskiomachie, z. ond. o n o n ye h i e t.
Ons of once, 1 /lo gedeelte van een ned.
pond of k i 1 o g r a m; 1 /ls van een oud
pond; 1 /8 mark trooisch; 1 /16 van een medicinaal
pond.
Ontogenie, f. (v. ón, gehit. óntos, zijnde, pl.
neutr. onta, het zijnde, partic. van einai, zijn)
leer van het ontstaan der wezens, geschiedenis
der kiemen; embryologie; — ontographie, f.
gr. beschrijving der dingen of wezens; —ontologie,
f. leer van de wezens, van het zijnde, grondwetenschap, leer van de algemeene eigenschappen
der dingen, een gedeelte der bovennatuurkunde;
ook ontosophie, f. ; — ontológiseh, adj. leer der
wezens betreffende of daarop gegrond; o n t ol o g i s c h b e w ij s, het uit het begrip van God
gevoerde bewijs voor het bestaan van God; —
ontostatika, f. wetenschap van het evenwicht der
dingen, evenwichtsleer; — onthotheologie, f.
bovennatuurkundige godgeleerdheid, de godsleer uit de begrippen.
ontrampeneeren, ontramponeeren, havenen,
beschadigen.
onus, n., pl. onéra, lat. last, bezwaar; plicht,
verplichting, gehoudenheid; belasting; — onus
f abricae, Jur. taak van het onderhoud of herstelling der gebouwen; —o. personále, persoonlijke
last, op personen drukkende belasting; — o. probándi, plicht of taak van te bewijzen, bewijslast,
— o. reále, zakelijke, op landerijen enz. drukkende
belasting; —o. tutélae, taak der voogdijschap; —
onera personalia, persoonlijke belastingen, b. v.
hoofdgeld enz. ; —onéra publica, pl. openbare las-
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ten, staatslasten,landsbelastingen;- onera realia,
grondlasten; - onereus, adj. (lat. onerósus, a, um)
drukkend, lastig, bezwarend, moeilijk, moeite vol; — oneróso titülo, Jur. uit of met een bezwarenden rechtsgrond; onder bezwarende voor
tegen betaling of vergoeding, in tegen--warden;
st. met -titulo gratioso, z. ond. t i t e 1; — onerositeit, f. (later lat. onerositas) lastigheid, bezwaarlijkheid; — onereeren, (lat. oneráre) bezwaren, belasten; opladen; — onerabel, adj.
nw.lat. belastbaar, belast, schatplichtig, b.v.
de onerabele standen, nl. burgers en
boeren; — onerátie (spr. t=ts) f. bezwaring, belasting.
Onyx, m. gr. (onyx, geuit. 6nychos) eig. vingernagel; nagelsteen, als edelgesteente variëtiet van den c h a 1 c e d o o n, zoo geheeten naar zijne kleur; vgl. c a m é e; Med. nagel
etterverzameling tusschen de platen-vormige
van het hoornvlies; — onyehla, f. Med. nagelgezwel; — onyehisterion, n. nagelschaar, een werktuig tot het afsnijden der nagels; — onychogryphbsis, f. ziekelijke kromming van de nagels; —
onychokritie (spr. l=ts) f. aanwijzing van het
karakter van een persoon uit de vorming zijner
vingernagels; ook z. v. a. onyehomantie (spr.
t = ts) f. waarzeggerij uit de nagels der vingers;
— onyehophthorie, f. ontaarding, bederf der nagels ; — onychoph5ma, n. uitwas, uitgroeiing van
eenen nagel; — onychoptósis, f. het afvallen der
nagels ; — onyehosarkbma, n. nagel-vleeschgewas ; — onyehosarkósis, f. het ontstaan van zulk
een vleeschgewas.
Onza, f. sp. z. v. a. o n s, o n c e, als gewicht;
ook goudmunt (onza de oro) in Spanje, Mexico,
de centraal-amerikaansche republieken enz.,
viervoudige pistool van 16 zilveren piasters en
39 à 40 gulden in waarde.
Onze, fr. (spr. oiiz') elf; naam van een hazardspel, waarbij het aas = 11 en 1 prent = 1/2 telt.
Obgála, oogla, n. gr. (van óón = lat. ovum, ei,
en gala, melk) eiermelk, eieren in melk geroerd;
— odlith, m. kuitsteen, kalksteen, die uit kleine,
op vischkuit gelijkende korrels bestaat; —
oólithformatie, z. v. a. jura-formatie (z.
ald.) ; — oölithisch, adj. kuitsteenachtig; — oólogie, f. eierleer, leer van de vogeleieren en -nesten;
— oömantie (spr. t =ts) en oóskopie, f. waarzeggerij uit eieren; — oonine, f. eiwitstof; — oópheritis, f. Med. eierstok-ontsteking.
Oom Jan, barg. lommerd, (fr. m a t a n t e).
Oord, n. eene oude nederl. zilvermunt, een
kwartguldèn; — oordje, n. eene ingebeelde munt
= 1 /4 stuiver of 4 penningen = 1 1/4 cent.
Oorlam, m. en n., (mal. oranglama, oudmensch,
tegenover orang beharoe, nieuweling, b a a r
z. a.), oudgast, bevaren matroos; borrel.
Dosser, barg. neen 1
opaak, adj. lat. (opácus, a, um, fr. opaque)
donker, duister, ondoorzichtig, beschaduwd;
droevig, somber; — opaciteit, f. (lat. opacitas)
donkerheid, ondoorzichtigheid; — opaque, n. fr.
(spr. opáák) soort aardewerk of fayence.
Opaal, m. (lat. opt lus, gr. opállion, van 't
sanskr. oepala, steen, edelsteen) melkblauwe
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weerglanzige, glasachtige, bijna doorschijnende
edelsteen van waterhoudend kiezelzuur;— opaalglas, n. albast- ofrijstglas;—opaliseeren(spr.s=e)
opalesceeren, barb.lat. den weerschijn of gloed
of van den opaal vertoonen; — opaliseerend of
opaleseént, adj. weerschijnend (als de opaal).
Opaque, z. opaak.
ope et consilio, lat. met behulp en raad, of met
raad en daad.
Opekûnsky-ssowj#t, m. russ. (v. opéka, voogdij en ssow jal, raad) voogdijraad in Rusland.
Open-air-school, f. eng. openluchtschool; het
leeren van inzonderheid ziekelijke kinderen in
de open lucht, onder den blauwen hemel met
eenvoudige beschutting voor koude en nattigheid; zie Waldschule.
Opera, 1) f. it. (opera, d. i. eig. in 't alg. werk,
kunstwerk) zangspel, muzikaal of toonkunstig
drama of tooneelspel; — opera-buffa (spr. —boef fa)
a)
f. (fr. opera bouffon)
f on) it. kluchtspel, zang-blijspel;
— opera-lyrique, fr. (spr. —liríek) gevoels-opera,
lyrische opera; — opera-seria (fr. opera sérieux)
ernstige, groote opera; — operétte, f. (it. operetta)
klein zangspel; — operist, m. een opera- of
tooneelzanger; — operakijker, z. p o 1 e m o sk o o p; — opera-libret, n. tekstboekje van een
opera.
opera, 2) pl. lat. z. ond. opus.
opera, 3) f. lat. arbeid; moeite; dienst, dienst
— opera et studio, door moeite en vlijt; pl.-bewijs;
opérae, Jur. heeren- of leendiensten; — o. determi nátae, bepaalde, afgemeten diensten; —o. indeterminatae of illimitatae, onbepaalde diensten; — o.
jumentariae, spandiensten;— o. manuariae, handdiensten, als maaien, dorschen, hooien enz. ; — o.
rusticae, diensten op dé`lieerenhofstede; — o. venatoriae, jachtdiensten; — opereus, adj. (lat.
operosus, a, um) als adv. ook operóse, moeilijk,
met moeite, bezwaarlijk; — operositeit (spr.
s=z) f. lat. operositas) moeilijkheid; overdreven
bedrijvigheid.
Operateur, operatie, z. onder o p e r e e r e n.
Operculariën, n. pl. nw.lat. (v. 't lat. operculum, deksel, v. operire, bedekken) dekseldiertjes, een- en tweeschalige schaaldieren met
een deksel voorzien; ook eene plantensoort,
dekselkruid; — operculieten, m. pl. versteende
schelpdierdeksels.
opereeren, lat.(operá ri, v. opus, z. ald.) werken,
kracht oefenen, van kracht zijn; inz. heelkunstig werken of iets verrichten om eene genezing
te bewerken, b.v. snijden, steken enz.; — operatie (spr. t=ts) f. (operatio) werking, onderneming,
verrichting; handelwijs; bij chirurgen de genezing door snijden, steken enz.; kunstbewerking; snede; ook bewegingen of ondernemingen
van krijgstroepen, krijgs-operatiëII; —
operatie-basis, f. Mil. grondslag der krijgsbewegingen; inz. rij van vestingen, uit wier voorraad het verlies aan oorlogsbehoeften en manschap weder aangevuld wordt; — operatie-lijn,
f. Mil. lijn, die verschillende tot hetzelfde doel
bestemde corpsen steeds moeten volgen, en die
zij door hunne bewegingen steeds moeten trachten te naderen, als zij gedwongen worden,
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er van af te wijken; – operatie-plan, n. plan der druiper, eene ziekelijke slijmafscheiding in het

krijgsbewegingen, ontwerp der onderneming; —
operateur, m. fr. opereerend geneeskundige,
chirurg; — operatief, adj. nw.lat. werkend, werk
werkend: o p e r a t i e--zam;in.helkustg
ve heelkunde, z.v.a. chirurgie; —
operalus, a, um, lat. in het werk gesteld, gedaan
enz., inz. opus operatuin, z. onder o p u s.
Operette, z. ond. o p e r a 1).
opereus, z. ond. opera 3).
Operíst, z. ond. o p e r a 1).
Operment, z. ond. a r s e n i k, z. ook o rpiment.
operóse, operositeit, z. ond. opera 3).
Ophelimiteft, n. gr. (ophélimos, voordeelig)
nuttigheid, waarde in economischen zin, een
woord, door Pareto ingevoegd ter onderscheiding
van het woord „nuttigheid" in den gewonen zin
van het woord; zoo kan mensprekenvande ophelimiteit van schadelijke zaken (b. v. jenever).
Ophiánen, z. o p h i e t e n; — ophiásis, f. gr.
(van óphis, m. slang) Med. vale plek, die tusschen de haren in slangvormige wendingen
voortkruipt; — ophidia of ophidién, n. pl. slangvormige dieren; — ophikleide, f. een slangvormig
blaasinstrument van zeer lagen toon; — ophiocephálus, m. slangenhoofd; — ophiodónten, pl.
versteende slangetanden; — ophioglossum, n.
slangen of addertong, eene plantengeslacht; —
ophioglossen, pl. versteende slangentongen of
haaientanden; — ophiolatrie, f. of ophitisme, n.
slangenvereering, aanbidding der slangen; —
ophiolithen, m. pl. slangversteeningen; — ophiologie, f. leer der slangen, natuurbeschrijving der
slangen; — ophiomantiè (spr. t = ts) f. waarzeggerij door slangen; — ophiophaag, m. slangeter; —
ophiorrhiza, Bot. slangenwortel; — ophiosaurus,
m. slanghagedis; — ophiet, z. s e r p e n t ij n;
— ophieten, m. pl. slangendienaars, een gnostische
secte van de 2de tot de fide eeuw, die de slangen
vereerde;— ophiuchus, m. slangendrager,slangenhoeder, een sterrenbeeld; — ophiürus, m. slangen
een beenvisch; — ophiuride, f. Math.-star,
slangenistaartlijn; — ophiurieten, m. pl. op slangen gelijkende versteeningen.
Ophir, n. naam van een beroemd goudland,
waaruit Salomo goud, paarlen, edelsteenen
en andere kostbare waren haalde, en dat velen
in Arabië of 'Indië zoeken.
Ophiuchus, ophiurus enz. z. ond. o p h i a n e n.
Ophthalmalgie, f. gr. (v. ophthalmós, m. oog,
en álgos, pijn) oogpijn, ooglijden; — ophthalmiàter, m. (van iátrós, arts) een oogarts; —
ophthalmiatrie, ophthalmiatriek of ophthalmiatrika, f. oogheelkunde; — ophthalmiàtriseh,
adj. de oogheelkunde betreffende; — ophthalmie,
f. Med. uitwendige oogontsteking, oogziekte;
— ophthalmia wgyptiáea, egyptische oogziekte;
— ophthálmisch, adj. oogheelend; de oogen betreffende; — ophthalmische middelen of ophthalmika, n. pl. middelen voor de oogen, oogmiddelen, oogwaters, oogzalven; — ophthalmitis, f.
inwendige ontsteking van den ganschen oog
-apel;—ohtmbik,palotf.
oogverpleging; — ophthalmoblennornccea, f. oog-

oog; — ophthalmnoeareinoma, n. oogkanker; —
ophthalmocèle, f. oogbreuk, uitzakking van het
oog; — ophthalmodulie, f. oogendienst; — ophthalmodynie, f. oogpijn; — ophthalmographie, f. oog
-beschrijvng;—optalm,.gkundie
oogarts; — ophthalmologíe, f. oogleer; — ophthalmológiseh, adj. oogkundig, de leer der oogen betreffende; — ophthalmolyma, n. ontaarding, ver
oogappel; — ophthalmométer, m.-nielgvad
oogmeter, een werktuig tot meting van den
straal van de hoornvlieskromming en bepaling
der afwijking van den bolvorm; — ophthalmometrie, f. leer van de inrichting en het gebruik van dat werktuig, oogmeting; — ophthalmóneus, m. hard ooggezwel in of aan het oog; —
ophthalmonosologie, f. leer der oogziekten; —
ophthalmophantoom, n. inrichting tot oefening
in
in; — ophthalmophlebotomie, f.
goperat
aderlating aan het oog; ophthalmophthísis, f.
atrophie of verdwijning van den oogappel; —
ophthalmophyma, n. ooguitwas, oogappel-gezwel; — ophthalmoplegie, f. verlamming der oogspieren; — ophthalmoponie, f. ooglijden; — ophthalmoptósis, f. uitzakking van den oogbal uit
zijne beenige kas ; — ophthalmorrhagie, f. bloedvliet uit den oogbal; — opthalmorrhèxis, f. oog
oog; — ophthal--verschuing,btae
morrhoea, f. uitstorting van bloed of etter in het
oog; — ophthalmoskoop, m. oogonderzoeker (ook
als werktuig); — ophthalmoskopie, f. oogbeschouwing, het oogspiegelen, onderzoek van 't zieke
oog; (voorheen) waarzeggerij uit de oogen; —
ophthalmospásme, n. oogkramp; — ophthalmospectroskoop, m. z. ond. spectrum; — .phthalmosterèsis, f. verlies of het ontbreken van
een oog of van de beide oogen; — ophthalmotherapie, f. leer van de genezing der oogziekten,
oogheelkunst; — ophthalmotomie, f. oogontleding; — ophthalmoxystèr, m. of ophthalmovstrum, n. kerfborstel voor de oogen.
Opiaan en opiat, z. ond. o p i u m.
Opifex, m. lat. werkman, handwerksman,
handwerker; — opifieium, n. vervaardigd werk,
werk.
Opilatie, opilatief, z. o p p i 1 a t i e.
Opinánt, m. lat. (opinans, van opiná ri, meenen) wie zijne meening uit, zijne stem geeft, een
stemmer.
opiniáter, adj. fr.(opiniátre, mid.lat. opiniasier,
v. 't lat. opínzc, meening, dus eig. op zijs gevoelen staande, bij zijne meening blijvende)
hardnekkig, halsstarrig, stijfhoofdig, onbuigzaam, koppig, eigenzinnig; — opiniatreté, f. hadnekkigheid, halsstarrigheid enz. ; — zich opi treeren (fr. s'opiniátrer) zich halsstarrig verzetten, eigenzinnig of hardnekkig op iets staan.
Opinie, f. (lat. opinio, fr. opinion) meaning,
gevoelen, schatting; waan; — opinionist, m.
barb.lat. meener, iemand, die volgens moe
vermoedens oordeelt en op zijne mee -nigeof
blijft staan; — opineeren, meenen, van mee -nig
zijn.
-nig
Opiophaag, z. ond. o p i u m.
Opísma en opísme, n. gr. (v. opídzein, en dit
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van opós, plantensap) het inzamelen of opvangen en indikken van plantensappen.
Opisthénar, n. gr. (van opzsthe, achter, en
thénar, vlakke hand) rug der hand; – opisthocephálon, n. achterhoofd; – opisthodömos, m.
Arch. achterdeel van een tempel; – opisthographie, f. schrijven op de achter- of keerzijde van
een blad; – opisthográphisch, adj. van achteren
of op de keerzijde beschreven; – opisthográphum, n. blad, dat ook aan de keerzijde beschreven is; – opisthokranion, n. Med. achterhoofd,
achterschedel, inz. achterhoofdsbeen; – opisthotónos, m. krampachtige achteroverkromming
van het lichaam.
Opitulàtie (spr. tie=tsie), f. later lat. (opitulatio, v. opilulári, helpen, v. ops, hulp, en tulére
voor f erre, brengen) hulpverleening, hulpbieding,
hulp; – opitulàtor, m. lat. helper, hulpaanbrenger, een bijnaam van Jupiter.
Opium, n. (lat. opium, van 't gr. tipion, ver
opós, sap) heulsap, gedroogde melksap-klw.van
der nog groene slaapbollen in het Oosten; mal.
a mf ioen; – opiaan, n. z. narkotine; –
opiaat, n. Med. slaapmiddel, pijnstillend middel,
uit opium bereid; – opiophaag, m. opiumeter in vroeger tijd; vgl. t h e r i a k; – opium
schuiven, opium rooken; –opiumkit, gelegenheid,
huis, soort kroeg, waar men opium rookt.
Opobalsem, m. gr. (opobálsamon, d. i. balsem
ook balsem van Gilead-sap,vnoó)
of van Mekka, kostbare, welriekende balsem van eenen boom (Amyris gileadénsis) in
Arabië; – opodéldoch, n. (een woord door Theophrastus Paracelsus gesmeed) jichtzalf, eene wrijfmiddel, van zeep, kamfer en geest van rosmarijn; sapo aromáticus; – opopänax, m. of p an a x-g o m, f. (van 't gr. panax of pánakes,
d. i. eig. alheil) geneeskrachtig gomhars uit den
wortel eener soort van pastinaken (Pastindca
opopánax) in de Levant, Z.Frankrijk enz.
– opotherspie, f. geneeswijze door sappen, in
't bijz. dierlijke sappen, dus z. v. a. o r g a p otherapie, z. a.
Opoltsjénije, f. russ. (rusting, bewapening)
russ. landweer; – opoltsjénetz, m, pl. ópoltsjénzy,
russ. landweerman in actieven dienst, het tegen
i k (z. aid.).
-gest.vanrá
Oporine, f. gr. (van opóra, vroege herfst, oogst
hora van den herfst; vgl. h o r e n.
-tijd)
oportet, lat. het is noodig, men moet; als subst.
n. de dwang, noodzaak; – oportet est mala herba,
sprw.: moeten is een bitter kruid.
Opossum, n. naam van de soort buidelrat, die
N.Amerika bewoont; ook p h i l a n d e r en
f a r a geheeten.
Oppidánen, m. pl. lat. (oppiddni, van oppidum,
stad) lieden uit de stad, stadslieden, stedelingen,
inz. de bewoners van kleine steden.
oppignoreeren, lat. (oppignorare of liever
oppignerdre, van pignus, het pand) verpanden,
te pand geven; – decrètuni de oppignorándo, verlof
aan de oppervoogdijschap tot verpanding van
de goederen der pupillen; – oppignorátie (spr.
t=ts) f. nw.lat. verpanding, in pand geving.
Oppilàtie (spr. t = ts) f. lat. (oppilatio, van op-
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pilàre, verstoppen, V. piláre, samendrukken)
Med. verstopping; – oppilatief, adj. verstoppend.
Opplëtie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van opplere,
vullen) overvulling, overlading der maag.
opponeeren, lat. (appónére, van ponére, zetten,
stellen) tegenstellen, tegenoverzetten, bestrijden;
tegenspreken, tegenwerpingen maken; – zich
opponeeren, zich verzetten, wederstreven ; –
opponént, m. (oppónens) tegenpartij, bestrij der, tegenspreker; – oppositum of fr. opposé, n. tegendeel, tegenovergestelde, tegenspel,
tegenstelling; pl. opposita, tegenovergestelde
dingen, tegens tellingen; – oppositie (spr. –zi-tsie)
f. (at oppos tio) tegenstelling, tegenstand, wederstand, tegenspraak, tegenpartij; El. verhouding waarin grootheden tot elkaar staan, di een
halve periode p h a s e v er s c h i l (z. a.) hebben;
Astron. stand van twee hemellichamen van
ons zonnestelsel, die 180° der ecliptica van
elkander verwijderd zijn; vgl. c o n j u n et i e; ook z. v. a. oppositiepartij, f. tegenzijde
of tegenpartij ; inz. de politieke partij, (die
de heerschende partij of de regeering bestrijdt; – oppositief, adj. nw.lat. tegenovergesteld.
opportuun, adj. lat. (opportünus, a, urn) gelegen, geschikt, gunstig, tijdig, te gelegener tijd;
– opportuniteit, f. (lat. opportunitas) geschikte
tijd of gelegenheid, gepastheid, eene welgelegenkomende omstandigheid; ook aanleg, vatbaarheid of ontvangbaarheid, b. v. voor eene ziekte;
– opportunisme, n. fr. politieke gedragslijn, waarbij men rekening houdt met de omstandigheden
of de tijdsgelegenheid en eene afwachtende hou
aanneemt, wat de toepassing zijner begin--ding
selen betreft; – opportunist, m. nw.lat. gelegen
hij, die de gelegenheid weet waar-heidsmnc,
te nemen en zich ten nutte te maken ; Pol.
staatsman, die met de omstandigheden rekening
houdt, in plaats van de onmiddellijke toepassing
zijner beginselen te eischen (in tegenst. met
i n t r a n s i g e n t); – opportunistisch, adj. de
gelegenheid waarnemend; het staatkundig opportunisme betreffende of dat aanhangend, b. v.
opportunistische politiek, part ij enz.
Oppositum, oppositie enz. z. ond. o p p o neeren.
opprimeeren, lat. (opprimére, van pre-mere,
drukken) onderdrukken, overweldigen, verdrukken, dempen, beklemmen; – oppréssie, f. (oppressto) beklemming, onderdrukking, verslapping, druk, strengheid, geweld; – oppressief,
adj. nw.lat. onderdrukkend, verdrukkend, bedwingend, dempend.
opprobreeren, lat. (opprobrare, v. probrum,
beschimping, verwijt) verwijten, beschimpen,
tot smadelijk verwijt maken; – opprobrátie
(spr. t =ts) f. (opprobratio) beschimping, smaad,
hoon, schande, blaam; hoonende berisping,
smadelijk verwijt; ook opprobrium, n.; – opprobriëus, adj. (later lat. opprobriósus, a, um)
smadelijk, hoonend.
oppugneeren, lat. (oppugnàre, van pugnare,
strijden, pugna, kamp, oorspr. vuistkamp, v.
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~us, vuist) bestrijden, bekampen, aantasten;
- oppugnitie (spr. t=ts) f. (oppugnatio) belegering, aantasting, aanval, bekamping; - oppugnàtor, m. aanvaller, bevechter, belegeraar;
- oppugnatórisch, adj. (lat. oppugnatorius, a,
um) aanvallend, belegerend.
Ops, f. Myth. oud-rom. godin, zuster en gade
van Saturnus, z. v. a. de grieksche R h e a.
opsiánthisch, adj. gr. (v. opse of opsi, laat,
en ánthos, bloesem) laatbloeiend; - opsigamie,
f. laat huwelijk (eerst in den ouderdom); opsigónisch, adj. laat verwekt of geteeld, laat
ontstaan; - opsimathie, f. laat aanleeren eener
zaak (in den ouderdom).
Opsis, f. gr. (v. óptein, zien) aanschouwing,
het zien; - opsiométer, m. z. v. a. o p t o m et e r.
Opsomanie, f. gr. (van ópson, gekookte spijs)
hartstochtelijke verzotheid op lekkernijen, smulwoede; - opsomaan, m. hartstochtelijk liefhebber van lekker eten, iemand, die op lekkernijen verzot is ; - opsophaag, m. moeskruideter; ook lekkerbek; - opsophagie, f. het moes
groenten-eten; lekkerbekkerij ; --kruidenof
opsoninen, pl. Physiol. eigenl. maaltijdenbereiders, bestanddeel in het bloed, dat de mikroben geschikt maakt om door de (phagocyten)
l e u k o c y t e n (z. a.) te worden opgenomen.
Het wordt vernietigd bij verwarming tot 65° C.;
- opsonisehe index, ni. aanwijzer van de hoeveelheid opsoninen in het bloed van een niet normaal (geïnfecteerd) mensch; aanwijzer in een
getal (breuk) van het weerstandsvermogen van
een persoon tegen infectie; - opsonotherapie,
geneeswijze om den opsonischen index te ver
patiënt te doen herstellen.-hogenzd
optabel, adj. lat. (optabilis, e, van optàre,
wenschen) wenschenswaard, verlangenswaard,
begeerlijk; - optatie (spr. tie = tsie) f. (lat.
optatio) het wenschen, wensch; - optatief, adj.
(lat. optativus, a, um) wenschend, eenen wensch
bevattend of uitdrukkend; - optativus of optatief, z. m o d u S; - optàto, it. naar wensch; epteeren, lat. (optdre) kiezen, verkiezen; wenschen; - optie (spr. t=s) f. (lat. optio) vrije keus,
kiesrecht; inz. keuze van het vaderland of tot
welken staat men zal behooren, welke keuze
aan de bewoners eener geannexeerde provincie
tot zekeren tijd gelaten wordt; - local option,
eng. plaatselijke keuze, plaatselijk verbod van
verkoop van schadelijke dranken (alcohol) van
vege den staat (de gemeente) voor een zeker
aantal jaren; een stemming der inwoners beslist
of er verbod zal zijn. Het eerst is dit stelsel ±
1840 in den Amerikaanschen staat Maine
ingevoerd; - optant, m. kiezer, inz. ten opzichte
van het vaderland; - optionis jus, z. jus optionis.
Optiek, optika, f. gr. (optiké, v. dptein, zien)
gezichtkunde, lichtleer; wetenschap van de
natuur van het licht en de wetten van het zien;
- opticus, m. (fr. opticien) lichtkundige, gezichtkundige; oogglasslijper, brillemaker enz. ; optisch, adj. tot de leer van het licht behoorende, gezichtkundig; optisch bedrog,
oog- of gezichtsbedrog; o p t i s c h e g 1 a z e n,
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oogglazen, kijkglazen; o p t i s c h e h o e k, gezichtshoek; - optiloglon, n. oogspreker, werktuig tot gedachtenwisseling met doofstommen;
- optométer, m. werktuig ter bepaling van de
zienskracht of van het gezichtsvermogen, alsmede van de brandpuntsafstanden der voor een
kort- of vèrzichtige noodige brillenglazen.
optimus, a, um, lat. (superl. van bonus, goed)
de of het beste; - optime, opperbest, zeer goed;
- optimus maxlmus, m. een bijnaam van
Jupiter, de beste en grootste; - optimàten, m.
pl. (lat. optimátes) de voornamen, aanzienlijken;
- optimàtie (spr. tie = tsie) f. nw.lat. z. v. a.
a r i s t o k r a t i e (z. ald.); - optimisme, n.
leer van de beste wereld (van Leibnitz); neiging
om alle dingen van den besten kant te bezien; optimist, m. verdediger of belijder van Leibnitz'
bovengenoemde leer; ook iemand, die geneigd
is alle dingen van den besten kant te bezien (het
tegengest. van p e s s i m i s t); - optimistisch, adj. met het optimisme overeenkomende,
dat aanhangende; - optimiteit, f. (later lat.
optimitas) voortreffelijkheid.
optisch, optometer, z. ond. o p t i e k.
opulént, adj. lat. (opuléntus, a, um) zeer vermogend of rijk, overrijk, zeer gegoed; - opuléntie
(spr. tie=tsie) f. (lat. opulentia) groote rijkdom,
overvloed, aanzienlijk vermogen.
opulifolius,
olius, a, um, lat. Bot. met bladeren als
die van den sneeuwbal of Geldersche roos.
Opíntie (spr. t=ts) f. vijgdistel, bloedvijg
of gemeene indische vijg (Cactus opuntia, naar
Opus, gehit. Opuntis, eene stad in Loeris in
Griekenland, zoo geheeten) ook n o p a 1, eene
plant in Amerika, op welker dikke, eironde bladen de c o c h e n i 11 e leeft; het gebruik van
hare zeer zoete, bloedroode vruchten verft de
urine rood.
Opus, n. lat. werk, inz. geleerd werk, boek,
geschrift enz. ; pl. opera, werken, geschriften;
- opera ornnia, al de werken, de gezamenlijke
schriften; - o. misericordiae, werken van
barmhartigheid; - o. posthuma, nagelaten werken; - opera quae supersunt, nog voorhanden
werken van een schrijver; - opera selécta, uitgelezen werken; - opus alexandrinum, soort
van kunstmatige steeninlegging (m o z a ï e k)
van de vloeren in de oudheid; - opus Herculéum,
herculische arbeid, een werk, dat reuzenkracht
vordert; - opus incértum, onregelmatig werk,
steenverband, uit onregelmatige en zonder bepaalde orde met elkander verbonden stukken; opus malléi, eig. hamerwerk; eene geslagen of gehamerde koperen plaat; - opus musivum, musiefwerk, z. v. a. m o z a ï e k; - opus operátum, een
werk, dat gedaan wordt om slechts gedaan te
zijn, zonder er op te zien hoe en waarom; inz.
gedachtelooze verrichting van uiterlijke godsdienstgebruiken; - opus postumum, nagelaten
of eerst na den dood van den schrijver uitgegeven
werk; -opus reticulátum, netvormig werk, netverband, muurwerk, waarbij de voegen tusschen de
vierkant gevormde steenen diagonaallijnen
vormen; - opus rusticum, n. Arch. boersch bouwwerk, vgl. b o s s a g e; - opus supererogatió
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nis, z. supererogatie; — opustectorium, jonge cadet aan de Militaire Academie te Breda.

bekleedingswerk, de buitenste en fijnste muur
marmerstuc; - opus tesselátum,-bedkingva
teerling- of dobbelsteenwerk, een teerlingvormig, met kleine marmerstukken van verscheiden kleuren ingelegde vloer; - opus testudinéum,
schildpadwerk, met schildpad ingelegde borden, schotels enz. ; - opuscülum, n. werkje,
klein geschrift; pl. opuscula.
Or, 1) m. z. v. a. H o r u s (z. ald.).
Or, 2) perzische rekenmunt = 1/10 t o m a n
of ongeveer 55 cents.
Or, 3) n. (eig. m.) fr. goud; — or battu, geslagenof bladgoud; - or de Manheim (spr. manen),
Mannheimer goud, goudkleurig mengsel van
koper, messing en tin (vgl. s e m i 1 o r); - or
de lavage, waschgoud; - or en chaux (spr. as
s jó) of or en coquille (spr. kokiel j' ), schelpgoud,
schildersgoud; - or gris (spr. gri), grijs goud,
mengsel van goud en staal; - or haché (spr. asjé),
ruwe vergulding;- or couleur (spr. koeléur), goud
bij verguldingen; - or moulu (spr. moelu),-grond
soort schildergoud; - or nati/ (spr. -tien, gedegen
goud; - or vert (spr. wèr), groen goud, mengsel
van goud en zilver; - lingot d'or (spr. le?gó dor),
staafgoud.
r, z. oer.
Ora, m. naam van den dagwind aan het
Gardameer, zie S o v e r.
ora, lat. (van oráre, spreken, bidden, biddend spreken, v. ós, gehit. oris, mond) bid!
bidden 1 - ora et labóra, bid en werk! - ora pro
nobis ! bid voor ons! - orate, bidt 1 - oremus, laat
ons bidden (bij de kath. mis vóor het gebed) ; It is daar oremus, 't ziet er daar jammerlijk uit; - oranten, m. pl. (lat. orántes) biddenden, bidbroeders.
oraal, nw.lat. (orális, e, van ós, geuit. óris,
mond; aangezicht) mondeling, mondelijk; orále we mondelinge wet; - oràlis submissio,
Jar. mondeling aanhangsel of toevoegsel tot
een vonnis enz. ; - orale, n. pauselijke hoofdsluier, die om de schouders geslagen wordt en
op de borst afhangt.
Oraeulíst, m. nw.lat. die voor een o r a k e l
(z. ald.) wil gehouden worden; - oraeuleus,
adj. godspraakachtig, orakelvormig.
orageux, adj. fr. (spr. -zjeu; van orage,
storm, oudfr. zachte wind, provenc. auratge,
van 't oudfr. ore, provenc. aura, it. ora, aura,
lat. aura, luchttrekking, tocht, wind) stormachtig, onstuimig, woelig, onrustig.
Orukel, n. lat. (oraculum, v. oráre, spreken;
vgl. o r a) bij de oude Grieken de voorgewende
uitspraak der goden, godspraak; openbaringsplaats, zetel der godspraak, b. v. die van
Apollo te Delphi; oneig. iedere raadselachtige
of ook als onwederlegbaar aangekondigde uitspraak; ook algemeen of allerwegen vereerd
raadgever, vraagbaak; b. v. het Delftsch orakel, d. i. Hugo de Groot; - orakelachtig, adj.
geheimvol, raadselachtig, duister.
Orang-baroe, m. mal. nieuw mensch, waaruit orenbaar en baar ontstonden met de beteekenissen: pas aangekomene, nieuweling, o. a.
KRAMERS -ZONDERVAN.

Orange, 1) f. fr. (spr. orá^ezj; it. arancia,
arancio, mid.lat. arangia, aurantia, venet. naransa, sp. naranja, v. 't arab.-perz. nárandsj of
narang, en vervolgens in nw.lat. vervormd tot
pomum aurantium, d. i. goudappel) de o r a n j e-

appel; oranjeboom; ookde oranjek l e u r, het oranje (roodgeel); - orangeade, f. (spr. oranzlaád') oranjewater, een
drank uit oranjesap, suiker en water of ook
wijn; in het laatste geval bisschop; orangeat, m. (spr. oranzjá) ingemaakte oranjeschillen; - orangelétten, f. pl. (spr. ora je-)
kleine, onrijp gedroogde oranjeappelen; orangerie, f. (spr. oranz jeríe), oranjerie, verzameling van citroen- en oranjeboomen enz.;
ook broeikas; - oranjespin, of c u r a 9 a os p i n, zeer vergiftige spin.
Orange, 2) (spr. orá&z;') of Oránje, n. eertijds
een klein vorstendom in Z.O. Frankrijk, dat van
de llde tot de 16de eeuw eigen vorsten had;
thans voert de troonopvolger(-volgster) inNederland den titel: Prins (Prinses) van Oranje;
- Orangisten, m. pl. aanhangers van het huis
van Oranje in de Nederlanden, Oranjegezinden,
Oranjeklanten; ook de politieke partij der Protestanten in Ierland (eng. orangemen, naar
Willem III van Oranje zoo genoemd, die het
ten gunste der Stuarts opgestane Ierland onderwierp), welker samenkomsten men o r a n j e1 o g e s noemt; - oranjekers, f. gedroogde, donkerrood gevlekte, aangenaam zuurachtige kers.
Orang-oetang, m. maleisch (orá ng oetan,
van drang, mensch, en oetan, woud, wildernis,
wild) oostind. woud- of boschmensch, zeer
sterke aap op Borneo en Sumatra, een der grootste levende apensoorten, ook j o c k o geheeten.
Orang-tani, m. ind. holl. landbouwer.
Oranje, enz. z. o r a n g e.
Orankay, m. ind. holl. rijke man, hooggeplaatst of adellijk persoon.
Oranten, ora pro nobis, enz. z. ond. ora.
Orarium, f. lat. (van ós, gerit. oris, aangezicht) zweetdoek, gedeelte van de priesterlijke
kleedij in de roomsch kath. en grieksche kerk.
Oratie (spr. t=ts), f. lat. (oratio, van oràre,
spreken) rede, redevoering; - oratio, f. lat.
rede; - oratio obliqua, z. ond. o b 1 i q u e; oratio pro domo, rede voor zijn eigen huis,
waarin men voor zijn eigen belangen enz. optreedt; ook gebed: oratio dominca, het gebed des Heeren, het Onze-Vader; --oratiunedla,
f. kleine, korte rede; - orator, m. redenaar; oratorla of oratoriek, f. nw.lat. redekunst; oratórisch, adj. (lat. oratorius, a, um) op rede
redekunstig; - oratorium, m.,-narswijze,
pl. oratoria of oratoriën, 1) bidvertrek, bede
soort van muzikale drama's van-huis;2)Mz.
ernstigen, aanvank. meestal bijbelschee inhoud,
die eene handeling of eene gebeurtenis door gezang tot uitdrukking brengen; thans heeft men
(sedert Haydn) ook wereldlijke oratoriën; priesters van het oratorium,
leden eener geestelijke orde, welke Philippus
van Neri in 1574 te Rome stichtte.
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Orb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor A. d'Orbigny (gest. 1857).
Orbàtie (spr. t=ts) f. lat. (orbatio, van orbáre, berooven van 't geen iemand lief is, b. v.
kinderen van hunne ouders, van orbus, beroofd, ontbloot, ouderloos gemaakt) berooving,
inzonderheid van de ouders, het weesworden.
orbiculair, adj. lat. (orbiculáris, e, van orbiculus, verklw. van orbis, kring, schijf) kringvormig, rond, ringvormig; — orbiculatus, a,
urn, lat. Bot. cirkelrond; — orbieulieten, • pl.
nw.lat. versteende cirkel- of schijfschelpen.
Orbillus, lat. of afgek. Orbiel, m. knorrige,
strenge schoolmeester, brompot, schooltiran,
eig. de eigennaam van een knorrigen taal
te Rome ten tijde van Horatius-mestr,di
leefde en vroeger raadsdienaar en soldaat was
geweest.
Orbis, m. lat. kring; iets cirkelvormigs, iets
ronds, schijf enz. ; inz. ook aardbol, wereldrond; — orbis pictus, lat. de geschilderde wereld, prentenwereld, ook wel de wereld in het
boek of voorstelling der voorwerpen van natuur en kunst door prenten, een kinderboek,
het eerst door Comenius opgesteld; —orbis
terrárum, m. aardbol; . — urbi et orbi, aan de
stad (Rome) en de aarde (den páuselijken zegen
geven).
Orbita, f. lat. (v. orbis, kring, bol) wagenspoor; kringloop, baan; Anat. oogholte; —
orbitaal, adj. nw.lat. de oogholte betreffende
of daartoe behoorende.
Orbiteit, f. lat. (orbitas, van orbus, a, um,
kinder- of ouderloos) kinderloosheid; ook
ouderloosheid, de weezenstaat.
Orbitolithen of orbulieten, m. pl. lat. gr.
soort versteende koralen van vlakke, bijna cirkelronde gedaante, z. v. a. n u m m u 1 i e t e n.
Orea, f. lat. noordkaper (z. ald.), een
soort walvisch.
Oreaan, z. orkaan.
Oreanétte, f. fr. Bot. roode ossetong, eene
verfplant; — oreanettine, f. de roode verfstof
dier plant.
Oreeine, f. z. onder or c i n e.
Oreheoeèle, oreheotomie, z. onder o r c h i s.
Orehesiograaf, m. gr. (van órchésis, dans,
orcheisthai, dansen) iemand, die over het dansen
schrijft; — orehesiographie, f. dansbeschrijving,
dansteekening (vgl. e h o r e o g r a p h i e); —
orehést, orkëst, n. (gr. orchestra, f.) dans- en
zangplaats bij de oude. Grieken, of die plaats
van het tooneel, waar het koor placht te dansen
en te zingen; bij de Romeinen de plaats van het
tooneel, waar de senatoren zaten; tegenwoordig
speel- en zangplaats der toonkunstenaars in
concerten en in den schouwburg; ook de gezamenlijke muzikanten zelve; — erehestiek,
orehestika, f. danskunst; — orehestrlon, n. door
den abt V o g l e r uitgevonden en in 1789
het eerst te Amsterdam vertoond s n a a rorgel, ook organochordium • genoemd; ook een door Kunz te Praag in 1791
uitgevonden soortgelijk fluit- en snaarinstrument in de gedaante van een vleugelklavier;
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nog een door K a u f m a n n te Dresden in
1851 uitgevonden groot zelfspelend muziek
orkestroeren,-instrume;—oh nf
een muziekstuk voor de verschillende partijen
van het orkest bewerken; — orehestratie of orkestratie (spr. tie=tsie), f. deze bewerking
voor orkest.
Orehis, m. gr. teelbal; eene plant met bolvormige wortelknollen; — orehidalgie, f. teelbalpijn; — orehidéén, pl. plantenfamilie uit de tropen en subtropen m. fraaie, kostbare bloemen;
-orehidèlf ,.Medbalzkru;
ook teelbalgezwel; — orehidodynie, f. z. v. a.
o r c h i d a 1 g i e; — orehidóneus, m. hard
teelbalgezwel; — orehieten, m. pl. steenen,
die in vorm op de teelballen gelijken; —
orchitis, f. Med. teelbalontsteking; — orehitomie
of orehotomie, f. teelbalsnede, ontmanning,
z. V. a. castratie.
Oreine, f. lat. uit korstmossen door koken
met kalkmelk verkregen stikstoflooze stof, die
door invloed van vochtige lucht en ammoniak
tot de stikstofhoudende oreelne wordt, ter
bereiding der o r s e i 11 e gebruikt.
Oreas, m. lat. onderwereld, doodenrijk,
z. v. a. Tartarus (z. ook Pluto).
Ordaal, ordalium, n., pl. ordalién, mid.lat.
godsoordeelen, onschuldbewijzen, in de middeleeuwen eene soort van gerechtelijk bewijs,
volgens 't welk men de uitspraak over de schuld,
of onschuld van eenen aangeklaagde afhankelijk
maakte van den uitslag, die zekere levensgevaarlijke proeven, b. v. het tweegevecht,
de vuur- of waterproef, voor hem hadden (uit
het nederl. o o r d e e l werd het mid.lat. ordalium gevormd en tot een kunstterm der rechtsgeleerdheid gemaakt).
Orde, f. (van 't lat. ordo, z. ald.) stand, genootschap, wereldlijke of geestelijke broederschap tot bepaalde oogmerken, met zekeren o rd e s r e g e 1 e n, herkenningsteekens enz. (ridder-, monnikenorde), waardigheid, waardig
orde-heids,rnocigstek;—
de la trappe, z. trappisten; — ordes-kapittel, n. vergadering van de medeleden eener
ridderorde (vgl. c a p i t t e 1) ;— ordes-insignién, pl. ordeteekens.
Ordo, m. (gen. ordinis) lat. rij, ordening; afdeeling, klasse, stand; pl. ordines, ook wijding,
inwijding (z. ond. o r d i n e e r e n); — ordenes
imperii, pl. rijksstanden; — o. provincidles, pl.
gewestelijke of landsstanden; — extra ordinen,
buiten de orde of rij ; — ordinale, n., pl. ordinalla,
Gram. telwoorden van orde, b. v. de eerste,
tweede, derde enz., in tegenst. met c a r d i
i a; — ordinale, n. nw.lat. (eng. en fr.-na1
ordinal) regelboek, kerkboek der anglicaansche
geestelijkheid; — ordinaal, n. vlaamsch, naast
ornaat uit orinaal, pisglas; flesch met water,
die, voor een lampje geplaatst, het licht ver
ordinair, adj. (lat. ordinarius, a, um,-sterk;—
fr. ordinaire), gewoon, regelmatig, gebruikelijk;
gemeen, gering, laag; — ordindrio, it. Muz. op de
gewone wijze; — à l'ordinaire, fr. als gewoonlijk,
volgens gewonen trant; meestal, meestendeels,
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— ordinarius, m. lat. (stil. professor) gewoon, met bezoldiging aangesteld hoogleeraar
op hoogescholen, in tegenst. met e x t r a o r' n a r i u s ;in de R. Kath. kerk: bisschop,
als de eigenlijke kerkregent van zijn gebied;
vandaar: cum f acultàte ordinarii, met toestemming van den bisschop of van de hoogere
geestelijkheid; — ordineren, lat. (ordini re),
iemand—, of h e m d e ordines m e d e d e e1 e n, de inwijding tot het geestelijk leeraarsambt, benevens de daarmede verbonden rechten
en ambtsverrichtingen opdragen tot prediker aanstellen, inwijden, inzegenen; bij de R.
Kath. de priesterwijding geven; — ordinándus,
m. priester, die gewijd moet worden; kandidaat,
die tot het predikambt zal gewijd worden; —
ordinánt, m. (lat. ordïnans) inwijder, wijdbisschop; — ordinántie, f. z. o r d o n n a n t i e;
— ordináten of a p p 1 i c á t e n, pl. nw.lat.
Math. evenwijdig aan elkander loopende rechte
lijnen, die van de lijn der a b s c i s s e n (z.
aid.) naar de punten van den omtrek eener
kromme lijn getrokken worden; — ordinàtie
(spr. t=ts), f. inwijding, bevestiging in het
predikambt (bij Protestanten), of in den
priesterstand (bij Katholieken), priesterwijding.
ordonneeren, fr. (ordonner, oudfr. ordener,
ordoner, lat. ordináre ; vgl. o r d i n e e r e n
en o r d r e) ordenen, verordenen, bevelen,
gelasten, voorschrijven, gebieden; — ordonnántie, (spr. t =ts), f. (fr. ordonnance) verordening, gebod, voorschrift, bepaling, verordening, die van het opperpoofd der regeering uit
i e eener schilderij,-gat;deorn
haar aanleg, de schikking en ordening van hare
verschillende figuren; — ordonnáns, m. Mill.
dienstwacht, soldaat of hooger geplaatst milltair, die zich bestendig bij eenen bevelvoerenden officier moet bevinden, om zijne bevelen uit
te voeren; in eenige streken ook z. v. a. e x t r ap o s t; — ordonnans-officier, m. officier, die
berichten, bevelen enz. overbrengt; — ordonnateur, m. verordenaar, aanwijzer, opziener.
Ordoys, n. tooneel, r a d u i s.
Ordre, f. in het fr. m. (oudfr. ordene, ordine,
van lat. ordo, gen. ordinis, z. aid.) o r d e ; —
ordre de la Légion d'honneur, orde van het
legioen van eer; ook bevel, last, gebod, verordening, o r d e r; ook wachtwoord, p a r o o l;
bij wissels recht om de ontvangst van het bedrag op een ander over te dragen; ook persoon,
die daarbij voor een ander in de plaats treedt;
vandaar: orderbriefje, een p r o m e s s e (z. a.)
aan order, en o r d e r p a p i e r, aanwijzingen,
wissels, inz. zulke, die ofschoon op een bepaald
persoon luidende, door e n d o s s e m e n t (z.
aid.) op een ander kunnen worden overgedragen, door bijvoeging der woorden: „aan de
order van...."; — par ordre, op bevel; z. ook
m u f t i; — ordre de bataille (spr. d'batálj'),
Mil. slagorde; — ordre de campagne (spr.
—d'kampánf'), veldorde; — ordre de parade, paradeorde ; — ordre du jour (spr. zjoer), dagorder,
dagbevel.
Oreáde f., pl. Oreaden, gr. (Oreiás, pl. Oreiádes,
;
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van dros, berg) bergnimfen, zie n y m p h.
Oreest, n. oudfr. oreste, onweer, onstuimig weer.
Orego, z. v. a. o r i g á n u m.
oregonus, a, um, lat. Bot. uit Oregon (N.
Amerika) afkomstig.
Oreller, m. fr. (spr. oreljé; van oreille = lat.
auricula, verklw. van auris, oor) oorkussen,
klein oorkussen, sluimerrol; — oreillette, f. (spr.
oreljétt') oorringetje; — orefflon, z. o r i 11 o n; —
oreillons, m. pl. (spr. oreljóh) ontsteking der
oorklieren.
orérnus, z. ond. era.
Orenbaar, m. mal. (oran beharoe, nieuw, onbevaren mensch) b a a r, z. a. ; tegenover o o r lam, z. a.
Oreodóxa, f. gr. 25 tot 50 M. hooge palmsoort
in Zuid-Amerika.
Oréstes, m. naar de oud-gr. sage de zoon
van Agamemnon, koning van Mykenae, en van
Klytaemnestra. Hij wreekte denmoord,aanzijnen
vader door Klyt mmnestra en haren minnaar
/Egisthos gepleegd, door het dooden zijner
moeder, werd daarop echter door de Eumeniden
vervolgd en krankzinnig. Hij is een der voorname helden in de grieksche t r a g ce d i e; vgl.
ook Pylades.
Orestiáde, f. pl. Orestiáden, gr. z. v. a. 0 r ea d e n.
Orexie, f. gr. (orexis, van orégein, uitstrekken)
begeerte, het streven; Med. inz. eetlust, groote
en gedurige trek naar spijs; het zuur in de maag.
Orfèvrerie, f. fr. (v. or, goud, lat. aurum, en
faber, lat. smid, waarvan het alleen in samenstelling voorkomende fr. f èvre) goudsmidskunst; ook goudsmidswerk; — orfèvrerieChristofle, goudsmidswaren uit een door Christofle te Parijs uitgevonden a r g e n t a a n;
vgl. Christofle-metaal.
Orgaan, n. gr. orgánon (v. ergon, werk,
érgein, érdein, doen) werktuig, inz. vroeger een
muziekinstrument (vandaar ons o r g e 1, mid.
lat. orgá nun; organ pleno, met vol orgel); werkof hulpmiddel, hulplid; zelfwerkend deel van
een geheel, inz. zinswerktuig of zintuig; spraakwerktuig, stem, b. v. van eenen zanger, tooneelspeler; oneig. persoon, door wien men iets
laat zeggen of doen, spreker, optreder; — o r g an o n, ook een bijzondere naam der Aristotelische logica, als gevende aan de menschelijke
begrippen een innerlijk verband; ook voorstelling van een wetenschappelijk voorwerp
met innerlijke, als 't ware organische verbinding; — organisateur, m. fr. regelaar, hij, die
ordent, rangschikt, inz. eenen staat regelt,
eene orde sticht; — organisch, organiek, adj.
met organen of werktuigen, inwendige vaten,
buizen enz. tot groeien, leven en gewaarworden
voorzien (gelijk de dieren en planten), bewerktuigd, levend, bezield; ook aan organische
lichamen eigen, daartoe behoorende; b. v. o rganische wetten, Jur. wetten, door
welke het staatslichaam in zijn innerlijk leven
wordt ingericht; ook in het alg. gewichtige, beslissende wetten; organische chemie,
dat gedeelte der scheikunde, dat zich bezig houdt
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met de stoffen uit planten en dieren afkomstig en
de daaruit gevormde verbindingen; — organiseeren (spr. s=z), barb. lat. (fr organiser) met

organen voorzien, bezielen ; vormen, inrichten,
ordenen; — georganiseerd, z. v. a. organisch
bezield, gevormd, volledig ingericht; — organiseering (spr. s=z) of organisàtie (spr. za tsie), f. vorming, inrichting, bouw van een lichaam; bezie
ling;— organisme, n. organische bouw, samenhang
der leden van een geheel, levende, gelede gestalte,
buizen- en vatenstelsel, het geheel der verrichtingen, die de organen volbrengen; — organist, rn.
mid. lat. (organista) orgelspeler, inz. als zoodanig
in de kerk aangesteld beambte; — organochordium, z. o r c h e s t r i o n; – organogenie,
f. organen-vorming; leer van het ontstaan van
organische wezens; – organognosie, f. kennis
en onderscheiding van bewerktuigde lichamen;
– organographie, f. organenbeschrijving; ook
beschrijving van muziekinstrumenten; – organologie, f. leer der organen; ook instrumentleer in de geboortehulp; – organonomie, f. leer
van de wetten van het organisch leven; – organoplastiek, f. organen vorming; – organopaeus, m. machinemaker ; eigenaardige levenswerkzaamheid der organen; – organoskopie, f.
onderzoekende beschouwing der organen; – organotaxie, f. rangschikking der schepselen naar
hunne organen; – orgánotherapie, f. geneeswijze door preparaten van dierlijke organen; –
orgánotroop, adj. Med. werkend op (zieke)
organen, van geneesmiddelen gezegd; – organozoísme, n. die soort van h y 1 o z o i s m e,
welke alle leven, ook het hoogere van denken
en willen, uit het enkele organisme der stof
afleidt; – organozoónomie, f. theorie van de
wetten des levens in de organische lichamen.
Organdjjn of orgándy, m. (fr. organdis) voorindisch katoenen weefsel, gelijkende op m o u sseline en linon; vandaar organdylint.
organisch, organiseeren, organisme, enz., z.
ond. orgaan; – organochordium, z. ond.
o r c h e s i o g r a a f; – organoskopie enz., z.
ond. orgaan.
Organsiin, n. (fr. organsin, it. organzino), of
organsjn-zjjde, kettingzijde, getwijnde of getweernde zijde.
Orgasme, n. gr. (v. organ, zwellen) golving,
sterke beweging van het bloed en andere
vochten, opgezette volheid, hevige aandrift; –
orgástisch, adj . opzwellend, sterk golvend en
voortdrijvend.
orgasticus, c^, um, lat. Bot. lookachtig.
Orgeade, f. fr. (spr. orzjaad') of orgeat, m.
(spr. orzjd; v. orge, gerst)gerstedrank,koeldrank;
amandelmelk.
Orgel-harmonika, f. z. c ce l e s t i n e.
Orgiën, pl. gr. (orgia) in 't alg. geheime godsdienstgebruiken; inz. de met dronken woestheid
gevierde bacchus-feesten en -offers; oneig. nachtelijke zwelgerijen, braspartijen; – orgiást, m.
(van orgiádzein, orgiën vieren) ingewijde, die
de orgiën viert; – orgiastisch, adj. dweepachtig
opgewonden, z. v. a. e n t h u s i a s t i s c h,
wlid, razend.
-
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Orgósis, f. gr. liever orgasme, z. ald.
Orichalciet, n. (gr. Dros, berg) bergkoper; dit
is een betere spelling dan aurichalcit.
Oriënt, n. lat. (oriiens, scil. sol, de opgaande
zon; van oriri, opgaan, ontstaan enz.) fr. orient
(spr. orvza) morgen, het oosten, morgenland, de
oostelijke landen, in tegenst. met o c c i d e n t;
– orientaal, adj. (lat. orientális, e), oostersch,
morgenlandsch; – orientaal, m. oosterling; –
orientaal, n. katoenen weefsel, ook engelsch leder
of satijn geheeten; – orlentaliseeren (spr. s=z),
op oostersche wijze inrichten; – orientalísme, n.
nw. lat. oostersche taaleigenheid; – orientalist,
m. kenner van oostersche talen, inz. der s e m it i s c h e (z. ald.); – orientaliteit, f. oostelijk
oostelijke ligging; oostersche hoedanig--heid,
heid of eigenaardigheid; – zich orienteeren (fr.
s'orienter), zich oostwaarts richten of eig. de
plaats van den opgang der zon zoeken, om alsdan ook de overige hemelstreken te kunnen
vinden en zich daarnaar te richten, zooals
door de zeevaarders, vóór de uitvinding van
het kompas, moest geschieden; zich met de lig
verhoudingen eener plaats bekend ma--gine
ken; oneig. een standpunt aannemen, zich in
den vereischten toestand plaatsen, zich behoorlijk inrichten, nauwkeurige berichten inwinnen,
zich als te huis maken; – oriënteering, f. het
nemen van een goed standpunt, het thuisworden, inlichtingen of kondschap inwinnen
enz.
Orificlum, n. lat. (van ós, gehit. oris, mond)
mond, monding, opening.
Oriflámme, f. fr. (provenc. auti f lan, mid. lat.
auri f lamina, van 't lat. aurum, goud, en f lamina,
vlam; mid. lat. kleine vaan, wimpel) rijks- of
krijgsvaan, voormalige fransche hoofdvaan (sedert 1124), oorspronkelijk eene lans van verguld
koper met eenen wimpel van vuurroode zijde,
die in drie punten uitliep, ieder met een gouden
kwast voorzien; aanvankelijk banier der abdij
van St. Di onysius.
orifórm, nw. lat. (v. ós, mond, gerit. oris)
mond- en muilvormig.
Origánum, n. lat. (gr. oríganon en orelganon)
o r e g o, groote . majoraan of marjolein, Bene
plant, die als keukenkruid gezocht is.
Origenísme, n. leer van 0 r i g é n e s, die in
de 3de eeuw te Alexandrië leefde; hij leerde
onder anderen, dat Christus enkel door aanneming als kind (adoptie) Gods Zoon is geworden,
dat de straffen der verdoemden niet eeuwigdurend zullen zijn, dat de zielen reeds vóór de
schepping bestaan hebben enz. ; – origenist, m.
aanhanger dier leer.
originaal, adj. (lat. originàlis, e, v. origo,
oorsprong) of origineel (fr. originel), oorspronkelijk, dat geen model heeft, zelve de oorsprong,
het voorbeeld of model is, niet nagevolgd; aangeboren, eigenaardig; ook: vreemd, wonderlijk,
van het gewone afwijkende; – origineel, n. oorspronkelijk stuk, het eerste in zijne soort, het
niet nagevolgde, oorkonde, oorspronkelijk geschrift, afdruk enz., in tegenst. met c o p i e;
oorspronkelijke geest, buitengewoon genie, zeld-
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tame kop in zijne soort; ook zonderling, rare
snaak; - origineele uitgave, uitgave van een
werk door den rechtmatigen uitgever, in tegenst.
met den nadruk; - origineel genie, n. lat. fr.
(spr. zjeni) oorspronkelijke, eigenaardige, zelf
scheppende geest, vgl. g e n i e; - originaliteit, I.
uw. lat. (fr. originalité) oorspronkelijkheid,
eigenaardigheid, eigenheid; ook zonderlingheid;
- originaliter of in origináli p r o d u c e e r e n,
lat. Jur. als oorkonde, in het oorspronkelijke
stuk voorleggen; - originellement, adj. fr. (spr.
orizjinell'mán) oorspronkelijk, naar zijn oor
lat. originarius,-sprong;ia,dj.(lter
a, um; fr. originaire) oorspronkelijk, aangeboren;
- origineeren, nw. lat. ontstaan, ontspringen; originátie (spr. t=1s) het ontstaan, wording, afstamming, oorsprong.
Orignal of orignac, m. fr. (spr. orinjál, orinják, waarsch. uit de taal van Canada) elanddier, eland, een zeer sterk dier van het hertengeslacht (Cervus altes). i
Onion, m. fr. (spr. on-1 jó i; v. oreille, oor)
oor, handvatsel; Mil. bastions- of bolwerksoor;
bovenste gedeelte van de flank aan een vestingwerk; Arch. hoeksieraad; - onions-passer, m.
mathematisch werktuig, fijn verschroefbaar passertje.
Orion, m. gr. (Orion) schitterend gesternte aan
den hemel des winters bij ons zichtbaar (naar
den naam van een reusachtigen held en grooten jager uit de gr. mythologie).
Oriènen, m. pl. peruaansche edelen, die van
de voormalige koningen afstammen.
Ork, m. (lat. orca) zwaardvisch, soort
dolfijn.
Orkaan, m. (it. orogano, uracanó, fr. ouragan,
sp. huracan, eng. hurricane; uit de taal van
Haïti) hevige storm, zeer sterke wind.
Orkest, orkestreeren, z. o r c h e s t, o r c h e streeren.
Orlando, m. it. mansnaam: Roeland; - Orlándo f urióso, m. it. de razende Roeland, een helden
uit de 1óde eeuw.
-dichtvanAros
Orleaan, orlean, n. ook r o e c o e of o e r o ek o e, schoone, geelroode verfstof (o. a. tot kleuring van boter en kaas gebruikt) van den
dikken en rooden bast der kernen van den
orlean- of roecoe-boom(Bizaorelldna)
in Zuid-Amerika.
Orleanboom, z. o r l e a a n.
Orleaníst, m. (fr. Orleaníste) aanhanger van
het huis van Orleans in Frankrijk, inz. van
wijlen koning Louis Philippe (sedert 1830) en
van zijne familie; - orleanisme, n. regeeringswijze van dat huis; gehechtheid daaraan; - orleans, n. wollig weefsel voor dameskleeding
enz., naar de stad Orleans in Frankrijk genoemd.
Orlement, met al den (h)orlement, met den
heelen boel, uit ornament, versiering van heiligenbeelden, • dus : santekraam.
Orloff, m. groote diamant, geheeten naar prins
Orloff, een hoveling van Catharina II van Rusland, die hem aan deze vorstin schonk.Hij is
nog het sieraad van den keizerlijken schepter.
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Ormond money, n. eng. (spr. -rnónní) naam
van eene menigte noodmunten, door den hertog
van O r m o n d tijdens den opstand der iersche
Katholieken in 1642, uit het zilvergoed der koningsgezinden geslagen.
Ormuzd, m. oud-perz. (ontst. uit ahoera mazda,
d. i. hoogwijze heerscher) genius, die den eersten
dag van het oude perzische zonnejaar regeert;
naar de leer van Z o r o a s t e r het licht of
het goede beginsel, in tegenst. met A h r i m a n,
het beginsel des kwaads, der duisternis.
Orna, f. it. (lat. urns, pot, vaas) voormalige
vochtmaat in Triëst, ongeveer = 56,589 liter,
te Fiume = 53,842 L.
orneeren, lat. (ornáre) opsieren, versieren, ver
tooien; - ornamént, n. lat. (ornamén--fraien,
tum), of fr. ornement n. (spr. orn'má i) sieraad, versiering, versiersel, opschik; - senza
ornaménti, it. Muz. zonder versieringen; - ornamenteeren, barb. lat. met sieraden voorzien; ornamentist, m. wie sieraden aan gebouwen en
dgl. bearbeidt, een optooier, versierder; - ornaat,
n. lat. (ornátus) opschik, sieraad enz., inz.
ambtstooisel, ambtssieraad en -kleeding, staatsie- of ambtskleed, inz. der geestelijken, priesterkleeding; - kerkornaat, n. kleeden, waarmede het altaar, de kansel enz. in de R. Kath.
kerk zijn behangen; - ornataménte, it. Muz. met
versieringen voorgedragen; - ornátie (spr. t = ts),
f. (lat. ornatio) en ornatuur, f. (later lat. ornatura) versiering, optooiing.
Ornithiehnieten, m. pl. gr. (v. órnis, genit.
órnithos, vogel, en ichnos, voetstap, spoor) voetsporen van voorwereldlijke vogels op steen; ornithocephálus, m. eig. vogelkop; een versteend
dier der voorwereld, volgens S o m m e r i n g
eene vledermuis, v. a. eene hagedissoort; ornithogálum, n. vogelmelk, een gewas; - orflithographie, I. vogelbeschrijving; - ornitholíth,
m. vogelsteen, vogelversteening; - ornitholoog,
m. vogelkenner, vogelkundige; - ornithologie, f.
beschrijving of natuurlijke historie der vogels,
vogelkunde; - ornithologisch, adj. vogelkundig, de vogelkunde betreffende; - ornithománt,
m. vogelwaarzegger; - ornithomantie (spr. tie=
tsie) of ornithoskopie, I. vogelwaarzeggerij, waarzeggerij uit de vlucht, het eten en zingen der
vogels; - ornithon, n. vogelhuis; - ornithorrhynehus, m. snaveldier,snavelbekdier,een zonderling
gevormd, op den otter gelijkend zoogdier met een
eendesnavel en vier zwemvoeten, dat aan de
rivieren van Australië leeft; - ornithotheologic, f. bewijs van het aanzijn van God uit de
beschouwing der vogels; - ornithotrophie, f.
vogelvoeding; vogelteelt, kunst om eieren uit te
broeden.
Oro, m. it. en sp. (lat. aurum) goud; -oro bello,
met kwikzilver vermengd goud; -oro en polvo,
stofgoud.
Orognosie (spr. s=z), f. gr. (van bros, berg)
berg- of gebergtekunde; - orognostisch, adj.
bergkundig; - orograaf, m. bergbeschrijver; orographie, I. berg- of gebergtebeschrijving; orographisch, adj. daarop betrekking hebbende
b.v. orographische kaart, een ge-
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bergtekaart; - orologie, f. gebergtekunde, gebergteleer; - orológisch, adj, tot de bergleer behoorende; - orotheologfe, f. bewijs voor Gods
bestaan uit de bergen.
Oronóco, f. z.amer. tabak, uit het gelijknamig
landschap van de republiek Venezuela.
Orphaníe, f. gr. (van orphánós, ouderloos)
weezenstaat, ouderloosheid; - orphanotrophium,
n. (sp. orphanotropheion) weeshuis, inrichting
tot verzorging van weezen; - orphelin, m. fr.
(spr. or f'léiï), orpheline, f. weesjongen, weesmeisje, weeskind.
Orpharion, n. fr. en eng. (hoogst waarsch.
van 0 r p h e u s), oud snarenspeeltuig, eene
soort van achtsnarige tither.
Orpheus, m. gr. (spr. in twee lettergrepen:
ór- f eus) beroemd zanger en lierspeler in den
oudsten, fabelachtiger tijd der Grieken, die met
de liefelijke tonen zijner lyra alles als betooverde,
vandaar ook de naam van zangvereenigingen; orpheum, n. muziekzaal, concertzaal; - orphika,
f. klein, draagbaar muziekinstrument met snaren, die met hamers bespeeld worden; het heeft
den toon eener luit en is door R o 11 i g uitgevonden; - orphisch, adj. Orpheus betreffende; - orphische feesten, soort van Bacchusfeesten; orphische mysteriën, geheimenissen in de zedekunde, door eenige volgelingen van Pythagoras
geleerd en oorspronkelijk voor leerstellingen van
O r p h e u s gehouden; - orphionist, m. fr. liefhebber der muziek; - vandaar de sociétés des
orphionistes, liedertafels, vereenigingen van liefhebbers der muziek in Frankrijk.
Orpimént, n. nw. lat. (auripigment) o p e rm e n t, geel zwavel-arsenik, koningsgeel, een
mineraal vergif, dat eene schoone, doch niet
duurzame kleurstof oplevert, z. ook a r s e n i k.
Orréry, m. of orrerium, n. z. v. a. p 1 a n e t a r I u m, werktuig, dat de beweging der
planeten aanschouwelijk maakt (zoo geheeten naar den graaf 0 r r e r y, aan wien de eerste
toestel van dien aard werd opgedragen).
Orrhos, m. gr. (orrhós of orbs) wei, bloedwater,
het waterige bestanddeel van de melk, het
bloed, serum enz.; - orrhochesie, f. (spr. s=z)
waterige, weiachtige stoelgang; - orrhornccee,
Med. waterachtige buikloop.
Orsade, liever o r g e a d e (z. aid.).
Orseille, f. fr. (spr. orsélj; ital. oricello, orcella,
orciglia, roccella, fr. orseille, orceille, orsolle, roccelle, nw. lat. lichen roccella; v.'t fr. roc,it. rocca,rots,
vandaar 't eng. archil en rockmosss, d. i. rotsmos)
verfmos, verschillende soorten lichens, die tot
eene schoone roode verfstof, ook tot beréiding
van lakmoes gebruikt wordt; vgl. e r y t h r i n e.
Or-sol, woord op fransche wissels, waardoor
de genoemde wisselschuld verdriedubbeld wordt,
b.v. 100 livres o r - s o 1 = 300 livres.
Orsoy-zijde, z. v. a. organs ij n- zijde.
orthisch, adj. (gr. orthios, opgericht, steil,
hoog) Muz. hoog, b. v. o r this c h e m e l od i e, eene melodie, die zich in de hooge tonen
beweegt.
Orthobiotiek, f. gr. (van orthós, é, ón, recht, en
bioen, leven) kunst of wetenschap om wel te
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leven; - orthoceratiet, m. (van kéras, hoorn) ver
kamerslak; - orthodidaktika, f. juiste-stend
leerkunst of leerwijs ; - orthodox, adj. (gr. orthodóxos, on, van doxa, meering, geloof) rechtleerend, rechtgeloovig, rechtzinnig, echt- of oudkerkelijk, streng-geloovig, oud-geloovig, volgens
de oude aangenomen- kerkleer; - een orthodox,
m. een rechtgeloovige, aanhanger van het oude
geloof, rechtzinnige; - orthodoxie, f. rechtzinnig
heid, rechtgeloovigheid, kerkleer of het 'kerkgeloof, in tegenst. met hetero -doxie; orthodoxograaf, m. rechtgeloovig, rechtzinnigschrijver; - orthodoxographie, f. rechtzinnige
schrijftrant; - orthodromie, f. rechte loop of
koers van een schip naar eene der vier hoofd
i e; --windstrek,g.m1oxdr
orthodromisch, adj. rechtzeilend, den rechten
koers van een schip betreffende; - orthoëpie,
orthoëpiek, f. rechtspreking, leer van de ware
uitspraak; - orthoëpisch, adj. rechtsprekend, de
rechtspreking betreffende;
orthoëpographie,
f. leer van juist te spreken en te schrijven,
spreek- en schrijfleer; - orthogoon, m. Math.
rechthoek; - orthogonaal of orthogbniseh, adj.
rechthoekig, de loodrechte stand van een vlak
op een ander; - orthograaf, m. (v. gráphein,
schrijven) rechtschrijver, d. i. kenner en leeraar
der orthographie; - orthographie, f. spelling,
kunst om wél te schrijven, rechtschrijving; ook
kunst om eene opstaande zijde van een lichaam
zoo te teekenen, als het zich aan het oog voordoet; - orthographiek, orthographika, f. leer der
rechtschrijving, aanleiding tot eene goede spel
volgens-ling;orthápsc,adj.elkunig
de regelen der spelling, die betreffende, b. v.
orthographische fout, fout tegen de
rechtschrijving of spelling; - orthóklaas, n.
soort van veldspaat, uit kiezelzuur, kleiaarde
en kali bestaande; - orthokolon, n. Med. stijfheid, onregelmatige gestrektheid of rechtheid
van een lid; - orthologie, f. 't juist spreken, taalzuiverheid, z. v. a. c o r r e c t h e i d; - orthometric, f. rechtmeting, kunst van wél te meten; orthométrisch, adj. rechtmetend, de rechtmeting
betreffende; - orthomorphie, f. behoorlijkeTvorming of gedaantegeving; Med. kunst om de
krommingen der wervelkolommen en ledematen
te genezen; - orthomorphisch, adj. recht van
gestalte, behoorlijk gevormd; - orthonimisch,
adj. rechtnamig, juist benoemd; - orthopoedie,
f. (van paideuein, opvoeden, vormen; pais,
gerit. paidós, kind) kunst of leer om de misvormingen van het lichaam bij jonge kinderen te
voorkomen en te verbeteren; - orthopwdioch,
adj. die kunst of leer betreffende; - orthopwdium
n. of orthopwdisch instituut, geneeskundige inrichting, waar scheefgegroeide kinderen door
kunstmiddelen worden behandeld en hunne gebreken verholpen worden; - orthophonie, f.
rechtspreking, z. v. a. o r t h o ë p i e; - orthophoniek, orthophonika, f. aanwijzing tot de
rechtspreking, d. i. tot eene juiste uitspraak; orthopnaea, f. Med. eig. het ademhalen in overeindstaande houding; zware ademhaling, sterke
aamborstigheid; - orthoptëra of orthoptéren,
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n. pl. N. H. rechtvleugeligen; ook de naam van
een soort vliegmachine; orthósis of orthbsie, f.
het rechtrichten, rechtopzetten; behoorlijke richting of wending; orthosomatiek, orthosomatlka, f. z. v. a. o r t h o ae d i e; orthoterlum,
strekmachine, werktuig tot rechtzetting; orthotonie, f. juiste toon- of klemgeving der woorden.
Ortolaan, m. (it. ortolan, fr. ortolan, v. 't lat.
hortulanus, van hortus, tuin, nw. lat. Emberiza
hortulána) tuinmerel, korenvink in Z. Europa,
di vooral nadat hij vetgemeest is, als eene
lekkernij verzonden wordt.
ortus, m. lat. (van oriri; vgl. o r i ë n t) opgang; – ortus cosmicus, opgang eener ster gelijktijdig met dien der zon;– ortus acronyctos, opgang
eener ster gelijk met den ondergang der zon.
Ortygla, f. gr. Myth. bijnaam van Artemis,
naar een bosch op het eiland Délos.
Orvietaan, n. tegengift, uit kruiden en wortelen bereid, zoo genoemd naar de stad Orvieto
in den Kerkelijken Staat; ook als fr. woord
(orviétan) : kwakzalver, wonderdokter.
Oryktoehemie, f. gr. (van oryssein, graven,
uitgraven, oryklon, uitgegraven) chemisch onderzoek der fossielen, steenscheikunde; oryktogenie, f. ontstaan der gesteenten; oryktognosie, f. kunst of wetenschap om de eenvoudige of
onvermengde mineralen te onderscheiden;
oryktognostisch, adj. die wetenschap betreffende; oryktographie, f. beschrijving der mineralen, fossielen, steenen enz.
oryktologie, f. z.
v. a. minera 1 o g i e; ook inz. de leer of wetenschap van de versteeningen (p e t r e f a c
t e n); oryktológiseh, adj. steenkundig; oryktometrie, f. steenmeting, steenmeetkunde;
oryktozoölogie, f. leer van de dierversteeningen.
Oryza, f. gr. en lat. rijst; oryzéén, pl. rijstachtige gewassen, Bene familie der grasplanten.
ós, 1) n. lat. (genit. oris, pl. ora) mond; aangezicht; – per os, Med. door den mond (b. v.
in te brengen); – uno ore, met eenen mond, eenmondig, eenstemmig.
ós, 2) n. lat. (genit. ossis, pl. ossa) been, knok,
knook; – ossa nadat, het ontbloot of toont de
beenderen; d. i. het is gebrekkig, slecht, b. v.
een gedicht.
Osbert, m. oudd. naam (angels. Osheorht, v. os,
oudn. as, god; vgl. A s e n en B e r t h a) de
goddelijk glanzende, goddelijk schoone; Osherte, f. de goddelijk glanzende, goddelijk
schoone.
Oscabrion, m. nw. lat. en fr. (waarsch. van 't
ijsl. oskabiörn, soort van zeepissebed, waarmede
-dit dier veel overeenkomst moet hebben, eig.
wenschbeer, omdat men meende, dat men geen
vergeefschen wensch meer doen kon, als men
dit dier op een bepaalden tijd in den mond nam)
kevermossel, zeesloep, eene soort van veelschalig
.schelpdier; oscabrionieten, m. pl. versteende
kevermosselen.
oscen, m. lat. (genit. oscinis, pl. oscines, v.
vs, mond, en canére, zingen) waarzeggende vogel;
zangvogel.
Oscheitis of osehitis, f. gr. (van ósché, beurs,
-

-

p

-

-

–

–

–

–

; –

-

–

–

–

–

:

–

–

OSMIUM.

—

buidel, inz. balzak) Med. ontsteking van den
balzak; oscheoplastiek, f. balzakvorming;
oseheoeéle of oschoeèle, f. balzakbreuk;- oseh(e)óneus, m. hard balzakgezwel; osehe(o)phyma,
n. balzakgezwel.
Oscíllum, n. lat. klein beweegbaar maskerbeeldje; oseilleeren (lat. oscilláre) zwaaien,
zweven, schommelen, zich in eene schommelende beweging brengen; oseillàtie (spr. t=ts)
f. zwaaiing, slingering, schommelende beweging,
schommeling, z. v. a. v i b r a t i e; oseillatórisch, adj. nw. lat. heen en weder slingerend,
schommelend, zwevend, schommelenderwijze.
osciteeren, lat. (oscitàre, van os, mond) gapen,
geeuwen, den mond opsperren of wijd openen-;
nalatig of onopmerkzaam zijn; zich minachtend
of voornaam aanstellen; oseitàtie (spr. tie=
Isie) f. (lat. oscitatio) of oseitantie (spr. tie = tsiel
f. nw. lat. het geeuwen; nalatigheid, traagheid;
onachtzaam, achteloos, vaak met herhaald
geeuwen verbonden gedrag van vele grooten in
het gesprek met hunne minderen; vandaar geringschatting, het uithangen van den grooten
heer.
osculum, n. lat. (verklw. v. os, mond) kus,
zoen; – osculum caritátis, liefdekus; – osc. judae,
judaskus; – osc. pacis, vredekus, inz. die, welken
de kardinalen van den nieuwgekozen paus ontvangen; oseuleeren (lat. osculàri) kussen:
Geom. voor aanraken; o s c u 1 e e r e n d e
c u r v e, f. kromme lijn, die eene andere in één
punt raakt;
oseulàtie (spr. l=ts) f. (osculabo) kussing, het kussen, zoenen; ook nauwkeurige aanraking van eene kromme lijn of van
een gebogen vlak met een ander.
oscüro, it. donker; z. o b s c u u r; vgl. c h i
a r o s c u r o.
Osemund of Oszmund, n. soort van zweedsch
staafijzer, naar eene ijzerhut van gelijken naam
genoemd.
Osiris, m. egypt. Myth. zonnegod, schepper
van den tijd, de broeder en gemaal van I s i s
enz.
Oskabrion, z. o s c a b r i o n.
Oskar, oudd. manse. (angels. Osgá r, v. Ss,
oudn. as, god en gar, speer; vgl. a s e n):
Godsspeer.
Oslaf, z. 01 a f.
Osmánen, Osmanlis, m. pl. Turken; osmánisch rijk, z. o t t o m a n i s c h enz.
Osmazoom, z. o s m o o o m.
Osmin, m. russ. (osmína, van osmj, acht)
russische korenmaat 1/8 van den ouden kad,
of 4 t s j e t w e r i k s, houdende omtrent 105
liter.
Osmium, n. gr. (v. osmé, reuk, v. ódzein,
rieken) metaal, in 1803 door Lennant in
het platina ontdekt, en dat aan zijn eigenaardigen, prikkelenden reuk den naam ontleend
heeft; osmiumlamp, f. El. gloeilamp, waarvan
de geleider een osmiumdraad is; osmodysphorie, f. onvermogen om zekere reuken te verdragen; osmologie, f. reukleer, leer van de riekende stoffen; osmonosologie, f. leer van de ziekten van 't reukorgaan; osmosis of osmose, ook
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diosmàse, f. wederkeerige uitwisseling van twee klarende) leerwijs; aanschouwelijk, handtastelijk,
verschillende, met elk. mengbare vloeistoffen zonneklaar; pronkend, pralend; — ostensorlum,
door poreuze scheiwanden, zooals dierl. mem- n. toonvat in de R. Kath. kerk, z. v. a. m o n branen, perkamentpapier, poreuse klei enz.; s t r a n s; — ostenteeren, lat. (ostentdre) tentoon
maken, pralen, prijken, pronken;-steln,vro
— oemotisehe druk, m. de bij de osmose aan de
zijde der sterkste invloeung uitgeoefende hy- — ostentarlum, pl. bij de oude Romeinen: boek
drostatische druk; — osmozoom, beter dan o s- met aanteekeningen omtrent wonderteekenen en
m a z o o m, m. (van dzómós, vleeschnat) het wonderverschijningen; — ostentátle (spr. tie=
eigen, geurige hoofdbestanddeel van 't spier- tsie) f. (lat. ostentatio) tentoonstelling, vertoovleesch, dat ter bereiding van de o s m o - ning, pronkerij, opsnijderij, het pronken, pralen, prijken; praalzucht, grootspraak, ijdelzoom -chocolade gebruikt wordt.
Osmoecha of osmoesjka, f. ruls. (van osmj, heid; — ostentum, pl. o s t e n t a, lat. wonderacht) een achtste emmer, vochtmaat van 1,875, teeken; iets ongewoons als voorteeken voor toekomstige gebeurtenissen.
gewoonlijk echter 1,537 liter.
0steoeéle, f. (van ostéon, been) beenbreuk; —
Oemologie, osmonosologie, osmozoom, z. ond.
osteochemie, f. leer van de chemische natuur der
osmium.
Osmund, oudd. mansn. (v. angels. is = oudn. beenderen; — osteodérmen, pl. kraakbeenvisas, god; vgl. a s e n): Godsbeschermer; — Os- schen; — osteodiastásis, f. Med. het uiteenwijken
wald, Godszorg, Godsbestuur; — Oswin, Gods- van gebroken beenderen; — osteodynie, f. gr.
beenderenpijn, beenpijnen; — osteogangrwaa, f.
end, Godlief.
Osphrasïe of osphrésis, f. gr. (van osphraínes- vochtige beenversterving, vochtig beenvuur; —
thai, ruiken) het ruiken, reukvermogen, reuk; — osteogenie, f. beenwording, beenvorming, het
ontstaan der beenderen; — osteographie, f. beenosphrasiologie, z. v. a. o s m o 1 o g i e.
Osphyalgie, f. gr. (van osphys, f. heup) beschrijving;— osteohelkásis, f. beenderenverzweMed. heup- of lendepijn; — osphytis, f. ontste- ring; — ostelde, n. abnormaal beenachtig voorwerp in het dierlijk lichaam; — osteokachexie,
king van het celweefsel op het heupbeen.
Osram, n. zeker metaal; — Osramlamp, f. El. f. gr. Med. ziekelijke gesteldheid der beenderen;
gloeilamp,waarvan degeleider een osramdraadis. — osteoklásis, f. beenderenbreuk; — osteokólla, f.
Ossa, f. gr. de Faam, als godin en bode van (beenderen bevattende) tufsteen, beenbreuk
beenderen--sten;—olih,m.bverstng
Zeus, z. v. a. lat. F a m a.
ossa, pl. lat. (van os, n., gehit. ossís) beenderen, steen; ook beenbreuksteen, wit, los, aardachtig
gebeente; — ossa nudat, z. o s 2); — ossa sepiae, phosphoriet, door verweering in spleten van geinktvischbeenderen (vgl. s e p i a);— ossarium of steenten ontstaan; — osteoloog, m. beenkundige,
ossuarium,beenderenhuis, knekelhuis;—ossatuur, beenkenner; — osteologie, f. leer der beenderen,
f. nw. lat. Med. beenderenbouw;—osséa tibia, f. lat. beenderenleer; — osteológiseh, adj. beenkundig,
eig. beengin fluit, een van de eerste blaasinstru- de beenderenleer betreffende ; — osteomalacie, f.
menten der Ouden; — osséus, lat. Bot. beenach- beenverweeking, beenverweektheid; — osteomatig; — ossifieeeren, nw. lat. verbeenen, tot been láktiseh, adj. door beenverweeking aangedaan;
worden; — ossifieátie (spr. 1= ts) f. verbeening, — osteóneus, m. beengezwel; — osteonekrusis,
beendergroei; — ossilegium, n. beenderenlezing, f. droge beenversterving; — osteopaedlon, n. eig.
verzameling van beenderen; — ossivóriseh, adj. beenderenkind, eene verbeende lichaamsvrucht;
vgl. 1 i t h o p w d i o n; — osteopatholoog, m.
beenvretend.
Osséten, m. pl. een in den westelijken Kau- iemand, die zich met de ziekte der beenderen
bezighoudt; — osteopathologie, f. ziekteleer der
kasus wonend volk van iranischen stam.
Ostágra, f. gr. (van ostéon, been) Chir. koren- beenderen; — osteophthorie, f. windhoorn, beentang, een werktuig om de beensplinters, door bederf; beeneter; — osteophyma, n. week beenverettering losgemaakt, weg te nemen; ook gezwel, beenuitzetting; osteophf, n. beenderenwerktuig om de beenderen behoorlijk te plaat- 1 uitwas; — osteoplastiek, f. beenderenvorming; —
sen; — ostalgie, f. of ostealgie, f. beenderenpijn; osteoporósis, f. beenopzetting met verharding
— ostalgltis of osteitis, f. pijnlijke beenderen- der beenmassa; — osteopsathyrósis, f. murwheid
der beenderen, brosheid der beénderen; — os
ontsteking.
beenettering; — osteop'r, n. been--teopyósi,f.
Ostar, m. naam der maan of van den maan
mythologie.
-godinersch brand, beenversterving; — osteosarkóma, n.
beenvleeschgezwel; — osteosarkbsis, f. verandeOstara, z. o s t e r a.
ring der beenderen in eene vleeschachtige zelf
Ostealgie, osteitis, z. ond. o s t a g r a.
beenuitwas; —-standighe;—orus,m.
0st- Elbiér, m. heftig Duitsch agrariër (uit
Oost-Pruisen), die alles opoffert voor landbouw osteosklerilsis, beenverharding, de bovenmatige
hardwording der beenderen; — osteosteatéma, n.
en groot grondbezit.
ostensfbel, adj. nw. lat. (van 't lat. osten- beenspekgezwel; — osteotoom, m. werktuig tot
dére, toonen) toonbaar, wat vertoond kan of beensnijding, beenzaag; — osteotomie, f. ontleedmoet worden; ook toonenswaard; ook dikwijls kunde der beenderen; — osteotomiseh, tot de osverward met het volgende woord: duidelijk uit teotomie behoorende; — osteotylus, n. beeneelt.
Ostéra of Ostára, f. oudd. (angels. Easter, oud
ostensief, adj. enkel aantoonend, zon--komend;—
óstara, adv. naar 't oosten) Myth. vooral-hogd.
der verklaring der verschijnselen, b.v. o s t e ns i e v e m e t h o d e, aantoonende (niet ver- bij de oude Saksen vereerde godin der lente,
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welker voornaamste feest in April werd gevierd,
waarvan deze maand bij de Duitschers den naam
van 0 s t e r m o n a t en het feest der opstanding van Christus of het Paaschfeest dien van
Os tern kreeg.
Osteria, f. it. (vg]. h o s t e r i a) herberg, logement, tapperij in Italië.
Ostiaken, z. O s t j a k e n.
Ostiarlus, m. lat. (van ostium, deur) deurwachter, portier, deursluiter in kloosters; in de R.
Kath. kerk diegene, welke de laagste der 4 kleine
wijdingen heeft ontvangen. (De andere drie zijn
in opklimmende volgorde : 1 e c t o r, e x o rC i s t, a k o 1 y t h); – ostiariaat, n. nw. lat.
ambt van portier; eerste of laagste priesterwijding; – ostiën, pl. (v. lat. ostium, monding)
mondingen; – ostiënstenose, f. lat. gr. vernauwing der hartmondingen.
ostindto, it. (lat. obstinálus, a, um) Muz. volhardend.
Ostitis, f. gr. (van ostéon, been) Med. beenontsteking; – ostóma, n. beenuitwas; – ostósis, f.
verbeening.
Ostjáken, Ostiáken, m. pl. een tot het mongool
ras behoorend volk in de siberische pro--sche
vincies Tobolsk en Tomsk.
Ostrákfsmos of ostraeísme, n. gr. (van ástrakon, scherf, schelp, mosselschelp enz) schervengerecht of schelpvonnis, bij de oude Grieken eene
10-jarige verbanning uit Athene van eenen te
machtigen en te gevaarlijken staatsburger,
waarbij de stemmende burgers den naam van
dengene, dien zij verbannen wilden, op schelpen of scherven schreven; – ostracieten, m. pl.
versteeningen van oestervormige schelpdieren; –
ostrakodermáta, n. pl. oesterschalen, dieren met
harde schalen.
ostréa edülis, f. lat. eetbare oester; – ostreleten,
m. pl. nw. lat. z. v. a. o s t r a c i e t e n; – os
pl. gr. lat. versteende kam--treopin,m.
mosselen.
Oswald, Oswin, z. 0 s m u n d.
Ot4lgra, n. gr. (van oes, gent. óíós, oor) oor
foltering voor het oor; oorjicht;-dwang,e
– otaküstiek, f. kunst om den gehoorzin te versterken; – otaku stisch, adj. gehoorversterkend;
– otalgie, f. oorpijn; – otalgika, n. pl. of otalgisehe middelen, middelen tegen de oorpijn; –
otene»ta, m. Med. oorspuitje; – othelkósis, f.
oorverettering; – otiàter, m. oorarts;. – otiatrie,
f. oorheelkunde; – otika, m. pl oormiddelen,
middelen tegen oorlijden; – otitis, f. ooromtsteking; – otodynie, f. - oorpijn; – otoglyphis, f. en
otoglyphon, n. oorlepeltje; – otographie, f. oorbeschrijving; – otologie, f. leer of wetenschap van
het oor; – otophoon, f. gehoorwerktuig voor
hardhoorenden; – otoplastiek, f. oorvorming; –
otorrhagie, f. bloedvloeiing uit het oor; – otorrhoea, f. slijm- of etterachtige vloeung uit de
ooren, het loopen der ooren; – otoskoop, m. oor
oorspiegel, een werktuig ter onderzoeking-kijer,
van het oor; – ototomie, f. ontleding der gehoor
-deln,
oorontleding.
o tempora, o mores! lat. o tijden, o zeden!
Otiried, oudd. (01 /rid,
rid, Aut f rid) mansnaam: de
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beschermer van het goede, fortuinbeschermer.
OthelkSeis, otiatrie, otika, otitis, z. ond. o t ag r a.
Othello, m. de moor van Venetië, in Skakes-peare's treurspel van dien naam; sprw.: een
ijverzuchtig echtgenoot.
Otium (spr. ti=tsi) n. lat. ledige tijd, rust,.
lediggang, werkeloosheid; p1. otia, vrije uren,
snipperuren;–otium cum dignitate, eervolle rust;–
per otium, tot tijdverdrijf; – otia dant villa, sprw. :
ledigheid baart ondeugd, ledigheid is het beginsel van alle kwaad of des duivels oorkussen; –
otiëus (spr. ti=tsi) adj. (lat. oliósus, a, um) ledig,.
ongebruikt, b.v. geld laten liggen.
Otmar, z. 0 t t o m a r, ond. O t t o.
Otodynie enz. ; – ototomie, z. ond. o t a g r a;
Otoeraklen of Otoeraks, m. pl. turk. (sing.
Stoerók, van 8toermak, zich nederzetten, blijven)
oude soldaten, die van den dienst zijn ontslagen
(invaliden, veteranen).
oltáva, f. it. (v. ottavo, a, de achtste; otto =
lat. oclo, acht) Muz. de o c t a a f (z. ald.); – all''
ottáva, Muz. in het octaaf, acht tonen hooger; –
alla oltáva, alt' ottáva, het hoogere octaaf, aanwijzing, dat men een octaaf hooger spelen moet,
dan er geschreven staat; – ottáva rime, pl. it.
achtregelige versafdeelingen, de italiaansche
s t a n z e (z. ald.); – ottavina, f. Muz. kleine
o c t a a f (z. ald.); – ottét, n. (it. oltetto) achtstemmig muziekstuk.
Otto, duitsche mansn.: de gegoede, de rijk bedeelde, gelukkige, z. v. a. 0 d o, z. ald. ; fem.
Ottilía ; – Ottókar, mansn. (oudhoogd. ótka r,.
van gar, speer; vgl. E d g a r): de voor zijn ver
zorgende ; – Ottomar of Otmar, mansn.-mogen
(van mári, beroemd) : de door rijkdom uitblinkende.
Ottomániseh of osmániseh rijk, het rijk der
Osmánen, het turksche rijk (naar Osman of
(daaruit verbasterd Ottoman, den stichter
daarvan in 't jaar 1300) ; – ottomanisehe of
osmánisehe porte, ook v e r h e v e n p o r t e r
de turk. keizerlijke regeering (naar de hoofdpoort, die naar het keizerlijk paleis voert, terwijl in het 0. van ouds de gewoonte bestond, om
bij een dergelijke poort vergaderingen te houden
en recht te spreken); – ottománe, f. turksch
rustbed, lage sofa voor verscheiden personen..
Ottone, m. it. messing, brons, kopergeld.
Oubliétten, f. pl. fr. (spr. oebl–; van oublier,
vergeten, van 't lat. oblivisci) kerkers der ver
gevangenissen, van-getlhid,onrasc
boven met eene valdeur voorzien, waarin de ongelukkigen, die men heimelijk uit den weg wilde
ruimen, onverhoeds nederstortten en uit de
maatschappij verdwenen, inz. in Frankrijk ten
tijde der Valois gebruikelijk; – oubliëux, adj.
(spr. oebliéu) vergeetachtig.
Ounce, n. eng. (spr. ouns') het o n s.
Ouragan, fr. z. o r k a a n.
Ourang-outang, z. o r a n g - o e t a n g.
out, eng. uit, buiten, b. v. out 0/ employment,
buiten werk, geen bezigheid hebbende, broodeloos; – out-east, m. (spr. –kaast) uitgestooten
persoon, verworpeling, paria; – out-fit, m. uit-
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rusting; - out-law, m. vogelvrijverklaarde; out-poor, m. (spr. -poer) buiten het armenhuis
wonende arme, bedeelde (in tegenst. met in-poor,
in het armenhuis wonende arme) ; - outside,
f. (spr. -said') de buitenzijde (tegenover inside,
binnenkant); - outsider, m. (spr. -sailer) bij
wedrennen: van twee voor denzelfden wedren
door denzelfden eigenaar ingeschreven paarden
datgene, dat schijnbaar geene kansen heeft, in
tegenstelling van favourite; ook: buitenstaander,
niet ingewijde; niet belanghebbende.
Outer, z. v. a. a 1 t a a r, z. ald.
Outil, n. fr. (spr. oetí; oudfr. ostil, ustil,
waarsch. van 't lat. utensile, gereedschap, van
utensilis, e, bruikbaar, v. uti, gebruiken) werk
-tuig,
handgereedschap.
outrageeren, fr. (spr. oetraz jéeren; van 't later
lat. ultragium, gevormd, v. 't lat. ultra en agére)
beschimpen, grof of gevoelig beleedigen, voor
het hoofd stooten; - outrage, f. (spr. oetráázj')
grove beschimping, smadelijke beleediging,
smaad, hoon; - outrageánt, (spr. oetrazján) of
•utrageux (spr. oetrazjéu) adj. smadelijk, hoonend, beschimpend, uiterst of hoogst beleedigend.
outreeren, fr. (outrer, spr. oetr-; prov. ultrar,
van 't lat. ultra, z. ald.) overdrijven, te ver drijven, te veel vergen, overspannen, tot het uiterste brengen; - g e o u t r e e r d, overdreven,
bovenmatig; - à outrance (spr. oetrans') tot het
uiterste.
Outremer, n. fr. (spr. oetremèr) z. v. a. u 1 t r am a r ij n (z. ald.).
Ouvert, ouverture, z. ond. o u v r e e r e n.
Ouvrage, n. fr. (spr. oewráázj' ; van 't mid. lat.
operagium, van 't lat. operdri, arbeiden) arbeid,
werk; - ouvrier, m. (spr. oewri-é; lat. operar s) handwerker, handwerksman, werkman,
daglooner; - pl. ouvriers (spr. oewri-é) werklieden, de handwerkende klasse.
ouvreeren, fr. (ouvrir, spr. oever-; provenc.
obrir, ubrir, oud-it. oprire, oudfr. aovrir, auvrvr,
provenc. adubrir, als 't ware van lat. ad-deoperire
V. de-operire, openen, ontblooten, nw. prov.
durbir) openen, ontsluiten, onthullen, openslaan, openbreken, openleggen; aanvangen, op
de baan brengen, voorstellen (een gevoelen
enz.) ; - ouvert, adj. (spr. oewèr) geopend, open;
openhartig, vrijmoedig; openlijk, openbaar; ouvertement, adv. (spr. oewert'máh) openhartig,
ronduit, onbewimpeld; - ouverture (spr. oewertuur') f. openlegging, verklaring; aanvang, inleiding; Muz. openingsstuk, aanvangs- of inleidingsspel van eerre opera, een concert enz.
Ovaal, ovarium, enz. z. ond. ovum.
Ovatie (spr. t=ts) f. lat. (ovatio) kleine triumf
of zegevierende intocht bij de oude Romeinen,
waarbij de veldheer niet op eenen wagen, maar te
voet of te paard zijnen intocht hield, en in plaats
van eenen os, een schaap (ovis) offerde ; lui
-druchtig
huldebetoon eener menigte.
Overland-mail, eng. (spr. Overleed-meel) overland-post, brievenpost van Britsch-Indië, die
deels over land naar Europa gebracht wordt;
vgl. mail 2);
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Overman, m. eng. (spr. -men) hoofdman,
voorman; - overproduction, f. eng. (spr. -duksjén) overmatige p r o d u c t i e (z. ald.), die
niet met de behoefte overeenstemt.
ovum, n. (pl. ova) lat. ei; vandaar : ab ovo,
a a n v a n g e n, van het ei, d. i. van het begin
of den eersten oorsprong eener zaak aanvangen; - ab ovo usque ad mala, sprw.: van het ei
tot de appelen of het ooft, d. i. van het begin
tot het einde (ontleend aan de oud-rom. maaltijden, die gewoonlijk met eieren begonnen en
met ooft eindigden) ; - ovaal, adj. nw. lat.
eirond, eivormig, langwerpig rond of langrond;
- het ovaal, eirond, vaak met de ellips vereenzelvigd; - ovarium, n. eierstok, pl. ovaria, of
ovarién, eierstokken bij de dieren; bij de planten de vruchtbeginsels, het benedenste deel van
de stampertjes, welke de eitjes en later, bij verkregen rijpheid, de zaden bevatten; - ovariférisch, adj. nw. lat. een eierstok dragende ; ovarísme, n. stelling, welke al de bewerktuigde
wezens uit een ei doet voortkomen; - ovarist,
m. aanhanger van dat stelsel; - ovar itis, f. (fr.
ovarite) ontsteking aan den eierstok; - ovatus, a,
um, lat. Bot. eivormig; - ovatifolisch, adj. met
ovale bladeren; - ovato-oblong, barb. lat. meer
langwerpig dan eirond; - oveolieten, z. o v u 1 i et e n; - oviferiseh, adj. eieren dragende of inhoudende; - oviform, adj. eivormig; - ovipáren, n.
pl. lat. eierleggenden, dieren, die zich door eieren
voortplanten; - ovipárisch, adj. eierleggend; oviparísme, n. ovipariteit, f. nw. lat. natuur der
eierleggende dieren; - ovivórisch, adj. eieretend;
- ovoidisch, adj. eivormig; - ovologie, f. leer der
eieren; - ovovipáren, n. pl. dieren, wier eieren
in het moederlijf uitkomen, of die uit eieren
levend geboren worden; - ovulieten, m. pl. ver
eierslakken; - ovilum, n. eitje, ook de-stend
naam voor een soort eivormig suppositorium
(zetkaarsje).
Ow., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Richard Owen, (gest. 1892).
Owenísme, n. stelsel van verbroedering, van
samenwerking, uitgedacht door Robert 0 w e n,
hetwelk berust op de gemeenschap van den arbeid en zijne producten; - Owenist, m. aanhanger van dat stelsel.
Ox, m. eng. os; in de beurstaal z. v. a. h a u ss i e r; - oxtaileoup, f. eng. (spr. oksteelsoep, v.
ox, os, tail, staart en soup, soep) ossestaartsoep.
Oxacidum, n. lat. gr. Chem. verbinding der
zuurstof met een enkelvoudig lichaam; - oxaethyl-acetanïlide, n. p h e n a c i t i e, z. a. ;- oxalidéén, pl zuringplanten, zuringsoorten;- oxalis, f.
gr. zuringklaver, z u r k e 1; - o. acetosélla, gewone zuring; - oxaalzuur, of lat. acidum oxalicum, n. zuringzuur ; - oxalàten, n. pl. Chem.
zuringzure zouten; - oxalideén, pl. zuringachtige
planten; - oxaliet, n. uit zuringzuur ijzeroxydul
en water bestaand mineraal, ook humboldtiet;
- oxalisch, adj. zuringzuur; - oxallum, n. zuringzout, dubbel zuringzuur kali.
Oxálme, m. fr. zoutazijn; met zout bezwangerde wijn (munia acida).
Oxenaar, m, barg. horloge.
-
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1
Oxhoofd,z.okshoofd.
Oxonïa, f. lat. Oxford (eene stad in Engeland).
Oxy, gr. (oxys = scherp, zuur), voorvoegsel,
vooral in scheikundige verbindingen gebruikt,
dat zuurstofhoudend beteekent.
oxyacanthi f olius, a, um, lat. Bot. hagedoornbladerig; — oxyacanthoïdes, Bot. hagedoornachtig.
Oxyaphie, f. gr. (v. oxys, scherp; zuur enz.,
en háptein, aanvatten, aanraken) scherp gevoelvermogen, fijn gevoel; — oxyacetyleen, n. samenvoeging van 1,7 volume deelen zuurstof en
1 acetyleen; de vlam hiervan is zeer schitterend
en intens heet; — o. brander, brander, geschikt
voor de vlam van oxyacetyleen; — oxychloriden, pl. verbindingen van metaaloxyden met
chloorverbindingen; — oxycrocéum- pleister, f.
(van krókos, lat. crocus, saffraan) zure saffraanpleister; — oxide, n. Chem. zuurstofverbinding,
verbinding van een lichaam met de zuurstof;
inz. de met zuren zouten vormende verbindingen
van een metaal met zuurstof; in engeren zin:
de zuurstofverbindingen der enkelvoudige stof
-fenz.vaproxyd,itegns.m
oxydul of protoxyde; — oxydeeren,
gr.-lat. (oxydã re) en oxygeneeren, verzuren, met
zuurstof verbinden, — oxydábel of oxydeerbaar,
adj. met zuurstof te verbinden; — oxydabiliteit, f.
het vermogen tot verbinding met de zuurstof; —
oxydàse, f. e n z y m e, dat de vrije zuurstof
der lucht op gemakkelijk oxydeerbare lichamen
overbrengt; — oxydatie (spr. t=ts) of oxydeering,
•xygenitie (spr. t^ ts) of oxygeneering, f. verzuring, verkalking, verbranding, het verbinden
met zuurstof; — oxydehydraat, n. verbinding van
een oxyde metwater; — oxydiíl, of protoxyde,
n. zuurstofverbindingen met geringer hoeveelheid zuurstof dan in het oxyde; — oxyduleeren, tot op den staat van oxydul met zuur
verbinden; — oxydercéa of oxydorcéa, n. pl.-stof
gr. (van dérkein, zien) Med. middelen tot ver
gezicht; — oxyderkie of oxydor--sterkingvah
kie, f. scherpzichtigheid; — oxykoié, f. het te gevoelige gehoor; — oxygála, n. zure melk; — oxygárum, zuringsaus ; — oxygenlum, oxygeen, n.
zuurstof, zuurverwekkende stof, het hoofdbestanddeel der lucht, in 1774 door Priestly ontdekt - oxygeneeren, enz., z. v. a. o x y d e e r e n enz. (z. boven); — oxygeusie, f. zieke
verhoogd smaakvermogen; — oxygoon, m.-lijk
thorn. spitshoek, spitshoekige figuur; — oxygoon
of oxygónisch, adj. spitshoekig; — oxyaphie, f.
bovenmatige verfijning van het gevoel of den
tastzin; — oxykraat, n. (vgl. k r a s i s enz.) azijnwater, een mengsel van azijn en water; — oxykrateeren, met azijnwater wasschen; — oxyligniet
n., zeer werkzame springstof, waarvan vloei
lucht een bestanddeel is; — oxymél, n. gr.-bare
lat. honigazijn, azijnmede; — oxymel squilliticum
of scilliticum, zeelookzuurhonig; — oxyméter, m.
gr. zuurmeter; — oxymóron, n. (van mórós, a, en,
dom, onnoozel) Log. scherpzinnige onzin, spitsvondige of scherpzinnige gedachte, die eene
schijnbare tegenstrijdigheid bevat (b. V. een
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stomme kreet, een luid geheim, rijke armoede en
dgl.) een met onbehaaglijken woordentooi voor
verzoek; — oxymuriaticus, geoxydeerd-gedran
zoutzuur, chloorhoudend, met chloor verbonden; — oxynitron, n. salpeterzuur; — oxynosèma,
n. oxynusie, f. acute ziekte ; — oxyopie, f. (van
opiein, zien) scherpzichtigheid; Med. oogziekte,
waarbij men in het donker of bij zwak licht beter
ziet dan bij klaren dag; — oxyosphrasie, f. (vgl.
o s p h r a s i e) te scherpe reuk, te sterk reukvermogen; — oxypathie, f. Med. chronische zuur
ontstaan door de niet uitscheiding-vergiftn,
van in 't lichaam aanwezige onverbrandbare
zuren, sterke graad van a c i d a t i e het woord
is door prof. Stoeltzner uitgedacht); — oxyphlegmasie, f. hevige, snelle ontsteking; — oxyphonie,
f. schelle stem; — oxyregmie, f. Med. zure oprisping, maagzuur; — oxyrrhodine, f. rozenazijn; —
oxyrrhtnchen, pl. eig. spitssnavels, kegelvormige,
langwerpige, spitse belemnieten (z. ald.); —
oxysaechárum, n. azijnsuiker, een mengsel van
suiker en azijn; — ox'tès, f. zure toestand, verzuring; — oxythymie, f. opvliegendheid, driftig gestel; — oxythymisch, adj. driftig, opvliegend; — oxytoneeren (gr. oxyfonein) Gram. een lettergreep, inz. de laatste van een woord, met den
hoogen of scherpen toon (a c u t u s) uitspreken;
— oxytönon, n. Bot. klaproos, roode korenbloem;
Gram. woord met het hoofdaccent op de laatste
lettergreep; — oxyüris, f. spitsstaart, een soort
draadwormen, die, wanneer ze zich in den aars
nestelen, een hevig jeuken en branden veroorzaken.
Oyster, f. eng. (vgl. osírea) oester: — oy4terhouse (spr. hods) ot oystershop (spr. sjóp), n.
oesterhuis, oesterwinkel.
Ozwna, f. gr. (ozaina) Med. kwaadaardige
slechtriekende neuszweer.
Ozelot, z. o c e 1 o t.
Ozokeriet, n. gr. (v. ódzein, rieken, en kérós,
was ; eig. reukwas, wegens den aangenamen
geur) aardwas, een in Moldavië, Galicië enz.
voorkomend, bij 65_800 C. smeltend, uit verscheiden koolstofverbindingen bestaand mineraal, waaruit eene witte, op was gelijkende stof
(cerasine) verkregen wordt.
Ozon, n. of ozone, f. gr. (van ódzein, rieken,
stinken) de in 1840 door Schónbein te Bazel ontdekte modificatie van zuurstof, een door inwerking van electrische vonken of vochtig phosphor veroorzaakte allotropische toestand van
de zuurstof, waarin deze zich onderscheidt door
eigenaardigen reuk, sterker oxydatievermogen
enz.; in de lucht is ozon steeds aanwezig;
— ozonatef r, m. ontsmetter door middel van
ozon; — ozoniseeren (spr. s=z), (zuurstof) in
ozon veranderen; — ozonométer, m. meter voor
het ozongehalte der lucht, met joodkalium gedrenkt papier, dat door ozon blauwgekleurd
wordt; — ozonophoren, pl. ozondragers, naam,
die wel aan de roode bloedlichaampjes gegeven
wordt; — ozophillon, n. gr. Bot. reukblad,
stinkblad, een struikgewas in Guyana.
v
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P. als getalteeken: gr. 'ir = 80, ,n = 80,000; –
lat. P. = 400; – P., lat. afkorting voor Publius;
ook voor pars, pater, patres, patriae, pius, ponIt/ex,
ex, populus, post, pridie; – P., fr. afkorting
voor pied, voet, pouce, duim, père, vader; ook
Kmt. voor protêt, protesté; – met het teeken %,
als 5 p. %, cinq pour cent, vijf per cent; – p., Muz.
it. afkorting voor piano, zacht; op recepten p =
pugillus; – P. (in almanakken) = paarden
– p° = primo, de eerste der maand; –-markt;
p. of pag. = pagina; – P. A. = propriété assurée,
fr. verzekerd eigendom; – p. a. op-adressen van
brieven = par ami, fr. met vriend; – p. a. =
prima, beste soort; ook per adres; ook pro anno,
'S jaars; – Pa. = Pennsylvanië in Noord-Amerika; – P. A. C. I. = propriété assurée contre incendie, fr. eigendom tegen brand gewaarborgd; –
p. aeq. = partes aequales, gelijke deelen; – Part.
of Partic. = particula of participium, z. onder
part; – Pass. = passivum; – P. C. =
patres conscripti, beschreven vaders (oud-rom.
senatoren); – p. c. = pro cent, z. onder c e n t 1),
ook par couvert, z. e o u v e r t, en pour condo"ance, voor rouwbeklag; – p. compl. = par complaisance, z. onder complaisant; –p. d =
per deliquium, z. ond. d e 1 i q u e s c e e r e n;
ook = pro deo, om niet, gratis; – p. e. of p. ex. =
par exemple, fr. of per exemplum, lat. bij voorbeeld; – p. expr., z. per expressum; – Petr. =
Petrus (de algemeene zendbrief in den bijbel); –
p. 1. =- pour f éliciter, om geluk te wenschen; ook
op ingesloten brieven = par faveur, uit gunst; –
P. I. a. /., z. ond. p a s t o r; – p. /. v. = pour
faire visite, z. ond. v i s i t e; – P. G. = protestantsche godsdienst; – p. g. = it. per governo,
tot nanicht, tot richtsnoer; – Phil. D. = philosophfae doctor, doctor in de wijsbegeerte; – P. K.,
paardekracht; 736 W a t t z. a. ; – P. K. U., paar
– P. ka. of kal. = pridie kalendas,-dekrachtu;
den dag voor de kalenders, z. c a 1 e n d a e;
P. L. = pastor loci of poëta laureatus; – pl.
plaat; – pl. of plur. = pluralis, meervoud;
P. M. = pro meinoria, z. meinoria; – p. m. =
pagina mea of pondus medicinale; – p. m. =
pour mille, fr. of pro mille, lat. per duizend; –

p. n. of P. N. = pro notitia; – P. 0. of p. o. (voor
naamteekeningen) = per order, op last van; –

p. o. = par occasion, fr. of per occasiónem, lat.
met gelegenheid; – P. 0. P. printing out paper,
d. i. copiëerpapier (in de photographie); – Pont.
-Max. = Pontifex Maximus; – P. P. = pater
patrfae, vader des vaderlands ; z. ook praemissis
etc. ond. p r ae m i t t e e r e n; – P. P. (voor
naamteekeningen) = lat. per procurationem, uit
volmacht, als gevolmachtigde; (op adressen) =
eng. post paid, vrachtvrij, franco; – p. p. = piu
piano, it. zachter; – p. p. c. = pour prendre congé,
z. e o in g é; – P. P. 0. = professor publicus ordinarius; – p. p. p. = pianissimo, it. zeer zacht;
fr. voor protesté, geprotesteerd; – p. ptr. =

praeter propter; – P. R. = populus romànus, lat.
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het rom. volk; – P. R. A. = eng. President (of
the) Royal Academy, voorzitter der koninklijke
academie ; – prae f . = prae f atio, voorrede ; –
praes. = praesens, tegenwoordig; – P. R. C. _
post Roman conditam, lat. na de bouwing van
Rome; – Pred. = predikant of (het boek genaamd) prediker ; – Prof. = p r o f e s s o r; –
prov. = provincie; ook: provisioneel, voorloopig,
tijdelijk; – P. R. S. = eng. President (of the)
Royal Society, voorzitter van het koninklijk genootschap; – p. r. v. = pour rendre visite, z. ond.
v i s i t e; – pr. c. = pro cura; – pr. lig. act. =
pro ligatura actorum, z. ond. 1 i g e e r e n; – praet.
= praeteritum; – publ. = publice of publicus
etc. ; – pule. = pulvis, poeder; – P. S., z. p o s tscr i ptum; –ps. = psalm; –p. t. z. pro
tempore, ond. t e m p u s; ook voor post trinitdtis,
na het feest der heilige Drieëenheid, of voor
pleno titulo, of praemísso titulo, de volle titel
wonde hier ingevoegd, bijgedacht enz.. Chemische teekens zijn: P. = phosphorus, phosphor; –
Pb = plumbum, lood; – Pd = palladium; – Pe =
pelopium; – Pt = platina. – P. als muntteeken

voor Oostenrijk: Praag; voor Frankrijk: Dijon;
voor Polen (voorheen) : Posen; voor Portugal:
Porto; voor den Kerk. Staat: Perugia.
Paaigemént, n. (fr. payement, v. 't mid. lat.
pagamentum, z. p a g a m e n t) betaling, betalingstermijn (p a a i), betaaldag; inz. klein
geld tot volmaking eener som, pasmunt.
Paal, m. afstandsmaat in 0.Indië : op Java =
1507 meters (20 minuten gaans) op Sumatra
= 1852 m.
Paamyliién, f. pl. feesten ter eere van P a a m y 1 e s, v. s. de P r i a p u s der Egyptenaren;
v. and. een der namen van 0 s i r is ; bij die
feesten droeg men een zeer oneerbaar beeld van
de godheid in processie rond.
Paan, m. (fr. pagne, portug. pa(n)no, uit lat.
pannus) stuk lijnwaad dat de Negerinnen bij
wijze van rok om haar onderlijf slaan.
Paander, f. (fr. panier, spr. panfee) mand.
f o, nw. hoogd. p f a f f e,
Paap, m. (oudd. phaffo,
v. 't lat. papa, z. ald.), eig. vader, vroeger een
eerenaam der geestelijken, inz. in de gr. Kerk,
vroeger ook in de latijnsche, later als verachtelijk
scheldwoord gebruikt voor de R. Kath. in het
algemeen en als zoodanig verkort van p a a pschen of papisten.
Paatwerk, n. (van het nederd. palen, voor
planten) in Sleeswijk een soort levende haag ter
afpaling van landerijen.
pabulum, n. lat. (v. pasti, weiden) voeding,
voedsel, voeder; – pabulum vitae, n. lat. Med.
levensvoeding, oneig. voor lucht; – pabnlator,
m., pl. pabulatóren, voederhaalders, z. v. a.
f o u r a g e u r s; monnikensecte der 3de eeuw,
die in de bosschen en woestijnen een bijna dierlijk leven leidden en zich enkel de schaamdeelen
bedekten.
Paea of paka, m. (port. en brazil. ; in andere
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gedeelten van Z.Amerika pak of pug geheeten,
nw. lat. Cavia paca) gevlekt halfkonijntje of varkenskoM]n, van het geslacht der s c a v i e n.
Pacanvellen, n. pl. Kmt. gevlekte wezelsvellen
uit Brazilië.
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si fik
ik oosjén) Stille of Groote Oceaan; vandaar
Pacific-railway (spr. réelwee) of Pacific, noordamerikaansche spoorweg, die de kusten van
den Stillen Oceaan met die van den Atlantischen
verbindt.

Paeaacas, m. palmsapsuiker van de PhilippijnPacinisehe lichaampjes, n. pl. (naar den ital.
she eilanden.
geneesheer P a c i n i zoo geheeten) mikrosko

-

Patie,
f. later lat. (pacatio, v. pacáre, tot pisch waarneembare, in het gansche lichaam
a^c
vrede brengen, bevredigen, van pax, gerit. voorkomende lichaampjes van de grootte van
path, vrede) bevrediging, vredestichting; – pa- gierstkorrels.
motor, m. lat. vredemaker, vredestichter, rustPaeinotti- Gramme anker, n. El. ringvormig
hersteller.
dynamoanker, dat een constanten stroom geeft.
Pasco, m. it. (van het duitsche p a k, p a c k)
paeisceeren, lat. (pacisci) een vergelijk treffen,
Kmt. goederen-pak, baal met koopwaren, een verzoenen, vrede maken, zich wederzijds verbandel ingepakte waren; ook eene voormalige staan; – paeiseénten, m. pl. of de paeisceerende
graanmaat van verschillende grootte.
partijen, de verzoenende, twist vereffenende parPace, f. eng. (spr. pees; fr. pas, lat. passus) tijen, vredesluiters.
schrede, pas; als maat = 2 1/2 eng. voet = 0,762
Packet-boat, f. eng. (spr. pékkítboot; vgl.
M., in de sporttaal: snelheid, gang; vandaar het p a k e t) postschip, vaartuig, dat tot overww. pasen, (spr. peessen) gangmaken, d. i. brenging van personen, brieven en goederen
voorrijden bij een wedstrijd; – pacer, pacemaker, op bepaalde dagen van de eene haven naar
m. (spr. peesmeeker), gangmaker.
de andere vaart.
pace tua, paeem, z. ond. p a x.
Packfong, z. p a k f o n g.
Paeha, z. p a s j a.
Paco of pako, m. ook paso-kameel, m. (pePachacamac, m. naam van het Opperwezen ruaansch paca) een schaap in Peru, eene soort
in Peru; zijn voornaamste tempel stond in een van 1 a m a (z. aid.), dat veel op de v i g o gdal bij Lima.
n e of den schaapskameel gelijkt, met eene
Pachométer, m. gr. (v. páchos, n. dikte, voortreffelijke, fijne wol, p a c o-h a a r of
pachys, dik, dicht) diktemeter, werktuig om de v i g o g n e-w o 1, die in Engeland als kamdikte van een belegd spiegelglas te meten; – of kaardwol verwerkt wordt.
paehymmie, f. (van haima, bloed) Med. verPacotille, f. fr. (spr. –tíélj' ; verkiw. v. paquei,
dikking van het bloed, dikbloedigheid; – pa- z. pakket) reisgoed, bagage, inz. z. v.
ehywmisch, adj. dikbloedig; – pachyblepharon, a. p o r t a g e.
n. en paehyblepharósis, f. ooglidverdikking, eeltPactblus, m. lat. (gr. Paktólos; vgl. M i d a s)
achtige vergroeiing of ontaarding der ooglidran- rivier van Lydië, vermaard door het goudden; – paehyeholie, f. galverdikking; – pachy- zand, dat hare bedding bevatte; oneig. de
chymie, f. sappenverdikking; – pachyderma of bron van rijkdommen; a 1 h e t g o u d v a n
pachydérmen, n. pl. N. H. eig. dikhuidige dieren, d e n P a c t o 1 u s, al de schatten der aarde;
die zoogdieren, welke meer dan twee teenen of – Pactólus tibi /laat, moge er een Pactolus voor
hoeven aan eiken voet hebben, veelhoevigen, vloeien.
b. v. olifanten, zwijnen enz. ; – pachydérmisch,
Pactum, of pact, n. (lat. pactum, eig. pantic.
adj. dikhuidig; – pachymenie, f. (van hymen, v. pacisci, z. p a c i s c e e r e n) pl. pasta of
vlies) verdikking der vliezen; – pachyntika, n. pacten, verdrag, vergelijk, afspraak, overeen pl. verdikkende geneesmiddelen; – pachystachys, komst; ook verbond, verbintenis; – ex pacto,
Bot. met dikke aren; – pachytes, f. dikte, opge- zooals het verdrag luidt, volgens overeenkomst;
zetheid, eeltachtige misvorming der ooglid- – ex pasco et convento, volgens verdrag en afranden; – pachyterlum, n. voorwereldlijke zoog- spraak; – pactum acquisitiónis of acquisitivum,
diersoort, welker overgebleven gebeente men in koopverdrag, verwervingsverdrag; – p. addicBrazilië vindt; – pachytroop, m. toestel aan ( tiónis in diem, verdrag, waarbij bepaald wordt,
magneto-elektrische machines, waardoor de dat een koopverdrag nietig zal zijn, wanneer
elektrische stroom veelvuldig gewonden spiralen binnen een bepaalden tijd den verkoopar meer
moet doorloopen.
V
mocht geboden worden; – p. adjéctum, bijverPacificale, n. nw. lat. (v. pact f ficus, vrede drag; – p. anlichrelicum, verdrag, waardoor aan
stichtend, v. pax, gerit. pacis, vrede; eig. het den schuldeischer op pand het gebruik der
vredeaanbrengende) voorwerp ter bewaring van verpande zaak in plaats van de renten wordt
heilige zaken, b. v. de hostie-vaas in de R. Kath. ' vergund; – p. con f raternitátis, erfverbroedering,
kerk; – pacificeeren, lat. (pact f icare) bevredigen, erfvereeniging; – p. conjugum of conjugale, ook
den vrede herstellen, oneenigheden of twisten p. dotale of pacts dotalia, pl. huwelijksverdrag;
bijleggen, stillen, verzoenen, tot vergelijk bren- – p. de quota litis, verdrag over het evenredig
gen; – pacificator, lat. of fr. pacificateur, m. aandeel in de bestreden zaak, waardoor zich
vredestichter, bemiddelaar, verzoener; – pad- een advocaat voor het geval, dat hij het proces
Ocdtle (spr. t = ts), f. (lat. paci f icatio) vrede- wint, een gedeelte van het voorwerp, waarover
stichting, herstelling van den vrede, vereffening, de strijd loopt, als honorarium laat beloven; –
bijlegging, bevrediging; verdrag, vredesonder- p. de re communi non dividénda, verdrag omhandeling; – !111e-Oeean, m. eng. (spr. pés- trent de ondeelbaarheid van een gemeen goed; –
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p. de retroëméndo, verdrag, waarbij de verkooper pá, heerschee, en sjah, koning; vgl. p a s j a)

zich verbindt, de verkochte zaak terug te koopen; - p. de retroénde, verdrag, waardoor
de kooper zich verbindt, den verkooper de
verkochte zaak weder te verkoopes; - p.
dilatonum, verdrag, waarbij uitstel verleend
wordt; - p. dotale, z. p. c o n j u g u m; - p.
f amiliae, huiselijk-, familie-verdrag; - p. f eudàle,
leenverdrag; - p. hereditarium, erfverdrag; p. juris hypothecae, verdrag, waardoor een pandrecht wordt vastgesteld; - p. legitimum, wettig,
in rechten geldig verdrag; - p. moratorium,
overeenkomst omtrent uitstel; - p. nudism,
naakt d. i. niet verbindend verdrag; - p. palli,dturn of simuldtum, schijnverdrag; - p. personále,
persoonlijk (niet erfelijk) verdrag; - p. protimeséos, (v. gr. protimesis, voorrecht) vóorkoopsverdrag, d. i. zulk een waarbij aan
iemand het recht van vóorkoop eener zaak, in
geval van hare vervreemding, wordt toegekend;
- p. rcdle, zakelijk verdrag; - p. reciprócum,
wederzijdsch verdrag;- p. remissorium, afstandsverdrag, waardoor iemand geheel of gedeeltelijk
van eene vordering wordt ontheven; - p. reservdtti dominii, verdrag, waardoor de verkoopende
eigenaar zich tot op het plaatsgrijpen van deze
of gene omstandigheid tot eigendomsrecht
voorbehoudt; - p. simulalum, z. p. p a 11 i at u m; - p. subjectiónis, onderwerpingsverdrag;
- p. suecessonum, erfverdrag ten aanzien der
erfopvolging; - p. taciturn, stilzwijgend verdrag;
- p. unions protium verdrag tusschen echtlieden bij het tweede, derde enz. huwelijk,
waarbij bepaald wordt, dat de reeds aanwezige
kinderen met de nog te komen gelijk erfrecht
zullen hebben; - pacts convénta, pl. punten van
overeenkomst; - pactie (spr. t=s), f. (lat. pactio)
afspraak, overeenkomst, verdrag, vergelijk; pacteeren, nw.lat. bij verdrag of overeenkomst
bepalen; gepacteerd, adj. bij overeen
verdrag vastgesteld; g e p a c t e e r de-komstf
e o n s t i t u t i e, eene staatsregeling of grondwet, vastgesteld in overeenstemming met 's
lands vertegenwoordigers; vgl. g e o c t r o o T
-erdconstiu, r.
Padan, in Surate eene som van 1000 millioen ropijen.
Padda, m. Chin. rijstmusch (Loxia oryzivora).
Padding, n. eng. (spr. pédding) uit lompen
bereide, ongeschoren wollen stof; - paddingmachine, f. toestel tot het wasschen, stijven of
spoelen van linnen weefsels.
Paddock, m. eng. eig. padde; omheinde plaats
in dierentuinen, stoeterijen, en op wedrenterreinen voor paarden.
Paddy, 1) z. p a d i.
Paddy 2), m. spotnaam der Ieren in Enge
Amerika (bedorven uit St.-P a--landeN.
t r i c k, den beschermheilige of patroon der
Ieren).
Padeiro, m. port. (spr. ei =ee) bakker.
Pad], paddi, f. mal. rijst in de aar, zooals zij
gesneden wordt (in Ned.-Indië); vgl. b r a s.
Padisjah, m. perz. (pudisjdh, pddsjáh, bádsf áh,
V. pad, beschermer, v. 't sanskr. pati, heer, v.
;

;

eig. heer der koningen, keizer, groote heer,
sultan of groot sultan.
Padoggen, pl. russ. liever b a t o g g e n of
b a t o k k e n (z. het laatste woord).
Padre, it. (lat. pater) vader; - padre noW.e,
heldenvader, edele vader (als tooneelrol, fr.
père noble); - padrone, m. it. (lat. patrónus,
z. p a t r o o n) heer, meester, gebieder; scheepsbevelhebber, schipper, kapitein; begunstiger,
beschermer.
Padri, padrie, m. mal. (v. port. padre, lat.
pater) geestelijke, priester (in Ned.- Indië).
Pads, n. pl. eng. (spr. peds) dames-overschoenen.
Paduànen, m. pl. naam van zekere onechte medailles der oudheid, kunstig nagemaakt
door eersen graveur van Padua.
Paeán, Pwón, m. gr. (Paián, Paiàn) Myth.
de arts der goden; bijnaam van. Apollo, als god
der geneeskunst; - paean, ook: loflied op Apollo;
in 't alg. een plechtig veelstemmig gezang, zegelied, jubellied; - paeónisehe kunst, geneeskunst.
Paedagoog, m. gr. (paidagógos, v. pais, paidós,
kind, knaap, en agein, voeren, leiden) kinderleidsman, -bestuurder, -opziener, -opvoeder; paedagogáreh, m. opziener over de opvoeding; paedagogiek, f. opvoedingsleer of -wetenschap,
opvoedingskunde; - pwdagogieus, m. weten
gevormd pedagoog, geleerd op--schapelijk
voeder; opvoedkundige; - pwdagógiseh, adj.
opvoedkundig, tot de opvoeding behoorende; paedagogische geschriften, opvoed
kundige werken, opvoedingsboeken; - psedagoglum, n. (lat. van 't gr. paidagogeion) huis
van opvoeding, opvoedingsgesticht; - paedagogist, m. kweekeling daarin; - paedanehóne, f.
(vgl. a n c h o n e) gr. Med. kwaadaardige
keelontsteking van kinderen; - peedarthroe ee,
f. ontsteking en opvolgende verzwering der
beenderen omtrent de gewrichten bij kinderen;
- paedatrophie, f. uittering der kinderen, vooral
door darmziekten; - pwderást, m. (van eraan,
liefhebben) jongensminnaar, knapenschender,
sodomiet; - paederastie, f. jongensschenderij,
jongelingsonteering, schandelijke vereeniging
van mannen, onnatuurlijke ontucht, sodomie terij ; - pwdeuterium, n. (gr. paideutërion, van
paideuein, opvoeden, vormen) jongensschool,
kloosterschool; - pwdeutiek, pwdeutika, f. door
P y t h a g o r a s zoo geheeten onderricht in de
deugdenleer; - paedeutiseh, adj. deugdbevorderend; dienstig tot verbetering en deugd; paediàter, m. kinderarts; - pediatriek, pwdiatrika, f. kindergeneeskunde; - pediktérus, m.
geelzucht der kinderen; - pwdiométer, m. Med.
(v. paidion, kindje, verklw. van pais) kindermeter, balans ter bepaling van het gewicht, de
lengte en de grootte van het hoofd der pasgeborenen (door Dr. Siebold uitgevonden); pa diotheologie, f. bewijs voor Gods bestaan uit
de kinderwereld;- pwdobaptisme, n. kinderdoop;
- paedologie, f. studie van den aard, de ziekten,
en de opvoeding van kinderen; - pwdonoom,
m. opziener van knapen; - paedophilos, m. kin-
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dervriend; - pwdophlebotomie, f. het aderlaten
der kinderen; - pwdopaeie, f. het kindertelen; pwdostathmium, n. kinderweegschaal; - paedothysie, f. offering der kinderen; - paedotribie, f.
kunst om kinderen bezig te houden; - pwdotrophie, f. kinderverpleging, het grootbrengen
der kinderen.
Pwgnia, n. pl. gr. (paígnia, van den sing.
paígnion, spel, scherts) kleine, lichte, boertige
lyrische gedichten, o. a. van Ausonius.
Paennla of penvla, f. lat. regen- of wintermantel, reisrok bij de Romeinen.
Pwon, m. z. v. a. p w a n, z. ald. ; Poët.
danser, een versvoet of liever een oratorische voet met 3 korte lettergrepen en eene
lange, van vier verschillende gedaanten, nl..
lste peon: — ^, 2de paeon : ,-- — --- ^,
3de pwon : -- v — ^--, 4de peon: `- —.
Paeonie, f. gr. Bot. p e o n i e, pioen,
pinksterroos, koningsroos, een bekend tuingewas, oorspr. uit P w o n i ë in 't oude Macedonië; - paeoni f lorus, a, um, Bot. pioenbloemig.
Pxtak, pl. pxtaki, russ. (v. piitj, vijf) russ.
muntstukvan5 kopeken.
Poeterik, m. russ. (van pátj, vijf; vgl. p a tak)
russ. gewicht = 1/8 p o e d of 5 russ. ponden =
2,047 K.G.

Pafferik, barg. m. vuurwapen, revolver.
Paga, f. it. (van 't mid.lat. en it. pagare,
provenc. pagar, payer, fr. payer, betalen, dat
van 't lat. pacàre, bevredigen, afkomt; vgl.
p a c a t i e) loon, bezoldiging; afrekeningboek, betaal- of loonboek in vele werkhuizen
enz. ; - pagamént, n. mid.lat. (pagaménium)
mengmetaal; ongemunt zilver; gestempeld
geld in 't alg., inz. klein geld; Kmt. betaal
betaling; ook betalingstermijn,-geldn,r
p a a i e m e n t, fr. payement, (spr. pel'mán);
- pagarés, pl. sp. schuldbrieven, obligatiën.
Pagaai, f. Mar. korte riem, met eene kruk
tot handvat, waarmede de Indianen hunne
prauwen voortbewegen en waarvan men zich
ook wel op de oorlogssloepen bedient; - pagaaien, met eene pagaai roeien.
Pagadet, f. soort van duif; - pagadetterig, onwel, niet opgeruimd.
Pagamént, z. ond. p a g a.
Paganaliën, n. pl. lat. (paganalia, van pages,
streek, dorp) landelijke feesten, dorpsfeesten;
inz. die, welke bij de oude Romeinen op den
24sten Januari gevierd werden; - paganisme,
n. nw. lat. (van pagánus, pl. pagàni, oorspr.
dorpsbewoners, landlieden, later heidenen, omdat het heidendom zich het langst op het land
staande hield) heidendom; - paganist, m. ongeloovige; ook in den mond der rechtgeloovigen,
de niet confessioneele ; - paganiseeren, hei
maken, door het heidendom misvormen-densch
of verontreinigen.
Pagat, pagaat, z. ond. t a r o k.
Page, 1) m. fr. (spr. paan' ; mid.lat. pagius,
it. paggio, longobardisch pahis, pais, dienaar;
van 't gr. pais, verklw. paidion, knaap; vgl.
het deensch pog, eng. boy, knaap) edelknaap,
hofjonker, jongmensch van adel ter bediening
-
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van vorstelijke personen; ook japonhouder van
gummi, om op te schorten.
Page, 2) f. fr. (vgl. p a g i n a) bladzijde, z.
metteur en pages, mise en pages,
(ond. mise) en f a u s s e-page.
Pagger, m. mal. (pagar) en jay. (pager) heining,
haag, heg, scheidsmuur, omtuining (in Ned.Indië); - pagger koffie f., in de dorpen geteelde.
koffie, tegenover de plantagekoffie.
Pagina, f. lat. afgek. pag. of p., zijde, blad
pl. Bot. vlakten,.-zijde,blant;pg
zijden; - pagineeren, nw.lat. de bladzijden met
volgnummers merken; - pagina mea, op mijne
bladzijde, d. i. op de zooveelste bladzijde mijner
uitgaaf, der voor mij liggende editie (bij citaten);
- paginàtie (spr. t = ts) f. nummering der blad
paginatuur, f. volgorde der bladzijden.-zijden;
Pagliaeeio of pagliazzo, m. it. z. b a j a z z o.
Pagne, f. fr. (spr. panj') p a a n, het katoenen
schort der Negers in Guynea en Senegambië,
ook als ruilmiddel gebruikt.
Pagóde, f. (hindost. en perz. boet-kadah, v.
't perz. boet, afgod, afgodsbeeld, en kadah, huis,
tempel) afgodstempel in Indië en China; afgodsbeeld; kleine figuur met. beweegbaar hoofd;
ook indische goudmunt van verschillende waarde = f 4 tot f 4,80; halve- en kwart-pagodes,
oost-indische zilvermunten = 2 en 1 gulden
waarde; - pagodiet, n. of pagodine, f. chineesche
speksteen, beeldsteen, z. v. a. a g a 1 m a t olith.
Pagomantie (spr. t=ls) waarzeggerij door
indompeling in water.
Pagoplexie, f. gr. (van pagos, m. ijs, vorst)
Med. bevangenheid, verlamming door koude.
Pabarnik, m. rom. kamerdienaar.
Pahi, f. mal. bittertje.
Pal, z. phai-noeng.
Paillard, m. fr. (spr. paljá r, v. fr. paille, stroo;
eig. stroobed) hoereerder; - paillardeeren, hoereeren; - paillardeering of fr. paillardise, f. hoererij.
Paille, f. fr. (spr. pall ; provenc. palha, it.
paglia, v. 't lat. paléa, kaf, stroo) stroo; pailles, f. pl. kleine, langwerpige, vierkante goud of zilverreepjes tot soldeeren; hamerslag, schilfers; - paille-geel of enkel paille, stroogeel,
strookleurig, bleekgeel; - paillásse, f. (spr.
paljáss') stroozak, bultzak, stroomatras; hoer;
ook m. p a 1 j a s, hansworst; - paillasson, m.
(spr. paljassón) strooien dekmat voor tuinbedden enz. ; venstermat; - paillessons, pl. (spr.
paljesón) grove stroohoeden; - paillet, m. (spr.

pal jé) bleekert, bleekroode wijn, inz. uit Provence; - paillette, f. (spr. paljèl') gebrek in
diamanten; - paillettes, f. pl. (spr. pal' ett' ;
verklw. van paille) schilfers, goudloovertjes; pailleux, adj. (spr. paljéu) leiachtig, schieferhoudend; - paillon, n. (spr. paljdh) glansblaadje,
foelie (onder de gezette edelsteenen).
Painl), n. (eig. m.) fr. (spr. pen; van lat. panfis)
brood, b. v. pain de ménage (spr. menaazj')
huisbakken brood; - pain d'épices (spr. d)
peperkoek, kruidkoek; - pain de luxe, zeer fijn
gebakken brood; ook een als farce bereid gerecht in den vorm van een brood.
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Palmmon, m. gr. (Palaímón) Myth. zeegod,
Pain$), (spr. peen), eng. pijn; - pain-ex-peller,
die den zeevarenden gunstig was, bij de Roeng. prjnuitdrijver, wrijfmiddel tegen jicht.

Paine, panha, f. port. brazilliaansch katoen.
Painoeng, z. p h a i-n o e n g.
pair, adj. fr. (spr. pèr; lat. par) gelijk;
even; - pair et impair (spr. -e e'pér) of pair ou
:non (spr. -oe non) even of oneven, z. v. a. lat.
.par et impar (z. par) ; - au pair (spr. o pèr) z. v. a.
het it. al pari, z. ond. p a r i.
Pair, m. fr. (spr. pèr), eng. peer (spr. pier;
van het lat. par, gehit. paris, gelijk) pl. pairs
;(lat. pares), eng. peers, d. i. eig. gelijken: aartsbisschoppen, hertogen, graven of baronnen
enz., die oorspr. als onmiddellijke kroonvasallen, daarna als medeleden van het hoogste
gerechtshof, in rang en voorrechten elkander
gelijk zijn; gelijke rijksraden, leden van het
Hoogerhuis in Engeland of der voormalige Eer
kamer (pairskamer) in Frankrijk; - pairie,-ste
f. fr. of peerage, eng. (spr. pieridzj') pairschap,
waardigheid en het lichaam der pairs; - peeress,
f. eng. (spr. pierès) gemalin van een pair.
Pais, m. (fr. paix, lat. pax) vrede; - patsible,
adj. fr. (spr. pèzíébl') vreedzaam, rustig, vrede
-lievnd.
Paixhans, m. fr. (spr. pézàn) soort van lange
80ponds mortieren met kogelvormige kamers,
naar den uitvinder, den franschen marineoverste Paixhans, zoo geheeten.
Pajás, pajázzo, z. b a j a z z o.
Pajók, n. russ. (geschr. pajek, verklw. van
pai, deel, aandeel) maandelijksche meelmaat
(ration) van een soldaat = 2 t s j e t w erik.
Pájong, f. mal. zonnescherm, parasol; ook
regenscherm en als rangkenteeken in gebruik.
Pajonisme, n. leer van de genade Gods jegens
de uitverkorenen, zoo geheeten naar den verdediger daarvan, den franschen gereformeerden
godgeleerde Claudius P a j o n.
Paka, z. paca.
Pákan, n. het vel van den canadeeschen wezel.
Pakeau, n. mal. pak kleeren.
Paket, z. pakket.
Pakfong, n. witkoper, nieuw-zilver, een
chineesch wit, smedig metaalmengsel, bestaande
uit koper, zink, ijzer en nikkel, z. v. a. a rgentaan.
Pakket, n. (het naast van 't fr. paquet, it.
pachétto, pacco, deze echter van het duitsche
p a k, p a c k, oudn. baggi, last) pakje, bundel;
- pakketboot, z. p a c k e t-bo a t; - pakket
posterijen, die met de-post,f.diealngr
verzending van kleine pakjes belast is.
Pako, z. pa c o.
Pala, f. mal. muskaatnoot, ook de foelie
daarvan.
Palabber, m. sp. (palabra, woord; vgl. p a1 a v e r) mondgesprek, onderhandeling (op de
kust van Guinea).
Paladijn, m. (van 't mid.lat. palatinus, pl.
palatini, d. i. palatfi optimátes, heeren van het
paleis of hof) ridder uit het gevolg van Karel
den Grooten, hofridder; oneig. dapper en hof
ook dolend ridder, avonturier. -felijkhd;
,
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meinen P o r t u m n u s; ook soort langstaartkreeften.
Palmodox e, f. gr. (van palaiós, a, ón, oud)
oudgeloovigheid; - palmographie, f. kennis van
de schrijfkunst en het schrift der Ouden; palmográphi€sch, adj. de oude schrijfkunst betreffende ; - palwoloog, m. oudgeloovige, aanhanger van het oude geloof; - palwologen, pl.
de laatste vorstenfamilie uit het oostromeinsche of byzantijnsche rijk; - palwologie, f.
oude leer, in tegenst. met n e o 1 o g i e; oud
beschrijving-heidkun;palmotgrhie,f.
van de fossiele overblijfsels der voorwereld; palaeontologie, f. kennis, wetenschap van de
voorwereldlijke organismen en hunne fossiele
overblijfselen; - palacontologisch, adj. die wetenschap betreffende; - palseophrón, m. oudgezinde, oudgeloovige; - palaeophytologie, f. leer
van de fossiele plantenoverblijfselen der voorwereld; - palaeotherlon, n., pl. pa1a otherién,
voorwereldlijke diersoort, die het midden houdt
tusschen de tapir en den neushoorn; - pa1a ottpen, pl. z. v. a. incunabelen (z. ald.);
- palaeozóon, n. voorwereldlijk dier: - paleeozblseh, adj. deze dieren betreffende; in de
geologie : overblijfselen der oudste dierwereld
bevattende;pahnozoische formaties,
pl. z.v.a. primaire formaties (de archaeische, silurische, devonische, steenkolenen permische formaties); - palwozodlogie, f.
dierkunde der voorwereld.
Palmste, f. gr. (palaisté, vlakke hand) handbreed, oudgr. lengtemaat.
Palaestina, n. (gr. Palaistinë, hebr. P'lescheth,
naar de Philistijnen genoemd, die een groot
deel van het land bezaten) het Beloofde Land,
het land der Hebreeën, Kanaän.
Palwstra, f. lat. (palaestra, v. 't gr. palaistra,
van palaistes, worstelaar, palaiein, worstelen)
worstelschool, kampplaats, vechtplaats bij de
oude Grieken en Romeinen; - paleestriek,
palwstrika, f. vechtkunst, worstel-, kamp
ook z. v. a. gymnastiek; - palses--kunst;
triet, m. leerling in 't worstelen, worstelaar;
palaestrisehe oefeningen, oefeningen in de p a l ae s t r a, worstelen, wedloopen, schijfwerpen enz. ; - palmstrophJlax,
m. wachter van de kampplaats.
Palais, n. fr. (spr. palè; v. lat. palatium) paleis, vorstelijke woning, prachtig gebouw; ook
een hoogere rechterlijke autoriteit in het oude
Frankrijk; - Palais Royal, n. (spr. -roajaal) koninklijk paleis, thans een met tuinen en galerijen
omgeven paleis te Parijs.
Palamédes, m. zoon van Nauplius, koning
van Eubcea, bekend door den haat, die tusschen hem en Ulysses bestond; - palamedlsehe
letters, naam, dien men aan de 8 gr. letters

^1, W, ^, i9,, q, x, (p, (ë, ó, dz, th, x, ph, ch, ps

geeft, omdat men meent, dat Palamedes die
gedurende het beleg van Troje heeft uitgevonden.
Palainn n, m. pl. gr. (sing. palamnaios,
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moordenaar; kwelgeest) onheilstichtende godheden bij de Ouden.
Palamont, f. turksch. zeker confituur.
Palanehe, f. fr. (spr. palánsj') grove stof uit
wol en linnengaren voor voering, matrozenmantels enz.
Paldnder, m. (it. palándra) plat vaartuig,
bombardeergaljoot.
Palankijn, z. palanquin.
Palánque, f. fr. (spr. paláik' ; turk. palankah,
V. 't hoog. palánk, p 1 a n k) verschansing
van paalwerk.
Palanquin of palankjjn, m. port. (fr. en eng.
palanquin, hindost. pálki, in de telingische
taal, die men in het land van Madras spreekt,
pallakk, in de kawitaal op Java palangkan)
oost-indisch draagbed, draagzetel, draagstoel.
Palatalen of palatinen, z. ond. palatum.
Palatin, m. of palatine, f. fr. (la palatine, van
palatin, paltsisch, omdat men wil, dat deze
dracht uit de Palts naar Frankrijk is gekomen)
pelskraag, halskraag, halsstrook of halsbekleeding der dames.
Palatinen, z. ond. palatum.
Palatinus, m. lat. (scil. tollis of mons) palatijnsche heuvel of berg te Rome, waar het eerst
gebouwd is ; later daarop de keizerlijke burg,
palatium (vgl. paleis); - palatinus,
m. nw.lat. (scil. comes, z. ald. ; v. palatium =
palts, paleis) paltsgraaf; koninklijke grootgraaf
of onderkoning in Hongarije; - Palatinaat, n.
de Palts, het Paltsgraafschap.
Palatnó, ook p o 1 o t n ó, n. russ. linnen,
lijnwaad.
palatum, n. lat. verhemelte; - ad palatum,
naar den smaak; naar den mond (praten); palatum durum of ossèum, hard of beenig; -p.
mobile of nolle, zacht verhemelte; - palatum
arti f iciàle, n. lat. Med. kunstverhemelte ; palatum fissum, gespleten verhemelte, wolfsmull; - palatalen of palatlnen, f. pl. nw.lat.
(palatinae, scil. litterae) verhemelteletters; palatief, adj. nw.lat. welsmakend.
Palaver, (van 't port. palavra, spr. palabra,
f. het woord, v. 't lat. parabola, gr. parabolë,
gelijkenis, mid.lat. spreuk, gezegde, woord) ver
Negers tot godsdienstige ver-zamelptsdr
rechtszittingen; vgl. p a--richtngeof
1 a b b e r.
Priam, m. it. z. v. a. p a 1 e i s.
Paleo, m. it. stellage; inz. (p. scenico) tooneel.
paleacéus, a, um, lat. (vgl. p a i 11 e) Bot.
strooachtig, vlokkig.
Pale-ale, n. (spr. peel-eel) eng. bleekbier,
soort eng. bier, dat licht van kleur is. Zie a a 1.
paieeren, glad maken, opschikken, optooien,
z. v. a. poleereii, z. a.
Palefrenier, m. fr.(spr. paal' f re-njé) stalknecht,
p a 1 f r e n i e r; - palefroi, m. (spr. paal' f roa)
staatsiepaard, paradepaard, ook damespaard.
Paleis, n. (fr. palais; van 't lat. palatium,
oorspr. naam van een heuvel van het oude
Rome, waarop de woning der keizers stond)
groot, prachtig woonhuis, vorstenwoning, burcht,
kit, praalgebouw; z. p a l-a i s.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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Palaphdtus novus, eig. nieuwe of andere
P a 1 e p h a t u s, d. i. sprookjesopdisscher,
wonderverhaler, naar den gr. schrijver van
dien naam, die een boek vol ongelooflijke zaken schreef.
Pales, f. rom. Myth. herdergodin, godin van
de veeteelt en den landbouw; haar jaarlijksch
feest heette palilla of palil ën, n. pl. ; - Pales,
f. Astron. in 1857 door Goldschmidt ontdekte
asteroide.
Palesteel, m. (oudfr. palesteau) manteltje, lap;
herald. streep in het schild, ook tournooikraag
genoemd.
paléstrisch, de kampspelen betreffende.
Palét, n. (fr. palette, it. paletta, van het lat.
pala, spade, schop) verfbordje der schilders;
de mannen van 't palet, de schilders;
dat stuk verraadt het palet, de
kleurmenging is gebrekkig; f. kaatsplank (fr.
palet).

Paletot of palletot, f. (eig. m. ; spr. ,pa-l'tó;
oudfr. palletoc, sp. paletoque, overrok zonder
mouwen) wijde, laag neerhangende overrok
voor mannen, die als een zak of overtrek de
gestalte en houding geheel verbergt (sedert
1838 in zwang gekomen).
Palfrenier, z. p a l e f r e n i e r.
Pali, n. (sanskr. páli, d. i. maat, maatstaf,
de maataangevende taal) heilige taal van VoorIndië, in welke de heilige boeken van den
godsdienst van Boeddha geschreven zijn, eene
taal, die door zachtere uitspraak, afkorting, ver
vormen enz. uit het sanskriet is-mengidr
ontstaan.
Palificàt (spr. t = ts), f. nw.lat. (van 'tilat.
palus, paal) heiwerk, 't heien, het inrammen
der palen om op te bouwen; bevestiging van
den grond door paalwerk.
Palikári's of palikáren, m. pl. (nw.gr. pallikari, pallëkári, j ongmens ch, jongeling in de
volle kracht des levens, jonge held, dappere)
onregelmatige troepen, vrijwillige soldaten
(Armatolen, Klephten) bij de Nieuw-Grieken.
Palilia, z. ond. Pales.
Palillo, m. sp. (spr. palíeljo) stokje; tandenstoker; ook z. v. a. banderilla.
Palillogie, f. gr. (van palin, terug, wederom,
en légein, spreken, logos, woord) Log. woord
aan het einde en het begin der zin-heraling
ook a n t i b a c c h i--deln;paimbhus,
u s, m. gr. Poët. drielettergrepige versvoet,
die uit twee lange syllaben en een korte bestaat
(- - ^), b. v. p r a a l z u c h t i g, het tegengest. van b a c c h i u s; - palimpsést(us), m.
(d. i. eig. weder opgekrabd, van psáein, krabben, schaven) z. v. a. codex rescríptus, z. c od e x; - palindrómos, m. (lat. versus cancrinus)
k r e e f t d i c h t (z. aid.) ;- palindroom, n.
woordraadsel over een woord, dat voor- en
achterwaarts gelezen eene verschillende beteekenis heeft, b. v. neger. regen, room,
m o o r enz. ; - palindromie, f. Med. z. v. a.
r e c i d i v e (z. aid.); - palingamie, f. het
hertrouwen; - palingenesie, f. wedergeboorte,
wedervoortbrenging of hervorming, omvor-
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ming, het verkrijgen eener nieuwe gestalte,
zooals b. v. met de rupsen plaats heeft; — palingeneseeren, wedergeboren worden; — palingraphie, f. wederdruk, door Camphausen te
Keulen gedane uitvinding om houtsneden,
kopergravuren en dgl. getrouw op steen over
te brengen, zonder dat het oorspronkelijke daardoor lijdt; — palinodie, f. gezangherhaling;
tegenzang, herhaling van een vroeger gezang-;
Jur. herroeping van datgene, wat men smadelijk
van iemand gesproken of geschreven heeft; —
actio ad palinodiam, lat. eisch tot vormelijke
herroeping eener beleediging enz. ; — palinodeeren, nw.lat. herhalen; herroepen, terugnemen; — palintokie, f. gr. teruggaaf van rente
na woekerwinst.
Pallnurus, Palinuur, m. stuurman van neas,
die door den god van den slaap in zee geworpen
werd en na vele dagen zwemmens aan eene kaap
der Tyrrheensche zee te land kwam, waar hij
door de inwoners werd gedood. Op bevel der godspraak werd er een grafsteen voor hem opgericht en de kaap kreeg zijn naam; fig. stuur
ervaren staatsman.
-man,
Palissáde, f. fr., ook palisade, f. (provenc. pallissada, paliza, it. palizzata, palizzo, mid. lat.
palissata, palitium, paalwerk, van 't lat. pales,
paal) schanspaal; — pl. palissáden of pallisáden,
schanspalen, paalwerk, boom- of paalheg; —
palissadeeren (fr. palissader) met schanspalen
voorzien, met paalwerk insluiten, afpalen.
Palisay-waren, pl. pottenbakkerswaren van
of in de manier van den leemvormer en glas
-schilderBnaPsy(150-9).
Palita, f. mal. lamp.
Palixánder- of palissander-hout (soms ver
polisander- of polysan--basterdo
d e r - hout) purperhout, violethout, een vigolblauw hout uit Guyana, dat in de lucht van
kleur verandert en tot fijn schrijn-, ingelegd
werk enz. gebruikt wordt.
Paljas, z. b a j a z z o.
Pall., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor P. S. Pallas (gest. 1811).
Palla, f. lat. lang overkleed der aanzienlijke
vrouwen in het oude Rome ; — palla corporális,
f. eig. lichaamsmantel of -hulsel, een altaar- of
kelkdoek, offerdoek in de R. Kath. kerk, die
het altaar en den kelk bedekt.
Pallas, f. gr. Myth., ook A t h é n e, z. v. a.
M i n e r v a bij de Romeinen, godin van de wijsheid, de schoone kunsten, de dapperheid en het
krijgsbeleid enz. ; — Pallas, f. eene door 01 b e r s
te Bremen in 1802 ontdekte kleine planeet; —
palladium, n. gr. (palladion) eig. fabelachtig Pallasbeeld, waarvan het lot der stad Troje afhing,
die men nl. voor onneembaar hield, zoolang zij
dit zorgvuldig bewaarde heiligdom bezat; vandaar in 't alg. beschermend voorwerp, beschut
heiligdom, beschermgod; fig. privilegiën-tend
eener stad, grondwet van eenen staat enz. ; — ook
een metaal, in 1803 door Wollaston in het platina ontdekt, dat veel overeenkomst met dit laatste heeft.
Pallas, hoogd. pállaseh, m. (oudfr. palache en
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palanche, it. palascio, poolsch palasz, russ. palásch, serv. pálosch, van 't hong. pallos, spr.
pallosj) lang slagzwaard der ruiterij.
Palliatie, palliatief, z. ond. p a 11 i u m.
Palliditeit, f. nw. lat. (van 't lat. pallidus, a,
um, bleek, v. pallére, bleek zijn) bleekheid; vgl.
pa11or.
Pallikáren, z. p a l i k a r i' s.
Pallissade, z. palissade.
Pallium, ri. lat. (v. palla, z. aid.) in 't alg. hulsel, bedekking, gewaad; mantel, in de oudheid
inz. het grieksche overkleed, in tegenstelling van
de romeinsche toga; bisschopsband, sedert de
Ode eeuw door de rom. keizers aan de hooge bisschoppen als teeken hunner geestelijke macht
gegeven; — pallium carilátis, mantel der christelijke liefde; — palliàtie (spr. t=ts) f. nw lat. bemanteling, omhulling; verzachting, verschooning, bewimpeling; oppervlakkige genezing; —
palliatief, n. nw. lat. (van 't lat. palliàtus, a, um,
met eenen mantel bekleed, bemanteld) bemantelend middel, omhullingsmiddel, schijn- of ver
voor eenen tijd lang; middel-zachtingsmdel
van uitstel, van vertraging, hulp voor het oogenblik, pijnstillend middel zonder geneeskracht
enz. ; — palliatieve kuur, f. geneeswijze, die niet
tegen de ziekte zelve, maar tegen hare verschijnselen (symptomen) is gericht; in tegenstelling met r a d i c ale k u u r; — palliátus,
a, um, eig. met een pallium omhangen of bedekt,
vandaar: palliatum negotium, bedrijf, dat voor
zoover de zaak betreft verboden, maar volgens
den vorm geoorloofd is.
Pall-mall, n. eng. (spr. pel-mei; oudfr. palemail
it. pallamaglio, v. palla, bal, en maglio, fr. en
provenc. mail, eng. mall, v. 't lat. malléus, hamer,
kolf) z. v. a. malie-spel (z. m a i 1), kolfspel, baanbalspel; ook maliebaan, baan tot balslaan; vandaar de naam eener a 11 e e of straat, b. v. te
Londen, te Altona, waar het in p a 11 m a i 11 e,
f. (spr. palmálj') verbasterd is.
Pallor, m. lat. (v. pallére, bleek zijn) bleekheid, doodsbleekte, het verbleeken.
Palm, f. lat. (palma) 1) palmboom, een talrijk
geslacht van boomen in Azië enz., die takken
noch twijgen hebben en alleen aan den top bladeren en vruchten dragen; ook z. v. a. palmtak,
als zegeteeken en als zinnebeeld van den vrede;
2) vlakke hand (lat. palma, gr. palámé); 3) span,
eene it., sp. en port. lengtemaat (palmo); nederl.
lengtemaat =/ ro e 1 of meter, een d e c i m e t e r, afk. dM. ; — palmo de craveiro, m. eene
port. lengtemaat = 0,22 M. ; — palma Christi, f.
wonderboom; palm a-Christi - olie,f.z.
v. a. R i c i n u s - olie ; — palmárum, (eig. genit. pl. van palma; dies of Dominica palmarum,
de palmdag) Palmzondag, zondag vóor Paschen,
op welken voor Jezus, bij zijne intrede in Jeruzalem, palmtakken op den weg gestrooid werden; — palmacieten, m. pl. lat. gr. versteende
palmstammen; — palmarium, n. lat. zegeloon;
geschenk aan een advocaat na een gewonnen
proces; — palmarósa-olie, f. aetherische olie uit de
bladeren van Pelargonium radula; — palmatus,
a, um, lat. Bot. handvormig; — palmestrie, f.
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nw. lat. z. V. a. chiromantie (z. ald.) ; —
palmétten, f. pl. fr. Arch. op palmbladen gelijkende sieraden aan gr. zuilen; — palmiet, n.
palmmeel, palmmerg; — palmi f olius, a, um, palmbladerig; — palmïpes, m. rom. lengtemaat =
1 1/4 rom. voet; — palmipédes, f. pl. lat. (v. palmipes, breedvoetig) N. H. zwemvogels ; — palmine,
f. kunstmatig vet uit. ricinus-olie, door salpeterigzuur bereid; — palmitine, f. Chem. vast vet
voor kaarsen uit palmolie; plantenboter: — palmolie, palmwal of palmboter, olie en was, die door
koking en persing uit de vruchten van verschillende palmsoorten, inz. uit de kokosnoten gewonnen en voor kaarsen, zeep enz. wordt gebruikt.
Palmer, m. barg. soldaat; — palmegoore, barg.
koloniaal.
Palmos, m. gr. (palmós, v. pallein, zwaaien,
springen) Med. het slaan, kloppen, inz. hartklopping, polsslag; ook: het jonassen; — palmoskopie,
f. beschouwing van den polsslag of de voorzegging daaruit.
Palmseet, m. aangename, zoete wijn (s e c t,
z. ald.) van het Canarische eiland P a 1 m a.
Palmwas, z. ond. p a 1 m.
Paloloworm, m. worm in de wateren van Oceanië, die zich vermenigvuldigt door stukken af te
scheiden.
Palomantie, (spr. t=ts) f. gr. (van pálos, lot, v.
pállein, zwaaien) z. v. a. k 1 e r o m a n t i e.
Palembélla, f. it. (kleine) duif.
paloteeren, fr. (paloter, v. oudfr. palot, spade,
V. lat. pala, spade, schop) met de spade op een
akker voren trekken of uitgraven.
palpabel, lat. (van palpáre, betasten, aanraken) of palpable, adj. fr. tastbaar, grijpbaar,
voelbaar, handtastelijk; duidelijk, zonneklaar,
licht begrijpelijk, doodeenvoudig; — palpabilitelt, f. nw. lat. grijpbaarheid, tastbaarheid, voelbaarheid, handtastelijkheid; zonneklaarheid; —
palpàtie (spr. 1-1s) f. (lat. palpatio) het bevoelen,
betasten, streelen; — palpen, pl. (fr. palpe) voel-

draden, voelhorens der insecten; — palpeeren
(lat. palpàre) zacht aanraken, betasten, streelen.
palpebraal, adj. lat. tot de oogleden (palpebrae) behoorende ; — palpebreeren (lat. palpebráre)
de oogleden snel bewegen, blikkeren; — palpebràtie (spr. t=ts) f. (palpebratio) het blikkeren
der oogen.
palpeeren, z. ond. p a 1 p a b e 1.
palpiteeren, lat. (palpítáre) slaan, kloppen,
trillen; — palpitatie (spr. tie=tsie) f. het kloppen,
slaan, hartklopping, polsslag, ledentrilling.
Palts of Paltz, f. (hoogd. Pf alz; v. 't lat.
palatium, mid. lat. palantia, oudd. phalanza, palenze = p a 1 e i s, z. ald.) weleer slot, kasteel,
paleis, inz. keizerlijk paleis, waarin een p a 1 t sg r a a f als rechter en opperambtenaar regeerde;
ook het daartoe behoorende, onder den keizer
staande gebied, vandaar nog de P a l t s aan
den Rijn, de O p p e r p a l t s in Beieren enz.
Paludaméntum, n. lat. overkleed, mantel,
inz. krijgs-, veldmantel; keizersmantel.
Paludier, m. fr. (spr. paluudjé) zee-zoutzieder,
zoutboer op de westkust van Frankrijk.

PAN.

paludosus, palustris, lat. Bot. moerassig, moe

oorspronkelijk in moerassen groei--rasbewond,
ende.
Pambióma, n. gr. (van pan, alles, en bioen, bezielen) algemeen levensbeginsel.
Paméla, f. heldin der deugd, naar den zoo geheeten roman van den Engelschman Richardson; ook naam voor een hoedje.
Pamor, n., jay. (= mengijzer, wor = vermengd) soort ijzer in 0. Indië, verkregen door
licht en donker gekleurde ijzersoorten dooreen
te smeden, z. v. a. wootz, z. a., waarvan de
gedamasceerde krissen gemaakt worden.
Pampa, f. pl. pampa's, peruaansch (pampa,
vlakte, vrij veld) groote grasvlakten in zuidelijk
Z. Amerika; — pampéiro, m. port. of pampéro,
sp. koude, hevige zuidenwind, die over de vlakten van Paraguay enz. heenstrijkt.
Pamphilos, gr. mansn.: de algeliefde; — pamphilus, m. (fr. pamphile) zeker kaartspel,
in 't welk de klaverenboer den naam van
p a m p h i 1 u s draagt en bijzondere voorrechten heeft.
Pamphlét, n. eng. en fr. (oud-eng. pamflet,
pam f filet, v. 't oudfr. palme- f ueillel, handblad,
blad, dat men licht in de hand houdt, v. 't oudfr.
palme, nu paume, vlakke hand, lat. palms,
(z. p a 1 m 2), en 't oudfr. f ueillel, nu f euillel,
• blad, verkiw. v. f ueil, m. nu . f euille, f. v. 't lat.
f olium, pl. f olia,. blad, of het is de naam van een
in de Middeleeuwen bekend werkje Pamflet,
verkleiningsvorm van Pamphilus (vgl.lEsopet
van sopus), vlugschrift, klein geschrift, inz.
politiek of polemisch geschrift, ook met den bijzondere bedoelingvan een beleedigenden inhoud;
blauwboekje, schotschrift; — pamphletier (spr.
—f le-tjé) of pamphletist, m. schrijver van vlugschriften, van blauwboekjes; smaad- of schotschriftschrijver.
Pamplegie, f. gr. (van pan, al, geheel, en plègé,
slag) Med. algemeene beroerte, algemeene ver
-laming.
Dampoesjes, pl. (v. jay. parapoes, korte laarzen, hooge schoenen) Mar. soort van schoenen
van zeildoek.
Pan, 1) m. in vele slavonische talen, inz. in
't poolsch: heer.
Pan, 2) m. gr. Myth. veld- en herdersgod, de
god der herders en kudden enz., zoon van Hermes en eene nimf; hij had bokspooten en twee
horens en was over 't gansche lijf ruig behaard; —
pansfluit, f. ook syrinx en p a g a g é n of 1 u i t, herdersfluit, veldfluit, zevenmondig riet,
een blaasinstrument, uit zeven trapsgewijze afnemende, naast elkander verbonden pijpen sa
panische schrik, m. of paniek, f.-mengstld;—
(fr. panique, terreur panique, eng. panic) plotseling, blind alarm, plotselinge, maar onnoodige of
ongegronde schrik, algemeene, onnoodige ontsteltenis, naar Pan genoemd, dien men in de
oudheid als de oorzaak er van beschouwde ; als
beursterm : plotselinge daling van alle staatspapieren en fondsen, een algemeene schok van het
krediet; — panophobie, f. Med. het schrikken in
den slaap, in den droom.

.
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Pánabad, m. perz. zilvermunt = ^/ 2 k r a n
(z. aid.).
Panacëa, f. lat., of fr. panace (van 't gr.
pan-dkeia, van pan, al, en akein, genezen) algemeen geneesmiddel, universeele artsenij, wondermiddel; Myth. alheelster, godin der genezing,
eene dochter van Esculaap; — panacèa mercurialis, z. v. a. k a 1 o m e 1; — panax of panaxplant, heelkruid, z. o p o p a n a x en l a z e rkruid.
Panache, m. fr. (spr. panásj, sp. penacho, it.
pennácchio, van 't lat. penna, veder) vederbos,.
helmbos, pluimbos; — panaché, n. (spr. panasjé)
eig. vederachtig, bont gestreept, geschakeerd;
allerlei veelkleurig ijs als confituur; — panacheeren, verdeeling der stemmen over verschillende
lijsten, een recht, dat een keizer heeft bij het li
stelsel Neufschatel; — panachure, f. gestreepte
kleuring, kleurmenging.
Panachia, z. P a n a g a.
Panáden, f. fr. (van 't lat. panfis, brood)
broodsoep, inz. vleeschnat of bouillon met geraspt brood; — panadèro, sp. bakker.
Panaga, Panachia, f. naam, dien bij de nieuwe
Grieken de moeder van Jezus draagt; ook de
naam eener ceremonie der grieksche monniken,
waarbij zij een stuk brood in naam der
Maagd inzegenen en het onder elkander aan het
einde van den maaltijd verdeelen.
Panama(-hoed), m. stroohoed in Z. Amerika,
uit bladeren eener soort Ludovica palmata ver
panama's, pl. halfwollen stoffen met-vardig;—
driedraadsch katoenen ketting en dubbelen wollen inslag.
panamerikaansch, adj. nw. lat. (v. gr. pan, al)

PANDORA.

Pancratium, lat. of pankratlon (spr. t= ts),
gr. n. (van pan, al, en kratós, kracht, geweld) gezamenlijke, algemeene strijd, wedstrijd met alle
lichaamskrachten en kampmiddelen, eene strijd
bij de oude Grieken, die het worstelen-oefnig
en den vuistkamp vereenigde en alle lichaamskrachten vorderde; ook uit vele raderen en veeren bestaande machine, waarvan het eerste rad
door een gewicht in beweging gebracht wordt, tot
opheldering van vele waarheden, die op tijd en
krachtuitsparing betrekking hebben; — pankratiást, m. (gr. pankratiastés) alstrijder, vechter
in het p a n k r a t i o n; heldhaftig ridder; —
Pankratius, n. mansn.: algeweldige. St. Pankratius is een der 3 ijsheiligen, zijn dag is 12 Mei.
Pancreas, z. p a n k r e a s.
Panda, m. kattebeer of waschbeer in den Himalaya (Ailurus relulgens).
Pandaemonïum, n. gr. (vgl. d a e m o n) alge
tempel voor daemons of halve goden; ook-men
gezamenlijke booze geesten of duivelen, rijk van
den satan.
Pandan(g), m. mal. moeraspalm.
Pandarulu, n. roem. krijgslied.
Pandékten, pl. gr. (v. pandéktés, alomvattend,
van pan, al, en déchesthai, opnemen) eig. alom
boeken, het gezamenlijke rom. recht,-vatend
eene uit 50 boeken bestaande verzameling van
rechtsbeginselen, die onder Justinianus in 't jaar
530 kracht van wet kregen; afgekort #, welke
zonderlinge verkorting uit de grieksche aan
onkunde der afschrijvers-vangsletr7do
ontstaan is (volgens anderen is zij voortgesproten
uit de met een dwarsstreepje voorziene D., d. i.
Digesta); z. ook d i g e s t a en corpus juris; —

geheel Amerika betreffende.
pandektïst, m. pandektenkenner, pandektenPanaricium, n. lat. (bedorven uit paronychium, leeraar.
z. p a r o n y c h i e; fr. panaris) vinger- of napandémiscb, adj. gr. (pandemics, on, van pan,
gelzweer, fijt.
al, en démos, volk) het gansche volk betreffende,

Panathenwen, n. pl. gr. (pan-athënaia) volksfeesten der Atheners ter eere van A t h e n e
gevierd.
Panai, z. ond. p a n a c e a.
Panax-gom, z. o p o p a n a x.
Pancake, f. eng. (spr. penkeek) pannekoek.
Paneárpum, n. of pancárpus, m. gevecht van
allerlei dieren, dat de romeinsche keizers tot ver
-makvnhet
volk deden plaats hebben.
Paneárte, f. fr. (mid. lat. pancharta, van gr.
pan, al, en lat. charta, gr. chartes, z. c h a r t a)
aanplakbiljet, plakkaat; bordpapieren omslag;
groote, uitslaande lijst van artikelen, tarief.
Paneg sila, skr. „de vijf geboden" der Boeddhisten.
Paneatántra, n. Ski. „de vijf boeken", ver
indische dierfabels, vol arische-zamelingv
levenswijsheid.
Panehrèstrum, n. gr. (van pan, al, en chrèstós,
on, bruikbaar) Med. alhelpend, ten minste veelhelpend geneesmiddel, vgl. p a n a c e a; — panchrëstisch, adj. alhelpend, algenezend.
Panchymagóga, n. pl. gr. Med. afvoerende
middelen voor alle kwade vochten bij de Ouden;
— panchymagógum minerale, n. z. V. a. k a 1 o mel.

algemeen, overal verbreid, b. v. p a n d e m i sche ziekten of kwalen, algemeene
ziekten, enz. ; — pandemie, f. Med. algemeene
volksziekte, uitgebreide epidemie; — Venus pan-

dèmos, z. Venus.
Pandiculátie, f. nw. lat. (van't lat. pandiculfti,

zich uitzetten) uitstrekking en uitzetting der
spieren van het gansche lichaam, waardoor eene
krampachtige trekking wordt veroorzaakt; het
uitrekken der leden bij koortsen.
Pandit, m. skr. geleerde, doctor.
Pandoer, m. hongaarsch soldaat te voet, in
Servië ook naam van politiedienaars (zoo geheeten, omdat zij oorspr. uit het dorp P a n d o e r en de naburige bergen in Neder-Hongarij e kwamen) ; — pandoeren, n. zeker bekend
kaartspel tusschen 3 personen; — pandoeren kling, m. gebogen hartsvanger.
Pandora, 1) f. gr. (v. pan, al, en dóron, geschenk) vr. naam: albegiftigde, Myth. schoon
meisje, kunstwerk van Hephestus, door alle goden met geschenken en bevalligheden toegerust.
Zij droeg het gansche heer der menschelijke
kwalen in een gesloten doos. E p i m e t h e u s,
door de schoonheid van het meisje bekoord,
opende het deksel, en nu vloog er allerlei ellende
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uit en verspreidde zich over de, aarde ; alleen de
h o o p bleef in de doos achter; vandaar : P a nd o r a' s doos, de bron van alle kwaad;
Astr. een in 1858 door Seark ontdekte asteroide.
Pandora 2), liever pandoera, z. m a n d o l i n e.
Paneel, n. (oudfr. pannel, pannel, eng. panel,
nw. fr. panneau, vierkante plank of steen, veld,
van pan, pand van eenen rok, vak van eenen
muur enz., V. 't lat. pannus, stuk doek, lap)
houten betimmering, beschot, wandbekleeding;
dunne plank achter eenen spiegel, schilderij;
plank, waarop een schilderstuk is gemaakt; —
paneleeren, met houten bekleeding voorzien.
paneeren, fr. (paner, van pain, = lat. panis,
brood) vleesch met beschuitkruimels bestrooien;
— pantier, m.(spr. paan'tjé) broodmeester, groot
kroon, vroeger in Frankrijk.
-oficerd
Panegyr%us, m. lat. of panegyrikos, m. gew.
panegyriek, f. gr. (van panëgyris, algemeene
volksvergadering, feestvergadering) feestrede,
voor eene volksvergadering gehouden, plechtige
lofrede, lofdicht, eereschrift; — panegtriseh, adj.
plechtig, loftuitend, op lofredenaars wijze; —
panegyríst, m. (panegyristès) lofredenaar.
Panélle, f. fr. (port. panela) ruwe, gele suiker
in schijfvormige stukken uit Z. Amerika en de
Antillen.
panem enz., z. ond. panis.
Panentijd, m. find. holt. oogsttijd van de padi
(rilst).
Panergesie, f. gr. (v. pan, al, en érgein, doen,
werken) algemeene opwekking tot verbetering;
— pangermanisme, n. streven der duitsche volken
naar een inniger vereeniging met elkander, streven
naar staatk. eenheid enz. voor alle Duitschers; —
panglossie, f. verzameling van geschriften in vele
talen; babbelzucht; — panglossus, m. alspreker,
zwetser; — Panhagla, f. de alheilige, in de grieksche Kerk: de naam der moeder van Jezus; —
panharmonikon, n. een door M a 1 z 1 te Weenen
uitgevonden muziekinstrument, dat vele blaas
zich vereenigt; — panharmo--instrume
nisch, adj. geheel en al samenstemmend, vol
harmonisch; — panhellenion, n. (vgl.-makt
H e 11 a s enz.) opperste staatsraad der NieuwGrieken; bij de oude Grieken naam van Zeus
als schutsgod van geheel Griekenland; — panhistorie, f. alweterij.
Panetier, z. ond. pane eren.
Panewoe, m. mal. inlandsch ambtenaar.
Pangéran, m. jay. hoogste eeretitel van een
regent op Java.
Panghoeloe, m. mal. mohamedaansche priester in een moskee.
Panhellenion, n. opperste gewaad bij de NieuwGrieken.
Panichida, f. pl. panichidy, russ. (uit gr. pannykiis, verlengde nachtwaak, vooravond, v. pan,
al, en nyx, nacht) zielmis, doodendienst der gr. orthodoxe Kerk; vgl. requiem en vigiliën.
Panieographie, f. lat. gr. (v. lat. panicum,
gierst, en graphein, schrijven) soort van etskunst,
waarbij de teekening op gierstvormig gekorrelde
zinken platen wordt opgedragen en dan en relict
geëtst wordt.

PANNUSd

Panicula, f. lat. Bot. pluim; — paniculatus, a,
um, Bot. pluimvormig.
Paniek, panique, terreur panique, fr. z. and.
Pan.
Panier, m. fr. (spr. paan jé) mand; ook: mandenwagen, zeker rijtuig; — panier percé, bodemloom mand; oneig. verkwister, doorbrenger.
Panieten, m. pl. versteende zeeooren.
Panini, bekend spraakkunstenschrijver van
het oud-indisch (Sanskrit), in de 4e eeuw v. Chr.
panis, m. lat. brood; vandaar : paneen et Circenses, brood en spelen (in den c i r c u s, z. aid.), de
leuze van het volk in het oude Rome ten tijde der
keizers, waarmede zij te kennen gaven, dat zij,
in 't bezit van die gaven, zich weinig om het
overige bekommerden, en dus het middel, waardoor zij door de vorsten in bedwang gehouden
werden; — de pane lucrándo, lat. om zijn brood te
verdienen, van wege de winst; — panisbrief, m.
broodbrief, verzorgingsbrief, duitsch-keizerlijke
aanbeveling om den houder van zulk eenen brief
levenslang in een klooster op te nemen; — panist,
m. nw. lat. broodeling, verzorgde provenier; —
panifieatie (spr. t =s), f. nw. lat. broodbereiding,
verandering van melige stoffen in brood, broodgisting; — panificeeren, tot brood maken.
panische schrik, z. ond. P a n.
Pankratesie, f. gr. (v. pan, al, en kratein, heerschen) alheerschappij, alleenbezit.
Pankration, pankratius enz., z. p a n c r a t i u m.
Pankras, n. gr. (van pan, al, geheel, en kreas,
vleesch, dus eig. geheel vleesch) of de pankreátische klier, f. alvleeschklier, groote maagklier,
buikspeekselklier, binnen de platen van het darm
karteldarm, tusschen de maag, de-scheilvand
groote slagader, den twaalfvingerigen darm en
de milt; — pankreatine, f. poeder, bereid uit de
alvleeschklier van varkens en kalveren, middel
ter bevordering van de spijsvertering, evenals
pankreon; — pankreátiseh, adj. de alvleeschklier
betreffende ; — pankreatalgie, f. pijn in de alvleeschklier; — pankreatemphráxis, f. overvulling
der buikspeekselklier; — pankreatitis, f. ontsteking van de alvleeschklier; — pankreatorrhagie,
f. bloedvloeiing uit de buikspeekselklier.
Panmelodion, n. gr. muziekinstrument, waarop de tonen door middel van toetsen en eenen
cylinder op metaalstaven worden voortgebracht.
pannationaal, adj. gr. lat. (v. gr. pan, al, en
lat. nalio, volk) een geheel volk betreffende.
Panne, f. fr. fluweelachtige stof uit zijde en
wol, pluisfluweel; fulp; — rester en panne, fr. blij
steken, niet voortkunnen met een schip,-ven
rijtuig, automobiel of vliegtuig.
Panneau, n. pl. panneaux, fr. (spr. pannó;
vgl. p a n e e 1) verdiepte velden aan deuren,
wanden enz.voor versieringen, opschriften en dgl.
Pannel, n. eng. (spr. pennel) z. v. a. p a n e e 1
en fr. p a n n e a u; ook lijst der gezworenen.
Pannotypie, f. (vgl. p a n n u s) photographic
op wasdoek.
pannus, m. lat. stuk doek, lap; — pannus
cutanéus, m. Med. huidvlek, honigvlek; — pannus oculi, m. lat. Med. vlek of vel op het oog; —
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panniculus, m. eig. lapje; - Med. vaste, dichte
huid; — pannosus, a, um, Bot. gelapt, pelsachtig.
Panoehie, f. lat. gr. (v. panus, gr. pènos, klierbuil) Med. liesgezwel.
Panoe, f. mal. soort p i t y r i á s i s z. a.
Panopa a, f. een in 1861 door Goldschmidt
ontdekte asteroide.
Panophobie, z. ond. P a n.
Panoplie, f. gr. (van pán, al, geheel, en hoplon,
wapentuig) volledige wapenrusting; — panophthalmitis, f. algemeene ontsteking van den oogappel; — panoptikon, gr. of panopticum, nw. lat.
n. weidsch klinkende naam van verzamelingen,
waar „alles" te zien is ; te Londen : eene inrichting, waar men allerlei verzamelingen en toestellen vindt tentoongesteld, met welker gebruik men zich door uitlegging en proeven kan
bekend maken; ook: groote collectie van wassen
beelden en groepen, inz. van beroemde en beruchte personen; — panoptisch, adj. gr. alziend; —
panoráma, n. gr. (v. pan, al, en hordn, zien) algezicht, albeschouwing, eene cirkelvormige schil
een geheelen horizon voorstelt, in-derij,
welks middelpunt de aanschouwer staat en zoo
het overzicht, b. v. over eene gansche stad,
krijgt; — panoramacámera, f. Phot. camera voor
't opnemen van vergezichten van groote breedte
en van groote groepen; — panoramagraaf, m.
door Gavard uitgevonden toestel, om deze gezichten te teekenen.
Pánoro, m. it. oude veld- of vlaktemaat in
Toscane van 144 vierkante ellen = ongeveer
49 M 2
Pansfluit, z. ond. P a n.
Panslavisme, n. (van 't gr. pan, al, en 't nw.
lat. s 1 a v i s m e, de gezamenlijke slavische natiën, het Slaven- of Slavonendom), woordelijk:
al-Slavendom, streven naar vereeniging der gezamenlijke slavische volksstammen tot een
rijk, of althans tot eene natie; — panslavist, m.
aanhanger en voorstander van dat streven; —
panslavistisch, adj. daarop betrekking hebbende.
Pansooph, m. gr. (v. pan, al, en sophós, é, on,
wijs) alwijze, alweter, algeleerde, een, die alles
verstaat; - pansophie, f. alwijsheid, algeleerdheid; waan van alles te weten; — panspermïum,
n. gr. alzaad, grondstof, oorspronkelijke of eerste
stof; — panspermie, f. (vgl. sperma) leer eener
algemeene verspreiding van de kiemen der levende wezens, volgens welke tot hunne ontwikkeling slechts eene bepaalde aanleiding
wordt vereischt; volgens Arrhenius zouden zoodoende levende . kiemen van andere hemellichamen op de aarde zijn aangeland; — panstereoráma, n. voorstelling van een voorwerp in geheel
verheven werk en in zijne ware grootte; vgl.
r e 1 i e f.
Pant, pont of poent, Chin. z. t s o e n en
tsji.
. Pantagóga, pl. gr. (v. pánta, alles, en agein,
drijven) Med. alles uitdrijvende, geheel buik zuiverende middelen.
Pantagruelisme, n. slemperij, naar Pantagruel
in Rabelais' satire.
Pantalon of pantáleon, n. groot, op het klavier
.

PANTHEÏSME.

gelijkend, vertikaal instrument, naar den uit
Pantalon Hebenstreit -vinder
(1718) genoemd.
Pantalon, m. fr. (spr. pantalón) of pantalóne,
it. (v. Pantaleone, schutspatroon der Venetianen,
dien zij bijzonder vereerden en met wiens naam
zij vaak gedoopt werden, waarom zij dan ook
den toenaam van pantalon kregen ; de naam
van den heilige is echter reeds een oudgrieksche:
Pantaleón, geheel leeuw) eig. eene maskerrol in
het ital. volksblijspel (commedia dell'arte) : eene
slimme, rijke, nu gierige, dan jaloersche, menigmaal verliefde venetiaansche koopman, doorgaans een huisvader, oud en mager, op pantoffels, die behalve hij, niemand op het tooneel
draagt; verder in het algemeen potsenmaker,
hansworst; van zijne wijde matrozen-kleederen,
de in Venetië algemeen heerschende dracht,
komt: pantalon, I. lange, wijde broek, lange
broek; — pantalonnáde, f. fr. pantalons-dans;
allerlei grappen, zotte figuren; geveinsde betuiging van vreugde of smart, veinzerij ; narrenstreek om zich uit de verlegenheid te redden.
Pantamorphie, f. gr. (pánta, alles ; vgl.
a m o r p h i e) volledig gebrek aan vorm ; —
pantaphobie, f. z. p a n t o p- h o b i e;— pantaskie, f. (vgl. a s c i i) algeheele schaduwloosheid; — pantatrophie, f. geheele a t r o p h i e
(z. aid.); — pantatypie, f. (vgl. t y p u s) verandering der voor kopergravure en lithographische persen uitgevonden graphische werken
(radeeringen, gravures, krijtteekeningen enz.)
in verheven platen voor de boekdrukpers.
Pantáno, m. it. (mid.lat. pantanum; vgl. het
eelt.-wallisch pant, holle, lage, ingezonken, omsloten plaats, eng. pond, vijver, en gr. póntos,
zee) moeras, poel; pl. pantáni, groote marschlanden en poelen in Sardinië.
panta rhéi, gr. alles stroomt, niets is bestendig,
alles verandert; woord van Heraklitus (± 500
v. Chr.).
Pantekrul, m. vlaamsch grappenverteller
(naar Pantagruel van Rabelais).
Pantelegraaf, f. gr. (vgl. t e 1 e g r a a f) door
Caselli te Florence in 1836 uitgevonden telegraaf, waardoor ook de schrifttrekken van het
opgegeven telegram, teekeningen en dgl. teruggegeven worden.
Panter, m. het panterdier of de parder (gr.
panthër, lat. panthera) roofdier in Afrika en Z. A zië,
dat op den tijger gelijkt en ook luipaard wordt
genoemd (Fells Pardus); het kleine panterdier,
z. v. a. o n e e; — panterkat, soortgelijk, kleiner,
maar wreed roofdier in Z. Amerika; - panterhaai, m. soort van haai (Squalus catulus).
Pantes, pl. schelpgeld, schelpmunt, z. v. a.
k a u r i.
Pantheisme, n. gr. (van pan, al, en theós, god),
alvergoding, wereldgod-geloof, die richting der
philosophie, volgens welke God en de wereld éen
zijn en niet tegenover elkander staan als de
schepper en het geschapene; vgl. d e i s m e; —
pantheist, m. iem. wiens godheid het heelal is, die
God en natuur voor een houdt; — pantheistisch,
adj. dat geloof betreffende; — pantheologie, f.
-
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leer van het pantheisme, algodenleer; - panthéon, n. in 't oude Rome tempel voor alle goden; later onder de pausen de kerk van de maagd
Maria en alle heiligen, ook r o t o n d a; het panthfon te Parijs, de voorm. kerk der heilige Genoveva; gedurende de Groots Revolutie en tot 1814
(ook thans weder) een eeretempel voor overleen groote en beroemde mannen, tempel der
onsterfelijken; - pantheoniseeren (spr. s=z), de
eer van het pantheon toekennen, in het p a nt ,h e o n overbrengen.
Panthère, f. (fr. pantière; van het gr. panthéra,
d. i. alvangst, v. pan, al, en théra, jacht, jachtbuit, vangst) hangnet, spiegelnet of vogelnet
met spiegels, in Italië zeer gewoon, om allerlei
vogels te vangen.
Pantin, m. fr. (spr. pantèn) bordpapieren ledepop, draadpop; ook oneig. voor een persoon.
Pantjen, m. mal. heerendienstplichtige op Java.
Pantjoeran, m. mal. bron in een bergwand.
Pantoen, n. mal. dichtvorm, waarin de 2e en
4e regel van een strophe terugkeeren in een volgende strophe; in 't alg. lied.
Pantoffel, f. halfschoen, gemakkelijke huisschoen; iron. vrouwelijk huisgezag; - pantoffelpromenade of -parade, f. wandelen van den voornamen stand op eene bepaalde plaats en een
bepaalden tijd.
Pantograaf, m. gr. (v. pan, genit. pantos, algeheel, en gráphein, schrijven enz.) eig. alteekenaar, alschrijver, teekenknaap, werktuig tot
nateekenen en verkleinen der omtrekken; pantographie, f. alschrijfkunst, kunst om met
den pantograaf te werken; - pantokratie (spr.
tie=tsie), f. gr. alheerschappij, alregeering; pantokrátisch, adj . albeheerschend, alregeerend;
- pantokrator, m. alheerscher, beheerscher van
alle dingen, Almachtige; - pantométer of
h o 1 o m é t e r, m. almeter, hoekmeter, een
werktuig om allerlei afmetingen op het veld en
aan den hemel te bepalen; - pantomime, f. (van
het gr. pantómimos, d. i. alles nabootsend) eig.
alnabootsing; het m i m e n- of gebarenspel,
gebarenspraak; ook dramatische handeling, die
alleen door gebaren wordt voorgesteld; - pantomimiek, f. gebarenkunde, kunst van de gebarenspraak of het gebarenspel, kunst om gedachten, gewaarwordingen en handelingen enkel
door gelaatstrekken en gebaren of dans, zon
woorden, weer te geven; - pantomimisch,-der
adj. . door gebaren uitgedrukt; - pantomimische
dans, pantomimisch ballet, zulk een dans of
ballet, waarin de handelingen enkel door gebaren worden uitgedrukt, gebarendans ; - pantomimiseeren, door gebaren uitdrukken; - pantomimíst of pantomimleus, m. gebarenspeler of
gebaren-tooneelspeler, die gedachten, gevoelens
en handelingen alleen door gebarenspel of dans
.zonder woorden voorstelt; - pantomorphisch,
.adj. alvormig; - pantophaag, m. (van phagein,
eten) aleter, alvraat (veelvraat); - pantophagïe,
f. genot der eetbare dingen zonder onderscheid;
- pantophobxe, f. vrees voor alles; ook watervrees; - pantosophie, z. v. a. p a n s o p h i e;pantragf 3mus, m. het tragisch voorstellen van
,
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alles, een soort pessimisme, zooals aan Hebbel
eigen was.
Pantry, f. eng. provisiekamer, vooral op een
schip.
Panurgus, m. fr. panurge (spr.- nuurzj') (van
pan-oergos, d. i. eig. alles doende of tot alles in
staat) doortrapt, geslepen persoon, schelm,
spitsboef; - panurgie, f. gr. arglistige boosheid,
schelmerij, geslepenheid; - panurgisch, adj.
arglistig, geslepen, doortrapt.
Panus, n. lat. (gr. pénos, dorisch panos) Med.
kliergezwel.
Panzootje (spr. 1=ts), f. gr. (v. pan, al, geheel,
en zoon, levend schepsel, dier) Med. algemeene
dierenziekte; - panzoötisch, adj. het gezamenlijke leven of het leven in het algemeen betreffende.
Paolo, m. it. (= Paulus) oude ital. rekenmunt,
in Toscane 27 cent, te Rome ongeveer 26 1 /2 cent
in waarde; - paolotti, m. pl. it. P a u 1 i n e n,
z. minimen.
Papa, m. lat. (ook nederl., fr., eng., hgd. in
denzelfden vorm; gr. pappas, algemeen kinderwoord, van eenen natuurklank uitgaande) vader;
z. v. a. p a u s (hoogd. pabst, fr. papa, eng. pope),
heilige vader, het geestelijk opperhoofd der R.
Kath. Kerk; ook op bisschop gelijkende drank;
- papaal, adj. pauselijk; - papaalsysteem, n.
stelsel der pauselijke opperheerschappij in de
kerk; - papaat, n. (it. papálo) pauselijke waardigheid ; geestelijke regeering van den paus als
opperhoofd der kath. Christenheid, afgescheiden van de wereldlijke macht in zijn eigen staat;
- papábel, adj. nw.lat. (papabilis) bevoegd om
tot paus gekozen te worden; - papalíni, m. pl.
it. (scil. soldati) pauselijke soldaten; - papaliteit, f. pauselijkheid, pauselijke waardigheid;
- papas, m. naam, dien vele oostersche Christenen aan hunnen priester, bisschop en patriarch
geven; opperpriester bij de Peruanen; - papísme, n. pausdom, inz. leer der R. Kath. Kerk
van den paus als stadhouder van Christus en
van zijne onfeilbaarheid; - papist, m. pausgezinde, onvoorwaardelijke aanhanger van den
paus; - papisterjj, f. blinde gehechtheid aan den
paus; - papístisch, adj. pauselijk; - papocaesarie,
pauselijke opperbeheersching, het ingrijpen van
den paus in de rechten van wereldlijke vorsten; papoláter, m. lat.-gr. pausdienaar, pausvereerder of -aanbidder; - papolatrie, f. lat.-gr. bovenmatige vereering of aanbidding van den paus;
- papomaan, m. hartstochtelijk pausvereerder;
- papomanie, hartstochtelijke pausvereering.
Papagaai, doorgaans papegaai, m. (sp. papagayo, it. papagallo, mid.lat. papagallus, provenc.
papagai, oudfr. papegai, papegaut; v. het turk.
papagáï, papagán, perz. bapgá, arab. babagá,
maleisch bayan) zeer talrijk geslacht van meestal
zeer schoone woudvogels in Azië, Afrika en
Amerika (Psitticus).
Papagállo, m. p a p a g a a i (z. aid.); ook een
zalmachtige visch, die gezouten uit New-Foundland komt.
Papagenolluit, z. v. a. p a n s f 1 u i t, z. ond.
Pan.
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Papalèthra, f. t o n s u u r bij de grieksche
geestelijken.
Papatace, m. it. (spr. -táísje) eig. zwijgvader;
goede ziel, onnoozele hals.
Papaver, f. lat. maankop, slaapbol; - papaveraeéén, pl. papaverachtige gewassen; - papaverine,
f. nw.lat. in de opium gevonden plantenbase.
Papaya, f. peruaansch, meloenvrucht; - papaya-boom, m e 1 o e n b o o m; - papayaeéén,
pl. meloenachtige gewassen.
Papefiguier, m. fr. (spr. - f ig€jé) bij Rabelais:
ketter, booswicht.
Papelard, m. fr. (spr. pap' lár) huichelaar,
schijnheilige, pilaarbijter.
Papeline, ook popeline, f. fr. halfzijden stof,
eene soort van g r o s d e T o u r s, waarbij
de inslag niet uit zijde, maar uit floretzijde of
katoen bestaat.
Papelita's, pl. sp. (v. papel, papier) papier
-sigaren,
sigaretten.
Paperassen, pl. fr. (van papier, papier) onbruikbare, beschreven papieren, scheurpapier;
- papeterie, f. papierhandel; waren van papier
en karton, papiertasch.
Paperhunt, f. eng. (spr. péeperhunt) eig. papierjacht (v. paper, papier, en hunt, jacht) ruiter
bestaande in een navolging der vos -oefnig,
waarbij een ruiter den vos voorstelt-senjacht,
en zijn spoor door papiersnippers aanwijst (hgd.
Schnitzeljacht).
Papéto, m. voormalige rekenmunt te Rome,
= 2 p a o 1 i of ongeveer 52 centen.
Paphïa, f. bijnaam van Venus, naar de stad
P a p ho s op Cyprus, waar zij haren schoon
tempel had.
-sten
Papier-Jesus, m. fr. (spr. papjé zjezu; vroeger
geheeten papier nom de Jésus, omdat het den
naam van Jezus '[J. H. S.] tot merk droeg) of
enkel aésus, papiersoort van groote afmeting,
voornamelijk gebezigd voor werken van groot
formaat en voor platen; - papier-Joseph, n. fr.
(spr. zjozé f), filtreer- of doorzijgpapier voor de
apothekers enz. ; - papier-maehé, n. (spr.
- masf é; van mácher, kauwen) eig. gekauwd papier, tot brij gestampt papier, papierdeeg, papierstof voor doozen, kistjes, poppen enz. ; papier-mécanique, machinaal-papier; - papiersans fin (spr. san fern) papier zonder einde, teekenpapier, dat per meter verkocht wordt; - papier-nautilus, z. a r g o n a u t; - papier-stramien, n. karton met gaatjes om te ,borduren; papirokratie, f. heerschappij der papiermannen,
bureaukratie.
Papilio, m. lat. vlinder, inz. dagvlinder; papilionacéus, a, um, Bot. vlindervormig; papilionaeeén, pl. N. H. vlinderbloemige planten.
Papillen, f. pl. lat. (papillae) tepelvormige,
wratachtige verhevenheden op de huid, de tong
enz., inz. borsttepels; - papilliíórm, adj. nw.lat.
wratvormig; - papilloom, f. tepelvormig gezwel;
- papilleus, adj. wratachtig, met op wratten
gelijkende hoogten bezet; - papillosus, a, um,
Bot. tepelig.
Papillon, m. fr. (spr. papi-1 jai ; v. 't lat.
papilio) vlinder, kapel, witje, inz. een dagvlin-
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der,integenst.met phalaena en sphinx;
ook wispelturig mensch ; - papillótten, f. pl.
papierrepen of -rolletjes om het haar ter krulling
in op te rollen (wegens de overeenkomst in gedaante met eenen vlinder zoo geheeten) ; - papilloteeren (fr. papilloter), het haar op zulke
rolletjes winden; ook blikkeren (van de oogen);
- g e p a p i l l o t e e r d, adj. te opgesierd, te
bloemrijk (van den stijl, van eene redevoering
enz.); Pict. met te veel verschillende lichte partijen; Typogr. gesmeerd, met dubbel en onduidelijk staande letters.
Papiniaansehe pot, sluitpot, een ijzeren pot,
in 1681 door den Franschman Papin (spr.
pape'') uitgevonden, die door een schroefdeksel
zoo nauwkeurig gesloten is, dat de waterdamp,
welke zich daarin door de hitte ontwikkelt,
geenen uitweg vindt, en men daardoor beenderen kan oplossen en tot gelei koken; ook
digestor en autoclave geheeten.
Papinianisten, m. pl. Jur. aanhangers of volgelingen van de uitspraken van den rechtsgeleerde
Papiniànus; ook juristische studenten, die in het
3de studiejaar zijn, omdat dan weleer Papinianus
verklaard werd.
Papinka, m. russ. vadertje.
Papisme, papist, papoeresarie enz. z. ond.
papa.
Papoea's, m. pl. (misschien van het maleisch
papoeah, kroes-, wolharig) kroesharigen, de bewoners van Nieuw-Guinea, en de naburige eilanden.
Papolater, papolatrie, papomanie enz. z. ond.
p a p a.
Pappus, m. lat. Bot. zaadpluis; - papposus,
a, um, Bot. van zaadpluis voorzien.
Paprika, f. hong., turksche of spaansche peper
(Capsicum annum) uit Hongarije.
papulae, f. pl. lat. Med. puistjes, blaartjes; papulëus, adj. nw.lat. puistachtig, puistig; papulosus, a, um, Bot. puistig, geblaard; met
blazige holle verhevenheden; - papaiifériseh,
adj. nw.lat. met puisten bezet.
Papusmossel, f. soort van eetbare groote
mossel, die vooral in de Middellandsche zee en
de Noordzee voorkomt.
Papyrus, m. gr. (papyros) oud-egyptisch papier, bereid uit den papyrus-struik, egypt. rietgewas; - pap yri f erus, pap yricéus, a, um, lat. Bot.
papierachtig; - papyrographie, f. beschrijving
van het papier; karton-steendruk, d. i. aanwending van kartons of bordpapieren, die met eene
soort van kleikalk overdekt zijn, in plaats van
de steenen voor den steendruk.
Paquelin, (spr. pakelèn) toestel met langdurig
de arts woekegloeiend blijvende spits, waarmee
ar
ringen wegbrandt, geheeten naar den uitvinder.
Paquet, z. pakket.
Paquitta, f. sp. (spr. pakietta) papiersigaar voor
dames.
par, 1) fr. (v. lat. per) door, uit, met, bij ; b. -r.
par couvert (spr. koewèr) door insluiting (op
brieven); - par curiosité, uit nieuwsgierigheid; par exemple (spr. -eksáhpl') bij voorbeeld; par force, met geweld; - par occasion (spr,
-kaziOn) met gelegenheid.
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par, 2) lat. gelijk; — par nobile f ratrum, z. nobile
par fratrum, ond. n o b e l; — par et impar, even
en oneven, een spel; — par ratio, f. gelijke verhouding, evenveel; Jur. gelijke grond van den wetgever of rechtsgewoonte ; van de pari passu, met
gelijken tred, met gelijke mate; — pares, pl. gelijken, even geschikten, even sterken; inz. gelijken in stand, in rang, vgl. p a i r; vandaar
judicium parfum of p a i r-g e r e c h t, dat over
de medeleden van den stand oordeelt, zoodat
de aangeklaagde alleen door zijns gelijken wordt
gevonnist; — paria (scil, vota) pl. gelijke of evenveel stemmen, stemmengelijkheid (bij verkiezingen); — panter, op gelijke wijze, gelijkmatig.
Para, m. (van 't perz. parah of pdreh, stuk)
ook ahtsjeh of atsjeh, rekenmunt in Turkije en
den Krim = 1/° piaster of ongeveer 28 / 1 cent.
pará- of voor klinkletters par-, gr. voorletter
vele samenstellingen, beteekenende-grepin
oorspr. bij, nevens, vervolgens, heen; langs,
bovenuit; vandaar inz. een gemis, iets gebrek
of verkeerds, z. v. a. ons m i s-, v e r-,-kigs
een overschrijden of overtreffen; wederstreven
of bestrijden, z. v. a. ons tegen- en we der( in dezen zin ook in fr. woorden, b. v. p a r afoudre, parap1uie enz.); eindelijk:eene
verandering, vervorming, omkeering, z. v. a.
ons om-.
paraat, lat. (paralus, a, um, van parare, bereiden, toerusten) gereed, bereid, vaardig, willig,
toegerust; — parate executie (spr. tie=tsie) Jur.
dadelijke uitvoering; — parata pecunia, baar of
gereed geld; — ad utrumque paratus, tot beide bereid, op beide voorbereid.
Parabaan-zuur, n. Chem. zuur, dat zich uit
het met salpeterzuur verwarmde piszuur ontwikkelt, ontdekt door Wóhler en Liebig.
Parabasis of parabáse, f. gr. (v. parabaínein,
daarnevens gaan, overschrijden) Log. het overspringenvan het eene onderwerp op het andere; in
het oud-gr. blijspel toespraak van den koorvoerder in naam van den dichter aan het volk, welke
in geen samenhang met het stuk stond; — para
pl. zij, die in den circus, na het wagen--bóten,m.
rennen, ook aan den wedren te voet deelnamen.
Parabel, f. gr. (parabok, d. i. eig. naast elkander-plaatsing, van para -bállein; lat. parabola)
Log. gelijkenis, gelijkenisrede; — parabool, Math.
kegelsnede, welke parallel loopt met eene zijde
van den kegel; — parabolisch, adj. bij wijze van
gelijkenis; de gedaante van bovengenoemde
kegelsnede hebbende; — paraboliseeren (spr.
s=z) door gelijkenissen spreken; — paraboloide,
f. door omwenteling eener parabool om haar as
ontstaan kegelvormig lichaam en zijn kromme
oppervlakte; in uitgebreider zin de naam voor
zekere vlakken der tweede orde.
Parablépsis, f. gr. (v. para-blépein, voorbijzien) het voorbijzien, overzien; Med. het valschof verkeerd zien.
Parabolaan, m. lat. (parabolanus, van het gr.
parábolos, daaraan wagend) waaghals; pl. parabolànen, geestelijke ziekenverzorgers, krankenoppassers (om het gevaar der besmetting, waar
-an
zij zich wagen, zoo genoemd).
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parabolisch, paraboliseeren enz. z. p a r a b e 1.
Parabrahma, m. ind. (van het sanskr. para,
het beste, voortreffelijkste) eig. de beste B r a hm a (z. ald.), het hoogste wezen.
Parabtsma, n. of parabystïe, f. gr. (van byein,
volstoppen) Med. het volproppen, volstoppen.
Paracaselne, f. Chem. het gedeelte van de
caseine, dat neerslaat door de inwerking van
het lebferment.
par accident, z. a c c i d e n t; — par acclamation, z. a c c l a m e e r e n; — par accord, z.
accord.
Paraeentèsis of paracentese, f. gr. (van para
aan de zijde doorsteken) aftapping van-kenli,
het ziekelijk opgehoopte water met een puntig
stekend werktuig, (t r o c a r) uit eenige holte
van het lichaam, inz. het onderlijf of de borst;
— paracenteseeren (spr. s=z) insteken en aftappen.
paracéntrisch, adj. gr. niet juist om een middelpunt gelegen, uitmiddelpuntig.
paracharákt, m. gr. (para -charaklés) valsche
munter, vervalscher.
Paraehroea, f. gr. (van chroia, chroma, huid,
huidkleur, kleur) Med. ziekelijke verandering,
inz. der gelaatskleur; — parachroma, n. kleurbegoocheling, gebrek van het gezicht, waardoor
men kleuren waant te zien, die niet werkelijk
aanwezig zijn; — parachromatopsie, f. onvermogen om de kleuren behoorlijk te onderschei den;— paraehrósis, f. 't verkleuren, bederven door
de kleuring.
parachrónisch, adj. gr. (van chronos, tijd) ontijdig, met den tijd strijdig; — parachronísme,
n. gr. tijdfout, misslag tegen de tijdrekenkunde,
inz. eene, die eene gebeurtenis later opgeeft, dan
zij heeft plaats gehad, in tegenstelling met
prochronisme.
Parachrosis, z. ond. p a r a c h r oe a.
Parachute, m. fr. (spr. — sjuht', van het gr.
para, tegen, of fr. parer, afweren, beschutten,
en fr. chute, val) valscherm aan een luchtballon,
uitgevonden door Lenormand in 1783.
Parasleet, z. parakleet.
Paraerótte, f. fr. (v. fr. parer, afweren, en crotte,
slijk) slijkscherm boven de raderen der wagens,
spatbord.
Paraeyésis, f. gr. (van para, z. ald., en Ic jesis,
zwangerschap) zwangerschap buiten de baarmoeder.
Paraeynánehe, f. gr. (vgl. c y n a n c h e) Med.
lichte graad van keelontsteking, ontsteking der
halsspieren.
Paráde, f. fr. (van parer, opsieren, en dit van
't lat. parare, bereiden) plechtige optocht, inz.
van krijgsvolk; pronk, pracht, praalvertoon;
in 't schermen: afwering van eenen stoot,
dekking; vgl. p a r e e r e n, 1); — parade-bed,
vertoonbed, pracht-, pronk-, staatsie- of praalbed; — parade- paard, pracht- of staatsiepaard;
— parade- plaats, monsterplaats; — wacht-parade,
optrekkende staatsiewacht; — paradeeren, prijken, pro ken, praalvertooning maken; ter monstering staan; zich in 't beste pak laten zien; —
paradíst, m. potsenmaker op kleine tooneelen.
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Paradiastole, f. gr. (vgl. d i a s t o f e) Log.
eig. het scheiden van naast elkander staande
dingen; opheldering eener zaak door het tegen
-del.
Paradiazeuxis, f. gr. gebrekkige, verkeerde
scheiding of onderscheiding; Muz. i n t e r v al
van éenen toon.
Paradigma, n. (gr. para -deigma, v. para-deikntnai, daarnevens of als voorbeeld bijbrengen)
voorbeeld, model, monster; Gram. modelwoord,
woord tot voorbeeld om daarnaar alle andere
woorden van dezelfde soort te verbuigen of te
vervoegen; — paradigmaticus, m. levensbeschrijver van heilige en vrome menschen; — paradigmátiseh, adj. voorbeeldig, als voorbeeld dienen
voorbeelden leerende ; — paradigmatika,-de;or
f. kunst om beelden en figuren van gips te maken; — paradigmatiseeren (spr. s=z) door voorbeelden leeren.
Paradijs, n. (het naast van 't lat. paradisus,
gr. paradeisos, en dit uit het oudperz. paradaêsas,
sanskr. paradêsa, vreemd land, het beste, schoon
pardez, perz. en arab. firdaus, pl.-steland;hbr.
f arádïs, lusthof) boomgaard; diergaarde; lusthof, pleiziertuin, lustwaranda, elk hoogst genoeglijk buitenverblijf; woonplaats van het
eerste menschenpaar voor den zondeval, als
ook die der zaligen na dit leven, b.v. in het N.
Testament; in den Statenbijbel wordt dit woord
in het 0. T. slechts driemaal, en in het eigenlijke Paradijsverhaal heelemaal niet gebezigd
(Hoogl. 4, 13; Neh. 2, 8; Pred. 2, 5); het woord
„paradijs" is dus door de Vulgata een zoo gewoon woord geworden; iron. ook bovenste galerij
in den schouwburg; — paradjjsachtig, adj. heer
verrukkelijk;— paradjjsappel, m. adamsappel,-lijk,
eene soort van citroenvrucht; ook soort van
smakelijke, roode en blanke appelen; — para
soort van corsicaansche druiven; —-dipsruf,.
paradjjshout, n. kostbaar, welriekend, roodbruin
hout uit Bombay, Sumatra enz. ; — paradjjskorreis (lat. grana paradisi) zaden van een oostind.
gewas (Cardamómum maximum), vroeger als
specerij gebruikt; vgl. k a r d a m o m; — para
vrucht van den p i s a n g; — paradijs--djsvg,f.
vogel, m. talrijk geslacht van buitengewoon
schoone vogels in Nieuw-Guinea enz.
Parados, m. fr. (spr. parado; v. parer, afweren,
beschutten, en dos, rug) rugwering, schouderwering, opgeworpen in den rug eener verschansing.
paradox, gr. (paradoxon, van para, tegen, en
dóxa, meening) wonderspreukig, strijdig met de
gewone leer en gevoelens, maar toch waar; bevreemdend, ongewoon, afwijkend, zonderling, in
't oog springend; — het paradoxe, het vreemde,
schijnbaar strijdige, tegen het gewone gevoelen,
tegen de heerschende begrippen indruischende;
— de paradox, f. z. v. a. p a r a d ó x o n, z. lager;
— paradoxaal, onjuist gebr. voor paradox; —
paradoxie, f. de zonderlingheid in gevoelens of
denkwijze ; liefde tot het vreemde, opzienbarende; ook z. V. a. paradóxon, n., pl. paradóxa of
paradóxen, schijnbare tegenstrijdigheid, vreemd
zonderlinge gevoelens, bevreem--sortighed,
dende stellingen of grondregels; — paradoxologie,
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f. 't spreken of schrijven in vreemdsoortige, wonderspreukige uitdrukkingen; — paradoxisme, n.
Rhet. figuur, die zeer strijdige attributen in zich
vereenigt; — paradoxomanie, f. overdreven neiging of zucht tot zonderlinge, wonderlijke gevoelens en leerstellingen.
Para nésis of paraenése, f. gr. (parainésis, van
par-ainein, toespreken, opwekken enz.) ver
opwekking, overreding, vermanings--manig,
rede, toepassing, stichting; — paraenétisch, adj.
vermanend, opwekkend, stichtend.
Paraesthesie, f. gr. (vgl. a e s t h e s i s) Med.
gevoelsverandering, • ziekelijke of onregelmatige
gesteldheid van het gevoel.
Parafe, z. p a r a p h e.
Paraffine, f. fr. (v. 't gr. para, tegen, of lat.
parum, weinig, en 't lat. af/mis, verwant, wegens
't gebrek aan verwantschap, dat zij jegens de
meeste lichamen, inz. jegens de alkaliën en de
zuren aan den dag legt) in 1830 door K. v.
Reichenbach ontdekte, witte, uit hout, turf,
bruinkool enz. verkregen stof,vettig op'taanvoelen, op 't olievormend gas gelijkende en als materiaal voor kaarsen dienende; paraffinen, pl.
Chem. verzadigde koolwaterstgffen; — para f fineolie, f. smeerolie, machineolie, vulkaanolie, 1 ub r i c a t i n g- o i 1, z. a. uit petroleum gedestilleerd.
Paraflanes, pl. fr. (v. parer, beschutten, en
flanc, pl. f lanes, zijde) zijwering, die tegelijk den
rug eener vesting dekt.
Parafoudre (spr. —foedr') of paratonnerre (spr.
—tonèr') m. fr. (van 't gr. para, tegen of fr. parer,
afweren, beschutten, en fr. f oudre, bliksem, tonnerre, donder) bliksemafleider, - onweersafleider;
regenscherm met een bliksemafleider.
Paragénësis, f. gr. (para, naast, en genésis, ontstaan) het naast elkaar, gelijktijdig ontstaan en
bestaan.
Parageusie, f. gr. (van geuein, proeven, smaken) Med. verkeerde smaak, ontstemdheid van
den smaak, smaak zonder voorwerp; — parageustie, f. valsche gewaarwording die de smakende voorwerpen geven.
Paragium, n. mid.lat. (v. 't lat. par, gelijk) Jur. inachtneming der gelijkheid, medebeleening, het gelijke recht, inz. bij het scheiden
der vorstelijke nalatenschappen, de bedeeling
eener zijlinie, door haar eene zekere landstreek,
landerijen enz. af te staan, die echter onder
het toezicht van den regent blijven (onderscheiden van a p a n a g i u m); — paráge, m. fr.
(spr. paráázj') afkomst, stand; — de haat parage
(spr. de ho—) van hooge afkomst; — parageeren,
afdeelen, elk zijn deel aanwijzen; — g e p a r ag e e r d e 1 i n i e, zijlinie van een vorstelijk geslacht, die met landgoederen enz. is bedeeld
(onderscheiden van g e p a n a g e e r d e 1 in i e).
Paraglosse, f. gr. (vgl. g 1 o s s e) Med. tonguitpuiling, waarbij de tong door hare onnatuurlijke grootte uit den mond puilt; ontsteking
der tongspieren.
Paragóge, f. gr. (van par-ágein, daarbij , voegen) Gram. eindverlenging van een woord door
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toevoeging van eene letter (b. v. n i e m a n d,
uit het oudn. n i e m a n); buiging, afleiding;
Med. beenderafwijking; - paragógisch, adj. aan
't einde toegevoegd.
Paragomphósis, f. gr. (vgl. g o m p h o s i s)
Med. onvolkomen inklemming van het hoofd
van het kind in het bekken.
Paragon, f. fr. parangón, n. (it. paragone,
sp. paragon, parangon, van 't sp. para con, in
vergelijking met) eig. model, patroon; vergelijking, vandaar: toonbeeld van iets schoons;
Typogr. druklettersoort van ongeveer 18 à 20
punten, die het midden houdt tusschen d u bbele dessendiaan en tekst; bij ju
een steenvan buitengewone grootte-welirs:
`en schoonheid, een onberispelijke diamant; paragonpaarlen, telpaarlen van bijzondere grootte; - paragóne, m. it. toetssteen; eene zwarte
ital. marmersoort.
Paragraaf, f. gr. (para-gráphos, f. eig. bijschrift, teeken aan den rand) afdeeling in een
geschrift, in eene verhandeling enz., inz. in juridische werken; ook het teeken daarvan (f);
- paragrapheeren, in zulke afdeelingen splitsen,
met § voorzien; - paragraphie, f. het schrijven
van verkeerde woorden, als gevolg van een
hersenziekte; - paragrámma, n. (van grámma,
het geschrevene, graphein, schrijven) toevoegsel, iets ingeschovens in een geschrift; verandering of vervalsching in een geschrift; ook
z. v. a. anagram, z. ald.
Para-gras, n. in Curacao groeiende grassoort
(Panicum jumentórum), nu ook in Europa
gezaaid.
Parag.rêIe, m. fr. (van het gr. para, tegen,
of fr: parer, afweren, beschutten, en het fr.
grêle, hagel) hagelafleider.
Paragua, m. braziliaansche papegaai.
Paraguatan-bast, m. tot roodverven gebruikte
bast van een amerik. boom(Cond aminea tinctoria).
. Paraguay-thee, f. bladeren van een zuid
(Ilex paraguayensis),-ameriknschbo
z. maté.
Paragummi, n. caoutchouc uit de Hevea
braziliensis gewonnen, vooral in het Amazonebekken. en vroeger van Para uitgevoerd.
Parah, m. voorind. inhoudsmaat voor zout,
rijst, koren enz. ; vgl. p o e d d y.
Paraiba-katoen, n. soort van zuid-amerikaansche katoen (naar ',den stroom Paraiba
in Brazilië).
Parakleet, m. gr. (para-klëtos, d. i. bij- of te
hulp geroepen) raadgever, helper, trooster,
bijstand, voorspreker, bemiddelaar; de heilige
Geest; naam van het klooster, niet ver van
Troyes in Frankrijk, dat het toevluchtsoord
van den beroemden Abeilard (in de 12de eeuw)
was; - parakletikon, n. troostschrift, inz. een
grieksch kerkboek, dat troostspreuken bevat;
- paraklétisch, adj. vertroostend, troostrijk.
Parákme of parakmàsis, f. gr. (parakmè, vgl.
a k m e) afbl oei., verval, Med. afneming eener
ziekte na haren hoogsten graad van hevigheid;
- parakmáastisch, adj . afnemend, van het toppunt weder afdalend.
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Parakópe, f. gr. (van para-koptein, eig.
daarbijslaan, vervalschen enz.) Med. voorbij
krankzinnigheid, verstandsverwarring,-gande
ijlhoofdigheid in koortsen.
Parakusis, f. gr. (van para-kuein, verkeerd
hooren) het verkeerd-hooren, bedrog in het
hooren; ook oorgesuis.
Parakyesis, z. p a r a c y e s i s; - parakynanehe, z. paracynanche.
Paralalie, f. gr. (van para-lalein, valsch spreken) onvolkomen, onduidelijke uitspraak.
Paralámpsis, f. gr. (van para-lámpein, daarbij
schitteren) Med. krijtwitte, glinsterende vlek op
het hoornvlies.
Paralipoména, pl. gr. (van para- leípein,
voorbij-, uitlaten) uitgelaten en overgeslagen
dingen, toevoegsels of bijdragen tot een werk,
aanvullingsschriften, benaming van de boeken
der Kronieken in den Bijbel, als aanvullingen der
boeken van Samuel en de Koningen; - paralipsis of paralipse, f. gr. (para-leipsis) Log. voorbijgang, het schijnbaar overslaan, terwijl men
op iets opmerkzaam maakt, dat men voorgeeft
niet te willen aannemen, lat. p r _e t e r i t i e.
Paralláge, f. gr. (van par-allássein, afwisselen,
afwijken) afwisseling, verwisseling; Med. ook
verstandsverwarring; - paralláx(e), f. (paralláxís) hoek, dien twee verschillende gezichtslijnen tot een en hetzelfde voorwerp met elkander maken; inz. in de Astron. dienende om
het onderscheid tusschen den waren en schijnbaren stand eener ster en daardoor haren afstand te berekenen; - paralláktisch, adj. de
parallaxe betreffende.
parallél, gr. (par-állélos, on, eig. naast elkander zijnde) gelijkloopend, evenwijdig, op
alle punten even ver van elkander staande;
oneig. gelijkluidend, met elkander overeenkomstig; - parallel-cirkels, pl. cirkels op de aarde en
aan den hemel, die evenwijdig met den aequator
of de evenachtslijn getrokken worden; - parallel-Ijjnen, pl. evenwijdige lijnen; - parallellineaal, f. uit twee aan elkander bevestigde
linealen bestaand werktuig om lijnen op gelijken
afstand te trekken; - parallel- plaatsen, gelijkof overeenkomstig luidende plaatsen, inz. in
den Bijbel; - parallel, als subst. f. (fr. le parallèle) vergelijking, tegenover-elkander-plaatsing; de lijn, het vlak, dat op gelijken afstand
van een ander blijft; Fort. verbinding tusschen
twee loopgraven; - parallelisme, n. het gelijk
lijnen of vlakken enz. ; gelijkluidend--lopendr
heid, overeenstemming, gelijkvormigheid, evenmatigheid, overeenkomst van sommige plaatsen
in geschriften b. v. in den bijbel, inz. gelijke
inhoud der versleden in de psalmen; - parallelepipédum, n. (van 't gr. epipedon, vlak, oppervlakte) Geom. langwerpige teerling, eene figuur
door 6 p a r a l l o g r a m m e n ingesloten,
waarvan de tegenoverstaande aan elkander gelijk zijn; - paralleliseeren (spr. s=z) barb.lat.
gelijkstellen, vergelijkend naast elkander stellen ; - parallelogram, n. (gr. parallelogrammon,
van grámma, teekening, figuur) vierzijdig vlak,
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waarvan de tegenoverstaande zijden evenwijdig en daarom ook gelijk zijn; - para 11 elogram der krachten, Phys. werking,
die twee of meer krachten, welke van een gemeenschappelijk punt in verschillende richtingen
werken, op het lichaam hebben; zoo ook p.v.
snelheden, bewegingen enz. ; - parallelograaf,
m. z. v. a. rastraal.
Paralogee, f. gr. (vgl. 1 o g o s) strijdigheid
met het verstand; dwaling; Med. het ijlen; paralogísme, n. (vgl. 1 o g i s m e, ond. 1 og o s) valsche sluitrede; - paralogiseeren (spr.
s=z) verkeerde sluitredenen, valsche gevolg
maken; - paralogistiek, f. kunst om-treking
valsche sluitredenen te maken, z. v. a. s ophistiek.
Paralysis, f. gr. (eig. oplossing, van paralyein)
verlamming, geraaktheid, beroerte; - paralyseeren (spr. s=z) barb.lat. (fr. paralyser) verlammen; in 't alg. verzwakken, krachteloos
maken, de uitwerking beletten; - paralytieus,
m. lat. (gr. paralitikós) een lamme, geraakte; paralftiseh, lam, verlamd; aan eene beroerte
onderhevig, aanleg daartoe hebbende.
paramagnetisch, adj. door den magneet
aangestoken, b. v. ijzer, het tegengest. van
diamagnetisch (z. ald.) envan ferromagnetisch.
Paramátta, f. soort wollen stof.
Paraménten, n.pl. nw.lat. (paraménta, van
parare, bereiden, toerusten, later ook: opsieren)
kostbaarheden der kerk, kostbare altaartooi,
misgewaden; - paramentiek, f. kennis der
kerkgewaden.
Paraméter, m. gr. (v. para, naast, en metron,
maat) Geom. rechte, onveranderlijke lijn, waar
verhouding tot de coördinaten den vorm-vande
der kegelsneden en van andere kromme lijnen
bepaalt; in de kristalleer: stuk, dat een vlak
van de assen afsnijdt, gemeten van 't middel
-punt
af.
par ami, fr. (afgek. p. a.) met vriend.
Parami, pl. russ. vlotten.
Paramidophenol, n. Phot. rodinal verbonden
met zoutzuur, als ontwikkelaar gebruikt.
Páramo, m. sp. heide, een woest veld; pl.
paramo's, inz. de met alpenplanten begroeide
hoogvlakten van 't Andesgebergte in Z.Amerika,
ook pazonáles.
Paramol, n. z. v. a. e d i m of z. a.
Paramorphisme, n. gr. (van morphe, vorm,
gestalte) het tegelijk optreden der beide vormen van een dimorph lichaam bij een en hetzelfde kristal.
Paramythién, pl. gr. (para -mythia, f. het
toespreken, vermaning, opwekking; vgl. m y-t h o s) onderwijzende en vermanende fabelverdichtselen, dichterlijke vertellingen; ook
troostspreuken; - paramythetisch of para
opwekkend, troostend.
-mfthisc,adj.
Paranephríne, f. (gr. para, bij ; nephros, nier),
sap uit de bijnieren, z. v. a. adrenaline, z. a.
Parang, mal. hakmes ; zwaard, dolk.
Parangariën, pl. z. v. a. a n g a r i ë n, z. ald.
Parangno, z. p a r a g o n.
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Paranaea, f. gr. (par a-noia, van noes, verstand) Med. verstandsverwarring, krankzinnigheid met waandenkbeelden.
Paranomie, f. gr. (vgl. n o m o s 2) het
handelen tegen de wetten; handeling, die met
de wetten strijdt.
Para-noot, f. amerikaansche kastanje, de
vruchtkern van de Bertholletia excelsa.
Paranthin, z. v. a. s k a p o 1 i t h.
Paranfmphus of paranfmph, m. gr. (van
nymphé, bruid) bruidgeleider, bruidsjonker,
die bij de Ouden de bruid ;n het huis van den
bruidegom voerde; Kiliaen noemt ook „swerthouder" ter verklaring, dat is de jongeling,
die met een bloot zwaard voor den huiswaartskeerenden bruidegom uitging; speelnoot; opziener, ceremoniemeester bij bruiloften; lof redenaar bij de uitdeeling van academische
waardigheden; ook geleider van den doctorandus
bij gelegenheid zijner promotie; meestal zijn
er twee paranymphen.
Parapégma, m. gr. (para -pègma, eig. iets,
dat (aan een muur) wordt aangeslagen, van
pëgnynai, vastmaken) wettafel bij de Ouden,
tijdtafel, astronomische rekentafel, kalender,
aangevende den te verwachten wind en weervoorspellingen.
Parapét, n. (fr. parapet, spr. -pè; van het it.
parapelto, van paráre, fr. parer, afhouden, afweren, beschutten, en het ital. petto = lat.
pectus, borst; vgl. p a r e e r e n 1) borstwering
van eenen wal, leuning enz.
Parapetalum, n. gr. (vgl. p e t a 1 o n) bij
-bloemad.
Parapetásma, n. gr. (van para-pelannynai,
daarvoor uitspreiden) voorhangsel, gordijn,
inz. van het tooneel.
Paraphásie, gr. f. het verwisselen van woorden in het spreken als gevolg van een hersenziekte.
Pará,phe of paraaf, f. fr. (samengetr. uit het
gr. parágraphos, vgl. p a r a g r a a f) naamtrek,
pennetrek, handtrek met de pen, dien men
onder de naamteekening pleegt te halen;
stempel, waardoor de naamteekeningwordtopge
drukt; beginletters van den naam als handteekening; - parapheeren, parafeeren, (fr. parapher)
met de handteekening voorzien of bestempelen,
een naamtrek maken, zijn merk onder iets zetten.
Paraphernaliën of paraphernale goederen, n.,
pl. gr.-lat. (van 't gr. parápherna, wat de bruid
bij den b r u i d s s c h a t [pherne] ontvangt) ;
Jur. eigen of bijzonder goed der vrouw, waarover zij zich . het vrije beheer heeft voorbehouden, buitenhuwelijksgoederen.
Paraphie, f. gr. (v. para, z. ald., en hadphè,
gevoel) Med. ziekelijke verandering van het
uitwendig gevoel.
Paraphimósis, f. gr. (vgl. p h i m o s i s)
Med. samensnoering der voorhuid achter het
roedehoofd, met zwelling van het laatste gepaard, spaansche kraag.
Paraphonie, f. (van phbnë, geluid, stem)
gebrek der stem, onaangename stem; ook:
bijtoon, het meeklinken, medezingen; - pa-
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raphonist, m. medezanger, koorzanger; ook
voorzanger.
Paraphbra, f. gr. (van paraphérein, ter zijde
of van den rechten weg voeren) Med. lichte
graad- van krankzinnigheid.
hParaphrásis of paraphrase, f. gr. (van para p adzei , daarbij spreken, iets aan eene rede
toevoegen) uitbreidende, verklarende, ophelderende omschrijving, overzetting van een
tekst; - paraphraseeren (spr. s=z) omschrijven,
verklaren; - paraphrást, m. gr. (paraphrastès)
omschrijver, omschrijvend uitlegger of ver
een geschrift; --klarendomschijv
paraphrástisch, adj. omschrijvend, verklarend.
Paraphrenésie of paraphrenitis, f. gr. (van
phrèn, pl. phrénes, middelrif) Med. ontsteking
van het middelrif en daardoor ontstane razernij,
dolheidskoorts.
Paraphronësis of paraphrosyne, f. gr. (vgl.
p h r o n e s i s) verstandsverwarring, voorbij
ijlhoofdigheid, zinneloosheid; - para -gande
-phronètisc,adj.
ijlhoofdig, waanzinnig.
Paraph j^sis, f. gr. (v. para -phgein, daarbij
groeien) bijwas, bijgroei; de vochtdraden of
sapdraden aan planten.
Paraplasma, gr. f. misvorming.
Paraplegia of paraplexie, f. gr. (paraplexía,
van para-plèssein, aan de zijde, aan een deel
slaan enz.) verlamming aan beide zijden; - parapléktiseh, adj. gedeeltelijk door eene beroerte
verlamd ; verlammend.
Parapleuritis, f. gr. (vgl. p 1 e u r i t i s) geringe graad van borstvliesontsteking.
Parapluíe, f. (eig. m.) fr. (van parer, afweren
en fr. 'pluie, regen; vgl. p a r e e r e n 1) regenscherm.
Parapontische stoel of zetel, gr. (para -pontios,
bij of op de zee) water- of zwemstoel, te Parijs
door een Duitscher uitgevonden.
Panapoplexie, f. gr. (vgl. a p o p 1 e x i e) Med.
geringe graad van beroerte, slijmberoerte.
Pararrhithmus, m. gr. (vgl. r h y t h m u s)
Med. ongewone, tegennatuurlijke pols ten aan
aard der ziekte en den ouderdom.-zienvad
Pararthrèma of pararthróma, n. ook pararthrèsis, f. gr. (par-arthrèma, pararthrésis, van
ártkron, lid, gewricht) Med. onvolkomen ontwrichting, verrekking.
Parasânge, f. gr. (parasángës, m. van het
perz. f arsang; vgl. f a r s a n g) perz. mijl,
Wettelijk = 6720 M., gewoonlijk echter iets
kleiner.
Paraacenïum, n. gr. (para-skenion, vgl.
s c e n e) kleedkamer in schouwburgen.
Parascève of paraskeae, f. gr. (paraskeué,
toebereiding, van skeué, toerusting) lat. f estum
parascéves, n. rust- of voorbereidingsdag,
Goede Vrijdag, Vrijdag voor Paschen, ook vooravond van een feest, heiligavond, sabbathavond der Joden.
Parasel^ne, f. gr. (vgl. s e 1 e n e) lucht- of
schaduwbeeld der maan.
Parasémon, n. gr. (parásemon, van sema,
teeleen) kenteeken, merk, wapen enz.
Paraslet, m. gr. (para-sUos, van para, z. ald.,
,
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en silos, spijs) tafelbroer, schotelvriend, mede eter, schuimlooper, panlikker, klaplooper; parasieten, pl. ook: woekerplanten, woekerdieren, zulke planten of dieren, die op of in andere
organische lichamen leven en aan deze haar
voedsel onttrekken; - parasiticus, a, um, lat.
Bot. woekerend, op andere planten ontstaan
en daarop groeiende ; - parasitisch, adj. schuimloopend; op woekerplanten gelijkende, daartoe
behoorende; - parasitotróop, adj. Med. op de parasieten werkend en die afwerend of doodend.
Parásjen, pl. hebr. (párásjáh, van parasj,
scheiden, bepalen) afdeelingen der boeken van
Mozes, die bij de Joden op den sabbath worden voorgelezen.
Paraskeue, z. p a r a s c e v e.
Parasol, f. (eig. m.) fr. (it. parasóle, v. parare, afweren, beschutten, fr parer, en sole,
lat. sol, fr. soleil, zon; vgl. p a r e e r e n 1)
(draagbaar) zonnescherm.
Paraspadie of paraspadiásis, f. (van 't gr.
para -spáein, ter zijde trekken) Med. opening
der pisbuis op de zijde van 't mannelijk lid,
eene misvorming (vgl. e p i s p a d i e); paraspadiaeus, m. iemand, die daarmede behept is.
Parastáten, pl. gr. (van para -states, daarnaast staande) Arch. bij- of zijpilaren, stutten;
- parastátiseh, adj. bijstaand, helpend; ook
slechts schijnbaar onderschragend enz.
Parastichon, n. z. v. a. a k r o s t i e h o n.
Parastrémma, n. of parastróphe, f. gr. (vgl.
s t r o p h e) Med. krampachtige trekking van
de lippen, den mond en de oogen.
Parasy nánche, f. gr. (vgl. s y n a n c h e)
z. v. a. paracynanche (z. ald.).
Parasynáxis, f. gr. (para-synaxis) heimelijke
vergadering, verboden ketterbijeenkomst.
Parataxis, gr. f. nevenstelling; - paratáktisch, adj. nevengesteld.
Parathésis, f. gr. (para- thesis; vgl. t h e s i s)
bij- of toevoeging, bijplaatsing, aanhangsel;
vergelijking, tegenstelling.
Parathymie, f. gr. (van thymós, gemoed)
Med. gemoedsontstemming.
Paratma(n), m. skr. de hoogste á t m a n (z. a.),
wereldziel.
Paratoloidine, f. middel tegen de tuberculose,
-

ontdekt door Koch.

Paratonie, f. gr. (vgl. t o o n) ziekelijke spanning, onnatuurljke spanning, overspanning.
Paratonnerre, z. p a r a f o u d r e.
Paratrimma, n. gr. (para-trimma, van para
daaraan wrijven) Med. ontvelling tus--tríbein,
schen de dijen en op de billen door rijden of
loopera, blikaars.
Paratrophie, f. gr. (van trophe, voeding,
van tréphein, voeden) tegennatuurlijke, onregelmatige voeding.
Paratropee, f. gr. (van para-trépein, af- of
wegwenden) Med. gebrekkige plaatsing van
een lichaamsdeel.
paratus, ad utrumque paratus, z. paraat.
Paratyphus, f. licht soort onderbuik-typhus.
par avance, z. avance.
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Paravént, m. fr. (spr. parawan; it. paravenlo,
paráre, afhouden, beschutten, fr. parer, en
venlo, fr. vent, wind; vgl. p a r e e r e n 1)
windscherm of -schut, blind of luik buiten
voor de vensters, deuren enz. ; spaansche
wand.
Paravol, m. fr. (van fr. parer, afweren, en
't fr. vol, diefstal) slag- of knalslot, ter beveilig tegen diefstal.
Parazonium, n. gr. (vgl. zone) iets dat
aan den gordel hangt, inz. zijdgeweer, dolk
bij de Ouden.
Parbajolle, z. p a r p a j o l e.
parbleu, fr. (ontstaan uit par Dieu, bij God,
gelijk morbleu uit mordieu, d. i. par la mort de
Dieu) te drommel! sakkerloot! verdord! enz.; par boutades, z. b o u t a d e; - par bricole, z.
brieo1e.
Pare, z. park.
Pareans, m. pl. groote ind. schepen, die
men van voren en achteren kan sturen.
Paree, f. pl. Pareen, z. ald.
Pareelle, f. pl. pareelles, (mid.lat. pareella,
van 't lat. pars, deel) deeltjes, stukjes van een
geheel; ieder klein gedeelte land, van de naburige landerijen gescheiden en aan een verschillenden eigenaar toebehoorende, p e r c e e 1 e n;
- pareelleeren, in stukken verdeelen, ver
ver-brokeln;pa ig,f.vrdeln
-brokeling.
Pareen, f. pl. (Parca, pl. Parcae), gr. M cer e n, Myth. de drie levensgodinnen, schik
als dienaressen van Zeus het men--godine,
schelijk leven, onder het beeld van eenen
d r a a d, besturen; Bene van haar, K 1 o t h o,
houdt het spinrokken en zet den draad op, de
tweede, L a c h é s i s, spint den draad, en de
derde, A t r ó p o s, knipt hem af.
Pareheminíst, m. basterd-fr. (van parchemin,
perkament) iemand, die van zijne renten leeft,
die staatsschuldbrieven (perkamenten) bezit.
Pareimonie, f. fr. z. v. a. p a r s i m o n i e.
par ci par là, fr. hier en daar, heen en weder;
op verschillende plaatsen.
par complaisance, z. ond. c o m p 1 a i s a nt;
- par conséquence, z. ond. c o n s e q u e e r e n;
- par couvert, z. c o u v e r t; - par curiosité, Z.
ond. curiëus; - par dépit, z. depit.
Parcours, n. fr. doorloopen weg of lijn; libre p., vrije doortocht, recht om van een spoorlijn gebruik te maken.
Pardáo, z. p a r d o.
Pardel en parder, m. (gr. en lat. pardos,
pardus, pardálus) z. p a n t e r.
Pardessus, f. (eig. m.) fr. (par-dessus, spr.
desa, d. i. daarover heen; vgl. dessus) overrok,
overjas.
par Dieu, fr. (spr. djeu) bij God!
Pardo, pardáo ; ook xerafin, m. voormalige
en gedeeltelijk nog gebr. rekenmunt in portugeesch Q.- Indië, oorspronkelijk = 1/2 zilveren
roepij van Goa en 45 cents waard.
Pardoenen, f. pl. Mar. lange sterke touwen
tot bevestiging van de stengen en bramstengen
aan beide boorden van het schip; sprw.: e e n
V.
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Chinees bij zijn slingerpardoen
t r e k k e n, hem bij zijnen haarstaart trekken.
Pardon, n. (van 't mid.lat. perdonáre, vergeven, van per, en donsre, schenken., vergeven)
vergiffenis, vergeving; strafontheffing, genade,
begenadiging (in deze beteekenis fr. grace); in
Bretagne : bedevaart, b. v. le Pardon de Ploërmei, eene opera van Scribe en Meyerbeer; pardonneeren (fr. pardonner), vergeven, genade
schenken, ten goede houden, door de vingers
zien, van straf verschoonen, het leven schenken; - pardonnábel, adj. (fr. pardonnable) vergeeflijk, te verontschuldigen.
Pareàtis, n. lat. (van parére, gehoorzamen)
eig. gehoorzaamt! een voltrekkingsbevel van
eene hoogere aan eene lagere rechtsmacht.
Parèehésis, f. gr. (van par-èchein, den klank
nabootsen, van éché, galm, geluid) klank
verbinding van gelijkluidende woor--nabotsig;
den; ' - pareehètisch, adj. klanknabootsend.
Parédren, paredrisehe goden, (van 't gr.
páredros, bezitter, deelgenoot) menschen, die
in den rang der goden zijn geplaatst; ook godheden, die in denzelfden tempel vereenigd zijn;
men noemt ook de twaalf groote goden de
p$aredren van Zeus.
pareeren 1) (van 't lat. parare, bereiden,
toerusten; opschikken; vervolgens in de romanische talen: ten einde brengen, iemand ophouden, afhouden, hem ontwijken; vandaar 't
it. parare, fr. parer, afhouden, afweren, beschutten, it. parasi, fr. se parer, zich hoeden, beschutten) in de schermkunst : eenen houw afweren, hem ontwijken (fr. parer, vgl. p a r a d e);
in de rijkunst: stilhouden, stilstaan.
pareeren 2), (lat. parère) gehoorzamen;
volgen; - parítie (spr. t = ts) f. nw.lat. volg
gehoorzaamheid, gevolggeving; --zamheid,
paritor, m. later lat. dienaar, volgeling; lijfwachter, gerechtsdienaar.
pareggeeren, it. (pareggiare, sp. paredzf-; v.
pan, gelijk) Kmt. vereffenen, rekeningen sluiten.
Paregorleum, n. gr. (van par-ëgorein, eig.
toespreken; troosten, lenigen) Med. een ver
lenigend, verwarmend, weekmakend-zachtend,
en oplossend middel; - paregoriseh, adj. pijn
-stilend.
pareil, adj. fr. (spr. parélj; v. 't lat. par,
Paris, gelijk) gelijkvormig, eveneens; - sans
(spr. sa) pareil, zonder weerga, onvergelijkelijk; - pareillement, adv. (spr. parelt man) van
s gelijken, ook zoo, insgelijks.
Pareira, pareirabrava, f. of pareirawortel,
(spr. ei =ee), m. (Cissampélos parelra; eig.
port. parreira, van parra, wijngaardrank)
gruiswortel, een geneeskrachtige wortel in Z.Amerika, inz. tegen steenlijden dienstig.
Parekbásis, f. gr. (van par-ekbainein, van
den weg afgaan, afwijken), z. v. a. d i g r e ss i e (z. ald.).
Parektásis, f. gr.. (vgl. e k t a s i s) Med.
tegennatuurlijke, bovenmatige uitzetting.
Parellipse, f. gr. (par-élleipsis; vgl. e 11 i p s)
uitlating van het daarnaast staande, inz. van
eene klinkletter.
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Parembóle, f. gr. (par-embolé, v. parembáll ei,n,
daarnevens inschuiven) inlassching, tusschenzin, vgl. parenthese.
Parements, m. pl. fr. (spr. pa-r'mán; v. parer
= lat. parkre, bereiden, opschikken, optooien)
versierselen, tooi, opschik.
Paremptósis, f. gr. (par-émptósis, van empiptein, daarin vallen) Med. het indringen van
bloed in deelen, waar het niet behoort, als vermoedelijke oorzaak van ontstekingen.
Pareneephälis, f. gr. (vgl. e n e e p h a 1 o s)
Med. de kleine hersenen; – pareneephalitis, f.
ontsteking der kleine hersenen.
Parenehyma, n. gr. (par-enchyma, van parenchein, daarbij ingieten) eig. vulsel, iets ingevulds; Med. zelfstandigheid der ingewanden,
kliervleesch; ook (bij de planten) weefsel van
cellen met dunnen wand; – parenchymátisch en
parenchymateus, adj. het parenchyma betreffende of daartoe behoorende.
Parénèse, f. fr. (spr. –nez') vermanende
voordracht, opwekking tot deugd, z. p a r a en e s i s.
paréntes, pl. lat. fr. parents (spr. parán) ouders ;
nabestaanden, bloedverwantschap; – parentage,
f. fr. (spr. parantáázj) maagschap, verwantschap, familiebetrekking; – parentalía, of parentallën, n. pl. lat. rom. plechtige lijkoffers,
inz. ter eere van overleden ouders, doodenoffers, begrafenismaaltijden; – parenteeren (lat.
parent re), een lijkoffer brengen; eene lijk- of
grafrede houden bij de doodbaar of bij het graf
van den overledene; – g e p a r e n t e e r d, adj.
bast.fr_ vermaagschapt, van de familie; –
parentatie (spr. tie = tsie), f. (parenlatlo) lijkrede
bij het graf, dankzegging aan hen, die den doode
de laatste eer aandeden; – parentàtor, m. nw.
lat. lijkredenaar; – parenté, f. fr. (lat. parentéla)
verwantschap; gezamenlijke afstammelingen
van Benen stamvader, z. v. a. geslachtslinie
(z. linie).
Parenthësis of parenthése, f. gr. (parenthésis,
van par-entheinai, daarbij inplaatsen) tusschenzin, ingelaschte zin, inlassching, tusschenvoegsel; teeken der insluiting, tusschenstellingsteeken, haakjes [( )]; – in parenthési of paren
ook fr. par parenthèse (spr. parantèz'),-théise,
ingelascht, ingesloten, tusschen haakjes gezet;
in het voorbijgaan; tusschenbeide, en passant.
Parenth f rsus, m. gr. (v. thyrsos, t h y r s u s,
staf der bacchanten, met klimop en wijnranken
omwonden) uitdrukking van valsche opgewondenheid overdrijving, overspanning, gezwollenheid, hartstochtelijke overdrijving der voordracht.
Parepigraaf, f. gr. (par-epigraphè, het daar
geschrevene) Rhet. figuur, waardoor wat-nast
men moet voorbijgaan, nochtans stilzwijgend
kenbaar wordt gemaakt.
Parére, n. it. (van parére, schijnen, dunken
lat. parère, verschijnen) Kmt. meening, het
goeddunken of goedvinden bij geschillen over
handelszaken; ook het gevoelen van een gerechtelijken arts.
Parérgon, n. gr. (par- ergon, van ergon, werk),
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pl. parerga, bijwerk, aanhangsel, bijzaak, bij
-figur.
Parermenie, f. gr. (parermèneía) eig. valsche
uitlegging; verkeerde i n t e r p u n c t i e, die
een anderen zin oplevert dan de bedoelde.
pares, lat. z. par.
Parësis, f. gr. (pár-esis, eig. het voorbijlaten,
nalaten, v. pariémi, ik laat voorbij) verslapping,
ontspanning; Med. onvolkomen verlamming;
onmacht; – parétiseh, adj. toe- of medegevend,
slap, verslappend.
Parésse, f. fr. (provenc. en sp. pereza, it.
pigrezza, van 't lat. pigritia, traagheid, luiheid,
van piger, traag, lui) luiheid, traagheid, vadsig
–seu) lui, traag, vad--heid;–parsux,j.(
sig, nalatig; fem. paresseuse, vandaar: paresseuse, f. (spr. –seuz') soort van damesmuts, die los
op het hoofd wordt gezet om in een oogenblik
gekapt te zijn; ook oorkussen op eene s o f a; een
licht sluitend lijfje, in plaats van het corset,
door dames gedragen.
par et impar, lat. z. ond. par 2 ).
parétisch, z. end. p a r e s i s.
par excellence, z. onder e x c e 11 e e r e n; –
par exemple, z. ond. e x e m p e l; – par expres,
z. ond. exprimeeren.
parfait, adj. en als adv. par f aitement, fr. (spr.
ectus, a, um)
parfè,è, par f èt'man; van 't lat. perfectus,
volkomen, volmaakt, ten volle, geheel en al; –
parfait-amour, n. (spr. par f ètamoér) volmaakte
liefde, eene soort van fijne likeur.
par faveur, z. ond. f a v o r.
par force of parforee, fr. z. ond. f o r c e; –
parforee-hond, brak; – parforee- jacht, loopof renjacht, groote jacht, jacht met brakken; –
parforce-tour, f. snelle reis : krachtstuk; – parforeewerken, sterke oeverbevestiging, om aan eene
rivier een anderen loop te geven.
Parfum, m. fr. (spr. par f uin" ; v. par = lat.
per, door, en fumus, rook, geur, f umáre, rooken,
rieken, dus doordringende, zich verspreidende
geur) reukwerk, welriekende dingen, aangename lucht; – parfumerie-waren of parfumerieën,
welriekende waren, reukwerk, b. v. reukwater,
reukpoeder en z. ; – parfumeeren (fr. par f timer),
welriekend maken, met aangename geuren vervullen; berooken; – g e p a r f u m e e r d, adj.
welriekend gemaakt, met geuren doortrokken; –
parfunieur, m. parfumerie-koopman, handelaar
in reukwerken; – parfumoir, n. (spr. –moár)
reukkistje, reukvaatje, waarop datgene wordt
gelegd, wat den geur der welriekende dingen
moet aannemen, die in een daarondergeplaatst
komfoor verbranden.
Pargasiet (spr. s = z), n. hoornblende uit P a rg a s in Finland, een mineraal in ronde korrels.
par grace, z. g r a c e ; -- par hasard, z. h a z a r d.
Parharri, m. ind. hooge priester.
Parhelién, pl. gr .(sing. parhélios, lat. parhelium, vgl. h e 1 i o s) bijzonnen, nevelbeelden
van de zon, door welke men haar meermalen tegelijk meent te zien.
par honneur, z. h o n n e u r.
pariofalpari, it.(= lat. par, fr. pair), gelijk;– au
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au pair, fr. (spr. o per) Kmt. naar de gelijkheid,
gelijk, gelijkgeldend, van gelijke waarde of gehalte, gelijk opgaand, zonder opgeld zonder aftrek
of verlies; - parikoers, stand van geldswaardige
papieren, waarbij de koers gelijk is aan de
nominale waarde; - parirekening, berekening
over de gelijke innerlijke waarde der munten
en de verhouding der wisselkoersen van de ver
handelssteden.
-schilend
Parí, m. fr. (vgl. p a r i ë e r e n) weddingschap.
paria, z. ond. par.
Pariah of paria, m. pl. pariahs, parias, ook
pareyeras (van 't tamoelisch pareyer of v. 't
hindost. paharija, bergbewoner, omdat de door
de sanskritstammen overwonnen en vernederde
eerste bewoners in 't gebergte teruggedrongen
werden) lid van de laagste of volksklasse in VoorIndië, die door de Hindoes als onrein veracht en
geschuwd wordt, een verworpeling. Oneig. is
een p a r i a, ook een arm, ongelukkig, tot de
laagste klasse behoorend mensch.
Parias, Pariar, pl. een zelfstandig volk in
Z. Voor-Indië, dat door de Hindoes als niet
tot hen behoorend wordt beschouwd, echter
volstrekt niet tot de laagste volksklassen mag
gerekend worden.
Pariámbus, m. gr. bij de Ouden fluit of snarenspeeltuig ter begeleiding van jambische verzen;
versvoet van twee korte lettergrepen, ook
p y r r h i c h i u s geheeten; ook versvoet van
eene korte en twee lange, alsmede van eene lange
en vier korte lettergrepen.
pariëeren (van 't later lat. parure, gelijkmaken, van par, gelijk; vandaar ook:
afbetalen), eig. gelijk tegen gelijk zetten, vandaar wedden (fr. parier) ; - pariátie (spr. t = ts),
f. mid. lat. vereffening, schulduitdelging, gereede betaling; ook gelijk kindsrecht, deelheb
als kind.
-bing
pariés, m. lat. (gehit. pariétis) muur, wand;
- inter pariétes, intra pariétes privntos, tusschen
de muren, tusschen de privaatwanden, d. i. te
huis ; inzonderheid in 't geheim, heimelijk, in
vertrouwen, onder vier oogen; - parietaál, Bot.
wandstandig; - parietaria, f. wand- of muurkruid,
glaskruid, eene plantengeslacht, dat aan muren,
op puinhoopen enz. groeit en tot het schoonmaken van het glas gebezigd wordt.
parificeeren, nw. lat. (van 't lat. par, gelijk)
gelijkmaken, gelijkstellen; - parifieàtie (spr.
t=ts), f. gelijkstelling.
Parilién, z. v. a. p a l i l i ë n onder pale s.
par incluse, fr. (spr. -ehkluuz') door ingeslotene, door inliggende, met bijgaande.
pari passu, lat. z. ond. par.
Paris, m. zoon van koning Priamus van
Troje, die den twist der godinnen Juno, Minerva en Venus over den voorrang der schoonheid,
ten voordeele der laatste besliste, welke beslissing men het o o r d e e l van Paris noemt.
Door de schaking van Heléna, de gemalin van
Menelaus, gaf Paris vervolgens aanleiding tot
den oorlog van Troje; - pansappel, m. duivels
aangename, zuurachtige-apel;ris,f.
;
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peersoort; - pariskruid, n. eenbezie, eene plant,
die tot de achthelmigen (o c t a n d r i a) behoort en zwarte, min of meer vergiftige bessen
draagt; - parisvogel, m. soort van vogel met dik
-ken
snavel.
párisch marmer, eene zeer schoone, witte marmersoort van het eiland P a r o s in den Griekschen Archipel; -- pari€sehe marmerkroniek, z.
ond. marmer.
Parisien, m. fr. (spr. zjen) parijzenaar, d. i.
kleine, lichte stootdegen, z. v. a. f 1 e u r e t,
f 1 o r e t; - parisienne, f. fr. (spr. -zjènn') eig.
parijsche vrouw, parijsch meisje; naam van eene
kleine latijnsche drukletter van 5 punten; het fijnste katoen; ook een parijsch volkslied,
in de omwenteling van 1830 door Casimir Delavigne vervaardigd, en beginnende met de weerden : „peuple f randais, peuple des braves, fransch
volk, volk der dapperen" ; geliefkoosde ronde
uitdrukking, pa--dans;prime,.jch
rijsch-dialectwoord.
Parisis, m. fr. (spr. parizi) oude munt der hertogen en graven van Parijs; d e g o u d e n
p a r i s i c werden in 1330 geslagen en hadden
koers tot 1336; de zilveren parisis
bleven gangbaar tot de regeering van koning
Jan.
Paristhmla of paristhmlën, n. pl. gr. (parísthmia, vgl. i s t h m u s) Med. amandelen in
den hals en hunne ziekten; inz. ontsteking der
amandelen, ook paristhmitis, f. geheeten.
parisyllábisch, adj. lat.-gr. (vgl. s y 11 a b e)
gelijklettergrepig.
Pariteit, f. lat. (paritas, van par, gelijk) gelijkheid der rechten, rechtsgelijkheid, inz. der
geloofsgenooten van verschillende belijdenissen
voor de rechtbank en in het staatsbestuur; parit2etisch, adj. gelijk berechtigd; gemeenschappelijk; - paritwtische kerken of pariteitskerken, gemeenschappelijke kerken van verschillende kerkgenootschappen.
pariter, z. ond. par.
Pantie, paritor, f. z. ond. p a r e e r e n 2).
Park., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. Parkinson (gest. in 1824).
Park, n. (eng. park, fr. pare, hoogd. park,
provenc. pare, pargue, it. parco, mid. lat. partus,
parricus; van het oudd. per/can, park enz. d. i.
bergen, ik berg) p e r k, omtuind woud, inz.
diergaarde ; warande, lustwarande, wandel
openbare wandeltuin enz. ; Mar.-boschje,
scheepsmagazijn; - pare d'artillerie, f. (spr.
dartielj'rie), artilleriepark, bewaarplaats voor het
grof geschut, munitie en oorlogtuig; ook de
gezamenlijke voertuigen, die in het gevolg van
een leger het materieel der artillerie, genie enz.
aanvoeren.
Parkesine, f. door Parkes uitgevonden surrogaat voor gutta-percha; - parkeseeren, het bewerken, volgens Parkes, van lood op goud en
zilver, door middel van zink.
Parket, z. parquet.
parleeren (it. parláre, fr. parler; vgl. p a r o 1 e)
spreken, praten; - parldndo of parlánte, it. Muz.
sprekend, sprekenderwijs, rimer gesproken dan
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gezongen; — parlage, f. (spr. -laazj') gepraat,
woordenkraam, nuttelooze rede; — parleur, m.
fr. prater, snapper, babbelaar; — parlatorium,
n. mid. lat. (it. parlatório) of parloir, n. fr. (spr.
parloár) spreekkamer, spreekzaal in een klooster; — parlour, n. eng. (spr. párlur) spreekkamer,
ontvangkamer.
Parlement, n. (fr. parlement, spr. parlemán;
eng. parliament; mid. lat. parlaméntum, v. parlare, fr. parler, spreken; vgl. p a r 1 e e r e n) in
Frankrijk vóór de Groote Revolutie het hoogste
gerechtshof eener provincie, dat ook deel aan de
hooge regeering had; in Engeland de rijksraad,
volksraad, de rijksvergadering, de ter bespreking der openbare staatsaangelegenheden ver
rijksstanden of volksvertegenwoordi--gader
ging; nu ook in andere landen: rijks- of staten
rijksdag, volksvertegenwoordiging,-vergadin,
vereenigde kamers of huizen met werkelijk aan
wetgeving enz. ; — parlements -acte, f.-delin
gemeenschappelijk genomen besluit van het eng.
parlement; — parlementair, adj. het parlement
betreffende, daartoe behoorende; met zijn gebruiken en voorschriften overeenkomende; z.
onder a d a t; — parlementair, m. (fr. parlementaire) Mil. onderhandelaar, inz. wegens wapen
overgave, een krijgsbode; — par--stilandof
lementairschip, n. vaartuig, dat met den vijand
onderhandelt; — parlementarisme, n. nw. lat.
het wezen der parlementen in hun wijze van
werken en hun beslissende medewerking aan de
regeering; — parlementeeren (fr. parlementer),
onderhandelen, in onderhandeling treden, voor
doen en aanhooren om eene plaats over-steln
te geven, tot schikking komen, bespreken.
parlesanten, brallen, pochen, van sp. par los
santos, d. i. bij de Heiligen!
par malheur, z. m a 1 h e u r; — par megarde,
z. megarde.
Parmezaan of parmezaan-kaas, f. welsmakende ital. soort van kaas uit de omstreken van
P a r m a en in het Milaneesche.
Parnas, m. hebr. leider, bestuurder der jood
kerk. gemeente.
-sche
Parnassiens (spr. parnasjens), fr. m. pl. nieuwe
fransche dichters, die vooral op den vorm den
nadruk leggen.
Parnássus, m. gr. (Parnassos, lat. Parnassus)
Muzenberg, de berg der M u z e n (z. ald.), een
aan Apollo en de Muzen gewijde berg in het
gr. landschap Phocis, aan welks voet de stad
Delphi lag; vandaar oneig. de woonplaats der
dichters, het gebied der dichtkunst, b. v. d e n
Parnassus bestijgen,zichopdedichtkunst toeleggen, als dichter naam maken; z o o n
van den Parnassus, dichter; —Parnassíden, pl. z. v. a. M u z e n.
Parnellist, Parnelliet, m. iersch home-ruler van
de partij van Parnell.
par nobile f ratrum, z. ond. n o b e 1.
par occasion, z. ond. o c c a s i e.
Parochie, f. (lat. parochia, ook paroecia, uit
het gr. par-oikia, d. i. het daarbij-wonen, nabuur schap) kerkelijk gebied; kerspel, kerkgemeente;
predikant in eene pa--paróchus,m.kel
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rochie; kerspelpriester, ook parochiánus, m.; —
parochiále kerk, parochie-kerk, hoofdkerk, in
tegenst. met f i l i a l e k e r k; — parochiale
scholen, met de parochie verbonden scholen
(sedert het jaar 529); — parochialla, n. pl. zaken
of aangelegenheden van de parochie, van het
leeraarsambt daarin; — parochianen, m. pl. kerspelbewoners, leden van de kerkgemeente.
Parodie, f. gr. (par-odia; vgl. o d e) bijgezang,
tegengedicht, eene vernuftige toepassing van den
vorm van een dichtstuk op een veranderd onderwerp; spotachtige, ironische nabootsing van een
ernstig gedicht enz. ; vgl. t r a v e s t i e; —
parodieeren, spotachtig nabootsen, schertsend
navolgen; iemands gebaren, manieren, spraak
enz. napen, om hem belachelijk te maken; —
paróiisch, adj. spotachtig of schertsend nagevolgd of omgevormd; — parodist, m. wie parodiën
maakt, een geestig navolgend of omvormend
dichter.
Parodontides, pl. gr. (v. para, z. ald., en odoes,
gr. odontos, tand) Med. pijnlijke tandvleeschblaartjes.
Paródos, f. gr. (v. hodós, gang) het optreden
en het eerste gezang van het koor in de gr.
tragedie.
Paraekie, f. gr. (par-oikia, v. oikos, woning)
het wonen op eene plaats als vreemdeling zonder
burgerrecht; — paroeken, m. pl. (gr. pároikoi)
vreemdelingen zonder burgerrecht.
Paroemie, f. gr. (paroimia, v. pároimos, wat
naast den weg [oimos] is, dus eig. eene van den
gewonen weg afwijkende, zinnebeeldige, figuurlijke uitdrukking) spreekwoord; — parcemia
juris, lat. tot spreekwoord geworden rechtsregel;
~ paroemiograaf, m. spreekwoordenschrijver of
-verzamelaar;— paraemiographie, f. 't spreekwoordenschrijven; spreekwoorden-verzameling; —
parcemiográphisch, adj. spreekwoorden betreffende; — parcemiologie, f. spreekwoordenkunde.
Pareeniën, pl. gr. (par-o-ínia, stil. mélë, van
oinos, wijn) drinkliederen, vooral bij wijngelagen.
Parole, f. fr. (it. paróla, provenc. paraula,
van 't mid. lat. parabola = gr. parabole, samen
vergelijking, z. p a r a b e l; sp. palabra,-steling,
woord; van parola werd het romaansche parlare,
fr. parler, gevormd, z. p a r 1 e e r e n) oorspr.
leerrijke spreuk, dan in 't algemeen: rede,
woord; inz. belofte, eerewoord, woord van eer;
Mil. woord, teeken, ken- of herkenningswoord,
-leus, wachtwoord, waaraan wachten en posten
elkander herkennen; — parole d'honneur (spr.
—donéur), woord van eer.
Pároli, n. sp. en fr. in 't pharaospel : drievoud
of de drievoudige winst van den eersten inzet;
ook vouw, die men als teeken van die verdriedubbeling aan eene kaart maakt; oneig. ver
vergelding. Laat de pharao-speler zijn-zwarde
gewonnen p a r o 1 i staan en teekent hij telkens
de kaart naar behooren, dan kan hij het zesvoud
of sixe - et - le - va (spr. size-lewá, v. va =
vade, inzet), het zevenvoud of s e p t - e t -1 ev a (spr. set-e-lewá), het twaalfvoud of d o u z e e t -1 e - v a (spr. doe-ze-lewá) enz. van den
eersten inzet op ééne kaart winnen.
57
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par pari re f erlur, lat. sprw.: men betaalt u
Paromoe iris, f. gr. (par-homoiósis, van homoios, overeenkomstig), paromaeum, n. Log. ge- met gelijke munt; loontje komt om zijn boontje.
par pistolet, z. ond. p i s t o o 1; – par precaulijkvormigmaking van de op elkander volgende
lion, z. ond. p r oe c a v e e r e n; – par pre f érence,
leden of de uitgangen van eenen volzin.
Paromologie, f. gr. (par-homologia, vgl. h o- z. ond. p r m f e r e n t i e.
m o 1 o o g) Log. het schijnbaar toegeven of
inwilligen.
Paromphaloe 1e, f. gr. (vgl. o m p h a 1 o c e 1 e) Med. breuk naast of in den omtrek van den
navel, buikbreuk.
Paroniem, z. p a r o n y m e n.
Paronomasie, f. gr. (par-onomasia, v. ónoma,
naam) - gelijkluidendheid der woorden van ver
samenstelling van-schilendbtk
zulke woorden; woordenspel, dat op de overeenkomst van den klank berust, z. v. a. a n n o m in a t i e; zin- of toespeling op eenen naam; –
paronomaseeren, (gr. par-onomádzein) gelijkluidende woorden in verschillende beteekenissen
gebruiken; ook op eenen naam toespelen.
Paronyehie, f. gr. (v. onyx, nagel) Med. worm
aan dennagel,fijt,z.v.a.panaricium;ook
nij(d)nagel.
Parontmen, paroniemen, pl. gr. (v. ónyma =
onoma, naam) stamverwante woorden, woorden,
die van denzelfden wortel zijn afgeleid; – parontmisch, paroniem, adj. stamverwant; gelijkluidend (van woorden); – paronymika, f. leer van
de afleiding der woorden; kennis van gelijkluidende, maar in schrijfwijze of beteekenis ver
woorden.
-schilend
Paropium, n. gr. (par-ópion, van óps, gezicht)
oogscherm; – paropién, f. Med. uitwendige ooghoeken ; – parópsis, f. eig. het voorbij-zien; Med.
ziekelijk zien; – paroptika, f. leer van het voorbijzien; – paróptisch, adj. daartoe behoorende.
Paroptèsis, f. gr. (v. par-optán, aan de zijde
of van boven braden) 't zacht braden, 't schroeien; Med. zweetbad in warme asch of warm zand.
Paroptika, paroptisch, z. ond. p a r o p i u m.
Paroràsis, f. gr. (van par-horán, daarnaast
voorbijzien) Med. het voorbijzien, overzien, verkeerd zien; gezichtsbedrog.
Parorchidium, n. gr. (vgl. o r c h i s) Med. gebrek, waarbij een teelbal of de beide teelballen
in de buikholte zijn teruggebleven, liesbal, liesgezwel.
par ordre, fr. z. o r d e r.
Parosmie, f. gr. (van osmë, reuk) ziekelijke
verandering van het reukvermogen.
Parótis, f ., pl. parotides, gr. (v. parótis, van
oes, gehit. otos, oor) Med. oorklier; – parotidóneus, m. oorkliergezwel; – parotitis, f. ontsteking
der oorklier, bof.
Paroxisme, n. gr. (van par-oxynein, scherpen)
versterkte aanval, koortsaanval, aanval eener
tusschenpoozende koorts; oneig. opwinding,
hoogste graad van smart, kommer enz.
Parpaillots, m. pl. fr. (spr. parpaljo, van het
ijal. /ar/alla, vlinder; v. a. naar eenen Par p a i 11 e) spotnaam der Calvinisten in sommige
streken van Frankrijk.
Parpajole of parbajdllo, m. voormalige kleine
ital. rekenmunt in Lombardije = 2 tot 3 soldi
(z. so1do).
,

Parquet, fr. of parkét, n. (v. p a r c, z. ald.)
afgezonderde, ingesloten ruimte in gerechtszalen,
waar de rechters gezeten zijn en de advokaten
hunne plaats hebben; afdeeling met afgescheiden zitplaatsen in de schouwburgzalen; afgesloten plaats op beurzen voor de beëedigde makelaars; ingelegde vloer; ingelegd werk; ook een
zeker spel met verschillend gekleurde plankjes;
in een moeielijk parket zijn, zich
in eene netelige, bezwarende omstandigheid bevinden, eene moeielijke keus te doen hebben,
enz. ; – parqueteeren (fr. parqueter), inleggen
(een vloer); g e p a r q u e t e e r d, adj. ingelegd; – parqueeren of parkeeren (fr. parquer), in
eene ruimte besluiten of afzonderen, in- of afperken.
par raillerie, z. ond. r a i 11 e e r e n.
Parrain, m. fr. (spr. –ren; prov. pain, meid.
lat. patrinus) peter, doopvader, doopgetuige,
getuige bij het opnemen in eene orde.
par ratio, lat. z. ond. par.
par renommee, z. ond. r e n o m m e e r e n.
Parrhesie, f. gr. (parrhesía, van pan, alles, en
rhésis, het spreken, van reó, eró, ik zeg) vrijmoedigheid, driestheid in het spreken; – parrhesiást, m. vrijmoedig, rondborstig spreker.
Parricida, m. lat. (samengetrokken uit patricida, van pater, vader, en caedere, houwen, doodslaan) vader-, moeder- of bloedverwantenmoorder; ook vorstenmoorder, hoogverrader; – parrieidiunt, n. vader- of moedermoord, ouders- of
bloedverwantenmoord.
Parrot, m. eng. papegaai; ook naam van een
australischen vogel.
pars, z. p a r t; – Parzen of Parsi, die Perzen,
welke na de verwoesting van het rijk der Sas
Arabieren, aan de oude leer van-sanideor
Zoroaster trouw bleven en naar Indië vluchtten,
waar zij nog heden in handelsbetrekkingen
grooten invloed uitoefenen; vgl. G e b e r e n.
Parsimonie, f. lat. (parsimonia, v. pareere, verschoonen, sparen) spaarzaamheid, zuinigheid;
vrekkigheid.
Part, n. (van 't lat. pars, f. deel, gedeelte,
partij enz., pl. partes) deel, aandeel, b. v.
s c h e e p s p a r t, aandeel in een schip; – pars
advérsa of contraria, tegenpartij ; – pars aliquánta,
onevenmatig deel; – p. aliquóta, evenmatig deel; –
p. litigans, twistende partij ; – p. pro toto, gedeelte
voor het geheel (b. v. als redefiguur d a k voor
h u i s) ; – p. quanta, onvoorwaardelijk bepaald
deel eener erfenis; – p. quota, verhoudingsdeel
eener erfenis, dat alleen bepaald is volgens zijne
verhoudingen tot het geheel; – p. salarii, deel
der bezoldiging; – p. succumbens, onderliggende,
verliezende partij ; – p. vincens, zegevierende partij ;– partes aequales, pl. gelijke deelera;– p. consti
iutivae, bestanddeelen, samenstellende deelen; –
p. genitáles, teeldeelen; – p. in f id elium, z. i n f id e e 1; – p. orations, taal- of rededeelen; – ad
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parlem, met elk deel in 't bijzonder, stuk voor
stuk (b. V. iets behandelen); - ex parte, ten deele;
van wege, enz.; - partiaal (spr. t =ts) nw. lat.
(parliális), of partieel (spr. t=s; fr. partiel) adj.
deelswijze; afzonderlijk, gedeeltelijk, enkel; partijdig; - partiàlen, partiëele loten, partiëele obligatién, Kmt. afzonderlijke, in kleine gelijke
deelen gesplitste en met voortloopende nummers
geteekende schuldbrieven van eene leening; partialist, m. partijdige, partijman; - partialiteit (spr. ti=tsi) f. partijdigheid; - participeeren
lat. (participàre) deel of aandeel nemen of heb
een deel krijgen, medegenieten; - partici--ben,
pánt, m. (participans) deelnemer, deelhebber,
deelgenoot, medegenoot; ook geheimschrijver,
proto- of oppernotaris aan het hof van Rome,
die een deel der expeditie-gelden trekt; - participàtie, (spr. tie=tsie) f. (participatio) deelneming, deelname; deelachtigheid; - participatie
aandeelrekening;-cont,f.Kmdeligs-o
- participationisme, n. aandeel der arbeiders in de
winst; - participium, n. Gram. adjectivale vorm
van het werkwoord, die de beteekenis van het
werkwoord in den vorm van een bijvoeglijk
naamwoord uitdrukt, dus aan den aard van
beide rededeelen d e e l n e e m t, deelwoord.,
b. v. zingend, geprezen enz.
Parta, f. hong. hoofdsieraad der hongaarsche
meisjes.
Partage, f. (eig. m.) fr. (spr. parláázl; van het
mid. lat. partagium, van 't lat. pars, deel) deeling; aandeel; - partagetractaat, n. verdeelingsverdrag, onderhandeling over de verdeeling
eereer zaak; - partageeren, fr. (partager) deelent
verdeelen, elk zijn aandeel geven.
parteeren, lat. (partire en partiri, van pars,
gehit. partis, deel) deelen, afdeelen, indeelen,
verdeelen of toedeelen; ook listen gebruiken om
iets te verkrijgen, iets op eene bedrieglijke wijze
zich toeëigenen, heimelijk ontvreemden, verder
z. v. a. smokkelen; - partirer, m. hoogd. marskramer, kleinhandelaar; ontvreemder, bedrieger; - partfbel, adj. (later lat. partibilis, e, fr.
partible) deelbaar; - partibiliteit, f. nw. lat. deelbaarheid; - partite, f. (it. partita) deel, post,
schuldpost; - partieten, n. pl. (mid. lat. partitum,
heimelijke beraadslaging, afspraak; it. partíto,
verdrag, besluit; manier enz.) listige streken,
schelmstukken, z. v. a. p r a c t ij k e n; - partitle (spr. tie=tsie) f. lat. (partitio) deeling, indeeling; - partitief, adj. nw. lat. deelend, een deelbegrip uitdrukkend, eene indeeling bewerkend;
als subst. n. deel of indeelingswoord; - partíto, it.
Muz. in stemmen verdeeld; - partitus, a, um,
lat. Bot. gedeeld, in slippen verdeeld; - partituur, f. nw. lat. stemmenboek of alstemmig muziekstuk, met overzicht der samenstelling van
al de tot een muziekstuk behoorende deelen of
stemmen.
Parterre, n. fr. (samengetr. uit par terne, d. i.
op de aarde, op den grond) onderste verdieping
of gelijkvloers (bij misbruik voor het fr. rez -dechaussee); tuin- of bloembed; gedeelte van de
schouwburgzalen, gelijkvloers, tusschen de loges, het orkest en het amphitheater; ook de aan-
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schouwers zelve, die deze ruimte innemen;
soort van damast met ingewerkte bloemen en
guirlandes; - een partérre maken, iron. een val
doen, den grond kussen.
Partes enz. pl. v. pars, z. ond. p a r t.
Parthenie, f. (van parthenos, maagd) juffer- of
maagdenbloem, basterdmoederkruid; - partheniën, n. pl. (gr. parthenia) Med. teekenen van den
maagdom; - partheniërs, pl. maagdenzonen, d.
i. die Spartanen, welke gedurende den eersten
messenischen oorlog, naar men wil, geboren waren
uit huwelijken van Spartaansche maagden met
heloten; zij verhuisden naar Italië en stichtten
Tarente; - parthenios, f. eene meisjesziekte, inz.
bleekzucht; - parthenogenesis, f. voortteling
zonder bevruchting bij sommige lagere dieren;
- parthenokarpie, f. maagdelijke vruchtvorming,
zonder voorafgaande bevruchting, waarbij de
vruchten geen pitten hebben, b. v. komkommers
en Bonne-Louiseappels; - parthénon, m. gr.
tempelvan Athene op den Akropolis te Athene ; Parthenope, f. de eerste der sirenen; een door
De Gasparis te Napels in 1850 in de Weegschaal
ontdekte asteroide; - parthenopeesche republiek, f. de republiek, waarin het koninkrijk
Napels, vroeger Jarthenope genoemd, door de fr.
regeering tijdens de Revolutie veranderd werd.
partiaal, participant, participeeren, participium enz. z. ond. p a r t; - partibel, z. ond.
parteeren.
particula, f. lat. (verklw. van pars, deel) of
partikel, n. deeltje, stukje; Gram. rededeeltje,
onbuigbare, d. i. onveranderlijke woorden,
waartoe de bijwoorden, voorzetsels en voegw oorden behooren; - particulair, adj. (lat. particulàris, e) bijzonder, afzonderlijk, op zich zelve bestaande; omstandig, nauwkeurig; - particularia
of particulariën, n. pl. ook particulariteiten, f.
pl. nw.lat. bijzondere, nadere omstandigheden
of nauwkeurige berichten, bijzonderheden,
eigenaardigheden, het bijzondere, eigenaardige;
- particularisme, n. zelfzucht, bijzondere mee
Joden, dat God-nig;z.1)dem r
onder alle volken hen alleen tot het voorwerp
zijner zorgen en der eeuwige zaligheid deelachtig
maakt; 2) de leer van de bijzondere genade, dat
n.l. Christus alleen voor eenigen gestorven is en
dat slechts enkelen kunnen zalig. worden; 3) in
de staatkunde de meening, dat de voorrechten of
de zelfstandigheid van de afzond. deelen niet aan
het welzijn van het groote geheel ondergeschikt
zijn en daaraan opgeofferd mogen worden; particularísten, m. pl. aanhangers van deze
meeningen; - particulariter en particulàtim, lat.
of fr. en particulier of particulièrement (spr. -ljèr'
mán) in het bijzonder, stukswijze, enkel, deelswijze, in bijzonderheden; - particulariseeren (fr.
particulariser) afzonderen, op zich zelve plaatsen, beschouwen enz. ; omstandig, in alle bij
beschrijven, vertellen ; - partica--zonderh
lier, adj. fr. bijzonder, afzonderlijk, z. p a rt i c u 1 a i r; eigenaardig, wonderlijk; - particulier, m. op zich zelven staand of ambteloos
levend persoon, iemand, die geen openbaar
ambt bekleedt, p r i v a a t persoon, eenvou-
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dig burger; — partieulàtie (spr. tie, = tsie) f.
(later lat. parliculatio) verdeeling, verbrokkeling.
Partie, f. fr. (la partie, it. partita, van 't lat.
partitus, . a, um, gedeeld, van partire, partiri,
deelen; vgl. p a r t e e r e n), partij, f. deel, gedeelte, b.v. van eene schilderij ; aantal, menigte,
onbepaalde hoeveelheid of hoop, b.v. koopwaren; gezelschap; ook uitstapje, pleizierreis,
jachtpartij enz. ; geheel spel, b.v. eene p a r tij
biljart, een huwelijk of verbintenis; in rekeningen een post, schuldpost; afzonderlijk uitgeschreven stem of deel voor een instrument in de
muziek; — partie blanche, f. fr. (spr. —blánsf) op
het biljart: een eenvoudig spel tusschen twee
personen met twee ballen; — partie civile, civiele
partij, eischer wegens zaken, hij, die in zijn eigen
naam, tegen een beschuldigde voor burgerlijke
belangen optreedt; — parties honteuses, pl. (spr.
parti' honteuz') schaamdeelen; oneig. schandvlekken, onzedelijke, schandelijke dingen, b.v. van
een gezelschap; — partij, (fr. le parti) zijde, aanhang; iemands p a r t ij n e m e n, zich aan
zijne zijde scharen, hem verdedigen enz.; — parti
pris, fr. vooringenomenheid, vooropgestelde
meening; — partiëel, z. ond. p a r t.
Partikel, z. particula. •
partim, lat. (van pars, deel) deelswijze; ook in
gelijke deelen, van elk soort een even groot deel.
partiménto, n. it. (eig. deeling, indeeling, ver
v. partire, deelen; vgl. p a r t e e r e n)-deling,
Muz. becijferde basstem, begeleiding (a e c o mp a g n e m e n t) naar de regels van de generale
bas; — partimenti, m. pl. oefeningsstukken ter begeleiding van becijferde loopen.
Partisan, m. fr. (spr. zái; van le parli, partij)
aanhanger, partijganger; vrijbuiter; — partisáne,
f. (it. partigiana; fr. pertuisane, vervormd als
kwame 't van een werkwoord pertuiser, doorboren; waarsch. oorspr. het eenen partijganger
passende, wapen) p e r t i z a a n, soort van
hellebaard, lans of spies met eene tweesnijdende
bijl onder de spits.
Partite, partitie, partitief, partituur, z. ond.
parteeren.
Partner, m. eng. deelhebber, handelsgenoot,
vennoot, e o m p a g n o n; mededanser, dansgenoot; speelgenoot; — partnership, n. eng. (spr.
—sjip) associatie tusschen arbeiders en werk
deelgenootschap der arbeiders in de-gevrs,
winst eener fabriek of handelszaak.
partout, adv. fr. (spr. partóé) overal, allerwegen; ook wel voor volstrekt, geheel en al; — partout-biljet, n. toegangskaart tot alle plaatsen in
eenen schouwburg.

parturiunt monies, nascëtur ridicu.lus mus, lat.
eig. de bergen baren en er komt eene belachlijke
muis ter wereld, d. i. er wordt groote verwachting opgewekt en ten slotte weinig tot stand gebracht; — parturitie, (spr. tie = tsie) f. (later lat.
parturitio) het baren; — partus, m. lat. (partus,
pl. partus, van parére, baren) geboorte, bevalling;
een geboren kind; — p. abortivus, ontijdige geboorte, miskraam; — p. immaturus of praecox,
onrijpe, te vroege geboorte; —p. legitimus, echtelijke, te rechter tijd plaats hebbende, of althans
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volgens de wetten als zoodanig aangenomen geboorte; — p. serotinus, te late geboorte; — p. supposititius, ondergeschoven kind; — p. vulgoquaesitus,
hoerenkind^van onzekeren vader.
Party, f. eng. (spr. párti) partij.
Parális, f. gr. (par-oelis, van oelis, tandvleesch)
Med. gezwelletje aan het tandvleesch.
paruur refert,
ert, lat. er ligt weinig aan gelegen.
Parure, f. fr. (van parer, opsieren, van het lat.
parare, bereiden enz. ; vgl. p a r a d e) opschik,
tooi, tooisel, sieraad, pronkgewaad; bij juweliers:
stel of garnituur van diamanten of robijnen; in
den modehandel: stel, bestaande uit kraag en
manchetten; — en parure (spr. an paruur') in
't staatsiekleed, opgepronkt, in 't beste pak.
Parurie, f. gr. (v. para, z. ald., en oerein, zijn
water loozen) Med. ziekelijke urine-loozing; pisverplaatsing.
Parusie, f. gr. (par-oesia; van pareinai, aanwezig zijn) tegenwoordigheid; wederkomst,
wederverschijning van Christus.
Parvenu, m. fr. (v. parvenir, tot iets geraken)
gelukskind, fortuinskind, een heer van gisteren,
iemand, die van niet tot iet is gekomen.
Parvis, n. (eig. m.) fr. (spr. parwí, it. paravíso,
paradíso, een voorhof, waar in de oude Kerk
de boetenden moesten staan, v. 't lat. paradísus,
lusthof, bekoorlijk oord, z. p a r a d ij s) voorhof, voorplein van eene kerk.
parvus, a, um, lat. klein, z. onder c o n c o rd i a; — parvi f T ores, Bot. kleinbloemig; — parvif olius, kleinbladerig; — parviteit, f. (lat. parvitas)
kleinheid, geringheid.
Pas, m. fr. (spr. pa; van 't lat. passus) schrede,
tred, stap, p a s; inz. kunstmatige danstred;
zekere gang der paarden, waarbij zij het vooren achterbeen op éene zijde te gelijk oplichten;
vrijbrief, geleibrief, reisbiljet om ongehinderd
de reis voort te zetten (fr. passe-port); ook
nauwe doortocht, doorgang of overgang in een
gebergte; ook zeeëngte, b. v. Pas de Calais, de
straat van Calais, de zeeëngte bij de fransche
stad van dien naam; verder z. v. a. p a s p o o r t
(z. ond. p a s s e e r e n); ook een door cirkel
begrensde werkvorm in het maaswerk van-bogen
kerkvensters; — pas bourre (spr. —boeré) danspas
vóor en tusschen de walsen; — pas redoublé, verdubbelde of gezwinde pas ; — pas seal, pas de
deux (spr. —deu), pas de trois (spr. —troá) bij den
ballet- of tooneeldans : een solodans, een dans
met twee, met drie personen; — pas de charge
(spr. —sjárzj') Mil. stormpas met geveld geweer.
Pasacalle, z. p a s s a c a i l l e.
Pasalf Zion, f. Zionistische arbeidersvereeniging
Pasan, pasen, pasang of paseng, m. bezoarantilope, eene soort van wilde geit op de bergen in Perzië, van welke de b e z o a r (z. ald.)
komt.
Pasanggrahan, f. mal. soort van logement voor
reizigers in Ned. Indië, door de regeeringgebouwd.
Pasar, pasaar, f. mal. markt, bazaar.
Pascalíne, f. of pascalisch rad, n. door Pascal
uitgevonden rekenmachine.
Pascha, 1) of passah, passa, n. hebr. (pesach,
.
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van pásach, overgaan, voorbijgaan en verschoo- • zulk een wind, die in een bepaald jaargetijde
nen) eig. voorbijgang, verschooning; joodsch geregeld en aanhoudend waait, inz. de tusschen
feest ter gedachtenis van den uittocht der de keerkringen op alle zeeën waaiende bestendige
Joden uit Egypte, toen de doodsengel (de pest) oostenwind, benedenstroomen van de gordels
vooraf de huizen der Israëlieten verschoonend met hoogen luchtdruk naar den aequatorialen
voorbijgegaan was, terwijl hij de eerstgeborenen windstiltegordel (verschillend van m o e s s o n,
der Egyptenaren had gedood (Exod. XII; 23- z. ald.).
27), Paaschfeest, Paschen.
passable, fr. of passábel, adj. (vgl. p a s s e er e n) draaglijk, tamelijk, matig, middelmatig,
Pascha, 2) z. pasja.
Paschalis, m. lat. eig. Paschen betreffende zoo zoo.
Passacaille of passecaille, f. fr. (spr. —kal?') en
(vgl. p a s c h a), een mansnaam.
Paschmaklik, n. turk. (van paschmak, básch- passacaglio m. of passacaglia, f. it. (spr. —kál ja
mak, sandaal, pantoffel) eig. schoengeld; zoogen. en —kálja) van 't sp. pasacalle, m. (spr. —kálje;
speldengeld voor de moeder van den sultan, van pasar, passeeren, doorgaan, en calle =
waartoe de inkomsten van veroverde steden zijn lat. callis, straat; dus eig. straatgang) gezang
met begeleiding der gitaar, waarmede men door
aangewezen.
de straten trekt; langzame dans met bevallige
Pasen of paseng, z. p a s a n.
Paséo, m. pl. pasos, sp. (v. paseár, gaan wan- beweging; ook daarbij behoorende muziek.
Passáde, f. fr. (van passer, z. p a s s e e r e n)
delen, it. 'passeggiáre, v. 't lat. passus, schrede)
openlijke wandelwegen in de spaansche steden. doorreis, doorgang door eene plaats; hoefslag,
Pasigraphie of pasigraphiek, f. gr. (van pas, een term uit de m a n e g e of rijschool
pasa, pan, al) algemeen schrift; wereldtaal, spaansche pas; — passage, f. fr. (spr. passáázj')
kunst om door zekere algemeene of voor ieder doortocht, doorvaart, doorreis, doorgang, doorverstaanbare schriftteekens zijne gedachten uit marsch, overvaart (vooral op zeeschepen);
te drukken; — pasigráphisch, adj. het algemeene heen- en weergang, doortrekken van rijtuigen en
schrift betreffende; — pasilalie, pasilogie of menschen door eene plaats; in sommige groote
pasiphrasie, f. algemeene taal, zooals L e i b- steden zekere met vloertegels geplaveide en met
.nitz, Wolke Wilkins, Siccard en glaswerk overdekte doorgangen of straten, alK a l m a r die tevergeefs wenschten, vgl. V o- leen voor voetgangers bestemd en met winkels,
lapuk; Esperanto; — pasitelegraphie, f. koffiehuizen enz. bezet; plaats, uitdrukking,
eene soort van telegraphie, welker teekens voor volzin uit een boek of opschrift; plaats, gedeelte
verschillende volken verstaanbaar moeten zijn. van een muziekstuk; verfraaiing, sieraad van
Pasja, pascha, pacha, ook bassa, m. (perz. een gezang, loop, variatie; in de rijkunst: afbasja, verkort uit badísjáh, vgl. p a d i s j a h, gemeten pas of gang van een paard; — passage
of uit pai- schah, d. i. voet van den schah = mixte, naam aan de verbinding tusschen
vorst) turksch stadhouder, landvoogd, staats- Frankrijk en Engeland gegeven, die bestaan zou
raad; voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder; uit een brug, tevens tunnel, daar enkel een brug
— pásjalik, waardigheid, gebied van een pasja. of enkel een tunnel niet uitvoerbaar zijn; —
Pasma, n. gr. (v. passein, strooien) Med. passagier, m. (spr. passazje, doorgaans passazjier) reiziger, doortrekker; mederijdende, mede strooimiddel, ingestrooid geneesmiddel.
Paso, m. sp. (v. paso, schrede, tusschenvoor- varende ; blinde passagier, medereival, v. lat. passus, schrede) tusschengebeurtenis, ziger, die geen vracht betaalt, die 't betalen der
tusschenhandeling, tusschenspel, voorspel, een vracht weet te ontduiken; — passagieren, voor
eenen dag aan wal gaan; — passaglum, n. mid.
soort van sp. schelmendrama.
lat. legertocht, kruistocht.
Paspoort, z. ond. passeeren.
Passah, z. p a s c h a.
Pasquino of pasquín, m. it. aartsschalk, bijPassant, en passant, z. p a s s e e r e n.
tend, scherp vernuft, eig. en oorspr. naam van
Passarillen of pasaríllen, f. - pl. sp. (fr. passaeen zeer schrander en spotziek schoenlapper te
Rome; vervolgens naam van een verminkt stand- rilles, van 't lat. eig. uva paso, gedroogde
beeld tegenover een ander beeld, M a r f o r i o, druif, rozijn, van passus, a, um, gedroogd, en
z. a. op den hoek van het paleis Orsini, waar pandére, uitbreiden, uitspreidend drogen; sp.
men wil, dat vroeger de winkel of het stalletjevan pasa, uva pasa, port. passa, rozijn) zeer goede
gezegden schoenlapper stond, en waaraan men spaansche rozijnen, gedroogde druiven in Spanje
schimp- en spotschriften placht vast te hech- en Frankrijk.
passato, m. it. (van passare, z. p a s s e e r e n)
ten; vandaar pasquináde, f. schalksche potsen,
spotrede, eene meer vernuftige dan boosaardige Kmt. de verleden of laatstvoorgaande maand,
schets; — pasquil, n. (it. pasquináta, pasquillo) b. v. den Eden passato, op den 6den der vorige
schotschrift, schimpschrift, lasterschrift; in ver- of verleden maand; — tempi passáti, z. ond.
band met het beeld Pasquino; — pasquillant, m. t e m p o.
passato it periculo, gabbalo it santo, it. sprw. :
schotschriftschrijver, eerroover, grove lasteraar;
— pasquillántisch, adj. op de wijze van een schot- als het gevaar voorbij is, lacht men den heilige
schrift, eerroovend; — pasquilleeren of pasqui- uit.
Passauer kunst, f. kunst om zich schot- en
neeren, lasteren, smalen, schimp- of schot
maken.
-schriften houwvrij te maken, zoo geheeten ten gevolge
Passaat, passaatwind, m. bestendige wind, der briefjes, die eenmaal een Passauer scherp-
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rechter onder troepen uitdeelde, waarbij him
die onkwetsbaarheid werd toegezegd.
Passavant, z. ond. passeeren.
Passe, f. fr. (van passer, z. p a s s e e r e n)
in de schermschool: uitval, sprong naar de tegenpartij; passeballe, z. ond. passeeren;
— passecaille, z. p a s s a c a i l l e.
Passedies, n. z. p a s s e-d i x, ond. p a ss e e r e n; — passediezen of passedijzen, het
p a s s e-d i x spelen.
f'asseerbaan, f. jay. (paséban) vergaderplaats,
waar de javaansche ambtenaren ambtshalve
samenkomen met hunne hoofden en waar de
rechtszittingen gehouden worden.
passeeren (it. passare, fr. passer, van het lat.
passus, schrede, p a s, z. aid.) voorbij- of doorreizen, doorgaan, doortrekken, doorvaren; overschrijden, te boven gaan; voorvallen, gebeuren;
doorgaan, bewilligd of aangenomen worden;
aangaan, schikken, door den beugel kunnen
(vgl. p a s s a b 1 e); doorbrengen, verdrijven
(den tijd); voor iets passeeren, voor
iets gehouden worden, gelden, doorgaan; p a
seeren en repasseeren laten, vrij
of ongehinderd laten heen- en weder- of in- en
uitgaan; g e p a s s e e r d, voorbijgegaan; ver
verbruikt; z. ook n o n p a s s é e; —-lopen,
passeerbaar, adj. begaanbaar, berijdbaar; door
te laten; — passeerbriefje, geleibriefje, loopbriefje
voor waren; — pour passer le temps, fr. (spr. poer
passé l'1á) om den tijd te verdrijven, voor tijd
— en passant, fr. (spr. an passán) in 't-verdijf;
voorbijgaan, terloops, in der haast, vluchtig; —
passánt, m. doorreizende, voorbijgaande; —
passanten-huis, n. gebouw, bestemd tot logies
van doorreizenden; — passanten-lijst, lijst der
doorreizenden; — passavánt, m. (spr. passawáii)
passeerbriefje, doorgangsbewijs; — passe-batte,
m. kogelmaat, kogelmeter, de kogelproef; —
passe-cheval, pl. passe-chevaux, m. soort pont
of veerschuit om paarden over te zetten; —
passe-dix (spr. —dies) boven 10 of meer dan 10,
een dobbelspel, waarbij men met 3 dobbelsteenen ten minste elf, en daarbij op 2 steepen gelijke oogen werpen moet, om te winnen; — passedroit, m. verongelijking, het voorbijgaan (bij een
ambtsbegeving) van iemand, die meer rechten
had dan de benoemde; — passe-paróle, f. fr. Mil.
loopbevel, krijgsbevel, dat van mond tot mond
gaat; — passe-partout, m. (spr. pass'partoe)
hoofdsleutel, looper, keizer, dievensleutel; lijst
om verschillende platen of teekeningen in te
zetten, inz.voor photographieën; Typogr. sieraad
ter inzetting van eene beginletter; — passe-passe,
n. goochelstukje, goochelwerk; — tours de passepasse, pl. (spr. toer—) goochelaarskunsten; ook
spitsboevenstreken; — passe-pied, m. (spr. pass'pjé) voormalige levendige en vlugge dans in 3/8
maat, veel overeenkomst met de m e n u e t
hebbende; — passe-poil, m. (spr. pass'poál) smalle
boord of strook aan een kleed; bonte broekstreep
(inz. bij soldaten); — passe-pórt, m. (spr. pass'pór)
paspoort, verlofbrief, vrijgeleide; zeebrief; —
passe-temps, m. (spr. pass'tán) tijdverdrijf, middel om den tijd door te brengen of te dooden; —
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passe-volant, m. (spr. pass'uwolán) een ingeschovene, plaatsvuller, volmaker van 't vereischte
getal; niet ingeschreven passagier op den postwagen enz., binnengeslopen toeschouwer enz.
Passeménten, n. pl. (fr. passements, spr. pass'mán; it. passamano) snoeren, tressen, boordsel,
omboordsel.
Passe-parole, passe-partout enz. z. ond.
passeeren.
Passer, m. mal. en jay. (pasar) markt, marktplaats (in Ned.-Indië); — passer-dag, m. markt
-dag.
passibel, adj. later lat. (passibilis, e, van pati,
lijden) lijdelijk, vatbaar voor lijden en vreugde,
gevoelig; - passibiliteit, f. (passibilitas) lijdzaamheid, gevoeligheid.
Passie, f. (lat. passio, v. pati, lijden) 1) het
lijden, marteling, foltering, lichamelijke smarten, inz. het laatste lijden van Christus en de
tijd, the aan de gedachtenisviering van dat lijden
is toegewijd; ook de geheele p a s s i e of lijdensgeschiedenis en de dramatische of muzikale
voorstelling daarvan ( p a s s i e-m u z i e k, vgl.
o r a t o r i u m); 2) (fr. passion) hartstocht,
hevige gewaarwording, neiging, begeerte, liefde;
liefhebberij, zucht, drift, ijver; — passieweek,
lijdensweek, week voor Paschen; — passiepreek,
f. lijdenspreek; — passiebloem, talrijk plantengeslacht met bloemen, op welker bladen men de
werktuigen der kruisiging van Chr., de doornen
nagels, de speer enz. meent te kunnen-kron,de
onderscheiden; — con passióne of passionate, it.
Muz. met hartstocht of gevoel, hartstochtelijk,
nadrukkelijk; — passionaal, n. nw.lat. verzameling van christelijke legenden der middeleeuwen,
hoofdzakelijk betreffende Jezus, Maria en de
apostelen, zoo geheeten omdat de p a s s i e,
d. i. het lijden van Christus, schering en inslag
van 't gansche werk is; — zich passioneeren, fr.
(se passioneer) in hartstocht, in drift geraken,
zich door iets geheel laten innemen, zich driftig
maken; — gepassioneerd, adj. hartstochtelijk, volijverig, geheel met iets ingenomen; — passionisten, m. pl. geestelijke broeder
-schapin
Italië.
passief, adj. (lat. passives, a, um) lij dend, duldend, lijdelijk, onwerkzaam, in tegenst. met
a c t i e f; — passiva, pl, of passieve schulden,
gelden, die men te betalen heeft, in tegenst.
met a e t i e v a; — passieve handel, z. a ct i e v e h a n d e 1; — verbum passivum, lijdend werkwoord; — passivum, n. lijdende
vorm; — passiveeren, barb. lat. in lijdelijken
toestand brengen, lijdend of onwerkzaam maken; — passiviteit, f. lijdelijke toestand, onwerkzame verhouding; p a s s i v i t e i t v a n
h e t ij z e r, toestand van het ijzer, wanneer
het, in salpeterzuur gedompeld, zich met eene
oxydelaag overdekt en dan voor verdere invloeden ontoegankelijk is.
Lasso, m. it. (sp. paso; van 't lat. p a s s u s,
z. aid.) voormalige ital. lengtemaat; in Venetië
= 5 voet (piédi) = 1,739 M. ; — passo passo, pas
voor pas, langzaam, bedachtzaam; — passométer,
m. pasteller.
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pasteuriseeren, een vloeistof (bijv. melk)
Passulaat, m. nw.lat. (van 't it. pássola of
pássula, rozijn, van passo, verwelkt, verdroogd; door verwarming tot 75 à 80° C. vrij van gist- of
vgl. p a s s a r i 11 e n) Med. rozijnensap of
druivenhonig.
Passus, m., pl. passus, lat. (v. pandére, passum,
uitspreiden, dus eig. het uitspreiden der voeten
bij het gaan) schrede, stap, p a s; als lengte
een dubbele pas = 5 voet; geval, voorval-mat
tijdstip; schriftplaats, punt;- in hoc passu, in dit
geval; - passus concérnens, de betreffende, bedoelde, behandeld wordende of in aanmerking
komende plaats, b.v. in eene gerechtelijke uit
- p. geometrcus, geometrische schrede,-sprak;
landmetersstap van vijf gewone voeten; - per
omnes passus et instantlas, Jur. door alle rechtbanken of instantiën (b.v. iets doorzetten, winnen of verliezen).
Paste, f. (van 't mid.lat. provenc. sp. en it.
pasta, fr. paste, pate, deeg, v. 't lat. pislus, gestampt, gekneed, onder den invloed v. pascére,
pastum, voederen, voeden, pastus, voedsel, en
pastilles, meelballetje) 1) plantaftreksel, tot
eene taaie massa verdikt; 2) pl. pasten, deeg
deegafgietsels of afdrukken van oude-sten,
gesneden steenen, uit een deeg van lak, zwavel,
gips of glas enz., vgl. c a m é e; - pasta althaece,
Med. althea-pasta, leversuiker; - pasta amygdalina, amandelpas(t), amandeldeeg; - pasta gummósa, gummipasta; - p. liquiritia, zoethoutpasta;
- pasteboard, n. eng. (spr. peestboord) bordpapier;
- pastei, f. (mid.lat. pasfata, fr. pate, m.) deegof bakspijs, vleeschkoek, hoender-r a g o u t
enz. ; - pasteus, adj. (it. pastóso, fr. páteux) deeg
zacht; Pict. flink, krachtig, vet-achtig,wek
in het coloriet; - pasti, m. en n. (it. pastello, fr.
en sp. pastel) verfstift, uit verfdeeg gevormde
en daarna gedroogde schilderstift; - pastelschilderen, n. het schilderen met zulk eene verfstift; - pastel-schilderij, f. verfstift-schilderij,
droogschilderstuk; - en pastel, fr. (spr. an-) met
pastel verven, met droge kleuren (schilderen); -

pasticco, m. it. (spr. pastítsjio), of pastiche, f.
(spr. pastíésj') eig. pastei, gemengde/ spijs; Piet.
navolging in de manier van een beroemd schilder, welke voor diens werk wordt uitgegeven;
Muz. lapwerk, eene uit stukken van verscheiden
meesters samengestelde opera-muziek; vgl.
e e n t o; in 't alg. misleiding, bedrog, begoocheling; .- pastíllus, m. lat., pl. pastillen, pastieljes, balletjes uit meel, vruchtsap, suiker enz.;
geperste tabletjes, koekjes van geneesmiddelen,
b. v. salmiak-pastilles, emser(zout)pastilles;
ook reukballetjes, reukkaarsen; - pastilles du
serail, pl. fr. (spr. pastiel;' du serálj) uit katsjoe
(catechu) suiker, kaneel en reukwerk bereide
balletjes, die men in Indië in den mond laat
oplossen;- pastilles roborantes, pl. fr. (spr. pastielj
roborá t') versterkende balletjes; - pastela,
pastílla, pl. pastilla's, russisch ingedikt en geperst vruchtensap; vgl. m a r m e 1 a d e; pastillages, f. pl. fr. (spr. pasti-ljáázj') klein suikergoed, tot allerlei figuren gevormd.
Pastéke, f. (fr. pastèque, sp. en port. pateca,
van 't arab. balihch, biththïch, meloen) watermeloen.

ziektekiemen maken, steriliseeren, volgens het
procédé van L. Pasteur; - Pasteur- instituut,
n. inrichting, waar de bacteriologie bestudeerd
wordt te Parijs, vooral ook tot genezing van
hondsdolheid (rabies)
pasteus, z. paste.
Pastinàk(e) of pastinAkel, f. (lat. pastindca)
bekende schermdragende plant en haar eetbare,
zoetachtige wortel.
Pastoor, m. lat. (pastor, pl. pastores, v. pascére,
weiden) eig. herder; zieleherder, zielverzorger,
zielverpleger, predikant, priester; - pastor fidus
animãrum f idelium, getrouwe herder der geloovige zielen, uit welks afkorting P. t. a. t. men
het hoogduitsche woord P f a f f, ons p a a p,
heeft willen afleiden (dat echter uit het lat. papa
(z. ald.) ontstaan is); - pastor loci, predikant of
pastoor der plaats (waar men is); -pastor primarius, eerste geestelijke, opperpriester (in Duitschland);- p. secundarius, tweede geestelijke, onderpriester; - pastoraal, adj. (lat. pastoràlis, e)
herderlijk, landelijk, naar herderswijze; ook den
geestelijke en zijn ambt betreffende; zielverzorgend ; een pastoraal-schrijven, een
herderlijke brief; - pastoraal, f. z. p a s t o r a l e
en p a s t o r e l a; - pastorale brieven, pl. de
brieven van den apostel Paulus aan Timotheus
en Titus, welke aanwijzingen voor het predikambt bevatten ; - pastorale symphonic, f.
herders(muziek)stuk; inz. de 6e symphonie
van Bèethoven; - pastorale theologie, f. aan
handleiding tot de behoorlijke waar--leidngof
neming van het predikambt en de daaraan verbonden plichten; - pastorale, f. herdersdicht,
herdersspel; herdersschouwspel, landelijke tooneelvertooning; - pastoralia, n. pl. predikantszaken, pastorieaangelegenheden; - pastoraat,
n. nw.lat. ambt van eenen predikant of pastoor; - pastorie, pastorij, f. woning van een
predikant of pastoor; - pastoréla, f. sp. en provencaals, herderslied van schertsenden inhoud en
levendige zangwijze; - pastoréllo, n. it. klein
herdersdicht; - pastoríte, f. herdersfluit, herdershoorn; - pastoritium, (spr. ti=tsi) n. herderszang.
Pastophórén, pl. gr. (van pastas, vrouwen
kapel) priesters, die allerlei gewijde zaken-kamer;
in eenti kast of kleine kapel ronddroegen; pastophorium, n. (gr. pastophoreion) kleine kapel
met een Christusbeeld; woning van die priesters.
Pastry, f. eng. (spr. páastri) pastei; - pastrycook, m. (spr. -koek) pasteibakker.
pat 1), z. s c h a a k p a t, ond. schaak.
Pat 2), afkorting van Patrick, m. lievelingsnaam der Ieren, dien zij ter eere van hunnen
patroon St. P a t r i c i u s voeren; vandaar
betitelt men hen in 't alg. spottenderwijze met
dien naam, gelijk de Engelschman Joh n
Bull, de Schot S a w n y heet.
Pataat, z. b a t a t e n.
Patáca, f. of patacón, m. sp. zilvermunt, een
sp. kruisdaalder, ongeveer = 2 gl. 50 ct. ; patáca, f. ook rekenmunt in Brazilië, vroeger =.
.
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gast, vos; - patelineeren (fr. pateliner), vleiend
bedriegen, sluw of listig te werk gaan; - patelinage, f. (spr. -naazj') bedrieglijke vleierij: patelineur, m, z. v. a. pat eli n.
PaUlle, f., pl. patellen, (van 't lat. patella,
schaal, schotel, verklw. v. patera, z. ald.) napslak; knieschijf; - patellaarreflex, m. knie(schijf)phaenomeen, de beweging (strekking),
die het onderbeen bij normale menschen
maakt, wanneer onmiddellijk onder de knieschijf een korte tik gegeven wordt; - patelliet, m. versteende napslak; - patelliform, adj.
nw.lat. schaal- of schotelvormig; - parene, f.
mid.lat. (patma, lat. pat'ina, schaal) kelkschoteltje, ouwelschoteltje bij het Avondmaal in
de R. Kath. Kerk.
patens, lat. (vgl. pat en t) .Bot. afstaande,
openstaande.
PaUnt, n. (mid.lat. patens, patenta, van
schil,
het lat. patens, open, van paiere, open zijn)
Patar, patard, m, fro (oorspr. vlaamsch patar, open brief, openlijk aangeplakt of bekend
zoo men wil van Peter, Petrus, omdat deze gemaakt bevel der overheid (lat. litterae pamunt den apostel Petrus in haren stempel tentes), oorkonde of acte eener aanstelling;
droeg) oude stuiver, eene rekenmunt in Bra- vrijbrief, waarbij iemand zekere voordeelen
bant, Vlaanderen enz. = ongeveer 41/ 2 5 cent. of voorrechten worden toegestaan of vezekerd;
Patarafle, f. fro gekrabbel, onleesbare pen- vandaar pat e n t-k 0 use n, pat en t-k no 0netrek, slecht handschrift, onduidelijke hand- pen, pat e n t-p a pie r, in 't alg. p ateekening.
ten t-w are n, waren, die onder genot van een
Pataria, f. en pat&reners, pI. it. (patarene, voorrecht vervaardigd worden; inz. een u i tv. pataria, voddenraperswijk in Milaan, waar vi n din g spa ten t of 0 c t roo i, waarzij in 1058 vergaderden) scheldnaam der be- door aan een uitvinder van eene nuttige zaak
strijders van het huwelijk der priesters en de het recht van uitsluitend vruchtgebruik dier
s i m 0 n i e (z. ald.) tijdens Gregorius VII.
uitvinding voor eene reeks van jaren wordt
Patas 1), f. z. pat a c h e.
toegestaan; verder jaarlijksche beroepsbrief, d.i.
Patas 2), m, roode aap in Afrika, inz. in vergunningsbewijs ter uitoefening van een beSenegambie.
roep, hetwelk in die staten, waar beroepsPatassan, n. mal. vuurwerk.
vrijheid bestaat, tegen eene bij de wet bepaalde
Pataten, z, bat ate n.
som (het pat e n t r e c h t) wordt uitgereikt;
Pataviniteit, f. lat. (Patavin'itas. van Paia- - patent, adj. open, duidelijk, zonneklaar;
mum, Padua) tongval van de bewoners der ital. ook gemeenzaam voor opperbest, uitstekend;
stad Pad u a; inz. de schrijfwijze van den van personen: goed, rond en eerlijk, trouwgeschiedschrijver L i v ius, die in vergelijking hartig enz., b. v.. e e n p a.ten t men s c h
met die der Ouden eenigszins onromeinsch is. enz.: - patente netta, f. it. bewijs, dat aan de
Patcholi of patehoeli, n. (spr. patsj-) sterk plaats, vanwaar de reiziger vertrokken of eene
riekend kruid in Australie (Plectranthus gra- koopwaar verzonden is, geene besmettelijke
veolens) en daaruit bereide, sterk riekende ziekte heerscht; - patente sporca, f. getuigreukstof.
schrift, dat de gezondheidstoestand van eene
Pite, f. fro (pate, van 't sp. pasta, deeg, me- plaats te wenschen overlaat; - patenteeren,
taalmassa, samengesmolten klomp, goud- of bevoorrechten, een voorrecht toekennen; een
zilverstaaf; vgI. paste), pl. paten, zilversta- patent uitreiken.
ven, die door den smokkelhandel ongestempeld
Pater, m, (lat. pater, gr. pater), pl. patres,
uit de spaansche bezittingen in Amerika uitge- vader; kerkvader, chr. kerkleeraar in de eerste
voerd werden; - pAte peeterale, f. fr. (spr. poot' eeuwen; monnik of ordesgeestelijke; pat e rpektorool') borstdeeg, een zoogenaamd borst- b i e r, het krachtige bier voor de oppersten
geneesmiddel; - en pAte, (spr. an poot') in in de kloosters, in tegenst. met het con v en tdeegvorm (b. v. verfstoffen); - pate d'Italie, b i e r; vandaar ook het pat e r s va at j e;
maccaroni, soort vermicelli.
- pater adoptious, aangenomen vader, hij, die
Pateen, f. z. pat e n e.
iemand als kind heeft aangenomen; - p. /amilias,
Patefaetie (spr. tie= sie), f. lat. (pate/actio, huisvader, onafhankelijke huisheer, die naar het
v. pate/acere, openen) opening, ontdekking, rom. recht kinderen en slaven onder zijn gezag
bekendmaking.
heeft of kan hebben; - p. patr'iae, vader des
Patelin, m. fro (spr, pa-t'len; v. Pathelin, vaderlands; - pater, peccavi, vader, ik heb genaam van den hoofdpersoon in een kluchtspel, zondigd (uit de gelijkenis van den Verloren
in het einde der 15de eeuw door Pierre Blan-I ZOOD, Lnk, XV 21); - paie: provincialis, z,
chet gedicht) vleiend bedrieger, sluiper, sluwe pro vi n cia lis (onder pro vi n c i e); -

320, nu 640 reis of ongeveer 87 ct. courant;
patAUB, f. it. voormalige rekenmunt te Napels
= 1/2 ducato di regno = /1,03; - pata., m.
(spr. -kanjo) braziliaansche rekenmunt van 3
pataca's of 1920 reis, in den handel echter
meestal hooger gerekend tot 2000 reis of 2
milreis.
Pataehe, f. sp. en fro (vgl. 't arab. batash, pI.
batas, oorlogsschip, ook vrachtschip) wachtschip, uitlegger; tweemastkoopvaardijschip, inz,
in Spanje en Portugal.
Pataeen, z. pat a c a.
Patagon, m. voormalige brabantsche zilvermunt, een brab. daalder van 48 patars = ongeveer / 2,10 f 2,40.
Pat&goniers, m, pI. volksstam in Z.Amerika
van ongewone lichaamsgrootte.
Patake, f. (waarsch. vervormd uit patate,
z. bat ate n) late aardappelsoort met gele
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ad patres, tot de vaderen (gaan of zenden, d. i.
sterven of uit de wereld ruimen); - patres apostolici, z. a p 0 s t 0 lis e h e v a d e r s onder a p 0 st 0 lis e h; - patres of patree conscripti, besehreven vaders, eernaam en titel der aanspraak
van de oud-romeinsehe senatoren; oneig. ook
van leden van de volksvertegenwoordiging of
den raad; - patres ecclesiast'ici, kerkvaders; patres schollirum piarum, z, Pia r i s ten; paterna bona, pI. (v. lat. paiemus, vaderlijk)
vaderlijke goederen; - paterna hereditas, f.
vaderlijke erfenis of nalatenschap: - paterna,
paternis; materna, maternis, goederen van den
vader aan de verwanten van den vader;
goederen der moeder aan de lijn der moeder
(oude reehtsregel); - paternel, adj. fr. vaderlijk;
- paterniteit, f. lat. (patern'itas) vaderlijkheid,
vadersehap, vaderlijke waardigheid, vaderstaat; - palernoster, n. (van 't lat. pater noster,
d. i. onze vader) onze vader of vader-ons, de
kathol. rozenkrans, een snoer van aangeregen
balletjes tot aftelling der dagelijks op te zeggen
gebeden: eig. ieder tiende, grooter balIetje aan
het bidsnoer; versiering aan het lijstwerk; ook
(in het barg.) handboei; - het paternosterwerk, putmaehine, met eenen uit lederen
kogels bestaanden ketting, om het water uit
de diepte op te halen.
Patera, f. lat. (fr. patere) vlak drink- of
offervat, eene oud-romeinsehe offersehaal.
PaUrle-steen, m. donkergrauwe, harde porphyr, die noehtans in het vuur smelt.
paterna etc., paternel, paterniteit, z. ond.
pat ere
patetico, it. (= pat h e tis e h, z. ond. p atho s) Muz. verheven, met waardigheid.
pateux, fro z. v. a. pas t e u s, z, pas t e.
Pathephoon, f. soort spreekmaehine.
Pathmos, n. (nu Pat m a of Pat i m i,
Pat i no) naam van een eiland bij de Westkust van Klein-Azie, eene dorre rotsmassa van
-8 uren in omtrek, vermaard als de plaats, waarheen de evangelist Johannes door Domitianus
verbannen werd en waar hij zijne Openbaringen schreef (Opb. 1, 9); in 't algemeen een eenzaam, doodsch ballingsoord.
Pathos, n. gr. (pathos, van paschein, pathein,
lijden, ook in het algemeen: zich in een toestand
bevinden) het lijden, ziekte; Iijdende toestand,
inz, der ziel; hartstocht, levendige gemoedsbeweging; inz, het aandoenlijke, treffende,
roerende in uitdrukking, hartstochtelijke
verhevenheid, hooge gevoeligheid van eenen
redenaar of diehter, hartroerende, diepdoordringende uitdrukking, nadruk; hartstochtelijke en tegelijk geestdriftvolle taal in het
drama, inz. in de tragedie en in het alg. iedere
verheven wijze van uitdrukken; ook: hoogdravendheid, gezwollenheid; - paihema, n. gr.
(pathema) lijden, ongeluk; inz, zielelijden;
hartstocht; - pathematiseh, adj. de hartstochten betreffende; - pathematologie, f. leer van
de hartstochten; - pathetiseh, adj. (gr. pathetikos, a, 6n), hartstoehtelijk, gevoelig; sterke
gemoedsbeweging uitdrukkend, levendig roe-
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rend, schokkend, nadrukkelijk, diepe gevoelens
opwekkende; vol kracht en waardigheid,
pleehtig; - pathleus, m. lat. (gr. pathikos)
iemand, die zieh tot onnatuurlijken wellust
laat misbruiken; - pathogenese, pathogenie, f.
Med. leer van het ontstaan der ziekten; - patho-geen, pathogeniseh, adj. ziekteverwekkend; -pathogene baderien, de bact., die ziekten veroorzaken; - pathognomlka, f. leer van de'
ziekteteekenen en de juiste beoordeeling van
ziekten; - pathogniimiseh, pathognomonisch,.
of pathognostiseh, adj. ziekten bepalend en
onderscheidend; - pathographie, f. beschrijving
der ziektevormen; - pathologie, f. ziekteleer ,ziektekunde of de leer van de ziekten, hare
versehillende soorten en indeelingen (n 0 s 0log i e en p h ronom e n 0 log i e), hare
oorzaken en aanleidingen (ro t i 0 log i e) en
hare kenteekenen of zieh opdoende verschijnselen en toevallen (s y m p tom a t 0 log i e);
- pathologiseh, adj. tot de ziekteleer behoo-rende; in de Philos.: zinnelijk, door zinnelijke
aandrift; - pathologische anatomie, f. beschrijving
van de veranderingen door ziekte der lichaamsorganen; - patholoog, m, ziekteleeraar, ziektekenner; - pathopreie, f. (gr. pathopoia) opwekking der hartstochten.
Piti, ID. jay. dorpshoofd, titel op Java.
patibel, adj. lat. (patib'ilis, e, van pati, lijden):
lijdelijk, verdraagIijk; Iijdend; - patient, m,
(lat. pat'iens) een lijdende, kranke, zieke; patientie (spr. -tsjentsie) f. lat. (patient'ia) en
pattenee, fro (spr. pasjans') geduld; - patience,
ook geduldspel, een kaartspel tusschen twee
personen, dat ook een aIleen kan spelen, ook
verscheiden andere kaartspelen tot tijdverdrijf
voor een enkelen persoon; ook het scapulier
der nonnen; - patient'ia vincit omnia, lat. geduld overwint alIes; - patientie-krnid, (Rumex
patient'ia) geduldskruid, een bekend moeskruid;
- zich patleateercn, (fr. patienter) lijden, dulden, geduld hebben, met geduld afwaehten.
Patina of patine, f. lat. (vgl. pat e II e en
a e rug 0) schaal, schotel; de door verkalking
bewerkte bruine of groene roestoverdekking
op antieke bronzen voorwerpen, munten en
dgl.; ook de door chemische kunstmiddelen
verwekte of nagebootste roest; - patineeren"
dat roestbekleedsel verwekken; z. ook onder
pat ins.
Patins, pI. fro (spr. paten; patin, mid.lat.
patinus, it. pattino) of patinen, pantoffelschoenen, overschoenen; ook sehaatsen; - patineeren,schaatsenrijden; - patineur, ID. sehaatsenrijder..
Patio, m. sp. (port. ptdeo, patio, catalon.
pati, sp, ook patin, v. 't lat. paiere, open zijn,
onbedekt zijn) binnenhofruimte der woonhuizen, in den zomer de gewone plaats van oponthoud .der huisgezinnen in Z.Spanje; ook
vertrek of bak, waarin het fijnverdeelde goud
en zilver bij de ontginning in kwik wordt opgelost (geamalgameerd), ten einde het te zuiveren.
Panra, f. sp. (nit eene zuidamerik. taal)

muskuszwijn.
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Patisserie, f. fr. (van pate, deeg, paté, pastei;
vgl. p a s t e) bakwerk, gebak, pastei-gebak;
ook banketbakkerij ; - patissier, m. (spr.
-tis-) pastei-, banketbakker; - patissoir, f. banketbakkerstafel.
Patissole, f. fr. (spr. -ti-soa) zware chineesche
zijdenstof.
Patjakker, m. mal. schurk.
Patjet, m. mal. soort bloedzuiger.
Patjol, f. mal. schop, spade.
Patois, n. fr. (spr. -tea; van een ondersteld
oudfr. paois, met euphonisch ingeschoven t,
ter vermijding van den hiatus, en dit van
't mid.lat. pagenis, landelijk, van lat. pagus,
dorp, district, of uit patavinitas, dialect
van Patavium (Padua), de gewone (platte)
landspraak, boerenspraak, plattelandstaal, koe
-terwalsch.
Patráque, f. fr. (spr. -trák') oud, afgesleten
gereedschap, prullen, vodden.
Patres, m. pl. lat. (van pater, z. ald.); patria, f. vaderland; - in patria, in het vaderland, in de bakermat; - pro patria, voor het
vaderland; - patria potéstas, z. ond. p o t e st a a t.
Patriarch, m. gr. (patriárches, van patria,
geslacht, stam, en arché, aanvang) stamvader
van een geslacht, aartsvader, oudvader; inz.
de stamvaders en familiehoofden der joodsche
natie; sedert de 5de eeuw de titel der bis
te Rome, Constantinopel, Alexandrië,-schopen
Antiochië en Jeruzalem; later slechts de titel
der opperbisschoppen in de oostersche kerk;
oneig. eerwaardig grijsaard; - patriarchaal,
adj. nw.lat. (patriarchàlis) aartsvaderlijk, oudvaderlijk, eerwaardig; p a t r i a r c h a l e r eg e e r i n g, huisvaderlijke familie-regeering; patriarchale kerk, hoofdkerk; - patriarchaat,
n. aartsvaderschap; waardigheid en gebied
van een opperbisschop.
Patriciër, m. lat. (patricius, pl. pat rich,
d. i. van senatoren of patres (z. ald.) afstammend) adellijk burger in het oude Rome;
titel van zekere familiën, die, wegens hunne
afkomst, in den rom. staat, aanvank. aanzienlijke voorrechten genoten, in tegenstelling met
de plebejers; in de voorm. nederl. republiek de aanzienlijke geslachten, waaruit bij
voorkeur de bestuurders van stad en land gekozen werden; - patricisch, adj. aanzienlijk,
adellijk, raadsheerlijk; - patriciaat, n. (lat.
patriciàctus, m.) burger- of stadsadel.
PatrUs, 1) m. (van het lat. pater, vader)
oorspronkelijke vorm, stempel, waaruit in
de lettergieterijen de m a t r ij s (z. ald.) ontstaat; - patrjjs, 2) m. (eng. partridge, fr. perdrix.
van 't lat. perdix) veldhoen, een hoenderachtige vogel; - patrjjspoort, f. Mar. kleine poort in
de batterijpoorten, om licht en lucht tusschendeks te brengen, als ook ter bediening van 't geschut, als de batterijpoorten dicht zijn; klein
rond venster in de scheepshutten.
Patrimonium, n. lat. (van pater, vader)
vaderlijk erf, erfgoed, erfdeel, erfvermogen,
aangeërfd vermogen; - patrimonium Petri,
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(voorgewend) erfdeel van Petrus, een gedeelte
van den Kerkelijken Staat; het gebied van
Rome, dat Constantijn de Groote in de Ode
eeuw aan den paus zou geschonken hebben; patrimoniaal, adj. (later lat. patrimonialis, e)
tot het vaderlijk erfgoed behoorende, (van
den vader) geërfd, afgestamd; p a t r i m on i a l e goederen, pl. erfgoederen, va
-derlijkn.
Patrinale, f. z. k a r a b ij n.
Patrinus, m. mid.lat. (v. 't lat. pater) doopvader, peet.
Patriomanie, f. gr. overdreven zucht voor
het vaderland, overdreven vaderlandsliefde.
Patriot, m. mid.lat. (patrióta, van 't gr. patriótes, landsman, van pátrios, a, on, vaderlijk,
vaderlandsch) vaderlandsvriend, vaderlandsgezinde, volksvriend (d e m o k r a a t); - patriotisch, patrióttisch, adj. vaderlandsgezind,
vaderlandslievend, staatsburgerlijk; - patriotisme, n. vaderlandsliefde, opofferende ijver voor
het vaderland, burgerzin.
Patripassiànen, m. pl. secte, welke geloofde,
dat God de Vader, zoowel als God de Zoon, de
p a s s i e of het lijden had volbracht.
patriseeren (spr. s=z) nw.lat. (oudlat. patrissáre, van pater, vader) naar den vader gelijken of aarden.
Patristiek, patristika of patrologie, f. gr. (vgl.
pater) kennis der christenkerkvaders en hunne
leerstellingen; - patristicvs of patroloog, m.
kenner van de kerkvaders en hunner schriften; patristiseh of patrológisch, adj. de leer der
kerkvaders betreffende.
Patroeinium, n. lat., pl. patrocinia of patrocinién (v. patrónus, vgl. p a t r o o n) bescherming, gerechtelijke bijstand; het overnemen
van een toevertrouwde procesvoering; ook
verweringsmiddel; - patrocineeren, (lat. patrocindri) beschermen, beschutten, verdedigen, in
bescherming nemen, behulpzaam zijn; patroeinàtie, (spr. t=ts) f. nw.lat. bescherming,
verdediging enz.
Patrologie enz. f. z. p a t r i s t i e k.

Patronymikon, gr. of patronymleum, lat. n.
(van pater, vader, en ónyma, z. v. a. ónoma,
naam) vadernaam, geslachts- of stamnaam, een
van den vader afgeleide naam, b. v. H e rakliden van Herakles enz.; - patronymisch, adj. naar den naam van den vader
genoemd, wat de geslachts- of afkomstnamen
betreft.
Patroon, 1) m. lat. (patrónus) beschermer,
beschutter, verdediger, voorstander, heer, begunstiger; iemand, die (gewezen) misdadigers
tot steun verstrekt, hem opheft en zedelijk verbetert en wil r e c l a s s e e r e n, z. a.; bescherm
-heilg(scutparon);kehilg
(k e r k p a t r o o n); ambtsbegever, leenheer
over geestelijke bedieningen; ook iron. voor
mensch, man, b. v. een v r o o 1 ij k e p at r o o n; - patrónus causae, een gerechtelijk
zaakvoerder, advocaat; - patronus fisci, z. v. a.
f i s c a a 1; - patróna of patrons, beschermster,
schutsheilige ; - patronaat, n. (lat. patronátus)
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waardigheid of ambt van schutsheer; het
opheffen, steunen en zedelijk verbeteren van
ontslagen gevangenen, ook patronage, reclasseering, genoemd. Sedert 1823 bestaat een
genootschap dat zich dit ten doel stelt; ook
z. v. a. patronaatrecht, z. jus pa-

tronàtus.
Patroon, 2) n. (fr. en sp. patron, mid. lat.
patrónus; zinnebeeldige toepassing van het
lat. patrónus, z. het vorige woord; it. padrona)
vorm, monster, model, voorbeeld, teekening;
–, f. hoeveelheid kruit, tot een schot benoodigd
en in een papieren, houten of metalen koker
vervat; – patroontasch, f. soldatentasch of
zak voor de patronen.
Patrouille, f. fr. (spr. patróél;', van patrouiller,
oudfr. patouiller, d. i. eigenlijk met de handen
in vuil water plassen; vandaar in het slijk
rondtreden) zwerfwacht of ronde, nachtelijke
soldatenwacht ter handhaving van de openbare rust - en veiligheid ; – patrouilleeren, (fr.
patrouiller) de ronde doen, overal heengaan
om op iets acht te geven.
Patruèlis, m. lat. (v. palruus, des vaders
broeder, oom) vadersbroederszoon; pl. patruèles, vadersbroederskinderen.
Patte, f. fr. (eig. poot, klauw; dan het
vattende, grijpende, overdekkende) klep van
een zak, van eene brieventasch, foedraal enz.;
– pafte a regler, lijntrekker voor muzieknoten;
vgl. rastraal.
Pattern, n. eng. z. patroon 2).
Pau, lengtemaat in Afrika van 400 tot 750 mM.
paucus, a, um, lat. weinig; – paucis conténtus
sum, lat. ik ben met weinig tevreden; – natura
paucis conténta, de natuur (is) met weinig tevreden; – pauca, sed bona, weinig, maar goed; –
pauci- (locus, lat. Bot. armbloemig; – pauciteit,
f. (lat. pauci tas) weinigheid, geringheid, gering
getal.
Pauk, f., pl. pauken, keteltrommen, twee
koperen potten of ketels, waarover, door middel van schroeven, bereide ezelshuiden gespannen zijn, die door middel van twee stokjes met
bekleede bollen geslagen worden.
Paul, z. Paulus.
paulctim, lat. (van paulus, weinig) allengs,
van lieverlede, langzamerhand; – paulàtim longius itur, allengs of ongemerkt komt men
verder.
Paulette, f. fr. (spr. polei') jaarlijksche belasting op gekochte ambten in het voormalige
Frankrijk (naar Charles Paulet genoemd., die
ze in 1604 voorstelde); vandaar in het algemeen:
verkoop van ambten en posten.
Pauliciànen, m. pl. overblijfsels der Manichaeers en Gnostieken in Armenië, sedert de 8ste
eeuw, naar een partijhoofd Paulus zoo genoemd;
– Paulinen of Paidanen, z. M i n i m e n; –
paulinisme, n. eigenaardige leer van den
apostel Paulus, in tegensi. met het zoogenaamde jodenchristendom en andere bijzondere
meeningen der apostelen Petrus en Johannes; –
paulinisch, adj. van (den apostel) Paulus afkomstig.
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Pauliet, n. hoornblende (naar , de plaats,
waar zij gevonden wordt, het St. Paulus-eiland
aan de kust van Labrador).
Paulus of Paul, m. lat. (van paulus, a, um =
gr. pauros, klein, gering) mansn.: de geringe,
kleine, nederige, eenvoudige; – Pauline en
Paulíska, vr.namen: de geringe, kleine, een
-voudige;–Palwtsch,m.nuóafrs
zoon van Paul, dochter van Paul.
Paume, f. fr. (spr. poem' ; vgl. p a 1 m a)
(hand)palm, binnenste handvlakte; balspel
(jeu de paume).
pauper, lat., fr. pauvre (spr. poow'r) arm,
behoeftig, armzalig, ellendig, slecht; – paupenes en paupértas of pauperteit, f., fr. pauvret, f.
(spr. poowr'te) armoede, behoefte, armzaligheid;
– pauperies, Jur. schade (in zooverre zij den
beschadigde armer maakt), inz. de door een
dier bewerkte schade; – actin de pauperie,
eisch, wegens de door een dier veroorzaakte
schade aan den bezitter van het dier; – pauper-

tátis jiAraméntum, z. juramentum; – p. testimonium, z. testimonium p.;– p. votum, z. v o t u m;
– pauperisme, n. (een nieuw gesmeed woord
van fransche vinding) toestand der armoede,
armwezen, leer der verarming, hare oorzaken
en geneesmiddelen; – pauvre-honteux, m. fr.
(spr. poowr'hos'itéu) beschaamde arme, huisarme, die zich schaamt te bedelen; – pauvret, m.
(spr. poourrè) arme drommel, arme duivel; –
pauvreté, f. of pauvrésse, f. arme vrouw, bedelares.
Paupiéttes, f. pl. (spr. popi -étt') gespekte en
gefarceerde vleeschreepen, die men, in papier
gewikkeld, braadt en met eene scherpe saus
opdischt.
Paus, z. papa.
Pauschal- polis, f. abonnement van verzekering.
pauvre, pauvreté, pauvret enz. z. ond. pauper.
Pauze, f. lat. (pausa, van 't gr. pausis, van
pauein, doen ophouden) rustpunt, stilstand,
rusttijd, stilhouden, zwijgen, inz. in de muziek:
rustteeken; – pausis, f. gr. Med. het ophouden,
aflaten; – pauseeren, (lat. pausàre) ophouden,
stilhouden, rusten, een tijd lang of eene p o o s
zwijgen, toeven; – pauAsánt, m. draler, talmer.
Pavage, z. ond. p a v é.
Paváme, m. fr. (in Florida, palame) z. v. a.
sassafras.
Paváne, f. fr. (spr. v = w; sp. pavana, v.
't sp. pavon, pavo, pauw, z. v. a. lat. pavo, pauw)
pauwendans, een spaansche dans van hoogst
ernstige beweging; ook statige, afgemeten,
trotsche gang, pauwentred; – zich pavaneeren,
(fr. se pavaner) eene hooge borst zetten, zich
trotsch aanstellen.
Pavé, n. fr. (van paver, bestraten, bevloeren, van het lat. pavire, vastslaan, paviméntum,
vloer) steenen bestrating, plaveisel, inz. voor
de huizen, de kleine steenen; – pavage, f. (spr.
pawáazl') bestrating; het bestraten; straat
-geld.
Pavedétte, f. postduif, brievenduif.
Pavézen, pl. (sp. paves, it. pavese, fr. pavois,
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waarsch. van de stad Pavia, waar zij misschien
vervaardigd werden) vroeger groote schilden,
met blik beslagen, van onderen met een ijzeren
prikkel, om bij belegeringen tot bescherming
der handboogschutters in den grond gestoken
te worden; ook schildvormig gebak, z. b o ff e s e n; – pavesáde of pavoisade, f. fr. (spr.
pawoazáád') Mar. schanskleed of schild aan de
zijden van oorlogsschepen.
Pavién, f. pl. fr. (sing. pavie, spr. pavia;
naar men wil van de stad Pavia, vanwaar zij
moeten afstammen) soort van perziken, waarvan
-het vleesch vast aan den steen zit; fijne, witte,
gewerkte soort van linnen.
Pavillón, m. fr. (spr. pawl-1jóii; van 't lat.
papilio, vlinder, kapel; verder oneig. tent;
mid. lat. ook pavilio) tenthuis, tentdak; tentbed; bij- of zijgebouw, vleugel aan een paleis;
inz. zomer-, buiten- of tuinhuisje met rond
dak, koepel, p a v i 1 j o e n; bovenste deel
van een gevatten briljant; wapenmantel, wapendeksel; ieder vaandel, waarop de nationale
kleuren van een volk zijn aangebracht, inz.
vlag, scheepsvaan; ook geluidstrechter der
blaasinstrumenten; – paviljoensysteem, n. stelsel om krankzinnigengestichten, hospitalen
enz. in te richten met vele, afzonderlijke gebouwen, niet, zooals ze vroeger meestal gebouwd werden, in één groot gebouw.
Pavimént, n. lat. (paviméníum; vgl. p a v é)
bevloersel, veelkleurig of bont vloerwerk, vloer.
pavoiseeren, de vlaggen en wimpels als feestbetoon laten wapperen (van een schip).
Pavone, m., pl. pavoni, it. (lat. pavo) pauw; –
occhio di pavone, pauwenoog: zekere marmersoort.
Pavonia, f. nw.lat. (van pavo, pauw) soort
van koralen, behoorende tot de m a d r e p or e n (z. ald.); – ook eene plantensoort van de
familie der maluwen.
Favor, m. lat. (van pavére, uit vrees of angst
bidden) vrees, schrik; – p. nocturnus, Med.
schrikachtig opvliegen in den slaap.
Pawarána, m. skr. uitnoodiging, openlijke
biecht der boeddhistische monniken.
Pawoinik, m. russ. rijkgeborduurde muts of
kap, het hoofdtooisel der russ. boerenvrouw,
inz. der min.
Pax, f. (gen. pacis) lat. vrede; rom. Myth.
godin van den vrede; ook als toeroeping: pax 1
vredel rust! stilte! halt! – pax imperil, rijks
– p. publica, openlijke of landsvrede; –-vred;
pax vobiscum, vrede zij met u! – pax intránlibus,
vrede zij hun, die (hier) ingaan (als opschrift
op huizen van uitspanning); – pax exeuntibus,
vrede zij hun, die uitgaan! – in pace of in bona
pace, in vrede, in goede rust; – pace tua, met
uw verlof; – pacem, n. vredebeeld of agnus Dei
(z. agnus), dat de R. Kath. priester na de mis
de gemeente voorhoudt om het te kussen,
met de woorden pax Domini vobiscum 1 de
vrede des Heeren zij met - u 1 ook: klap op de
wang, dien de vormende bisschop uitdeelt.
payable, adj. fr. (spr. péjáábl'; van payer,
betalen, z. v. a. provenc. payer, pager, it. payare,
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sp. pagar, van 't lat. pacàre, bevredigen) betaalbaar; – payement, n. (spr. pé j'mán) betaling,
soldij ; ook het paaiement, klein geld, brokkelgeld tot vólmaking eener som (z. p a a ij em e n t); –• payeur, m. betaalmeester; – payeur
général, (spr. –zjenerál) opperbetaalmeester.
Payánne, f. soort van ruwe zijde uit Napels;
– paya, f. soort zijde uit de Levant; ook grof
katoenen garen uit Aleppo.
Payement, payeur, z. ond. p a y a b 1 e.
Payk., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor G. v. Paykull (gest. 1826).
payniseeren, het drenken van hout onder
hoogen druk met ijzervitriool of een aluinoplossing of met zwavelmetalen, door Payne
uitgevonden. Ook wordt dit proces wel metalliseeren genoemd.
pays, n. fr. (spr. pc -i; provenc. paes, it. paese,
als kwame 't van een lat. woord pagense; vgl.
p a t o i s) land; – pays de cocagne, z. ond.
co c a g n e; – pays légal, z. ond. legaal; –
vin du (of de) pays, landwijn; – paysage, f. (spr.
pe-izáásj') landschap; – paysagist, (spr. –zjist)
m. landschapschilder.
Paz, f. sp. vrede; – juez de paz, vrederechter;
– principe de la paz, vredevorst.
Pazonales, z. p a r a m o 's.
Pazzo, m. it. (van 't oudhoogd. parzjan, barzjan, woeden, razen, vandaar 't it. pazziare, onzinnig zijn) gek; in Piëmont z. v. a. c r e tin.
Peace, n. eng. (spr. pies) vrede; – justice (spr.
dzjustis) 0/ peace, vrederechter.
Peáge, f. (eig. m.) fr. (spr. pe-aaz;'; it. pedaggio, v. mid.lat. pedagium, z. ald.) weggeld, tol.
Peak, m. eng. (spr. piek) bergtop; specht;
soort van zeeschelpen.
Peake-boot, f. (spr. piek–) soort van reddingsboot, die weder overeindkomt als zij omslaat.
Pearl, f. eng. (spr. pérl) parel.
Pearoons vloeistof, n., een arsenikpraeparaat.
Peau, f., pl. peaux, (spr. po) huid, vel; leder;
– peau d'Espagne, (spr. dèspánj') spaansch leder;peaux de chamois, (spr. d'sjamoá) met olie bereide gemze- of schapevellen;– peau de diable (spr.
–diábl') eig. duivelsvel, engelsch leer.
Peauter, n. fr. (peáulre) mengsel van lood en
tin.
Pebeco, n. zeker tandpasta.
Pecari, z. p e k a r i.
pecceeren, lat. (peccáre) feilen, verzien, zich
vergissen, zich vergrijpen, zondigen; – peccávi,
ik heb gezondigd, gefeild; als subst. n. zondeof schuldbekentenis; – peccàtum, n. vergrijp,
misslag, zonde; – p. commissions, wezenlijk bedreven zonde; – p. omissions, zonde van nalatig.
heid, verzuim; – p, origins, erfzonde; – peeeàtor,
m. later lat. zondaar; – peccábel, adj. nw.lat.
(fr. peccable) zondig; – peccabiliteit, f. zondigheid; – peccadille, f. fr. (spr. – diel j') kleine zonde,
pekelzonde, geringe, vergeeflijke misstap; –
peccant, lat. zondigend ; kwaad, schadelijk.
Pecco of pecco-thee, f. fijne chineesche theesoort (zwart met witte puntjes).
Pech, n. dui. ongeluk, het tegenloopen der
fortuin; – pechvogel, m. iemand, die niet 'ge-
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lukkig is in wat hij nastreeft; – pechblende, f.
dui. zie pikblende.
Pechtmals, pl. turk. zijden of halfzijden servetten of handdoeken.
Pechyágra, n. gr. (van pechys, elleboog) Med.
elleboogsjicht.
Peck, n. eng. inhoudsmaat voor droge waren
= vierendeel (n.l. van het bushel) 9,087 L.;
vgl. quarter.
Peesovics, m. spotnaam der conservatieven
in Hongarije.
Pecten, m. lat. (eig. kam, v. pectére, kammen)
N. H. kammossel; Med. haar der schaamdeelen;
ook schaambeen daarbij.
Pectine of pektine, f. (v. 't gr. pektos, è, on,
vast, verdikt, geronnen, van pégnunai, vastmaken, samenvoegen, laten stollen) plantengeleistof,
eene eigen stof, waardoor het geleivormig stollen
der ingekookte plantensappen bewerkt wordt.
pectinatus, a, um, lat. (v. petten, kam) Bot.
kamvormig; – pectiniet, m. nw.lat. versteende
kammossel, kamsteen.
pectus, n. (gehit. pectoris) lat. borst; hart, gemoed enz. ; – pectus est, quod disértum facit, 't is
het hart, dat welsprekend maakt; – pectus facit
theologum, het hart maakt den godgeleerde; – ab
imo pectóre, uit den grond des harten, volkomen
oprecht; – pectorale, n., pl. pectoralia, borst
priesters in de r. kath. Kerk; ook-kruisde
borstmiddel, borstartsenij ; -- pectoriloquia, f.
nw.lat. borstspraak der teringlijders.
Pecul, z. pikol.
Peculaat, m. lat. (peculátus, v. peculdri, openbare gelden onderslaan, v. peculium, z. ald.)
rooverij, diefstal, inz. kasbesteling, het verdonkeremanen, onderslaan van 's lands gelden,
staatsdiefstal; vgl. crimen peculatus; – peculàtor, m. kasbesteler, staatsdief.
Peculium, n. lat. (van pecus, vee) of peculiairvermogen, eigen goed, bijzonder eigendom, zelfverworven bezitting van een zoon,
van een slaaf enz., waaraan de vader of heer
geen deel heeft; –peculium adventitium, van elders
(niet van den vader) gekomen; ook het zelfverworven eigendom van den zoon; – p. castrénse of
militdre, in den oorlog verworven eigendom van
den zoon; – p. pagànum, buiten den oorlog ver
eigendom; – p. pro f ecticium, bijzonder-worven
eigendom, dat de zoon van den vader, of van een
ander, ter wille van den vader, krijgt, en waar
vruchtgebruik den vader toekomt; – p.-vanhet
quasicastrense, in den staatsdienst verworven
eigendom; – peculiàren, pl. kerken, die van het
rechtsgebied van haren bisschop bevrijd zijn; –
peculiariteit, f. nw.lat. eigenaardigheid, bijzonderheid; – peculiariseeren, barb. lat. tot eigendom maken, toeëigenen.
Pecunia, f. lat. (v. pecus, vee) geld, vermogen,.
have en goed; – pecunia deposito, in bewaring gegeven, toevertrouwd, ter beschikking gesteldgeld;
– p. hereditaria, erfgeld; –p. lusoria, speelgoed,
speldengeld; – p. lustrica, peetgeld; –p. necessaria,
noodpenning; –p. numeráta, paráta, gereed, baar
geld; – p. operarum, dienstgeld, – p. otiósa, ledig
liggend geld; – p. praecépta, uitgezet geld; – p.
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reprobdta, afgekeurd, in waarde verlaagd geld;
– pecuniair, (lat. pecuniarius, a, um) pecuniëel,
adj. geld betreffende, in geld bestaande, baar,
gereed; – pecuniëus, adj. (lat. pecuniósus, a, um)
geldrijk, vermogend in geld, veel geld bezittende.
Pecos, n. (p1. pecóra) lat. vee; een dierlijk, dom
of ruw mensch; ook pecus campi, velddier, aartsdommerik, koebeest.
Pedaal, n. lat. (pedális, e, den voet betreffende,
van pes, gehit. pedis, voet) voetklavier, voetre gister aan een orgel enz. ; – pedaalharp, f. harp
met een voetklavier.
Pedagium, n. mid.lat. (van 't lat. pes, genic.
pedis, voet, omdat het door voetgangers betaald
wordt; vgl. p e a g e) weggeld, tol.
Pedagoog, z. p oe d a g o o g.
Pedant, m. (fr. pédant, it. pedante, oorspr.
opvoeder of hofmeester, als ware 't het partic.
van een it. woord peddre, van 't gr. paideí ein,
opvoeden; vgl. p e d a g o o g) schoolvos,
waanwijze, smakeloos geleerde, opgeblazen
schijnweter, mensch, die stijf en angstvallig aan
zekere beperkte vormen en begrippen hangt en
geene vrije beweging van den geest toelaat; –
pendanterie, f. of pedantísme, n. schoolvosserij,
stijfheid, letterzifterij, kleingeestigheid, smakelooze eenzijdigheid, of belachelijke neiging om
alles te verachten, behalve wat men zelf kent
en uitoefent; – pedántisch of pedant, adj. schoolvossig, smakeloos, kleingeestig, bekrompen,
letterziftend; – pedantiseeren, (fr. pedantiser)
den schoolvos uithangen; zich stijf en kleingeestig gedragen.
Pedas, mal. bijtend, scherp, b.v. van peper.
Pedati, mal. ossenkar.
pedati f idus, lat. Bot. voetspletig; – pedatus,
a, um, Bot. voetvormig.
peddelen, roeien, fietsen.
Pede, ablat. van p e s (z. ald.); z. ook
stante pede.

Pedél, m. (mid.lat. pedellus, bedellus, bidellus,
it. bidello, sp. en provenc. bedel, fr. bédeau, van
't oudd. putil, pitil, petil, gerechtsdienaar) voetknecht, dienaar, gerechtsbode, dienaar of bode
bij eene hoogeschool.
pede plano, it. z. v. a. p a r t e r r e.
Pederast, pederastie, z. p ae d–.
pedes, lat. p1. van pes, z. ald. ; – pedestal, z.
piedestal.
Pedésis, f. en pedèthmos, m. gr. (v. péddn,
springen) Med. het springen, kloppen, slaan,
namelijk van het hart en van den pols.
pedéstrisch, adj. lat. (pedéster, v. pes, voet) op
de voeten gaande of staande, te voet; ook z. v.
a. p r o z a ï s c h; – pedeténtim, voet voor voet,
allengs, langzamerhand, van lieverlede.
Pedethmos, z. p e d e s i s; – pedialgie, z. ond.
p e d i o n.
Pedleulàris, f. lat. (van pediculus, m. luis)
luiskruid, eene plantensoort; – pedicularis morbus, m. ,huisziekte.
Pedicure, m. voetverzorger, likdoornsnijder.
Pedilavíum, pediluvium, n. nw.lat. (v. pes,
gehit. pedis, voet, en lavare, wasschen) voetbad,
kerkelijke of christelijke voetwassching.
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Pedlon, n. gr. voetzool; — pedialgie of pedionenralgie, f. Med. zenuwachtig voeteuvel, voet
-zolenuwpij.
Pedisséndus, m. lat. (van pes, genit. pedis,
voet, en sequi, volgen) dienaar, volgeling.
Peditlo, f. lat. vallende ziekte.
Pedlar, m. eng. rondreizend kramer, koop
een pak loopt, marskramer, inz.-man,diet
in de noordamerik. Vereen. Staten.
Pedométer, n. gr. z. v. a. h o d o m e t e r
(z. ald.).
Peilra, f. port. steen; — pedreiro, m. (spr. ei= è)
steenwerker, metselaar.
Pedro, sp. z. V. a. Pieter (z. ald.); — Pedroïsten, m. pl. aanhangers van den keizer
D o m P e d r o, die inz. in 1839 door de ver
i g u e 1 i s t e n (z. ald.) voor-drijvngeM
de in-bezit-neming van Portugal streden; —
Pedro- Ximénes, m. voortreffelijke, witte spaan
wijn uit de omstreken van Granada, Peter-sche
Simonswijn; — pedrolino, m. it. verklw. van
Pedro, Pietje, een komische karakterrol van het
ital. theater.
Pedum, n. lat. oud-rom. herdersstaf; — pedum
episcopále, bisschopsstaf, kromstaf.
Pedf neulus, m. lat. steel, inz. bloemsteel; —
pedunculatus, a, um, Bot. bloemstelig, van een
steel voorzien.
Peer, peeress, z. p a i r; — peerage, n. eng.
(spr. píéridzj) pairschap, waardigheid van pair.
poezen, barg. werken.
Pega, f. sp. ekster (lat. pica); ook geelvleugelige pisangvogel.
Pégae, f. pl. gr. (pègaf, van den sing. pègè,
bron) bronnen, inz. geneeskrachtige bronnen,
mineraal-water; Med. de binnenste ooghoeken,
traanbronnen; — pegiatrie, f. genezing door
minerale bronnen; — pegologie, f. leer der gezondheidsbronnen; — pegomantie, (spr. t = ts) f.
voorzegging uit het bronwater; — Pegásus, m.
(gr. Pègasos) fabelachtig gevleugeld paard, het
muzen- of dichterros, uit het bloed der door
Perseus gedoode Medusa ontsprongen in de nabijheid der bronnen (pepai) van den Oceaan
(vandaar de naam; z. echter ook H i p p o k r e n e); ook een sterrenbeeld aan den noord.
hemel; Pegasus bestijgen of berijd e n, d. i. zijne krachten als dichter beproeven,
gedichten of verzen maken, dichten; — 'Pegasiden, f. pl. bijnaam der Muzen of Zanggodinnen.
Peganiet, n. (v. péganon, ruit, tuinruit,
waarsch. wegens de overeenkomst met de vette,
vleezige bladeren dezer plant) groenachtige,
vetglanzige, schelpachtige steen, inz. bij Frankenberg in Saksen.
Pegel, m. ind. holl. gulden.
Pègma, n. gr. (v. pègnunai, vastmaken, samenvoegen) stellage; tooneel; — pegmatiet, n.
lettergraniet, graniet met op letters gelijkende
teekeningen.
Pegologie, pegomantie, z. onder p e g a e.
Pegriot, m. fr. kind, dat tot diefstal is afgericht.
Pehiewi, pehivi, n. oude taal van W. Perzië,
een mengsel van 't perzisch en semitisch, waar-
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bij de perzische spraakleer inz. uitkomt.
, Pehlïwan, liever pehloewàn, m. perz. (pehloe,
sterk, stout, krijgshaftig) turksch worstelaar,
kampvechter.
Pehlvi, z. p e h l e w i.
Peignoir, m. fr. (spr. peinjoár; v. peigner,
kammen = lat. peclináre, v. petten, kam) haarmantel, poedermantel, kamdoek; ook witte,
gemakkelijke damesoverrok als morgen- of
avondkleed.
Peik, m., pl. peiks, perz. (pak, v. pat, voet)
boden, loopers, lakeien; wachters; in Turkije
adellijke garde of lijfwacht van den sultan.
Peine, f. fr. (van 't lat. poen, straf) pijn,
moeite, bezwaar, zwarigheid; zorg, onrust, ver
bekommering, angst, nood; — en-legnhid,
peine (spr. ate) z ij n, in verlegenheid zijn;
niet der peine waard, niet der moeite
waard.
Peiráma, n. gr. (van peirán, beproeven) proefneming, proef; het beproefde, stelling uit de
ervaring ontleend; — peirásis, f. het beproeven,
proef; —peiramologie of peirasmologie, f. leer der
proefnemingen, handleiding tot het nemen van
proeven (experimenten).
Peisa, ook peys of pysa, m. (hindost. paisa,
perz. paisah) Voor-Ind. rekenmunt = 1 /, 4 r o p ij
= ruim 1 1/. cent.
Peitho, z. p i t h o.
pejereeren, lat. (pejeráre, uit perjuráre, ontstaan )valsch zweren, eedbreukig of meineedig
zijn, eenen meineed doen; — pejuràtie, (spr. t=ts)
f. nw.lat. Jur. meineed, opzettelijke of voorbedachtelijke schending van eenen plechtig voor
de overheid afgelegden eed.
pejor, pejus, lat. (als compar. van malus, a,
um, dienende) erger, slecht, slimmer; — in pejus
of in durius reformeeren, Jur. (van een
hooger gerecht) nog harder, nog nadeeliger voor
den beklaagde vonnissen, hem eene nog zwaarder straf toewijzen; — pejor avis aetas, de tègenwoordige tijd is slechter dan de verleden, wij
zijn minder dan onze vaderen (citaat van Horatius); — pejoreeren, (later lat. pejoràre) ver
erger of slechter maken; slechter wor--ergn,
den; — pejoràtie, (spr. t=ts) f. nw.lat. verergering, verslimmering; — pejoratief, adj. minachting te kennen gevend (in de taalkunde van een
voor- of achtervoegsel b.v. -ster in ekster, -aster
in poëtaster enz.), zie d e t e r i o r a t i e f.
Peka, pekas, rekenmunt: te Goa - = 1 1/4 ct.,
te Goedsjrat, Cambodsja enz. omtrent = 1 cent.
Pekan, m. soort van steenmarter en zijn kost
-bar
vel in Canada.
Pekan-noot, f. walnootachtige vrucht van een
boom in Louisiana (Carya olivae f ormis).
Pekári, ook t a j a s s o e, n. navelzwijn,
dat in Z. Amerika bij troepen leeft en op zijn
hoogst 30 kilo zwaar is.
Pektsje, of liever b e k i e s j e, f. (poolsch
bekiesza, hoog. bekes) poolsche overrok, met
tressen en kwasten omzet.
Pekin, peking, z. p e q u i n.
Pékmes, turk. druivensap tot siroopdikte ingekookt.
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Pekoe, vroegere munt in Batavia.
Pekoel, z. p i k o 1.
Peksteen, m. een modificatie van glasporphyr.
Peláehe, f. fr. (spr. -lásj'; v. 't oudfr. pel,
haar, nu poil, lat. eilus; vgl. p 1 u c h e) grof
pluche, grof trijp.
Peláde, f. fr. (vgl. het sp. pelada, schapevel,
waarvan de wol wordt uitgetrokken, v. pelado,
kaal, geplukt, v. pelár, haar of wol uitplukken,
V. pelo, haar = lat. piles) door bijtmiddelen
verkregen, niet afgeschoren wol.
Pelagia, f. lichtkwal.
Pelagianen, m. pl. Chr. secte, aanhangers van
P e 1 a g i u s, een eng. monnik in de 5de eeuw,
die de erfzonde loochende en beweerde, dat de
mensch uit eigen kracht kan zalig worden; pelagianisme, n. leer van P e 1 a g i u s.
pelagisch, adj. gr. (van pélagos, zee) in de zee
gevormd, inz. van Jura- of krijtformatiën; pelagoskoop, m. zeekijker, werktuig, waarmede
men naar de diepte der zee ziet (door den Engelschman C o 11 i n s uitgevonden); - pelaguren, pl. soort van a m m o n s h ar e n s (z. ald.).
Pelams, pelangs of pelings, pl. zijde- of atlasachtige chineesche en voor-indische stoffen.
Pelämys, f. naam van verscheiden soorten
van tonijnen (visschen).
Pelargonium, n. gr. (van pelargós, ooievaar)
kraansnavel, eene geraniumsoort in meer dan
300 verscheidenheden.
Pelásgen, m. pl. gr. (Pelasgoí) oorspr. bewoners van Griekenland, in wier plaats later de
Hellenen traden.
Pelekaan, z. p e 1 i k a a n.
pêle-mêle, fr. (waarsch. van pelle, en mêler,
mengen, alsof men met de schop verschillende
graansoorten ophoopt en mengt) bont onder
elkander, onordelijk, verward, overhoop.
Pelerinage, f. fr. (spr. -naázj' ; van pélerin,
pelgrim, uit het lat. peregrinus, ontstaan) pel
bedevaart; - pelerine, f. pelgrims--grimstoch,
kleed; vrouwenmantel of -kraag.
Pelidnóma of pelibma, n. gr. (van pelidnós, of
peliós, zwartachtig, loodkleurig) Med. loodkleurige, ook groene of gele gekwetste plaats der
huid; -- pelídnus, m. Med. soort van zwartzucht.
Pelikaan of pelekaan, m. (lat. pelecdnus, gr.
pelekc n of pelekás, oorspr. boomspecht; van
pelekán, pikken) kropgans, de grootste zwem
een buidelvormigen krop; ook sna--vogelmt
veltang, een werktuig tot het uittrekken der
tanden; verouderd geschut; glazen destilleervat.
Pelings, z. p e 1 a m s.
Pelióma, n. gr. z. p e l i d n o m a;- pelióm, n.
ook d i c h r o i e t en j o l i t h, blauwe doorschijnende schorl; - pelidsis, f. gr. (van pelioen,
zwartachtig of loodkleurig maken, v. peliós,
zwartachtig of loodkleurig) Med. bloedvlekkenziekte.
Pelisse, f. fr. (it. pelliccia, oudhoogd. pelliz,
p e 1 s, van 't lat. pelliceus, a, um, uit pelzen
gemaakt, v. pellis, vel, pels) pels, pelsrok;
vrouwenoverrok.
Pelissier, m. (spr. peliesjé) naar onderen wijder
wordende overjas met zeer wijde mouwen, zoo
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genoemd naar Pelissier, hertog van Malakoff,
bekend uit den Krimoorlog.
Pelita, f. mal. lampje.
Pellagra, n. gr. (van pella, huid, vel) Med.
pijnlijke, vlekachtige huidziekte, inz. in Italië:
de zoogenaamde milaneesche roos of 't lombardisch uitslag; - pellagreus, adj. gr.-lat. met die
ziekte bezocht.
Pelleterie, f. fr. (v. pelletier, bontwerker, als
kwam 't van een lat. pellitiarius, v. pellis, vel,
pels) pels- of bontwerk; ook handel in pelterijen.
pelliceeren, lat. (pellicére, van per, en lacére,
lokken) door schoone, gladde woorden lokken,
aanlokken of aan zich zoeken te trekken.
Pellicula, f. lat. (verklw. v. pellis, huid, vel)
vlies; huidje; - pelliculair, adj. nw.lat. op
vliezen gelijkende, vliesachtig; - pelliculeeren,
lat. met een vlies, eene blaas overtrekken; pelliculeus, nw.lat. vol vliezen; - pellinatus, a,
um, Bot. huidachtig, op de huid ontstaande.
Pellies, f. z. p e 1 i s s e.
Pellónes, pl. (van den sing. pellon) sp. pelsdekken, doorgaans van geitevellen, die men in
Z. Amerika op reis over den zadel legt.
pellucíde, adj. lat. (pellucidus, voor perlucidus,
ontstaan, v. lucidus, licht, helder, v. lux, genic.
lucis, licht) doorzichtig, het licht doorlatende
of geleidend; - pelluciditeit, f. (pelluciditas)
doorzichtigheid.
Febo nero, z. p e l-z ij d e.
Pelops, m. gr. zoon van T a n t a l u s (z. ald.),
van Wien de Pelop onnèsus (gr. Peloponnèsos, samengest. uit Pelops en nésos, eiland,
dus eiland van Pelops), het schiereiland More&;
haren naam heeft ontleend; - pelopium, n. nvv.
lat. (van Pelops) nieuw metaal, door H. Rose
in het tan talie t ontdekt.
Pelorion of pelbron, n. gr. (van pelóros, a, on,
ontzagwekkend groot) Med. lid of lichaamsdeel
van buitengewone grootte.
Pelotage, f. fr. (spr. -laazj') fijn kemelshaar;
ook eene soort van v i g o g n e-wol.
Pelóte, f. fr. (provenc. sp. en port. pelota, it.
pillotta, mid.lat. pelota, pilota, van 't lat. eila,
bal) bal, kluwen, inz. in de Chir.: breukbandsbal
of -knop, waarmede het naar buiten getreden
deel weder ingedrukt en teruggehouden wordt;
ook bles aan den kop der paarden; - peloton, n.
(spr. p'lotón) Mil. kleine hoop voetsoldaten van
, 20 tot 40 man, die tegelijk afvuren; vandaar
pelotonsvuur ; ook niet overtrokken kaatsbal,
kolfbal enz. ; - pelótte, f. fr. klein postschip.
Pelouze, f. teerafscheider in een gasfabriek,
geheeten naar zijn vervaardiger.
Pelta, f. gr. (pélté) klein rond schild; vandaar
peltást, m. (gr. peltastes), pl. peltásten, met zulke
schilden voorziene, lichtgewapende soldaten; peltatus, a, um, Bot. schildvormig; - peltifórm,
gr.-lat. of peltofdisch, gr. adj. schildvormig.
Peluche, f. fr. (spr. peluusf) z. V. a. p 1 u c h e.
Pelusióten, m. pl. gr. (v. pélós, drek, vuiligheid
enz.) letterlijk: drekmannen, spotbenaming der
o r t h o d o x e n in de eerste eeuw omdat zij
de opstanding der lichamen leerden.
Pelviméter, m. lat.-gr. (van 't lat. pelvis, bek-
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ken), liever pelykométer, n. gr. (van pélyx,
pelíké, bekken) Med. bekkenmeter, een werktuig tot meting van het vrouwelijke bekken.
Pel-zijde, f. (van 't it. pelo = lat. pilus, haar)
haarzijde, zijde met groven draad van de ge
zijdetonnetjes (in tegenstelling met o r--ringste
gansin-zijde) ook pelo nero of eren e n s e genoemd.
Pembe, f. perz. (pembeh; turk. ook pamboek,
pamoek) boomwol, katoen.
Pémmikan of pémmekin, n. noord-amerik.
vleesch zonder beenen, dat bij hooge temperatuur gedroogd, gepulveriseerd, met vet ver
hermetisch gesloten bussen bewaard-negdi
wordt, inz. als voedsel voor jagers en reizigers !,
in 't hooge noorden van Amerika.
Pemphígus, m. nw.lat. of pemphix, f. gr. (eig.
adem, lucht luchtbel) Med. blaarvormige uit
-slag,netzuch;–pmiàds,aj.'o
blaren gelijkende, blaarverwekkend, b.v. zulk
eene koorts.
Pemptaeos, m. gr. (pemptaios, a, on, vijf
pémplos, de vijfde) Med. vijfdaagsche-dagsch,v.
wisselkoorts.
Penaliteit, f. barb. lat. (fr. pénalité, van 't lat.
pcenàlis, tot de straf behoorende, van poena,
z. ald.), strafbaarheid; strafbepaling; – penaltykick, (spr. péneltiekik) eng. strafschop bij het
voetbalspel.
Penaten, m. pl. lat. (Penaces, v. penitus, inwendig, in 't binnenste) beschermgoden van
den Staat en van bijzondere families bij de oude
Romeinen, huisgoden; oneig. woning, eigen
buis, eigen haard.
Pence, z. penny.
Penchant, m. fr. (spr. pansján, v. percher,
neigen, provenc. pengar, als 't ware van lat.
pendicdre, van pendére, hangen) bijzondere
genegenheid, neiging, voorliefde voor iets.
Pendaculum, n. nw.lat. (van 't lat. pendére,
hangen) tooversnoer, amulet aan den hals; –
pendant, m. fr. (spr. pandan) tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, schilderij om tegenover eene
andere te hangen, ook tegenhanger genoemd;
bij het kousenweeftoestel de aan beide zijden
aangebrachte stangen; – pendard, m. (spr.
pandar) galgebrok, galgenaas, schelm; – pendeloque, f., pl. pendeloques, (spr. pandelókk')
onderste afhangende gedeelten aan versiersels, oorringen, horlogekettings, kroonluchters,
enz., hangers; peervormige edelsteenen; –
pendénte lite, lat. z. lis; – pendentief, n. fr. Arch.
de overhangende boog van een gewelf, hangboog
zonder rechtstand; – pendule, m. fr. (spr.
panduícl' ; v. 't lat. pendulus, hangend) slinger
(van een uurwerk); – pendule, f. slingeruurwerk,
inz. staande klok; – penduline, f. z. v. a. c o tt o n v o g e 1; – pendulus, a, um, lat. Bot. han
afhangend.
-gend,
Pendoppo, f. mal. bamboezen voorgebouw,
voorhal, galerij.
Pendsche of pendsje, n. turksch. naam- of
handteekening, onderteekening.
Penelope, f. gr. gemalin van O d y s s e u s
(z. ald.), beroemd om hare huwelijkstrouw je-
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gens haren 20 jaren lang afwezigen gade, ook
om hare huiselijke werkzaamheid enz.
penetreeren, lat. (penetráre, van penitus, tot
in het binnenste) doordringen, indringen; doorzien, doorgronden, uitvorschen; – penetrant,
adj. (pentrans) doordringend, b.v. eene p e n et r a n t e koude; scherpzichtig, scherpzinnig,
b. v. een zoodanig verstand; – penetrantia, (spr.
t=tsi) pl. doordringende geneesmiddelen; –
penetrábel, adj. (lat. penetrabilis, e) dooydringbaar; uitvorschbaar; – penetrabiliteit, f. nw.lat.
doordringbaarheid; – penetràle, n. binnenste
van een tempel of bewaarplaats voor heilige zaken; plaats, waar men vorstelijk lijken bijzet;
– pentraliën, n. pl. lat. (penetralia) het innerlijke, binnenste, de geheime diepten eener zaak;
– penetrántie, (spr. tie=tsie) f. nw.lat. indringende kracht, scherpzinnigheid; – penetratie (spr.
tie=tsie) f. (penetratio) het indringen; doordringen; doorgronding, inzicht, scherpzichtigheid,
verstandsscherpte, doordringend verstand,
scherpzinnigheid.
Pengempang, m. mal. vischvijver.
Pengoeloe, m. mal. inlandsch priester; stamhoofd.
Penguin, z. pinguin.
Penis, f. gr. (v. penesthai, arm of behoeftig
zijn) armoede, behoefte; Myth. de godin der
armoede.
penibel, adj. fr. (pénible, v. peine, moeite =
lat. poena, straf) moeilijk, bezwaarlijk, pijnlijk,
lastig; – penibiliteit, f. barb.lat. pijnlijkheid,
bezwaarlijkheid, moeilijke omstandigheden.
Penlehe, f. fr. (spr. peniés;') soort van gewapende schepen in Frankrijk.
Penielllum, n. lat. (eig. staartje, verklw. v.
penis) penseel, inz. wondpenseel van pluksel; –
penicilli f ormis, lat. Bot. penseelvormig.
Penied-suiker, f. (fr. pénide, nw.lat. saccharum
pendrum, v. 't perz. pánfd, pán€dh, f dnid, arab.
f dnfdh, turk. f dnid, gezuiverde suiker, suikergoed, perz. f ánidan, suiker zuiveren) gezuiverde
suiker in pijpen of stangen; gedraaid suikergoed;
ook gerstesuiker.
Peninsula, f. (lat. paeninsula, v. paene, bijna,
schier, en .insula, eiland) schiereiland; – peninnulair, adj. tot een schiereiland behoorende, dat
betreffende; de peninsulaire oorlog,
de spaansch-portugeesche bevrijdingsoorlog.
Penis, m. lat. (eig. en oorspr. staart, later
cauda geheeten) mannelijk lid, roede.
Penitent, penitentie enz. z. p ce n i t e n t i e.
Penn., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor Th. Pennant (gestorven
1798).
penna, f. lat. pen, veder, schrijfveder; – penna
duplex, f. lat. eig. dubbele schrijfpen, een werk-

tuig om een geschrift te verdubbelen (c o p ië e r m a c h i n e); – penaal, n. mid.lat. (pennále) pennekoker; (vanaf het einde der 16de
door de gansche 17de eeuw heen) spotnaam
voor pas aangekomen studenten, pennelikker;
– pennalisme, n. beschimpende behandeling of
mishandeling der aankomelingen op hoogescholen door hunne oudere, ruwe medestudenten,
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in Duitschland, in 1622 door eene rijkswet formeel opgeheven; — penniform, adj. vedervor-'
mig.
Pennon, m. fr. (spr. pènón) en eng. (spr. pennen) banier.
Pennsylvanicus, a, um, lat. Bot. uit Pennsylvanië (in Amerika) ; — pennsylvanisch strafof gevangenisstelsel, n. i s o 1. e e r s t e 1 s e 1
(z. ald.), het eerst door de Kwakers in Pennsylvanië ingevoerd.
Penny, m., pl. pence (spr. pens), eng. p e n
n i n g, stuiver, de kleinste eng. zilvermunt =
1/24. pond sterling of ongeveer 5 et. ; — penning,
als voorm. ned. rekenmunt = 1/16 stuiver of 5 /ia
cent; de tegenwoordige duitsche penning
(p f e n n i g) is het 1 /100 van een mark of 8/l0
cent nederl. ; — penny-a-liner, m. (spr. —e-lainer)
berichtgever voor couranten, r e p o r t e r,
die „a penny a line (spr. —e lain')", d. i. voor
een penny een regel schrijft; — penny-bank, f.
spaarbank voor de mingegoeden te Londen; —
penny-magazine, (spr. —zien) n. penningmagazijn,
titel van goedkoope, populaire tijdschriften,
stuiversmagazijn; — penny-post, penningpost,
stadspost in Londen; — penny-weight, n. (spr.
—weet), afk. dwt., gewicht van een penning =
; — penny wise (pound foolish) (spr. pennie
waize, paond f oelisj), eng. (wijs) zuinig op een
kleinigheid (verkwistend in groote zaken).
Penombre, z. p e n u m b r a; — pensa, z.
p e n s u m.
Pensacola-boomwol, f. in den handel zeer gezochte soort van katoen van de P e n s a c o 1 abaai in Florida uitgevoerd.
Pensater, m. mid.lat. (v. 't lat. penare, wegen
enz.) eig. weger; schatter, z. v. a. t a x a t o r.
Pensée, f. fr. (spr. pansé; van pensen, denken,
provenc. en sp. pensar, it. pensáre, en dit van
t lat. pensdre, wegen, afwegen; oneig. overleggen, in de gedachte wegen) gedachte, overden
gevoelen ; inval; ook eens be--king;me,
kende bloem, liet stiefmoedertje, vergeet -mijniet, het gevlamd driekleurig viooltje (Viola
tricolor), eng. pansy; — pensée fugitive, (spr.
f uzjetiew') fr. vluchtige gedachte; — pensief, (fr.
pensi f,, spr. pansíé f ; of it. pensieroso, penseroso)
nadenkend, peinzend, diepzinnig, zwaarmoedig.
Pensioen, n. (fr. pension, spr. pansión; van
't lat. pensio, betaling, opbrengst, pacht enz.,
van pendére, wegen, betalen) dienstbelooning,
eerewedde, rustgeld, jaarwedde; ook kostgeld,
bekostiging; kost- of opvoedingshuis, ook pensionaat, n. genoemd; — en pension, fr. (spr. an
pansjon) tegen vast geld inwoning en kost genietende, b. v. in een hotel; — pensionopólis, d. i.
Gratz, waar veel gepensionneerden leven; —
pensionaire, fr. (pensionnaire) of pensionaris, m.
kostganger, kostleerling, kweekeling; — pensionaris, m.weleer raadgevend advocaat of rechtsgeleerde bij de stedelijke regeeringen onder de republiek der Vereenigde Nederlanden (bijv. H o o f t)
loontrekkend raadsheer ; - raadpensionaris, voor
opperste staatsdienaar der Staten van-hend
Holland en Zeeland; later, van 1.805 tot 1806, de
titel van den voorzitter der Bataafsche repuKRAMERS-ZONDERVAN.
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bliek; — pensioneeren, (fr. pensionner) iemand —,
hem een jaargeld of eene jaarwedde geven, om
dat in ambtsrust te genieten.
Pensum, n., pl. pensa, lat. (eig. het toegewogene, van pendére, wegen) het toebedeelde,
opgegevene, toegemetene, taak, opgave, werk,
aan een leerling opgegeven.
Pent, gewicht op de kust van Guinea = 4 lood.
Pentachórd, n. gr. (van pénte, vijf) vijfsnarig
speeltuig; — pentadaktflos, m. een vijfvingerige;
vij fvingervis ch ; — pentadaktjlisch, adj. vijfvingerig; — pentáde, of gr. pentas, f. vijf stuks bijeen
een vijftal jaren, een tijdsverloop-genom,b.v
van vijf jaren, een 1 ii s t r u m; — pentadekagoon, m. vijftienhoek; — pentadiek, pentadika,
f. talstelsel, waarvan het grondtal vijf is, 5-tallig
stelsel;— pentadráchmon, n. oud-gr. munt van vijf
d r a c h m e n, z. ald. ;— pentaédrum of pentaéder, n. Geom. vijfvlak; — pentaédrisch, adj.
vijfvlakkig; — pentaglótte of pentápla, f. boek,
en inz. de bijbel in vijf talen; — pentagoon, m.
vijfhoek; — pentagónisch, pentagonáál, adj.
vijfhoekig; — pentagrámma, pentálpha, n. drudenvoet, vijfhoekteeken, ook alpen- of falenvoet, alpenkruis geheeten, oorspronkelijk de
figuur, welke ontstaat, wanneer alle zijden van
een regelmatigen vijfhoek zóó ver verlengd worden, dat de verlengde lijnen elkander raken; ver
ook de twee in elkander geschoven drie--volgens
hoeken, als geheimzinnig zinnebeeld en tooverteeken ter afwering van geesten in de oudheid
en in de middeleeuwen; — pentagynién, pl. Bot. f.
eig. vijfwijvigen, vijfstijligen, planten met vijf
stijlen; — pentakosiarch, m. aanvoerder van
500 man; — pentakriniet, z. m e d u s a-p a 1 m;
— pentakrostichon, n. (vgl. a k r o s t i c h o n)
vijfregelig naamdicht; — pentalémma, n. vijf
sluitrede; — pentalpha, z. p e n t a g r a m--ledig
m a; — pentaméter, m. vijfvoetig vers, inz. in de
elegische versmaat (in het distichon) het daktylische vers, dat met den hexameter afwisselt; —
pentamétrisch, adj. in vijfvoetige verzen; —
pentamƒron, n. zalf uit vijf bestanddeelen; —
pentandria, n. pl. Bot. eig. vijfmannig, vijf
planten met 5 meeldraden (de 5de-helmig
klasse in het stelsel van Linnaeus); — pentangulum,n. gr.-lat.z.v.a. pentagoon en pent a g r a m m a, z. boven; — pentangulair, adj.
vijfhoekig; — pentapetálisch, adj. gr. vijf bloem
hebbende; — pentapharmákon, n. vijf-bladern
geneesmiddel; — pentaphonlum, n. vijf-voudig
muziekstuk; — pentaphtllisch, adj.-stemig
vijfbladerig; — pentApla, z. p e n t a g 1 o t t e;
— pentapölis, f. gebied of district van 5 steden; —
Pentapotamié, n. vijfstroomenland, P e n ds j a b of P u n d s j a b in Voor-Indië; — pentaptérisch, adj. vijfvleugelig; — pentaptóton, n.
Gram. zelfstandig naamwoord met vijf naam
vijfman, één van-valsbuigne;—ptárch,m.
vijf gezamenlijk regeerende personen; — pentarchaat, n. vijfheerschappij, vijfmanschap,
regeering van het directoire in Frankrijk; inz.
oppermacht der vijf groote mogendheden van
Europa; — pentas, f. vijf, vijftal, vijf stuks (vgl.
boven p e n t a d e); — pentaspást, m. katrol
58
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met vijf schijven; - pentaspérmisch, adj. vijf
gedicht; —-zadig;—pentsho,.vjfrgli
pentastllon, n. gebouw met vijf zuilenrijen; —
pentasyllabum, n. vijflettergrepig woord; — pentateuchus, m. (van teuchos, n. oorspr. gereedschap, toerusting, later ook: boek) de vijf boeken van Mozes ; — pentathlon, n. z. v. a. q u i nq u e r t i u m, z. ald. ;— pentatönon, n. Muz.
interval van vijf heele tonen, kleine septime; —
pentaura, f. steen, van welken men wil, dat hij
andere steenen aantrekt en de kracht der andere
edelsteenen in zich vereenigt; — pentekontarch,
m. bevelhebber of aanvoerder van vijftig man;
— pentekóste, f. (van pentekostós, e, ón, de of het
vijftigste) 50ste dag na Paschen, Pinksteren; —
pentheméron, n. tijd van vijf dagen; — penthemiméris, f. (v. pénte, vijf, en hemimerés, halfdeelig) Poët. verslid, bestaande uit vijf halve
voeten of derdehalven geheelen voet; inz. de
caesuur na derdehalven voet of in den derden
voet (van den hexameter); — penthere, f. schip
met vijf rijen roeiers.
Lente, f. fr. (spr. pant' ; van pendre = lat.
pendere, hangen) afdak; val, hetvallenv.h. water.
Pentekoste, penthemeron enz., z. ond. p e ntachord.
Penthesiléa, f. gr. Myth. dochter van A r e s
en koningin der A m a z o n e n (z. ald.), die
aan de Trojanen hulp bewees, totdat zij door
Achilles werd gedood; vandaar penthesilëén, f.
pl. krijgshaftige, strijdlustige vrouwen.
Penultima, f. lat. (v. pene of paene, bijna,
schier, en ullimus, a, um, de of het laatste) voor
lettergreep van een woord (fr. pénul--latse
tième); — penultimus, m. voorlaatste, inz. in
schoolklassen; — penumbra, nw.lat. (van umbra,
schaduw) of fr. penombre, f. (spr. —nonbr') halfschaduw, die zich onmerkbaar in licht verliest.
Penurie, f. lat. (penuria) drukkend gebrek.
Penus, m. lat. mondvoorraad.
Peo, port. (eig. voet) Kmt. z. v. a. f u s t i
(z. ald.).
Peón, m. sp. voetknecht bij het stierengevecht; ook boer, daglooner, knecht.
Peóte of peótte, f. it. (peotta, v. ons b o o t)
kléin vaartuig, inz. bij de Venetianen, overdekt
bootje, gondel.
Pepánsis, f. of pepásme, n. gr. (van pepaínein,
rijpen, pépón, rijp) Med. rijpwording, koking
der ziektestof, waardoor zij voor de ontlasting
rijp wordt; — pepasticum, middel, dat de koking
der ziektestof bevordert; — pepástisch, adj. rijpmakend; kokend, verterend.
Peperino, m. it. (van pepe = lat. piper, peper)
pepersteen, eene grauwe vulkanische steensoort,
menigvuldig in de vlakte van Rome voorkomende ; — peperland, n. naam, dien men aan de Oost
placht te geven; — peperónis, pl. ingemaakte
spaansche peper.
Pepiet, m. (sp. pepha) kern; — pepieten, pl.
in de gouddistricten gevonden groote goudkorreis en klompen gedegen goud.
Pepin, z. pipping.
Pepinière, f. fr. (van pépin, vruchtkern) boom-
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kweekerij ; @neig. kweekschool, inz. die voor militaire dokters te Berlijn sedert 1796.
Péplos, m. gr. of peplum, n. lat. plooimantel,
plooirijk staatsiekleed, een grieksch wijd en
fijn vrouwengewaad; sluier, omhangsel.
Pepe, m. lat. Bot. kalebasvrucht (kalebassen,
komkommers, meloenen enz.).
Peppo, it. mansn., verbasterd uit Guiseppo
(spr. dzjoezéppe), z. v. a. J o s e p h.
Pepsis, f. gr. (van pessein, peptein, koken,
verteren) Med. vertering, verkoking; — pepsine,
f. door Wasmann en Schyvann uithet
slijm van 't maagvlies bereide stof, waarin de
voedseldeelen volkomen opgelost worden; —
peptiseh, adj. verterend, de vertering bevorderend; — peptika, n. pl. verteringsmiddelen; —
pepthma, n. door vertering omgezette v oedingsstof; — pepton, n. door vertering veranderde
eiwitstoffen; kunstmatig bereid, licht verteer baar eiwit; — vleesehpepton, m. uit vleesch bereid pepton.
Pepuziànen, z. M o n t a n i s t e n, onder
coons.

Pequin, m. fr. (spr. pekeh) pekin of peking,
n. chineesche gestreepte zijdestof (naar de gelijknamige stad in China); — pequin of pékin,
fr. ook voor burger, in tegenstelling met militair.
per, lat. door, doorheen; wegens, voor; in
samenst. ook z. v. a. uit-, ver- enz. ; it. Kmt.
voor, b.v. p e r centenaar, voor het centenaar
enz.
Pér., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Péron (gest. 1810).
Pera, voorstad van Constantinopel, de woonplaats der meeste voorname Christenen en de
zetel der gezanten.
per abüsum, lat. z. a b u s u s; — per accidens,
z. accidentiën.
Peráetie, z. ond. p e r a g e e r e n.
per adrésse, z. ond. a d r e s.
per@ queeren, lat. (per-aequáre) vereffenen,
gelijk verdeelen, inz. door gelijkmatige verdeeling van hetgeen opgebracht moet worden over
vele belastingschuldigen enz. ; — per@ quàtie,
(spr. t=ts) f. vereffening, gelijkmaking, namelijk
door verdeeling van lasten; schulddelging;
— peraequátor, m. vereffenaar, scheidsman;
schulddelger.
perageeren, lat. (per-agére, vgl. a g e e r e n)
voleindigen, volbrengen; ook behandelen, afhandelen; — peráactis paragéndis, na voleinding
van datgene, wat behoort te geschieden; —
peractie, (spr. t =ts) f. (lat. peractio) afmaking,
voleinding.
peragreeren, lat. (peragráre) doorwandelen,
doorzwerven; — peragrátie, (spr. t=ts) f. doorwandeling, doorzwerving; Astron. loop van een
ster door den dierenriem, tot zij weder op hetzelfde punt wederkeert.
Perálta, m. spaansche sec (z. ald.) uit
P e r a l t a in Navarra.
per alvum, z. ond. alvus; — per ambages, z.
ambages.

perambuleeren, lat. (per-ambuláre) doorwandelen; — perambulátie, (spr. t=ts) f. nw.lat. door-
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wandeling, bezichtigingsreis; - perambulator,
m. z.v.a. hodometer.
Peranakan, m. mal. een in Indië geboren
Chinees; bastaard-Chinees.
per an$sta ad augusta, z. ond. angustus; - per
anum, z. anus.
perareeren, lat. (per-arare) doorploegen, met
voren doortrekken; letters ingriffelen, graveeren, schrijven.
per aspéra ad astra, z. asper.

Perat%i, m. pl. secte in Sicilië, die aan negen
personen der godheid geloofde.
per bacco 1 it. als bezwering: bij Bacchus 1
Percale, f. fr. z. p e r k a a 1.
per capita, z. ond. caput; — per cassa, z. ond.
c a s s a; — per casum obliquum, z. ond. casus;
— per cent, z. V. a. pro cent, z. ond. cent.
pereé, fr. doorboord; z. ond. c h a i s e en
p a n i e r.
Perceel, z. p a r c e l l e.
Percepteur, perceptibel, perceptie enz., z. ond.
percipiëeren.
per chartam, z. ond. c h a r t e.
Perehe, 1) f. fr. (spr. persj' ; van 't lat. pertica,
z. ald.) eng. perch of pearch, (spr. pertsj') roede,
stang, inz. meetroede, vandaar eng. lengtemaat
van 5,5 yards of 16,5 eng. voet = 5,029 M. ; in
Frankrijk vroeger 18 tot 22 fr. voet = 5,847
tot 7,146 M.
Perche, 2) f. (spr. persj') fransch linnen, naar
de gelijknamige provincie genoemd; — pereheron-paarden, n. pl. soort van sterke werkpaarden, oorspr. uit de provincie Perche.
Perchloraat, n. overchloorzuur zout; — perchloride, n. verbinding van 3 atomen chloor met
1 atoom van eene andere stof.
percipiëeren, lat. (percipére, v. capére, nemen,
vatten) ontvangen, beuren, innen; vatten,
waarnemen, gevoelen, begrijpen, doorzien, doorgronden, verstaan; — percipient, m. (percipiens)
ontvanger ; — perceptibel, adj . nw.lat. bemerkbaar, waarneembaar, zichtbaar, voelbaar enz.;
— pereeptibiliteit, f. waarneembaarheid, bemerkbaarheid enz.; — percéptie, (spr. t=ts) f. lat.
(perceptio) Jur. ontvangst, inzameling, heffing
of inning der inkomsten of belastingen, gelden,
vruchten; Philos. waarneming, voorstelling met
bewustzijn;— perceptief, adj. nw.lat. ontvangend,
waarnemend, vernemend; — perceptiviteit, f.
waarnemingsvermogen; — percepteur, m. fr.
ontvanger der belastingen, tollen, accijnzen.
percoleeren, lat. (percolàre) doorzijgen; het
uittrekken van de oplosbare deelen eener stof
in de vloeistof, waarin men wil oplossen, ook
deplaceeren genoemd; — percolàtie, f. lat. (percolatio) doorzijging, loutering; — percolator, m.
buis, waardoor men percoleert.
per condolta, z. ond. c o n d o t t a; — per
consénsum, z. ond. c o n s e n s u s; — per consequenttiam, z. ond. c o n s e q u e e r e n.
per contante, z. ond. c o n t o.
pereonteeren, lat. (percontári of percunctári)
uitvorschen, navragen, onderzoeken; — percontàtie of percunctatie, (spr. tie=tsie) f.(percontatio)
uitvorsching, navorsching, onderzoek, navraag.

PERDU

per conto, z. ond. e o n t o.
per couvert, liever par couvert, fr. z. oud.
couvert.

pereurreeren, lat. (per-currére) doorloopen,
vluchtig doorzien; — pereursie, f. (lat. percursáo)
het doorloopen; het vluchtig doorzien of overdenken.
percuteeren, lat. (percutére, v. per, en quatére,
schudden, stooten) schokken, stooten; bekloppen van het menschelijk lichaam (borst- en
buik) tot opsporing van ziekten; — pereutient,
(spr. —isiént) lat. (percutiens) schokkend, slaande; — percussie, f. (ita. percussio) stoot, slag,
schok, het aanstooten of botsen van twee
lichamen; het opwekken van geluid in lucht bevattende holle ruimten door kloppen aan de
wanden, inz. Med. het kloppen op het menschelijk lichaam, om uit den klank over de gesteldheid der organen, b. v. borst, onderlijf enz. te
oordeelen; — percussie-hamer, m. hamer, waar
percuteert, meestal vervangen door-medarts
een vinger; — percussie-geweer, n. slag- of
stootgeweer, waarvan de lading ontstoken
een g
wordt
dt door
d g den
vanslag
ee hamervormigen
haan op een buisje of slaghoedje, dat knalpoeder bevat; — pereussie-machine, f. stoommachine,
werktuig tot het nemen van proeven omtrent
de snelheid van bewogen lichamen na den stoot
enz. ; — percussie-slot, n. slagslot, hamerslot; —
percussion, f. fr. slaghoedje voor een geweer;
— percussionneur, fr. geweermaker; — percussor,
m. werktuig om te verbrijzelen.
perdáble, adj. fr., perdábel, (v. perdre, verliezen, van 't lat. perdere) verliesbaar; — perdánt,
m. spr. (—dá) verliezer; — perdu, adj. verloren.
per dativum, z. d a t i e f, ond. datum.
per deliquium, of afgek. p. d., z. ond. d e 1 i
-quescrn.
perdéndo en perdéndosi,(spr.s=z)it.Muz.zichverliezend, verdwijnend, langzamerhand afnemend.
Perdicieten, m. pl. nw.lat. (van 't lat. perdix,
patrijs) patrijssteenen, steenen met patrijsveerachtige figuren, eene speling der natuur.
Pérdida, f. sp. verlies, z. p e r t e ; — perdido,
adj. verloren; bedorven, slecht; — raza perdida,
bedorven geslacht.
per Dio, it. bij God!
per diréctum, z. ond. d i r i g e e r e n.
pérdita, f. it. z. v. a. fr. perte, z. ald.
Perdítie, (spr. t=ts) f. lat.(perditio, van perdére,
verderven) eeuwige verdoemenis, eeuwige dood.
Perdoen, z. p a r d o e n e n.
Perdrix, f. fr. (spr. perdri; v. lat. perdix, gen.
perdicis) patrijs ; — toujours perdrix (spr. toezjoer
perdrí) altijd patrijs, d. i. altoos iets lekkers,
een uitroep van oververzadiging of tegenzin; —
perdreau, m. fr. (spr. perdrO, v. perdrix, patrijs,
en dit van 't lat. perdix) jonge patrijs; — pl.
perdreaux, Mil. hagelgranaten, die in menigte,
evenals een zwerm patrijzen, uit eenén mortier
geworpen worden; — perdrigón, m. fr. (van perdrix, patrijs, wegens de kleur, welke op die van
den patrijshals gelijkt) verscheiden zeer smakelijke pruimensoorten, wit, blauw, rood of zwart.
perdu, z. ond. p e r d a b l e.
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Perewds, m. russ. (van pere, over, en wositj,
Perduellie, f. lat. (perduellio, van duellum =
bellum, oorlog) hoogverraad, staatsverraad; voeren, varen) veer, overvaart, het overzetten;
ook het dooden of moord van een medeburger; — perewostjik, m. veerman.
— perduéllis, m. staatsvijand (r e b e 1), oproermaker, muiter.
perdureeren, lat. (per-duráre) volharden, uithouden; — perdurábel, adj. nw.lat. voortdurend,
volhardend, altijddurend, duurzaam; — perdurabiliteit, f. volhouding, volharding.
perdüto, it. verloren (fr. perdu).
peréat 1 lat. (van perire, omkomen) hij of het
kome om, ga verloren, sterve ! weg met hem!
naar de galg! (pl. peréant) ; — het peréat, als
subst. in de studentaal het tegengast. van het
vivat, b.v. iemand een pereat breng e n, d. i. hem zijnen ondergang toewenschen,
hem naar de galg wenschen.
Peregourdine, z. perigourdine.
Peregrinus, m. lat. (van perégre, over land,
van per en ager, akker, veld, land) vreemdeling, )
ook een mansnaam; — Peregrina, vr.naam: de
vreemdelinge; — péregrineeren (lat. peregrinari)
in vreemde oorden leven, zwerven, rondreizen,
ter bedevaart gaan; — peregrinátie, (spr. 1-1s) f.
(peregrinatio) omzwerving, oponthoud in een
vreemd land; — peregriniteit, f. lat. (peregrinitas)
hoedanigheid van buitenlander; — peregrinomaan, m. lat.-gr. liefhebber van het omdolen,
overdreven reiszuchtige; — peregrinomanie, f.
zwerf- of reiszucht.
Perélle, f. Min. grauwe, kalkachtige aarde uit
Auvergne in Frankrijk.
Perémptie, (spr. t=ts) f. lat. (peremptio, v.
perimére, vernietigen) eig. vernietiging, dooding;
Jur. het vervallen, verjaring, het ongeldig worden van een eisch; eindbescheid; — peremptórisch of doorgaans peremtórisch, adj. (lat.
peremtorius, a, um, en als adverb. peremtorie)
eenen strijd opheffend, vernietigend, beslissend;
onverwijld, zonder verder uitstel, eens voor
altijd; — peremtoria citatio, z. c i t a t i e; —
peremtorïa exceptio, z. e x c e p t i e, ond.
e x c i p i ë e r e n; — terminus peremplorius, m.
z. termijn.
perendinus diës, m. lat. (van perendie, overmorgen) de derde dag van heden af, overmorgen.
perenneeren, lat. (perenndre, van perénnis, e,
het jaar door durend, v. annus, jaar) doorduren,
uitduren, overwinteren; p e r e n n e e r e n d e
p 1 a n t e n, planten, die het geheele jaar voort
overblijvende gewassen; — perenniteit,-duren,
f. (lat. perennitas) voortduring, overwintering.
Perentieida, m. lat. (v. pera, zak, en caedére,
nederhouwen, snijden) beurssnijder.
Pererrátie, f. nw.lat. (van 't lat. pererráre,
doorzwerven) het doorzwerven, omzwerven.
Peresip, f. landtong, naam voor een schoorwal in Rusland.
Peretérion, n. gr. (van perán, doordringen,
doorboren) Med. boor, inz. schedelboor, vgl.
t r e p a a n.
Perétte, f. fr. (van 't it. pera, peer) peercitroen,
soort van kleine, bleekgele, zoete, peervormige
citroenen.

per expréssum, z. ond. exprimeeren.
per fris et ne /as,
as, z. f as.
perfect, perfectibel, perfectie enz., z. ond.
p e r f i e i ë e r e n.
per/er et obdüra, lat. verdraag en lijd; — perferéntie, (spr. t = ts) f. (later lat. per f erentia) het
verdragen, het lijden.
perfieiéeren, lat. (per f icére, v. per, en f acére,
maken) tot stand brengen, voleinden; — perféct,
adj . (lat. per f éctus, a, um) volkomen, volmaakt,
voltooid, voleindigd, klaar; — perféctum, n.
Gram. tijdvorm der voleindigde handeling in
den tegenwoordigen tijd, voleindigde tegen
volmaakt verleden tijd, b. v. ik-wordighe,
heb gelezen enz. ; — perfectíbel, adj. nw.lat. voor
volmaking vatbaar, volmaakbaar; — perfectibiliteit, f. volmaakbaarheid; — perfectibilísme,
n. leer van eene voortgaande volmaking van het
menschelijke geslacht, geloof aan den voor
mens chenwereld ; — perfectibilisten,-uitgander
m. pl. aanhangers van die leer; — perféctie, (spr.
t=s) f. lat. (perf ectio) voleinding, volkomenheid, volmaaktheid, voortreffelijkheid; — perfectioneeren, (spr. t=s) nw.lat. (fr. per/eclionner)
volkomener maken, volmaken, voltooien, de
laatste hand aan iets leggen; — perfectioneering,
f. volmaking, verbetering; — perfectionist, m.
die zich voor volkomen houdt, een p u r i t e i n;
— per/ allo mode, it. Muz. volkomen tijdmaat (zoo
heet de driedeelige maat, omdat het getal 3 niet
juist verdeeld kan worden).
perfide, fr. (spr. per f íéd' ; van 't lat. per/ides,
a, um) trouweloos, ontrouw, valsch, arglistig,
verraderlijk; — perfide Albion, trouweloos
Engeland! een uitdrukking (door Heine 't eerst
gebezigd) in 1840 in Frankrijk in zwang gekomen na de conventie tegen den pasja van
Egypte; — perfidie, f. lat.( perfidia) of perfiditeit, f. nw.lat. trouweloosheid, ontrouw, trouw
verraad.
-breuk,
per/oliatus, a, um, adj. lat. Bot. doorgroeid
(van een blad, dat zich rondom om den stengel
sluit, zoodat deze er uitziet als ware hij er
doorheengegroeid).
perforeeren, lat. (perforáre) doorboren; inz.
van papier, waarvan strooken moeten gescheurd
worden: het op de plaats, waar de afscheuring
moet plaats hebben, met de perforeermachine
doorboren om het afscheuren te vergemakkelijken; — perforátie (spr. t=ts) f. nwJat. doorboring; — perforátief of perforatorium, n. beenof schedelboor, hersenboor; — perforatief-trepaan, m. boor, waarmede men een been eenvoudig doorboort, zonder er een rond stuk uit te
boren; — perf oratus, a, um, lat. Bot. doorstoken
of doorboord.
Performer, m. eng. uitvoerder van muziek
kunststukken enz. ; — performance, f.-stuken,
(spr. —mens) uitvoering daarvan; bij wedrennen:
performances, pl. hetgeen een renpaard op de baan
vermag; de ten uitvoer gebrachte wedloopen.
Perfrictie, (spr. t =s) f. lat. (per f rictio, van
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per f rigescére, koud worden) koudwording, ver
lat. (v. lat. per--stijvng;–perfum,.w
f rigeràre, afkoelen) hooge graad van koudegevoel in koortsziekten.
Perftinctie, (spr. t=s) f. lat. (perf unctio, v.
per f ungi, verrichten, beheeren) beheer, ver
(lat. per/ uncto--richtng;–pefuás,adj.
rius, a, um, en als adv. per /undone)
unctorie) oppervlak
-kig
afgemaakt, nalatig, terloops.
Pefüsie, (spr. s= z) f. lat. (per/uso, van perf undëre, begieten) begieting, overgieting.
Pergamént of perkamént, n. (gr. pergamènë,
lat. pergamèna, soil. charta, d. i. papier van de
stad P e r g á m u m in Klein-Azië, waar men het
als surrogaatvoor papyrusbladeren vervaardigde,
wier uitvoer uit Egypte volgens de sage door de
ijverzuchtige Ptolemwën verboden werd, toen
Eumenes II van Pergamum ook een bibliotheek
begon te verzamelen) schrijfleder, gelooid, met
kalk gebeten en op eene eigenaardige wijze toebereid ezels-, schape- of kalfsleder enz., inz. om op te
schrijven; – perkamentdrukken, boeken, die
minstens in eenige exemplaren op perkament
zijn afgedrukt; – perkamenttoon, m. toon bij
de a u s c u l t a t i e (z. ald.); – pergamenëus,
lat. Bot. perkamentachtig.
perge, lat. ga voort! verder! – pergeeren, (lat.
pergére) voortgaan, voortvaren, inz. in 't spreken enz.
per genitivum, z. g e n i t i v u s.
Pérgola, f. it. (v. 't lat. pergola, latwerk voor
wijnstokken) loofpriëel, wijngaardpriëel; met
loof overdekte doorgang in tuinen; priëelvormige aanbouw bij een huis ; – pergoláto, n.
Arch. bindwerk, traliewerk.
Pergoleze, f. pareldruif, eene bijzondere soort
van druiven, zoo genoemd naar het vlek P e rg o 1 a, in het hertogdom Urbino.
per governo, z. ond. g o u v e r n e e r e n; –
per grades, lat. langs trappen, trapsgewijs, allengs ; – per grato govérno, z. ond. g o u v e rneeren.
par habitum in f usum, z. ond. h a b i t u s.
perhorreseeeren, lat. (perhorrescére) eig. voor
iets sidderen, ontstellen, ijzen; iets verafschuwen, afweren, afwijzen; Jur. wraken, verwerpen, voor partijdig verklaren (eenen rechter of
getuige) ; – perhorrescéntie (spr. t ts) f. nw.lat.
Jur. vrees voor de partijdigheid van een rechter
enz., gerechtelijke verwerping of wraking van
den rechter; – perhorrescéntie -eed, m. verzekering onder cede, dat men eenen rechter of getuige niet voor onpartijdig kan houden.
Peri, m. en f., pl. peri's, perz. (v. peri, bevleugeld, van per, vleugel) Myth. zachtzinnige,
liefelijke, op feeën of elfen gelijkende wezens, die
beschermengelen der menschen tegen de d e w s
(z. ald.) zijn; gevallen engel.
pen, gr. voorzetsel: om, rond, over, wegens
enz. ; in samenstellingen beteekent het inz. omgeving, uitbreiding, ook voleinding van eenen
cirkelloop, z. v. a. om, rondom, omheen; verder
een overschrijden, overtreffen, eene opklimming
of versterking, z. v. a. over, zeer.
PeriMsis of periwrese,1f. gr. (van peri-
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airein, in de rondte wegnemen) Med. afsnijding
van verzweringen, afneming van eenig lid.
Perialgie, f. gr. (v. algos, n. smart) Med. zeer
hevige, algemeene pijn; – periálgiseh, adj. daar
-an
lijdend of daaruit voortspruitend.
Periámma, n. gr. (van peri-áptein, ombinden),
z. v. a. amulet (z. ald.).
Perianthium, n. gr. (vgl. a n t h o s) bloemhulsel, bloemscheede, bloembekleedsel.
Periautologie, f. gr. (van autos, zelf, en légein,
spreken) zelflof, eigenlof, grootsprekerij, pocherij, snoeverij ; – periautoloog, m. pocher, praal
-hans,
snoever, blaaskaak,
Periblëma, n. gr. (van peri-ballein, omwerpen;
vgl. p e r i b o 1 e) omslag, omhangsel, hulsel,
omhulling; band van een boek.
Periblépsis, f. gr. (v. blépein, zien) het omzien;
Med. het angstig, verwilderd heen en weder zien
der krankzinnigen.
Peribóle, f. gr. (v. peri-bállein) omwerpen, omleggen) omvang, omtrek; Log. omhaal, waarmede
men eene gedachte omkleedt; omweg, wijdloopige beschrijving; Med. z. v. a. p e r i k a r d io n; – peribblus, m. omvang, insluiting, met
boomen of wijnstokken bezette, afgesloten plaats
rondom eenen tempel der Ouden.
Peribrósis, f. gr. (v. bibróskein, vreten, knagen)
eig. het rondknagen; Med. klierachtige, kwaadsappige ontsteking of verzwering der oogleden
of ooghoeken, ooglidschurft.
Pericardium, z. p e r i k a r d i o n; – pericarpium, z. perikarpion.
Pericharie, f. gr. (v. chaírein, zich verheugen)
verrukking, groote, levendige vreugde.
Pericholie, f. gr. (van cholos of cholë, gal)
Med. overmaat van gal; – perichólus, m. galzuchtige.
Perichondrium, n. gr. (van chóndros, kraakbeen) kraakbeenvlies ; – perichondritis, f. kraak
-benvlisotkg.
Perichorèsis, f. gr. het bestaan van de drie
personen der godheid in elkander.
pericliteeren, z. ond. p e r i c u 1 u m.
Perieranium, z. p e r i k r a n i o n.
periculum, n., pl. pericula, lat. proefneming,
proef; gevaar, p e r i k e l; – periculum in mora,
lat. (fr. peril en demeure) gevaar bij verwijl,
vertraging met gevaar verbonden, dringend
gevaar bij talmen of toeven; – periculeus, adj.
(lat. periculósus, a, um) gevaarlijk, hachelijk;
– periculositeit, f. gevaarlijkheid; – pericliteeren,
(lat. periclitári) gevaar loopen, in gevaar zijn;
wagen, beproeven; – perielitánt, adj. (periclitans)
wagend, gevaar loopend; – periclitàtie, (spr. tie=
Isie) f. (lat. periclitatio) het in-gevaar-stellen,
waagstuk, proefneming.
Peridesmium, n. gr. (v. desmós, band) Anat.
celweefsel, dat de handen omgeeft; – peridesmitis, f. ontsteking van het celweefsel der
banden.
Peridineeën, pl. f. soort wieren (algen), die
met de diatomeeën (z.a.) het plankton
(z. a.) vormen.
Peridbt, m. fr. z. v. a. c h r y s oliet.
Peridrómis, f. of peridrómos, m. gr. (v. dr©mos,
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loop, v. tréchein, loopen) eig. omloop, omweg;
zuilengang, gang tusschen zuilen en muur; ook
soort koorddans.
Periëgésis, f. gr. (v. peri-egeisthai, omvoeren)
het rondleiden en aanwijzen van merkwaardigkeden; plaats- en landbeschrijving; — periegeet,
m. (gr. periègètès) rondleider, aanwijzer en ver
merkwaardige ; steden- en-klardevnht
landenbeschrijver.
Periérgíe, f. gr. (v. peri-ergos, overvlijtig, overdreven zorgvuldig) overmatige zorgvuldigheid,
kleingeestigheid en angstvalligheid, inz. al te
gekunstelde, gezochte schrijftrant.
Perigwum, n. gr. (peri-gaion; vgl. g ae a)
aardnaijheid, standpunt eener planeet, waar
zij de aarde het meest nabijkomt, tegengest.-in
an apogwum.
Periglottis, f. gr. (vgl. g l o s s e) tonghuid.
Perigonium, n. gr. (van gone, teling) bloemdek,
binnenste bloemkroon, bloesemhulsel; — perigonalién, pl. bladeren, die de binnenste bloemkroon
vormen.
Perigórd, (spr. —gor) of perigueux, (spr. —geu)
U. fr. zwartsteen, bruinsteenerts, naar eene
fransche provincie van gelijken naam genoemd;
— perigourdíne of peregourdine, f. fransche dans
in 3/8 maat in den vorm van den menuet.
Perigyniën, pl. (van 't gr. gyné, vrouw, d. i.
.stampertje) planten, waarvan de meeldraden
rondom het vruchtbeginsel zijn ingeplant; —
perigyna, f. vruchtbeginsel.
Perihelium, n. gr. (v. hèlios, zon) zonsnabijheid der planeten, tegengest. van a p h e 1 i u m.
Perjkel, n. (lat. perz-culum) gevaar, z. p e r ieulum.
Perikardlon of pericardium, n. gr. (van kardia,
hart) hartzakje; — perikárdiseh, adj. tot het hartzakje behoorende, daarop betrekking hebbende
(b.v. perikardische arteriën enz.);
-- perikarditis, f. ontsteking van het hartzakje.
Perikarplon of pericarpluni, n. gr. (v. karpos,
vrucht) zaadhuisje, zaadhulsel, zaaddoos bij de
planten; Med. (v. karpos, handwortel) huidmiddel, dat om den handwortel gelegd wordt; —
perikárpisch, adj. het vruchthulsel betreffende.
Perikel, z. perijke1.
PeriklMis, f. gr. (van peri-kláein, ombreken)
Med. breuk, inz. beenbreuk.
Perikline, f. gr. (van peri-klinès, zich rondom
neigend, afhellend, ten opzichte van de ligging
ran de eindvlakken der prisma's) kiezelspaat,
soort van veldspaat; Bot. lagen, die evenwijdig
loopen met de oppervlakte, vgl. a n t i k 1 i n e n.
Perikochllon, n. gr. (v. kochlias, slak, schroef)
moerschroef.
Periköpe, perikoop, f. gr. (van perikoplein,
rondom besnijden, afsnijden) afdeeling, inz. uit
de evangeliën en brieven der apostelen, die bestemd is om op zon- en feestdagen voorgelezen
en verklaard te worden.
Perikranion of perieranium, n. gr. (vgl.
k r a n i o n) schedelvlies.
per it violin, it. Muz. voor de viool.
perimadáriseh, adj. gr. (van madarós, kaal)
Med. huidbedervend, huidinvretend.
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perimeeren, lat. (per-imére) vernietigen, ver
ombrengen.
-niel,do
Periméter, m. gr. (pen-metros) omvang, omtrek; — perimétrisch of perimetraal, adj. tot den
omtrek behoorende, omtrekmetend, in omvang,
volgens den omtrek.

per impacco, z. impacco.
Perimyslum, n. gr. (v. mes, muis, spier) Anat.
spiervlies.
Perinneum of perineum, n. gr. (perínagon of
períneon) Anat. bilnaad, verbinding tusschen
het schaamdeel en den aars; — perinwoeële, f.
bilnaadsbr. euk.
perinde ac cadaver, lat. als een lijk (vgl.
C a d a v e r), wordt inz. gezegd van de lijdelijke,
volstrekte gehoorzaamheid, zooals van de Jezuieten verlangd wordt, wier devies het wel eens
gezegd wordt te zijn.
per indirectum, lat. z. i n d i r e c t; — per inductionem, z. ond. i n d u c e e r e n; — per inspirationem, z. onder i n s p i r e e r e n; — per
intervalla, z. i n t e r v a 1.
Perinyktïdes, pl. gr. Med. z. v. a. e p i n y ktides (z. ald.).
Perioeha, f. gr. (periochè, v. peri-échein, omvatten) omvang, omgeving; kort begrip, saamgedrongen, verkorte, zakelijke inhoud, b. v. van
een boek; ook op zich zelve staand gedeelte,
stuk uit een geschrift, dat een geheel uitmaakt.
Periode, f. gr. (periodos, van hodós, f. weg;
lat. periódus, eig. omweg, omgang, omloop)
Astron. cirkelloop, regelmatige omloop eener
planeet; Chronol. reeks van jaren, na welker
verloop dezelfde gebeurtenis of hetzelfde tijd
terugkeert, z. c y c l u s; Med. maan-tekn
zuivering van huwbare meisjes-delijksch
en vrouwen; list. tijdkring, tijdperk, dat
tusschen twee hoofdgebeurtenissen in ligt; Log.
volzin, een uit verschillende zinsdeelen of enkele
voorstellen bestaande uitdrukking, een logisch
samenhangende zin van verschillende leden;
kring, reeks van samenhangende verhalen,
sagenkring b.v. Karelcyclus : de verhalen en
romans, betrekking hebbende op Karel den
Grooten; El. tijd, waarin een wisselstroomgrootheid _de reeks opeenvolgende ongelijke waarden
doorloopt; — periodeut, m., pl. periodeuten, (gr.
periodeutès, v. periodeuein, rondreizen) rond
rondreizende artsen enz.;-treks,omzwv;
in de middeleeuwen ook rondtrekkende helpers
der bisschoppen; — periodeutisch, adj. rondtrekkend, omloopend; kwakzalverachtig; — periodiciteit, f. nw.lat. omloop, terugkeer in bepaalde
tijdruimten; kringloop der natuur; El. getal
p e r i o d e n (z. a.) per seconde;— periodiek, periódisch, adj. (gr. periodikós, é, ón) omloopend,
kringvormig, cirkelvormig, op zekere tijden
regelmatig wederkeerend; wisselend, afwisselend voorbijgaand; p e r i o d i e k e n, tijdschriften (maandwerken, weekbladen, j o u rnalen enz.); periodieke ziekten,
geregeld wederkeerende, afwisselende ziekten; periodieke winden, tijdwinden,
wisselwinden, op gezette tijden waaiende
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winden; periodieke maand, tijdsomloop der maan van het lentepunt af gerekend
tot aan hetzelfde punt terug (vgl. s i d e r i
maand); periOdisch schrij--sche
v e n, in welafgeronde volzinnen en daardoor
welluidend schrijven; – wet van he periodisch
systeem, Chem. de wet, die ons de eigenschappen
leert kennen van een element, wanneer het
gewicht van een atoom ervan bekend is; – periodíst, m. (fr. périodiste) tijdschriftschrijver; –
periodiseeren, in perioden verdeelen, de perioden
vaststellen; – periodoloog, m. iemand, die zich
bezighoudt met de leer van den periodenbouw;
– periodologie, f. leer van de welafgeronde, goed
gebouwde, geregeld samenhangende volzinnen,
leer van den redebouw; – periodológisch, adj.
redebouwkunstig.
Periodynie, f. gr. (v. odyné, smart, pijn) Med.
hevige pijn door het geheele lichaam, z. v. a.
e r i a 1 g i e.
Periaeci, m. pl. gr. (peri-oíkoi, van óikos, woning) omwoners, naburen; Geogr. rondomwoners, omwoners, zulke aardbewoners, die dezelfde parallel of dezelfde breedte hebben, doch
twaalf uren in tijd verschillen, d. i. een tegen
-gestldn
meridiaan hebben.
Periópe, f. gr. (v. óps, gezicht) rondomgezicht;
sterrentoren; – perioptriek, perioptrika, f. omstralingsleer, leer van de buiging der licht
aan de oppervlakte der lichamen; –-stralen
perióptriseh, adj. tot die leer betrekkelijk.
Perioráma, n. gr. (van periorán, rondomzien)
rondomgezicht, beweeglijke schilderij, die den
gansehen omtrek rondom een punt te zien geeft;
vgl. panorama.
Periorbita, f. gr.-lat. (vgl. o r b i t a) Anat.
beenvlies, dat de oogholten bekleedt.
Periostéum, n. gr. (van ostéon, been) beenvlies ; – periostitis, f. ontsteking van het beenvlies ; – periostbsis, f. beengezwel, dat zich rondom het been uitstrekt.
Peripátos, m. gr. (v. perí-patein, rondomgaan)
wandeling en de daartoe bestemde plaats ; –
peripat ma, n. of peripatèsis, f. omwandeling,
het rondomgaan, wandelen; ernstig onderhoud;
– peripateticus, m., pl. peripatetici, aanhangers der
leer van Aristoteles, die op eene wandelplaats,het
Lykeion (Lyceum) bij Athene,gewoonwas onder
te geven (vgl. 1 y c e u m); oneig. wandelaars,-wijs
liefhebbers van wandelen, menschen, die gaarne
wandelen en het lang kunnen uithouden; –
peripatétiseh, adj. tot de leer en de school van
Aristoteles behoorende, al wandelend onder
peripatetísme, n. leer der peripa--wijzend;–
ttetici.
Peripetásma, n. gr. (v. petannynai, uitbreiden)
omhulling, het in de rondte uitgebreide, tapijt,
°voorhangsel.
Peripetie, f. gr. (spr. tie = tsie) (peripéleia, van
pperipIptein, omvallen, omslaan) plotselinge ommnekeer der fortuin, onverwachte verandering,
oplossing van den knoop in tooneelspelen, uitslag.
Periphacitis of periphaktitis, f. gr. (v. phake,
lies) Med. ontsteking van het linsbeursje van
het oog.
,

PERISCII.

Peripherie, f. gr. (periphereia, v. periphérein,
ronddragen, periphéresthai, zich rondbeweger)
omtrek, cirkelomtrek; omvang, gebied, district;
– peripherie- hoek, m. door 2 koorden gevormde hoek, welks hoekpunt in den cirkelomtrek
ligt; – peripheer, periphérisch, adj. omloopend,
aan den omtrek aanwezig; aan de buitenzijde
van het lichaam zich bevindende; – peripheriseeren, (spr. s=z) in omtrek meten; – periphere
zenuwen, zenuwen die in tegenstelling van het
centrale zenuwstelsel door het lichaam gaan.
Periphrasis of periphráse, f. gr. z. v. a.
p a r a p h r a s i s; – periphrástisch, z. v. a.
p a r a p h r a s t i s e h.
Periphríxis, f. gr. (v. phríssein, huiveren,
koud zijn) Med. huivering van koude, bibbering.
Peripleróma, n. gr. (vgl. p 1 e r o m a) aan
-vuling,
vergoeding.
Periplóee, f. gr. (periploke, van peripiëkein,
omwikkelen) het omwikkelen; Log. kunstmatige
omhulling of inkleeding van dingen, die men
niet ronduit of platweg mag zeggen.
Períploes, m. gr. (van plóos, ploes, scheepvaart) omvaart; inz. van de Middellandsche zee
in den tijd der oude Grieken; titel van aardr.
werken in de Oudheid, die vooral de kustlanden beschrijven.
Peripneumonie, f. gr. (vgl. pneumonie)
longontsteking; – peripneumóniseh, adj. tot
de longontsteking behoorende of daaraan lijdende.
peripolygonisch, adj. gr. (vgl. p o 1 y g o o n)
veelkantig, veelhoekig, veelvlakkig.
Peripséma, n. gr. (van peripsán, afwisschen)
eig. afgewischte onreinheid; slecht, ondeugend
mensch; zoenoffer.
Peripsyxis, f. gr. (v. psyxis, verkoeling) vol
afkoeling of verkouding; Med. algemeen-ledig
huivering, het zoogenaamd kippevel.
Periptéros, m. gr. (eig. rondom bevleugeld,
V. pterón, vleugel, vlerk, vgl. d i p t e r o s) gebouw, dat rondom door zuilengangen is omgeven ; – peripterium, n. uitwendige zuilengang.
Periptósis, f. gr. (van peripíptetin, omvallen,
omslaan) Med. beslissende wending; het omslaan
eener ziekte.
Peripyèma, n. gr. (v. pyon, etter) Med. omettering, verweeking of het ontstaan van etter
rondom eenig deel.
Perirrhantèrion, n. gr. (v. perirrhainein, besprenkelen) sprenkelvat of gereedschap tot besprenkeling, wijwatervat; wijkwast.
Perirrhèxis, f. gr. (vgl. r h e x i s) Med. afscheuring, afbreking, b.v. van een been.
Perirnccea, f. gr. (perrírhoia, v. perirrhein,
rondom omvlieten) Med. afscheiding van vochten over den geheelen omvang van het lichaam,
waardoor het van de overtollige vochten wordt
bevrijd.
Pèris, f. gr. (van péra, zak, tasch) Anat.
moederscheede.
Periseli, m. pl. gr. (perí-skioi, van skid,
schaduw) Geog. omschaduwigen, dicht bij de
pool wonende menschen, voor wie de zon vele
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dagen of maanden lang in het geheel niet onder
hunne schaduw in 24 uren naar-gat,zod
alle zijden om hen heen loopt.
Periscythisme, n. of periseythlsis, f. gr. (peniskythismós) het villen, zooals het bij de Scythen
in gebruik was, het afstroopen der huid van het
bekkeneel (s c a 1 p e e r e n, z. ald.).
periskópiseh, adj. gr. (v. perí-skopein, rondomzien) rondomziende, omzichtig; – periskopisehe
glazen, rondomschouwingsglazen, convex-concave brillenglazen (door W o 11 a s t o n uitgevonden), waardoor men aan de randen even goed
ziet als in het midden; - periskoop, f. eenvoudig
objectief van 2 holbolle lensjes met klein
diaphragma, voor camera's in gebruik; ook toestel aan onderzeebooten om boven water te
kunnen zien.
Perispermium, n. gr. (v. sperma, zaad) z. v. a.
perikarpion.
Perisphyrïon, n. gr. (v. sphyron, knokkel)
band of ring om den knokkel, voetring als
sieraad.
perissábel, adj. fr. (périssable; spr. penis–; van
périr, omkomen) vergankelijk, broos.
Perissologie, f. gr. (v. perissós, é, ón, overmatig, en légein, spreken) woordenkraam, overvloed in woorden of in rede, wijdloopigheid; –
perissóma, m. z. p e r i t t o m a.
peristáltiseh, adj. gr. (van perislelle-in, omzenden, omvatten) Med. wormvormig, z. motus
peristalticus.
peristátisch, adj. gr. (van períslasis, omstandigheid) omstandig, uitvoerig.
Peristeciën, pl. zwamvruchten van de kruis
-besnmldauw.
Peristerion, n. gr. (verklw. v. peristerá, f. duif)
weleer boven 't altaar zwevende, kunstmatige
duif ter bewaring van de gewijde hostiën.
peristigméniseh, adj. gr. tusschen punten
staande; – peristigmenisehe dipla, kritisch teeken, tusschen twee punten staande, bij verschillende leeswijzen of verworpen verzen
(:: of z).
Peristóle, f. gr. (vgl. p e r i s t a 1 t i s e h)
Med. wormsgewijze, kronkelende beweging der
darmen.
Penstoma of peristomlum, n. gr. (v. stoma,
mond) Med. mondrand, monding, mond.
Peristróma, n. gr. z. v. a. p e r i p e t a s m a.
Peristróphe, f. gr. (vgl. s t r o p h e) omkeering; Log. omkeering van het bewijs der tegen
-partijo
haar eigen nadeel.
Peristyle, f. of peristylium, n. gr. (perístylon,
van stylos, zuil) Arch. zuilengang, eene open
plaats, rondom met zuilen omgeven.
Perisyllogsíme, n. gr. (vgl. s y ho g i s m e)
Log. sluitrede, waarvan het eerste voorstel het
besluit van eene onmiddellijk voorafgaande
sluitrede is.
Perisystóle, f. gr. (vgl. s y s t o 1 e) Med.
stilstand van het hart, tijd, die tusschen twee
polsslagen, tusschen de verwijding en ver
slagaderen plaats heeft, polspauze,-nauwigder
jnz. bij stervenden waar te nemen.
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perite, z. peritus.
Periton2enm, n. gr. (peritonaion, eig. het daarover gespannene, van peri-teínein) Med. buikvlies, darmvlies, dat al de deelen, tot de chijlvorming behoorende, omvat; – peritonwaal,
nw.lat. of peritonwiseh, adj. tot het buikvlies
behoorende; – peritouwitis of peritonïtis, f.
buikvliesontsteking; – peritonworrhéxis, f.
scheuring van het buikvlies.
Peritroehlon of peritrochium, n. gr. (v.
trochós, rad) as van een rad of wiel; ook aan zijn
as bevestigd rad.
Perittóma, n. gr. (van perittós = perissós, é,
ón, overvloedig) het overgeblevene, overschot;
Med. overblijfsel van spijs en drank na de spijs
overblijfsel van-verting,dksofue;
ziekten.
peritus, a, um, adj. lat. ervaren; – peritus artis,
kunstkenner, in de kunst bedrevene, zaakkundige; – peritus juris, rechtskundige; – perite,
adv. met doorzicht, met bedreven hand.
Perityphlitis, f. Med. ontsteking van den
blinden darm.
Perizoma, n. gr. (van peri-dzánnynai, omgorden) eig. gordel, schort; Med. breukband
aan navelbreuken, navelbreukband; ook middelschot, middelrif; – perizózis, f. omgording,
oorbinding.
per jocum, lat. uit gekheid, uit joks.
per Jovem 1 lat. bij Jupiter 1
Perjurium, n. lat. (fr. parjure, eng. perjury)
meineed, valsche eed; – pcena perjurïi, f. straf
op meineed; – perjuriëus, adj. meinedig; – perjureeren, (lat. perjuràre) valsch zweren, eenerg
meineed doen; ' zijnen eed breken; – perjuràtie,
(spr. t=ts) f. nw.lat. het valsch zweren, meineed; – perjnrus, m. meineedige.
Perk, z. p a r c.
Perkaal, n. (fr. percale, v. 't perz. pargalah,
grove stof) voor-ind. katoen, eene dichtgeweven
katoenen stof, fijner dan m i t k a 1 (z. ald.).
Perkan, z. b e r c a n.
Perkara, mal. geschilpunt, kwestie.
Perkinisme, n. bijzondere geneeswijze, door
P e r k i n s (gest. 1799) in N.-Amerika uitgevonden, bestaande in hèt bestrijken der zieke
naalden van verschillende-lijkednmtw
metalen; – Perkins-kanon, door P e r k i n s
uitgevonden stoomkanon; – Perkins-machine,
stoommachine van onbepaalden druk.
Perkoetoet, f. ind. holl. tortelduif.
Per!., bij botanische namen afk. K. J. Perleb
(gest. 1.845).
Penla, f. mid.lat. (ook perula, pirula, peertje)
parel; Med. melkwitte, parelachtige vlek op
het hoornvlies; – perliet, n. parelsteen; – perlure, f. fr. parelachtige knobbeltjes op 't hertgewei.
per littéras, lat. z. ond. littëra.
perludeeren, lat. (van ludére, spelen) schertsen,
voorspiegelen; – perlusóriseh, lat. (perlusoriius,
a, um) schertsend, spelend, voorspiegelend, in
schijn, begoochelend.
perlustreeren, lat. (perlustráre) doorloopen,
doorwandelen; doorzien, nauwkeurig{ doorloo-
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pen en bezichtigen; - perlustràtie, (spr. tie = tsie)
f. nw.lat, het doorzien, monstering.
Perm, perme, f. turk. (peremeh, van 't gr.
pérama, plaats ter overzetting, overvaart, waarvan ook ons p r a a m) klein vaartuig ter
overvaart naar Azië, op eene g o n d e l gelijkende.
Derma, n. russ. gewicht = 3582 kilo.
per majóra, lat. z. ond. major.
per mandatarium, z. ond. mandamus.
permaneeren, lat. (permanëre) voortduren,
verblijven; - permanént, adj. (permánens) voort
bestendig, blijvend, onveranderlijk,-duren,
onafgebroken; het tegengest. van i n t e r i
zich permanent ver--mistch;
k 1 a r e n, niet uiteengaan (van landsvergaderingen enz.) ; - permanentwit, n. blijvende waterverf, uit zwaarspaat of witheriet vervaar
ook b a r y t w i t geheeten; - perma--dig,
néntie, (spr. t=ts) of permantie, f. nw.lat. voort
bestendigheid, voortdurendheid; stil-during,
aanblijven, b.v. eener wetgevende of-stand,he
uitvoerende vergadering; - a permanence, fr.
(spr. -nats') op den duur, bij voortduring.
Permanganaat, n. overmangaanzure kali,
permángánas kálïcus, een metaalzout, dat sterk
bijt en oxydeert, dus ook stank wegneemt.
per me, lat. mijnentwege; - per me licet, z. licel.
permeábel, adj. lat. (permeabilis, e, van permeáre, doorheengaan) doordringbaar (p e n et r a b e 1); - permeabiliteit, f. nw.lat. doordringbaarheid, doorlaatbaarheid; - permeántie,
f. El. magnetische geleiding, doordringingsvermogen (tegenover reluctantie), aangewezen de
gr. 1 etter mu (,t) ; permeátie (spr. t = ts), f. het
wederkeerig doordringen van twee lichamen;
Med. het doorgaan met een buis tot in de ingewanden, ten einde daar voedsel of geneesmiddelen te brengen, vinding van prof. Scheltema.
per mese, z. mes.
Permessíden, f. pl. nimfen; ook mazen of
zanggodinnen, naar den P e r m e s s u s, eene
beek in Bceotië, waar men ook hare woon
veronderstelde.
-plats
per mille, z. mille.
per mio, z. mio conto.
permisceeren, lat. (per-miscére) vermengen,
verwarren; - permiseíbel, adj. nw.lat. vermengbaar; - permixtie, (spr. l=ts) f. (lat. permixt2-o)
vermenging.
Permische formatie, f. de inz. in het gouvernement Perm in Rusland ontwikkelde, tusschen
de steenkolenformatie en het zoogenaamde trias
liggende aardformatie, die in Duitschland het
roodliggend en den zechstein omvat.
permitteeren, lat. (permiltére) veroorlooven,
vergunnen, toestaan, toelaten, bewilligen; g e p e r m i t t e e r d, adj. veroorloofd; - permíssie, f. (lat. permissio, fr. permission, spr.
-mi-sján) vergunning, verlof, toelating, inwillig ; - avec permission, fr. of con permissions,
it. met verlof, met vergunning; - permissu super rum, lat. met verlof of vergunning der oppersten, oversten, regeering enz. ; - permis, n.
(eig. m.) fr. (spr. -ani) of permit, n. (eng.) (spr.
-
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purmil), lat. permissus, verlof) verlofbriefje,
vrijbriefje, geleibriefje; - permis de séjour, n.
(spr. permí d'sézjoer) verblijfkaart; - permisgeld, wisselgeld, eene (gefingeerde) rekenmunt,
waarin te Antwerpen, Brussel, Gent enz. wissels
worden getrokken; - permissie-tonnen, bepaald
getal scheepstonnen, dat in Spanje de Raad van
Indië vergunde, aan waren met de g a 1 j o en e n naar Amerika te verzenden; - permisaionisten, pl. vreemdelingen, die verlof hebben tot
inwoning in eene stad; - permissive, adv. nw.lat.
bij wijze van verlof, onder toelating.
Permixtie, z. ond. p e r m i s c e e r e n.
per modum enz., z. ond. m o d u s.
permoveeren, lat. (per-movére) bewegen, roeren, treffen, opwekken; - permótie, (spr. t=ts)
f. (permotio) beweging, aandoening, opwekking.
permuteeren, lat. (permutdre) omzetten, verplaatsen, verwisselen; - permutábel, adj. nw.lat.
omzetbaar, verplaatsbaar; - permntant, m. (lat.
permütans) omzetter, ruiler, verwisselaar; permutàtie, (spr. tie -- tsie) f. lat. (permutatie) verruiling, verplaatsing, verwisseling; Matth. omzetting of verplaatsing der grootheden.
Pernambuk, z. v. a. f e r n a m b u k, z. aid.
pernegeeren, lat. (pernegáre) volstrekt ontkennen, geheel en al loochenen.
pernieiéus, adj. lat. (perniciósus, a, um, van
pernicies, verderf) schadelijk, verderfelijk, ver
boosaardig, b. v. Med. p e r n i -nietgd;
i ë u s e wisselkoortsen; - p. a n a e m i e, f.-e
dood veroorzakende bloedarmoede.
Perniciteit, f. lat. (pernicitas, van pernix, behendig, snel) behendigheid, vlugheid, snelheid.
Pernieten, in. pl. gr. (van pérna, ham) ver
schelpdieren, die den vorm van eene-stend
ham hebben.
Perniónen, pl. lat. (pernio, pl. perniónes) zoogenaamde winterbuilen aan de voeten, winterhielen, kakhielen.
pernoeteeren, lat. (pernoctáre, van nox, gehit.
noctis, nacht) overnachten, zijn nachtverblijf
houden ; - pernoetánt, m. (pernócíans) een overnachter; - pernoctátie, (spr. tie=tsie) f. (later
lat. pernoctatio) overnachting.
Pero, it. mansn. z. v. a. P i e t e r.
per obitum, z. o b i t u s ; - per obliquum, z.
obliquus; - per occasiónem, z. occasie.
Perodél, n. geelachtige, met grauw vermengde
topaas in Brazilië.
Perodynie, f. gr. (van péra, zak, voor maag)
Med. maagpijn, z. v. a. k a r d i a 1 g i e.
Peróma, n. gr. (van peroen, verlammen) Med.
verlamming, beschadiging aan de zinswerktuigen of o r g a n e n; - perósis, f. verminking.
per omnes passus et instanties, lat. Jur. door
alle gerechtshoven en instantiën (b. v. iets winnen of verliezen).
Peróne, f. gr. (peráni) eig. spits, tong eener
gesp, spil; Med. kuitbeen, kleine beenpijp; peronéen, pl. (nw.lat. musculi peronéi) kuitbeenspieren.
per ora, it. te dezer ure, voor het tegenwoordige, thans, voorshands.
peroreeren, lat. (per-ordre) eene openbare
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redevoering houden; eene rede ten einde brengen,
besluiten;— perorátie,(spr. t=ts) f. slotrede; openbare redevoering,- inz. school- of oefeningsrede.
per ornaménto, ter versiering, voor den schijn,
voor de leus.
Perorto-plaat, f. Phot. soort kleurgevoelige
plaat voor landschapphotographie.
per os, z. os.
Peràsis, z. ond. p e r o m a.
per otium, z. o t i u m.
Peroxyde, z. ond. o x y d e.
per pedes, z. pes.

perpendeeren, lat. (perpendére) eig. nauw
-keurig
afwegen; overwegen, onderzoeken.
Perpendiculair, f. (fr. perpendiculaire, lat.
perpendieglum, n. van pendere, hangen) loodlijn, loodrechte lijn, die lijn, welke met de lijn of
het vlak, waarop zij valt, rechte hoeken maakt;
v e r t i c a l e lijn; als adject.: loodrecht, te
lood., rechtstandig, naar geene zijde overhellend,
lijnrecht naar .het middelpunt der aarde gericht;
— perpendieulariseeren, (spr. s=z) loodrecht opzetten, den loodrechten stand geven; — perpendiealariteit, f. nw.lat. loodrechte stand, lood
zijn.
-recht
Perpéssie, f. lat. (perpessio, v. perpéti, dulden)
het dulden, verdragen, lijden, uitstaan.
perpetreeren, lat. (perpetráre) begaan, bedrijen, volbrengen, inz. eene slechte daad; — perpetránt, m. nw.lat. bedrijver, volbrenger, uitvoerder; — perpetràtie (spr. tie = tsie), f. volvoering, het bedrijven, volbrengen, begaan eener
misdaad; — perpetrator, m. voltrekker, bedrijver,
dader.
Perpetua, f. lat. (van perpetüus, a, um, onafgebroken, bestendig) vr.naam: de bestendige;
— in perpetuum, voor altijd, ten eeuwigen dage;
— perpetuum mobile, z. mobile p e r p et u u m; — perpetuum silentium, z. s i t e nt i u m; — perpetuàne, perpetuélle, ook s e mp i t é r n e, f. fr. eig. altijddurend, nooit ver
zeer sterke, duurzame, portugee--slijtend,
sche wollen stof, eene soort van s e r g e; —
perpetnélle, f. z. v. a. immortelle; ook
eene papierbloem; — perpetuëel, adj. (fr. perpétuel) altijddurend, onafgebroken, onophoudelijk, bestendig, levenslang, eeuwig; — perpetuecren, lat. (perpetuáre) voortdurend onderhouden of voortzetten, vereeuwigen, altijd doen
voortgaan, op de lange baan schuiven; altijd
voortduren; — perpetuátie, (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. altijddurende voortzetting of voortgang,
bestendige duur; — perpetulteit, f. lat. (perpe- I
tuiías) onafgebroken voortduring, bestendigbeid; — a perpétuité, fr. (spr. —twilé) voor altijd,
voor eeuwig; — perpetuïteiten, f. pl. eig. onophoudelijkheden; liggende stichtsgoederen, onvervreemdbare grondbezitting.
perptéx, adj. lat. (perpléxus, a, um, eig. ver
ineengevlochten, verward, van plec--wikeld,
tére, vlechten) verward, verlegen, bedremmeld,
onthutst, verbluft, bedeesd; — perplexeeren, verbluffen; — perplexiteit, f. (later lat. perplexitas)
verlegenheid, bedremmeldheid, besluiteloosheid,
angstvalligheid
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per posts, z. ond. p o s t; — per procurationem,
per procuralorem, z. ond. p r o c u r e e r e n.
perquireeren, lat. (perquirére, v. quaerëre,

zoeken) onderzoeken, nazoeken, uitvorschen;
— perquisitie, (spr. —zi-tsie) f. nw. lat. gerechtelijk
onderzoek; — perquisilia domestica, huiszoeking;
— perquisitie-protést, protest in den wind, wissel
wanneer de betrokkene op den ver -verwping,
wissel niet te vinden is op de-valtijdne
plaats der betaling; — perquisitor, m. lat. navorscher, onderzoeker.
per ricápito, it. t. r i c a p i t o.
per risum multum enz., z. ond. rises.
Pérro, m. hond; — perro volador, vliegende
hond of vampyr.
Perron, n. fr. (spr. perron; voor pieron, van
pierre, steen) s teenen optred, trap, bordes, stoep
voor een huis; op spoorwegstations : verhoogde
plaats om uit- en in te stappen (fr. quai).
Perroquet, m. fr. (spr. perrokè) eig. papegaai
(it. parrocchetto, misschien z. v. a. paapje, van
't lat. parochus, sp. parroque, paap, omdat de
geestelijken het eerst dien vogel gehouden heb bon; gelijk het sp. papagayo, it. papagallo, letterlijk papenhaan beduiden) soort van veldstoel,
vouwstoel met eene rugleuning; scheepssteng;
— perruche, f. (spr. perrth sj') langstaartige papegaai.
Perrotíne, f. door P e r r o t te Rouaan tot
het bedrukken van stoffen uitgevonden machine,
door welke 3 kleuren te gelijk kunnen opgedrukt
worden.
Perruche, z. ond. p e r r o q u e t.
Perruque, f. fr. (it. perruca, parruca; sp. peluca, van pelo = lat. piles, haar) p a r u i k,
p r u i k, hoofddeksel van vreemde haren, haar
haarkap; — perruquier, m. (spr. —kjé)-muts,
pruikenmaker, haarkapper.
Perry, eng. (fr. poiré, van poire, peer = lat.
pirum) perenmost; ook roode Champagnewijn.
Pers., bij botanische benamingen afk. voor
C. H. Persoon (gest. 1837 te Kaapstad).
per saldo, it. z. s a 1 d 0; per saltum, lat. z.
—

saltus.

Persan, m. fr. eig. Perzer, inz. bewoner van
't hedendaagsche Perzië; Arch. beeld, slavenbeeld als drager of zuil, balkdrager (vgl. p e rzische orde, ond. Perzië).
perscribeeren, lat. (perscribére) opschrijven,
opteekenen, aanteekenen; overschrijven; — perscríptie, (spr. 1=s) f. (lat. perscriptio) opteekening, ter-neder-schrijving, te-boek-stelling.
perseruteeren, lat. (perscruláre) doorzoeken,
uitvorschen, nauwkeurig onderzoeken; — perscrutàtie, (spr. tie — tsie) f. (perscrutatio) nauw
-keurig
onderzoek, scherpe doorzoeking.
per scrutinium, z. ond. s c r u t i n i u m.
per se, lat. op zich zelve, door zich zelve, vanzelf; — perselteit, f. barb.-nw.lat. het op- of door
zich-zelven-zijn.
perseeutánt, persecutie enz. z. ond. p e r s eq u e e r e n; — per sedes, z. sedes; — Persephone,
z. Proserpina.
Perseiteit, z. ond. per se.
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Perseanning, f. z. presenning.
persequeeren, lat. (persP.qui) en persequiteeren,
fr. (persécuter) vervolgen, voortzetten, uitvoeren, tot stand brengen; gerechtelijk vervolgen,
lastig vallen, in de engte drijven, benauwen; perseeutie (spr. t=ts), f. lat. (persecutio) vervolging, najaging, nazetting; - persecutor, m. later
lat. vervolger, najager, indringend, lastig
mensch; - persecutánt, adj. fr. vervolgend, opdringend, lastig vallend.
Perseus, m. gr. (spr. uit als 2 lettergrepen)
Myth. grieksche held, zoon van Zeus en Dan.aë,
die de G o r g o n e Medusa bedwong en Andromëda bevrijdde.
Persevanten, m. pl. (v. 't fr. poursuivants,
eig. partic. v. poursuivre, vervolgen, najagen,
nagaan, lat. prosequi) helpers van eenen heraut.
persevereeren, lat. (perseveráre) volharden,
standvastig blijven, volhouden, voet bij stek
(of stuk) houden; - perseverántie, (spr. t=is) f.
lat. (perseverantia) volharding, standvastigheid,
volhouding.
Persico, f. (eig. m.) it. (van pérsica, perzik,
sp. pérsigo, v. 't lat. persicum, eig. perzische
vrucht; fr. persicot) brandewijn op perzikpitten
getrokken, perzikbrandewijn; - persicus, a, um,
lat. Bot. perzisch; - persicaefolius, Bot. perzikbladerig.
Persié, persienne enz., z. P e r z i ë.
persifleeren, fr. (persi f ler, eig. uitfluiten, van
si f jler, fluiten, van 't lat. sibiláre, sissen, fluiten)
op eene fijne wijs bespotten, iemand tot voor
slachtoffer (d u p e) van de spotternij-werpof
maken, iemand hoonen, bespotten, belachelijk
maken; uitjouwen, voor den gek houden; foppen; - persiflage, f. (fr. m.) (spr. -f ladzj') bespotting, spotternij, hoonende plagerij, fijne
bespotting, • bespottende lof, fopperij - persifleur, m. scherp bespotter.
Persil, m. (spr. pensi) peterselie (Apium petroseliinum).
Persimon, m. dadelpruim, virginische lotusboom, een pronkgewas uit Amerika met groote
bladeren en purperroode bloemen (Diospyros
virginiana).
Persio, z. c u d b e a r; - persisch, z. p e rzisch, ond. Perzië.
persisteeren, lat. (persistére) op iets blijven
staan, aanhouden, aandringen, volharden; persistens, lat. Bot. blijvend; - persisténtie,
(spr. fie = tsie) f. nw.lat. het aandringen op iets,
het volharden; ook hardnekkigheid, eigenzinnigheid.
Persmuskiet, f. indringerig dagbladschrijver,
die 't, evenals een muskiet, den menschen lastig
maakt om berichten voor de pers te krijgen.
persolveeren, lat. (persolvére) betalen, geheel
afdoen, ten volle vereffenen.
persona, f. lat. (eig. masker, dan : rol in de
oude tooneelspelen) een p e r s o o n, d. i. een
zedelijk, vrij, op zich zelve staand wezen, inz.
met betrekking tot zijne standplaats in het leven
of de rol, die hij in het leven of op het tooneel
speelt, menschelijk wezen, zonder onderscheid
van ouderdom, kunne_of stand; Jur. persoon of
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mensch, in zoo verre hij bevoegd is in de burgerlijke maatschappij zekere rechten te hebben
(ieder, die geen slaaf is); ook uiterlijk voorkomen van een mensch, b. v. groot of klein van
persoon zijn; - personain f arms, eerloos persoon; p. miserabilis, medelijdenswaardig, ellendig persoon, b. v. een wees; - p. publica, iemand, die een
openbaar ambt bekleedt (in betrekking tot dat
ambt); staatsbeambte, schrijver, tooneelspeler;
ook iron. veil vrouwspersoon, hoer; - p. suspecta,
verdacht persoon; - p. turpis, berucht persoon;
- in persona, in persoon, persoonlijk, zelf; - pro
persona, per persoon, per hoofd, per man; personaliën, pl. persoonlijkheden, persoonlijke
beleedigingen; inz. de nadere omstandigheden
of levensbijzonderheden van een persoon, b.v.
van een overledene; - pronomina personalia, z.
ond. p r o n o m e n; - personaliseeren, (spr.
-zee-) fr. (personnaliser)persoonlijkheden zeggen,
op den man aan spreken, beleedigingen zeggen
of toespelingen maken; - personaliteit, f. nw.
lat. persoonlijkheid, eigenschap van een per.+
soon; ook het op zich zelve bestaan van een verstandig denkend wezen; - personaliteiten, f. pl.
persoonlijke beleedigingen, toespelingen,scherpe,
beleedigende zetten, die iemands persoon raken;
- personaat, n. kerkelijke waardigheid of prove
in eene dom- of stichtkerk; bloot persoonlijke
voorrang zonder kerkelijk gezag (het tegengest.
der ware d i g n i t e i t met kerkelijk gezag);
- personátus, a, um, lat. Bot. gemaskerd; - personeel, adj. fr. (personell) als adv. lat. personatiter, fr. personnellement (spr. personell'mán) persoonlijk, in eigen persoon, zelf; - personeel-arrest, n. persoonlijke gevangenhouding; - personeel crediet, n. Kmt. persoonlijk vertrouwen;
- personeele crediteur, m. wie voor zijne schuldvorderingen geen onderpand heeft; - personeele belasting, f. belasting, die men voor zijn
levensstandaard enz. moet betalen, hoofdgeld; personeele unie, f. verbinding van twee landen
door de omstandigheid, dat zij een vorst hebben; - personeel, als subst. n. aantal personen,
waaruit een college, bureau, werkplaats enz. bestaat; ook z.v.a. personeele belast i n g; - personifi(c)éeren, verpersoonlijken of
persoonlijk maken, in eenen persoon veranderen,
algemeene begrippen, eigenschappen enz., levenboze, onbezielde dingen, of ook dieren als menschen voorstellen, als personen sprekend invoeren; - personifies tie, (spr. 1=1s) f. voorstelling
eener zaak als persoon, persoon van verdichting,
persoonsverbeelding, z. v. a. p r o s o p o p ce i e;
- perso(n)nage, f. en n. fr. (personnage, m. spr.
personáázj') persoon, mensch, inz. voornaam
persoon, de rol, die iemand op het tooneel te
spelen heeft; dikwijls ook iron. zonderling
mensch, vreemd slag van een mensch.
per sortem, z. ond. sors.
Perspectief, n. nw.lat. (van perspicére, z.
p e r s p i c i ë e r e n) verrekijker, kijker; verte
-teknig,vrzchslde-oftkun;
doorzichtkunde, kunst om de voorwerpen af
te beelden, zooals zij zich van een gegeven
standpunt in vorm en kleur aan het oog voor-
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doen; ook de leer van de grondbeginselen dezer
kunst; ook uitzicht in de verte, in de toekomst,
het voorkomen der verafzijnde dingen ; v o g e 1p e r s p e e t i e f, voorstelling, teekening of gezicht op een voorwerp schuin van boven;
kikvorseh-perspectief, hetzelfde schuin
van onder; ruiter-perspectief, hetzelfde half van boven, half van ter zijde; — perspectivisch, adj. in de verte geteekend of geschilderd, docrzichtkundig, van verre gezien.
perspieieeren, lat. (perspicére) doorzien, doorschouwen, nauwkeurig bezien, bezichtigen, erkennen; — perspicaciteit, f. (lat. perspicacitas)
scherpzinnigheid, scherpe, heldere blik; — perspícue, adv. lat. duidelijk, helder, zonneklaar;
— perspicuiteity f. (lat. perspicuitas) duidelijkheid,
klaarheid, verstaanbaarheid.
perspireeren, lat. (perspiràre) uitdampen,
zweetera, uitwasemen; — perspirábel, adj. nw.lat.
uitdampbaar, uitdampend, zweetend; — perspiritie, (spr. t=ts) f. uitdamping, zweet, onmerkbare uitwaseming; — perspiratorisch, adj.
de uitwaseming bevorderend.
per stirpes, z. ond. stirps.
perstringeeren, lat. (gerstring re) eig. sterk
binden; doorhalen, scherp berispen, hekelen.
persuadeeren, lat. (persuadére, v. suadére, raden, aanraden) overreden, overhalen, overtuigen; doen gelooven, wijsmaken; — zich persuadeeren, zich inbeelden, gelooven; — persuasíbel,
adj. (lat. persucasibilis, e, fr. persuasible) overtuigend, duidelijk; ook licht te overreden, te
overtuigen; — persuasie, (spr. s=z) f. (lat. persuasto) overtuiging, overreding; — persuasief,
adj. overredend, overtuigend; — persuasio dolósa,
sluwe of arglistige overreding; — persuasorla of
persuasori n, n. pl. nw.lat. overredingsgronden,
overredingsmiddelen.
per sub- et obreptiónem, z. ond. s u b r e p ie eren.
perle, 1. fr. of pérdita, it. verlies, schade; Kmt.
verlies, inz. aan wisselbetalingen; — pertedu
Rhóne, streek waar de rivier de Rhóne zich in
den grond verliest, onder rotsen verdwijnt; — la
perle des dents, (spr. dè dán) het verliezen der
tanden; — la perte des illusions, (spr. dè-zilusjon)
het verliezen der droombeelden.
perterreeren, lat. (perterrëre) verschrikken,
vrees aanjagen.
per terlium, z. ond. terlius; — per leslamentum,
z. testament, ond. testveren.
Pertlea, f. lat. stang, meetroede; it. voormalige
lengtemaat, inz. in Noord-Italië, van verschil
grootte; in Sardinië = 3,083 M. ; — per--lend
tiea quadrata, veld- of vlaktemaat, te Milaan 6,545 are, te Piacenza = 7,63 are.
pertinax, adj. lat. (van tenax, vasthoudend,
z. ald.) halsstarrig, hardnekkig; — pertinaeiteit, f. nw.lat. hardnekkigheid, halsstarrigheid,
verstoktheid.
pertineeren, lat. (pertinère, van tenëre, houden)
op iets betrekking hebben, daartoe behooren, betreffen, aangaan; — pertinent, adj. lat. (perlinens)
gepast, tot de zaak behoorend, doelmatig, juist,
recht, billijk, naar1den eisch;volhoudend; stellig;
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— pertinéntie, (spr. tie = tsie) f. gepastheid, geschiktheid, schikkelijkheid; — pertinentién, (spr.
—tinéntsiën) pl. (lat. pertinentia) het toebehooren,
bijstukken, bijbehoorende gronden, akkers of
velden; — cum pertinentiis, met toebehooren.
Pertizaan, z. partisane.
pertjoema, mal. tevergeefs, bij ons verbasterd tot tjomme.
per traditiónem, z. ond. tradeeren; —
per transactiónem et cessiánem, z. t r a n s a c t i e.
pertransiit bene/aio, lat. hij ging (het
land) door, goeddoende (door Petrus gezegd van
Jezus).
Pertuisane, z. p a r t i s a n e.
perturbeeren, lat. (perturbdre) storen, verontrusten, verwarren, in verwarring brengen, ont
stellen; — perturbàtie (spr. tie = tsie), f. storing,
onrust, verlegenheid, ontsteltenis, wanorde, ver
pl. Astron. storingen,-waring;—petublè,f.
afwijkingen der planeten op hare elliptische
banen om de zon, door den invloed van andere
planeten veroorzaakt; — perturbatio critica, Med.
spanning, opwekking, welke de beslissing
(c r i s i s) eener ziekte voorafgaat.
per turnum, z. t u r n u s.
Pertussis, lat. Med. f. kinkhoest; — pertussine, f. middel tegen kinkhoest.
pertusus, a, um, lat. Bot. doorstooten, hier en
daar van gaten voorzien.
Peru, n. goud- en zilverrijk land in ZuidAmerika; de schatten van Peru, de
goud- en zilvermijnen van dat land; oneig.
groote rijkdom, verbazende schatten; — peruaansehe balsem, m. (lat. balsámum peruviánum)
welriekend, dik — vloeibaar hars, vooral uit het
peruaansche balsemhout (Myroxylon perui f érum)
gewonnen, als geneesmiddel gebruikt, bij de chocolade gevoegd of tot reukoliën verwerkt wordt;
— peruaansche bast, z. k i n a b a s t; — peruvienne, fr. (spr. peruu jènn') of p r u s s i e n n e
(spr. prusjènn') f. gebloemd g r o s d e t o u r s.
Perula, f. lat. (verklw. van pers, ransel, knapzak) zakje; Bot. vliezig of bastachtig omhulsel
van een plantdeel, b. v. van een knop.
per unanimia, z. unaniem.
Peruvienne, z. ond. P e r u.
pervageeren, lat. (pervagáre; vgl. v a g e er e n) doorzwerven; zich uitbreiden, uitspreiden of verbreiden.
per varzos casus enz., z. ond. v a r i a.
Pervàsie, (spr. s=z) f. nw.lat. (van 't lat. pervadére, doorgaan) doordringing.
perverteeren, lat. (pervertére; vgl. v e r t e er e n) verdraaien, vervalschen, bederven, verleiden, ten kwade veranderen; — pervérs, adj.
(lat. pervérsus, a, um) verward, wonderlijk, verkeerd, verstokt, verdorven, slinksch; — pervérsie, f. (perversie) verergering, bederf; ver
uit een goeden toestand in een minder-platsing
goeden; — perversiteit, f. (lat. perversitas) verkeerdheid, verdorvenheid, slechtheid, b. v. van
het hart.
pervestigeeren, lat. (pervestigáre, van vestigáre,
opsporen, v. vestigium, voetstap) uitvorschen,
opsporen, doorzoeken, onderzoeken; — pervesti-
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gátie, (spr. tie=tsie) f. (pervesligat o)doorzoeking,

uitvorsching, opsporing.
per viam enz., z. ond. via.
Pervigilién, pl. lat. (pervigilia, eig. nacht
nachtelijke plechtigheden of feesten, die-waken)
door de Ouden ter eere van Ceres, Venus, Apollo
enz. gevierd werden.
pervolveeren, lat. (pervolvére; vgl. v o 1 v e er e n) doorbladeren, doorzoeken.
per vostro, z. vostro; — per vota majora, z. ond.
votum.
pervulgeeren, lat. (pervulgàre; vgl. vulgus enz.)
gemeen maken, bekend of ruchtbaar maken,
uitbreiden, onder de menschen brengen; — pervulgátie, (spr. t=ts) f. nw.lat. verbreiding, ruchtbaarmaking.
Perwáne, m. turk. vlinder; ook van dit zegel
voorziene kabinetsbevelen.
Perxanto- plaat, f. Phot. soort kleurgevoelige
plaat voor landschapphotographie.
Perzië, n. (gr. Persis, lat. Persis, Persia) een
rijk in Azië; — perzisch, adj. tot Perzië behoorende; daar inheemsch, vandaar komend; —
p e r z i s c h e a a r d e, engelsch bruinrood;
— perzisch blauw, (fr. pers of bleude
Perse) groenblauw, donkerblauw; — p e r z i s c h
rood, koraalrood; — perzische orde,
bouworde, in welke slavenbeelden de plaats der
zuilen vervangen; — persienne, f. fr. (spr. —sjènn')
fijn gedrukt perzisch sits; ook soort van zonneblinden van schuin in een raam gezette plankjes
buiten de vensterramen.
pes, m., pl. pedes, lat. voet, inz. versvoet; —
pes equines, Med. paardevoet, horrelvoet; — pes
planos of pes valpus, m. lat. Med. platvoet;
pes varus, horrelvoet; — per pedes, te voet; — per
pedes apostolórum, te voet, zooals de Apostelen.
Pesáde, f. fr. (spr. pezáád' ; van peser, wegen,
door een gewicht nederdrukken en opheffen,
V. 't lat. pensáre, it. pesáre) in de rijkunst: de
beweging van het paard, waarbij het de voor -

pooten opheft zonder de achterste te bewegen,
het steigeren; — pesánt, adj. (spr. pezan) zwaar,
wichtig, lastig, bezwaarlijk; — pesánte, (spr. s= z)
it, Muz. zwaarmoedig, zeer langzaam en met
waardigheid; — pesanteur, f. fr. zwaarte, logheid.
Pesee, m. it. (spr. pésje) visch; — pescadèro, m.
sp. vischhandelaar; — pescatore, m. it. visscher.
Peschelpjjp, f. El. open, veerende, vertinde,
stalen pijp om een elektr. leiding in te leggen; —
peschelsysteem, n. El. een manier voor het leggen van snoerleidingen.
Peseta, f. (spr. s=z; verkiw. v. • p e s o, z.
ald.) sedert 1871 de grondslag van het spaansche
muntstelsel; zilvermunt =100 centimos = 47 1/2
cent.
Pesjtttho, f. syrisch (eig. de eenvoudige, gewone) benaming van de oude syrische overzetting van het Oude en Nieuwe Testament.
Pésjmek, m. turk. suikerwerk.
Pesma, f. serv. volkslied.
Péso, m. it. (spr. s=z; van 't lat. pendére,
wegen, pensum, het gewogene) Kmt. last,
zwaarte, wichtigheid, gewicht; in Bologna en
Brescia vroeger handelsgewicht van 25 libre
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a 361,851 gram, dus = 9,046 kilo; — al peso, naar

de zwaarte, naar 't gewicht, z. v. a. al marco
(z. ond. m a r k; onderscheiden van al numero);
— peso grosso, zwaar gewicht, scheepsgewicht;
peso soitzle, licht gewicht; — peso, vroeger ook
sp. rekenmunt, thans nog een mexicaansche en
zuidamerikaansche rekenmunt, gemiddeld =
f 2,50 à f 2,65; — peso duro, spaansche
p i a s t e r, harde daalder (gewoonlijk kortaf
duro, harde genoemd) = f 2,50 à f 2,65; —
peso de plata, zilverpiaster, een vroeger in den
handel gebruikelijke rekenmunt = 3 l4 peso duro.
Pesoeroetan, m. mal. bode.
pessarium, pessulum en pessum, n. pestlus en
pessus, m. lat. (gr. possos, pesson) Med. moeder
caoutchouc of-krans,igof8vm
metaal gemaakt instrument, dienende tot steun
bij verzakte of geknikte baarmoeder; — pessárium occlusivum, n. de baarmoeder afsluitend
pessarium, om de bevruchting tegen te gaan.
pessime, lat. (superl. van pejus, z. pejor) zeer
erg of slecht; — pessimisme, n. nw.lat. leer of
gevoelen, dat de wereld door en door slecht is;
neiging om alle dingen van de slechtste zijde te
bezien, om van alles het ergste te vreezen; —
pessimist, m. verdediger van het pessimisme;
iemand, die alles van den slechtsten kant beziet,
van alles het ergste vreest; het tegengest. van
o p t i m i s m e enz. (z. aid.); — pessimistisch,
adj. met het pessimisme overeenkomende, dat
huldigend, geneigd het ergste te vreezen; — res
pessimi exémpli, eene zaak, die een zeer slecht
voorbeeld geeft.
pessulus, pessus, z. pessarium.
pesteeren, fr. (pester) zijn ergernis door vloeken lucht geven.
Pestiel, n. in de streken der Zwarte zee : zeer
sterk ingekookt pruimenmoes.
Pestiléntie, (spr. tie = ísie) f. lat. (pestilentia =
pestfis) pest, pestziekte, besmettelijke ziekte; —
pestilentiéel, fr. pestilentiaal, nw.lat. (spr.
—tilentsi—) pestaardig, op pest gelijkende; aan
de pest blootgesteld; verpest, aanstekend, giftig, verderfelijk, gevaarlijk, schadelijk; — pestilentiaris, m. oppasser van pestzieken; pestprediker, geestelijke, die de pestzieken bezoekt;
— pestilentie-wortel, m. hoefblad.
Petálon, gr. of petálum, nw.lat. n. (fr. péiale,
m.) blad, inz. bloemblad, bloemkroon; — petalisme, n. verbanning voor vijf jaren uit Syracuse, waarbij de stemming voor den te verbannen persoon op olijfbladeren (pétala) geschreven
werd; vgl. ostracisme; — petaliet, n. soort
van veldspaat; — petálisch, petaloidisch, adj.
op bladeren, inz. bloembladeren gelijkende;
— petalokèren, pl. kerfdieren met bladervormige
voelsprieten; — petalosómen, pl. bladvisschen,
bandvisschen; — petalurg, m. gr. blikmunter,
blikslager, goudslager.
Petaráde, f. fr. (van peter, een hoorbaar geluid met het achterdeel geven, oneig. kraken,
knetteren, lat. pedére, pedUum) eig. achtergeblaas van paard of ezel, met achteruitslaan gepaard; bespotting, door nabootsing met den
mond, van 't bedoelde geluid; — petárde, f. of
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petard, m. (fr. pélard, m., it. en sp. pelárdo) springbus, poortbreker, kegelvormig stuk geschut om
er poorten, muren enz. mede te doen springen;
voetzoeker, zwermer, klapbus, stink- of stront
-pot;chines ard,otvn
vuurwerk, dat in de kamers kan afgestoken
worden; - petardeeren, (fr. pétarder) springgeschut aanwenden; - petardier, (spr. -djé) m.
kunstvuurwerker.
Petásus, m. gr. (petásos) hoed met breeden
rand; inz. de gevleugelde hoed van Mercurius;
oneig. breed schermblad van vele planten.
Petaud, m. fr. (spr. p'to) volgens een sprookje:
een koning, die niets te zeggen heeft,wiens onderdanen naar eigen welgevallen te werk gaan; la cour du roi Petaud, het hof van koning P.,
d. i. waar ieder baas wil zijn.
Petauríst, m. gr. (van petaurídzein, op eene
koord dansen, pétauron, stellage der goochelaars
enz.) koorddanser, luchtspringer, goochelaar.
Pété, m. mal. stinkboon, parkia.
Peteehién, f. pl. (it. petecchia, fr. pétéchie;
nw.lat. petechia, mid.lat. peteccia, van 't lat.
pengo, huiduitslag) Med. roode vlekken op de
menschenhuid bij vlektyphus, die daarnaar
heet; - koorts, f. vlektyphus.
Pet-en-1'air, m. fr. (spr. petanlèr) nachtlijfje
voor vrouwen, nachtjak met lange panden;
slaapjapon.
Petént, z. ond. petére.
Petenuehe, f. fr. (spr. - ní (sj) soort van fransche zijde, geringer dan floszijde; men noemt ze
ook galette.
Peter, z. Pieter.
petére licet, lat. (petére, streven, zoeken; vgl.
p e t i t i e) vragen is geoorloofd, men mag vrij
verzoeken, aanzoek doen, naar een post dingen;
- petént, m. (lat. petens) aanzoeker, verzoeker.
Petersélie, f. (van 't lat. petroselinum, gr.
petrosélinon, van petra, steen, en sélinon, eppe)
steen- of rotseppe, eppekruid, een bekend tuin
-gewas.
Petersinisten, m. pl. door P e t e r s i n gestichte chiliastische secte in Duitschiand in de
18de eeuw.
Petéstér, m. een turksche wijn.
Petienlae, pl. nw.lat. z. v. a. p e t e c h i ë n.
petilleeren, fr. (pétiller, spr. petiel j-; v. peter, d. i. veesten) knetteren, knappen, kraken; van wijn: schuimen, paarlen; fonkelen;
oneig. hij p e t i 11 e e r t van geest; - petillant,
(spr. peti-1 ?án) of petilleerend, adj. schuimend,
paarlend, opbruisend; vurig, levendig, fonkelend.
Petinét, n. fijn, op kant gelijkend weefsel van
zijden, katoenen en linnen garen tot opschik; petinetglas, n. filigran- of draadglas.
Petinotheologie of petenotheologie, f. gr. (van
peténós, e, ón, gevleugeld) vrome, geestelijke
beschouwing der vogels; bewijs voor het bestaan en het werken van God uit de vogels.
PetiáIus, m. lat. eig. voetje (verklw. van pes),
bladsteel, luchtsteel; - petiolair, adj. tot den
bladsteel behoorend, daaruit voorkomend enz.;
- petiolatus, a, um, lat. Bot. gesteeld, met een
bladsteel voorzien.
•
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petiotiseeren, (spr. s=z) zuren wijn verbeteren,
doordat men de gekneusde druiven herhaaldelijk met suikerwater laat gisten; ook wijnfabricage, door de druivenschillen of rozijnen met
suikerwater te laten gisten (naar de handelwijze
van Petiot in Bourgondié).
petit, adj. fr. (spr. p'tí; misschien van lat.
petitum,iets afgebedelds, kleinigheid;waarschijnlijk echter van eelt. oorsprong; vgl. w a 11 i s c h
pit(i, pitti2, klein, zeer klein, pid, punt) klein,
gering, nietig, onbeduidend; ook: lief, b. v. ma
petite femme, lieve vrouw, vrouwtje l - petit, f.
bij de boekdrukkers : soort van drukletter
(7 1/2 a 8 punten) tusschen g a r m o n d en
b r e v i e r; - petit à petit, (spr. p'ti ta p'ti)
langzamerhand, allengs, ongemerkt, van lieverlede; - petit-bourgogne, m. (spr. - boergonj')
bourgognewijn, fransche roode wijn, die ook als
t a v e 1, 1 i r a c enz. bekend is; - petit-erevé,
zond. d a n d i n en g o m m e u x; - petitefile, f. (spr. -fielj') kleindochter; - petit-fits,
m. (spr. -ties)
ies) kleinzoon; - petits-frères, (spr.
-f rèr') monniken van eene orde, wier hoofdzaak
het onderwijs der jeugd is; - petit-grain, n.
soort van gros d e Tours ; - petit-gris, n.
(spr. -gri) grijs bont van siberische eekhorens;
- petite guerre, f. kleine oorlog, z. v. a. g u er i 11 a; - petit-loup, (spr. -be) m. half mass.-er,
dat alleen oogen en neus bedekt; - petit-maitre,
m. (spr. p'timêtr') pronkertje, modegek, windbuil, jong, opgepronkt, winderig, ingebeeld
heertje; vgl. e 1 e g a n t; - petits-pates, pl.
vleesch- en andere kleine pasteitjes ; - petitverre, m. borrel, inz. glaasje absint; - petit -laic,
m. wei, hui; - petit-vide, m. geheel (geestelijk en
lichamelijk) vervallen; - petit-erevé, die alle sporen van de betere eigenschappen verloren heeft;
- petits-velours, n. (spr. -w'loer) Manchesterfluweel; - petite- misère, z. m i s è r e; - petiteséeoles, pl. (spr. p'tiet'zekol') kleine scholen;.
kostelooze kleinkinderscholen in Frankrijk; -petitésse, f. kleinheid, geringheid, nietigheid.
Petitie, (spr. -tí-tsie) f. lat. (petitio, petére, streven, zoeken, verlangen) verzoek, bede, verzoek
smeekschrift, r e q u e s t; - petitio prin--schrift,
cípii, schijngrond, 't aanvoeren als bewijsgrond
van datgene, wat zelf eerst bewezen moet worden (soort van drogrede, fout in het gevolgtrekken); - petition of rights, eng. (spr. pétvsjën
ow raits) verzoekschrift om herstel van rechten,
het door het engelsche parlement in 1628 aan
koning Karel I ingediende verzoekschrift, hetwelk de herstelling der oude, dikwijls geschonden rechten en vrijheden ten doel had; het
werd later door de habeas-c o r p u s-a c t e
en de declaration of rights bevestigd en uitgebreid; - petitie-recht, recht tot het
indienen van smeekschriften; ook grondwettige.
bevoegdheid der staatsburgers, om hunne bezwaren, grieven enz. aan de regeering te doen
toekomen; - petitionaris, (spr. -titsi-) m. nw.lat.
(fr. pétitionnaire) een smeekende, die een verzoek bij hooger gezag indient; - petitioneren,
een verzoekschrift indienen, aanzoeken, aanhouden; - petitum, n. lat. verzoek, aanzoek,,
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bede, het verlangen; – cum annéxo petito, met bij
verzoek; – sub pelito remissiónis, onder-gevod
verzoek of met de bede om terugzending; –
petitor, m. lat. aanzoeker, Binger naar een ambt;
Jur. eischer in civiele zaken; – petitorium, n.
Jur. eisch of rechtsgeding ter zake van de rechtsverkrijging zelve (in onderscheiding van possessorium, waarin voorloopig alleen de vraag over
't b e z i t der zaak behandeld wordt).
Petit-loup, petit-maitre, z. onder p e t i t.
petro iseh, adj. (lat. petraeus, a,. um, gr.
petraios, a, on, van petra, rots, steen) rotsig,
steenachtig; – petrwiseh Arabië, steenachtig Arabië.
Petráreha, m. ital. dichter en humanist uit de
14de eeuw, beroemd om zijn zuiver platonische
liefde voor L a u r a enz. ; oneig. echt e r ot i s c h dichter, rein minnezanger, sonnetten dichter ; – petrarehiseeren, (spr. s = z) op deze
wijze van Petrarcha zijn hart in liefdesklachten
uitstorten.
ácta, gr.Petrefáet, n., pl. petrefácten (lat. petrefácta,
lat. van 't gr. pétra, steen, en 't lat. f acére, /ac
turn, maken) versteeningen, versteende lichamen.
Petrél, m. fr. en eng. (lat. als 't ware petrel/us,
kleine Petrus, verklw. van P e t r u s, P e t e r,
z. ald.) stormvogel, onweersvogel, zwemvogel
van de grootte van een leeuwerik.
Petreloeum, f. z. v. a. p e t r o 1 e u m.
petrificeeren, nw.lat. (van 't gr. pétra, steen,
en f acere, maken) versteenen, tot steen worden,
in steen veranderen; – gepetrificeerd,
adj. versteend, in steen veranderd; vgl. c a 1cineeren en metalliseeren; – petrifieatie, (spr. tie = tsie) f. versteening, verandering in steen; – petrilith, m. gr. veldspaat.
Petriners, m. pl. in kleine monnikenorden
levende wereldlijke geestelijken bij de R. Kath.,
die in hof- en huiskapellen voor een bepaald loon
de godsdienstoefeningen verrichten.
petrinisch, adj. van den apostel Petrus afkomstig; – petrinísme, n. nw.lat. door Petrus
vertegenwoordigde leer van het oorspr. Joden
-christendom;
vgl. paulinisme.
Petrissage, f. fr. het kneden, masseeren.
Petrobrusiànen, m. pl. secte der 12de eeuw in
Languedoc, die den kinderdoop en het Avond
verwierp en de kerken vernielde, zoo ge--mal
heeten naar haren stichter P i e t e r B r u y s.
Petrographie, f. gr. (van petra, steen) steen
petrográphisch, adj. steenbe--beschrijvng;–
schrijvend; – petrográphische kaart e n, landkaarten, waarop de gesteenten en
hare grenzen aangewezen zijn; – petroleum, f.
nw.lat. steenolie, aardolie, een koolwaterstof
van plantaardigen en dierlijken oorsprong, die
door boring uit den grond verkregen wordt, inz.
uit Amerika en Rusland komt en gezuiverd
als lichtstof dient ; vgl. n a p h t a; – petroleum-benzine, f. door destillatie uit petroleum
bereide b e n z i n e (z. aid.); – petroleum-spiritus, m. steenoliegeest, het bij het zuiveren van
de petroleum het eerst in dampvorm overgaande bestanddeel, als surrogaat voor terpentijnolie
gebruikt; – petroleur, m. en petroleuse, f. fr.
-

(mannelijke en vrouwelijke) moordenaar en
brandstichter te Parijs tijdens de Commune van
1871; – petroleeren, met petroleum brandstichten; – petrologie, f. leer der steenen, steenkunde.
Petro- Johannieter, m. pl. secte der 12de eeuw,
die den doop niet als een genademiddel beschouwde (gesticht door P i e r r e-J e a n).
Petroleum, petrologie, z. ond. p e t o g r aphie.
Petronella, Petrowitsch, z. onder P i e t e r.
Petrosilex, m. lat. kiezelspaat.
Petruspenning, m. pieterspenning, vrijwillige
gave aan den Paus.
Pet. Th., bij botanische namen afk. voor du
Petits-Thouars (gest. 1831).
Petticoat, m. eig. (spr. –koot) (vrouwen)onderrok.
Petto, m. it. (van 't lat. pee/us) borst, boezem,
hart,binnenste; –iets in petto hebben
of h o u d e n, in het hart hebben, bij zich behouden, geheim houden, verzwijgen.
petulant, adj. lat. (petülans) moedwillig, uitgelaten, dartel; lichtvaardig, onbeschaamd,
brooddronken; – petulántie, (spr. tie=tsie) f.
moedwil, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid, uit
-gelatnhid.
Petum, n. nw.lat. rooktabak; tabak om te
kauwen of te pruimen (eig. de inheemsche naam
van de rooktabak op het eiland Tabago, onder
welken hij het eerst in Europa (1593) bekend
werd; oudsp. petum); – petunia, f. Bot. plantengeslacht uit de familie der nachtschaden, met
mooie bloemen, z. b e t u n i a.
Petuntse, n. in China: wit veldspaat, dat
men ter vervaardiging van het porselein gebruikt.
Petzvalobjeetief, n. Phot. objectief, bestaande
uit twee lenzenstelsels, in 1841 uitgevonden.
peu, adv. fr. (van 't lat. paucum) weinig; –
pour peu (spr. poer–) om weinig, het scheelde
niet veel, op een haar af; – peu à peu, allengs,
langzamerhand, ongemerkt, van lieverlede.
Peueedánum, n. lat. (van 't gr. peukédanon)
Bot. varkensvenkel, eene soort van scherm
planten; – peueedanine, f. nw.lat.-dragen
Chem. scherp bittere stof, uit den wortel dier
plant getrokken.
-

peupleeren, fr. ' (peupler; van peuple = lat.

popklus, volk) bevolken; – g e p e u p 1 e e r d,

adj. bevolkt; – peuplade, f. volksstam; ook
volksplanting, k o 1 o n i e.
Peur, f. fr. vrees; – sans peur el sans reproche,
(spr. sar peur é sar reprosj') zonder vrees of
blaam.
peut-être, adv. fr. misschien.
Pevaróni, pl. it. in azijn ingemaakte peperkorrels.
Pew, m. eng. (spr. pjoe) kerkbank.
Pewter, n. eng. (spr. pjoet'r) tinlegeering (tin,
antimonium, bismuth en koper).
Péxis, f. gr. (van pégnynai, vast, stijf of hard
maken, laten stollen of stremmen) Med. het
stollen, stolling, stremming.
Peys, m. boden rekenmunt te Bombay, iets
meer dan 1 cent; vgl. p e i s a.
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Peza, f. port. (peda = fr. pièce, stuk) reken
te Cambodsja, Delhi en Soerate = 1/48 ropij-munt
of ongeveer 2 centen.
Pezza, f. it. (= fr. pièce) eig. stuk; veld- of
vlaktemaat te Rome; voormalige rekenmunt in
Toscane = 5 3/4 toscaansche lire = f 2,32; op
Malta voor het jaar 1800 = f 2,65 tot f 2,67;
alla pezza, stuksgewijs; - pezzo, m. it. in het algemeen stuk, b.v. pezzo d'artigleria, stuk geschut;
- un pezzo di donna, een flink (stuk) wijf; - un p.
d'uomo, een geweldig groot (stuk) kerel of spottend : een mooi stuk vent; -un bel pezzo, een goede
poos; pl. pezzi, inz. munten, geldsoorten; -pezzi
coneertanti, Muz. concert- of orkeststukken,
waarin obligate passages voor enkele instrumenten voorkomen; - pezzi di bravura, (spr. u = oe)
bravoerstukken, z. b r a v o u r-a r i a enz. ;al pezzo, bij het stuk, stuk voor stuk, stuksgewijs; - pezzolajo, m. kleedingstuk der vrouwen
in Genua.
Pf., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor C. Pfeiffer (gest. 1852).
Pfennig, m. hoogd. pe nning , kleine kopermunt, het !loo van een rijksmark = 3/5 cent z. o.
penning en penny.
Phacéllus, m. nw.lat. (v. 't gr. phákelos een
phakéllos) bundel, zakje.
Phaciet, m. gr. (van phaké, linze, lens) linze-,
penning- of vruchtsteen, eene versteende kamerslak, z. v. a. 1 e n t i c u 1 i e t; - phacitis, f.
Med. lensontsteking, ontsteking der kristallens.
Phaeàken, m. pl. (gr. phaiakes) fabelachtige
oud-gr. bewoners van het eiland Scheria (Cor
bij welke, naar het verhaal van Homerus,-cyra),
-
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pha nomenoskople, f. waarneming der verschijnselen.
Phaét(h)on, m. gr. eig. de lichtende (v.
phaethein, lichten, verlichten) Myth. de zoon
van den zonnegod, die, toen hij op zekeren dag
van zijnen vader P h ce b u s de vergunning
had afgeperst, zelve den zonnewagen te mennen,
zich zoo slecht van die taak kweet, dat hij
de aarde bijna verbrandde en door Zeus met
eenen bliksemstraal werd gedood; een hooge,
lichte, onbedekte wagen; ook een rijtuig, aan
beide zijden open en alleen van boven met een
zonnedak voorzien; - phaéthoniseeren, (spr.
s=z) roekeloos wagen, veel op 't spel zetten.
Phagaena, f. gr. (phágaina, v. phagein, eten)
Med. geeuwhonger, vraatzucht; - phagedaena,
f. gr. (phagedaina) voertknagende booze zweer,
koudvuur; - phageda niseh, adj. invretend,
bijtend; - phagedaenische middelen, geneesmiddelen tegen invretende zweren; - phaged2eniseh water, (lat. aqua phagedaenica) oplos
bijtend sublimaat (chloorkwik) in-singva
kalkwater; - phago, m. lat. (van 't gr. phagón)
vreter; - phagocyten, pl verslindende cellen
(inz. de witte bloedlichaampjes 1 e u k o c y ten)
in het bloed, die den strijd aanbinden tegen
schadelijke indringers (bakteriën enz.) en deze
resorbeeren; - phagoeytóse, f. het opgenomen
worden van de bakteriën door de phagocyten; phagocyteeren, door phagocyten verslinden,
zie o pso ninen.
Phai-noeng, ook painoeng, pal, m. goud- en zilvergewicht in Siam = 1 /84 bat of tikal = 32 soga
= 0,239 gram.
Phakos, m. gr. (phakós, eig. linze, linzeplant)

Odysseus te land kwam, en die zich door zee- Med. lensvormige huidvlek, inz. in 't aangezicht,

vaartkunde, rijkdom en gastvrijheid onderscheidden; vandaar oneig. rijke, in weelde levende menschen.
Phaedra, f. gr. (Phaidra) Myth. gemalin van
Theseus, zuster van Ariadne, dochter van den
kretenzischen koning Minos, vermaard door
hare liefde voor haren behuwdzoon Hippolytos
en hare wraak op dien jongeling, toen zij zich
door hem zag afgewezen.
Phaenaustiskoop, m. gr. optische spiegel met
eene draaibare figurenschijf daarvoor.
Phaenokalligraphie, f. gr. kunst om in korten
tijd schoon te leeren schrijven.
Pheenokistoskoop, m. z. v. a. s t r o b o sk o o p.
Phaenomeen, n. (gr. phainoménon, van phaínesthai, zichtbaar worden, verschijnen) verschijnsel,
inz. luchtverschijnsel, voorval, gebeurtenis; ook
zeldzaamheid,vreemd verschijnsel,wonder;-phaenomenaal, adj. buitengewoon, zeer merkwaardig;
- phaenomenogeníe of pha nomenogonie, f.
ontstaan, voortbrenging van verschijnselen; pheenoménogonologie, leer van 't ontstaan der
verschijnselen, inz. bij ziekten; - phwnoménographie, f. beschrijving van verschijnselen; phaenoménologîe, f. verschijnselleer, leer der
natuurverschijnselen, of van de verschijnselen,
werkingen, krachten enz. van den geest in
hunne ontwikkeling en hunnen samenhang; -

zomersproet; - phakocystitis, f. Med. ontsteking
van het beursje der kristallens in 't oog; phakódiseh, adj. (gr. phakódes) linsvormig, met
lever- of zonnesproeten; - phakopalingenèse, f.
wedervoortbrenging der lens in het oog; - phákops, m. zomersproetige ; - phakopsis, gevlektheid met zomersproeten; - phakoptisáne, f.
(vgl. p t i s a n e) afkooksel van linzen, linzendrank; - phakósis, f. linzevlek, donkere vlek in
het oog; - phakoskotóma, n. verduistering der
kristallens; - phakótos, m. linsvormig heelmeestersmes.
phalweisch vers, n. ook h e n d e k a s y 11 á b u s, m. gr. elflettergrepig trocheeisch-daktylisch vers, naar den gr. dichter P h a 1 ae k o s
genoemd (-^- ^- / -j- v / ^- ..-- / -^- `• / -L v).
Phalwnen, f. pl. gr. (phálaina, v. phalós, on,
licht, helder) lichtmotten, nachtvlinders.
Phalákra, f. gr. (van phalakrós, a, on, kaal)
Med. kaalheid; - phalakràdisch, adj. (gr. phalakródes) kaalhoofdig; - phalakróma, n. kaalkop;
- phalakrbsis,f. het kaalworden, uitvallen der
haren; - phalakrótés, f. kaalhoofdigheid.
Phálanx of phalánge, f. gr. gesloten krijgsbende ; legerkern, keurbende van het macedonisch voetvolk, een in het vierkant nauw ineen
geduchte troep (van 4, 8 tot 16duizend-geslotn
man), met lange spiesen gewapend, die door het
geweld van haren aanval doorgaans den veld-
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slagen besliste; pl. phalangen, krijgsbenden,
troepen voetvolk; Anat. kootjes der vingers en
teenen; – phalánge, f. voetzool-straf (b a st o n n a d e), eene in 't Oosten zeer gebruikelijke straf; – phalangárch, m. bevelhebber over
eene phalanx; – phalánger, m. (fr. phalanger en
phalangiste, wegens de eigenaardige plaatsing
zijner p h a 1 a n g e n of toonleden zoo genoemd) oostersch buideldier, inz. op de Molukken; – phalangàsis, f. z. v. a. t r i c h i a s i s;
– phalansterium, n. barb. -lat. of fr. phalanstère,
m. phalanx-kazerne, gemeenschappelijke woon en werkplaats voor eene phalanx, d. i. samen
huisgezinnen, naar het stelsel-wonigva40
van den franschen socialist Fourier (gest. 1837).
Phalàrlka, f. gr. of phalárïca, lat. (v. phalaros,
helder, lichtend, glanzend) brandfakkel, een
soort brandgeschut.
Phalaris, f. Bot. glansgras.
Phalarísme, n. gr. wreede regeering, gelijk die
van den tyran P h a 1 á r i s in Sicilië, in de
Ede eeuw voor Chr. berucht door den koperen
stier, in welken hij zijne slachtoffers opsloot,
wier jammerkreten dan op het geloei van runderen geleken.
Phallos of phallus, m. gr. (phallós) mannelijk
lid, roede, bij de oude Grieken, ook bij Oosterscha
volkeren, een zinnebeeld van de teelkracht der
natuur, dat, in hout of steen nagebootst, bij de
bacchusfeesten in statige omgangen werd rondgedragen; vgl. lingam en priapus,
p u t s; – phallika, n. pl. gezangen bij genoemde omgangen; – phallagie, f. pijn in het
mannelijk lid; – phallanastróphe, f. verdraaiing
der mannelijke roede; – phallankylósis, f. kromming der roede; – phallisch, het manlijk geslacht
betreffende; – phallitis, f. ontsteking van het
mannelijke lid; – phallokareinoma, n. kanker
aan de roede; – phallokámpsis, f. roedekromming; – phallophoor, m. phallusdrager bij
feestelijke optochten; – phallorrhagie, f. Med.
bloedvloeiing uit de vaten van het mannelijk lid;
– phallorncuee, f. druiper, zaadvloeiing uit de
roede.
Phanerogámen, n. pl. gr. (van phaneros, a,
ón, zichtbaar, en gamos, huwelijk) of phanerogáme planten, Bot. planten met duidelijke,
zichtbare geslachtsdeelen (het tegengast. van
kryptogame planten).
Phansigáren of Phansegoeren, m. pl. hindost.
indische roovers en moordenaars, z. v. a.
thugs, z. ald.
Phantasie, f. gr. (phantasia, eig. het zichtbaar-maken, vertoonen, ten-toon-stellen, en het
zichtbaar-worden, verschijnen, van phantadzein,
zichtbaar maken) verbeeldingskracht, menschelijk vermogen om zich beelden of gestalten te
scheppen, verdichtings- of uitvindingskracht,
scheppend, dichterlijk vermogen; verdichting,
inbeelding, luchtgestalte, hersenschim, droombeeld, gril, luim, kuur, vreemde inval; Muz. z.
f a n t a s i e; – phantaseeren, (spr. s=z) met
zijne gedachten rondzwerven, zich aan levendige
voorstellingen overgeven; verschijningen hebben, gezichten zien, luchtbeelden, droombeelKRAMEBS-ZONDZAVAN.
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den of hersenschimmen opwekken; in ziekte
raaskallen, ijlen, onzin spreken; Muz. z. f a nt a s e e r e n; – phantaskoop, m. tooverlantaarn; – phantasiásten, m. pl. secte, welke men
meer algemeen den naam van I n c o r r u p t ib e 1 e n, onverderfelijken, geeft; – phantasma
en phantoom, n. schijnbeeld, hersenschim,
geducht schrikbeeld, spook, schim; model van
een menschelijk lichaamsdeel ter oefening voor
de studenten, o. a. bij de verloskunde; – phantasmatièk, f. verklaring der uiterlijke verschijnselen; – phantomíst en phantasmatíst, m.
droomer, dweper, geestenziener; ook droomuitlegger; – phantasmagorie, f. schijntooverij, of
kunst om door brandspiegels, rook en dgl. middelen menschelijke gestalten te laten verschijnen, geestenbezwering; ook z. v. a. h a 11 uc i n a t i e (z. aid.); – phantasmoskopie, f.
soort van verstandsverbijstering, waarbij de
lijder spookbeelden ziet; – phantást, m. dweper,
grillig mensch, die de gewrochten zijner ver
voor wezenlijk houdt en als zoodanig-belding
behandelt; iemand met overspannen verbeeidingskracht; – phantastikon, n. inbeeldingsvermogen; – phantástisch, adj. op inbeelding berustend; zonderling, dwepend, wonderlijk, gril
avontuurlijk, mal; – Phantasus, m. Myth.-lig,.
droomgod, een broeder van M o r p h e u s, die
den menschen aangename beelden in den droom
voorspiegelt.
Pharamund, z. F a r a m u n d.
Phárao, m. (hebr. paroh, koptisch pouro, v.
ouro, „hetg
roote huis",
regeering
d. i. de re eerin en dan
,,Koning"vgl. 0ttomanisehe Porte), koning, in 't oude Egypte z. v. a. koning, vorst; –
pharaonsmuis of pharaonsrat, z. i c h n e u m o n; – pharaonsvijg, z. v. a. p a r a d ij sa p p e 1; – pharao-slang, f. kleine kegel, die,
boven aangestoken wordende, in slangvormige
kronkelingen zich uitbreidt, misschien naar
den staf, dien Mozes voor Pharao tot slang liet
worden, zoo genoemd; – pharao-spel, ook
pharao en faro, n. h a z a r d- of kansspel
met fransche kaarten (zoo geheeten, omdat
vroeger op een der kaartbladen de P h a r a o,
die in de geschiedenis van Jozef voorkomt, was
afgebeeld).
Pharizeeér, farizeér, m. (kerkelijk lat. Phariscei, rabbijnsch paroesjim, van 't hebr. paroesch, scheiden, afzonderen) eig. afgezonderden,
zonderlingen, eene secte onder de voormalige
Joden, die meer waarde aan den uiterlijken,
dan aan den innerlijken godsdienst hechtte en
de mozaische wet door eene menigte van
willekeurige levensregelen, veelvuldig vasten en
bidden, vaak enkel met schijnbare stiptheid
en heiligheid, vereerden; huichelaars, schijnheiligen, werkheiligen, pilaarbijters; – pharizwische, farizeesch, adj. huichelachtig, schijn
farizeïsme, n. huichelarij,-heilg;–parzwsm,
schijnheiligheid.
Pharmákon, pharmácum, n., pl. pharmáka,
gr. artsenijmiddel, toovermiddel, tooverdrank;
vergift; – pharmacèum, n. (gr. pharmakeion)
z. v. a. apotheek; – pharmaceut of pharma.
59
,
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eeutleus, m. (gr. pharmakeus of pharm akeutes) phaseis, d. i. schijn,_ verschijning; v. phainesthai,
apotheker, artsenijbereider; - pharmaeeutika
of pharmacie, f. apothekerskunst; - pharmaeeutiseh, adj. artsenijkundig, de artsenijkunde betreffende; - pharmacites, m. (gr. pharmakites) kruidenwijn; - pharmakochemie, f. artsenij-scheikunde ; - pharmakodynamiek, pharmakodynamlka, f. kennis van de kracht der artsenijen; - pharmakognosie, pharmakognostiék
of pharmakognostika, f. herkenning der geneesmiddelen, artsenijkunde; - pharmakokatagraphologie, leer van 't voorschrijven der artsenijen, aok enkel k a t a g r a p h o 1 o g i e, z.
aid. ; - pharmakolíth, m. giftsteen, arsenikzure
kalk; - pharmakologie, f. kennis der artsenijen,
artsenijleer; - pharmakomanie, f. artsenijzucht,
het overdreven gebruik van of verlangen naar
artsenijen; - pharmakométer, m. artsenijmaat; pharmakometrie, f. artsénijmeetkunde; - pharmakopo a, f. apothekersvoorschrift, voorschrift
der artsenijbereiding, eene verzameling van
voorschriften ter bereiding van eenvoudige en
samengestelde artsenijen, het boek der artsenijbereiding (d i s p e n s a t o r i u m); - pharmakopóla, m. (gr. pharmakopóles) artsenijverkooper; - pharmakopollum, n. artsenijwinkel, z. v. a.
a p o t h e e k; - pharmakoposie, f. -artsenijdrinken of -innemen; het giftdrinken; - pharmakosideriet, n. teerlingerts, uit arsenikzuur en
ijzer bestaande; - pharmakotheek, f. huis- en
reisapotheek. artsenijkist;-pharmakotrfba,pharmakotríps of pharmakotrípt, m. artsenijwrijver of -stamper.
Pharos of pharus, m. gr. (oorspr. naam van
een eiland bij Alexandrië aan den mond van den
Nijl, waarop een zeer hooge vuurbaak of vuurtoren stond, die onder de wereldwonderen werd
geteld) vuurtoren, vuurbaak of -baken, zeevuur
bij eene zeehaven.
Phárynx, m. liever f. gr. (van phárein, splijten)
Anat. hoofd van den slokdarm, keel; - pharyngemphráxis, f. Med. verstopping van het slok
ziekelijke-darmshof;pyngeuía,.
verwijding van het slokdarmshoofd; - pharyngitis, f. ontsteking van het slokdarmshoofd; pharyngocéle, f. verslapping, breuk van het
hoofd van den slokdarm, waardoor aan zijne
wanden zakken of gezwellen ontstaan; - pharyngographie, f. beschrijving der keel; - pharyngol ysis, f. verlamming van de spieren van het
slokdarmshoofd, keelverlamming; - pharyngopalatiniseh, adj. keel en verhemelte betreffende;
- pharyngoparalysis, f. verlamming van 't slok
vernauwing-darmshof;pyngeitöl,.
van het slokdarmshoofd, keelvernauwing; - pharyngoplegie, f. z. v. a. pharyngolysis; pharyngorrhagie, f. bloeding uit de vaten van
het slokdarmshoofd; -pharyngospásme,n.kramp
van het slokdarmhoofd, keelkramp; - pharyngostenie, m. slokdarmvernauwing; - pharyngotomie, f. snede van het hoofd van den slokdram;
- pharyngotoom, n. werktuig voor de kunstbewerking der snede van het hoofd van den slok
-darmofepnigvht
spijskanaal.
Phase, f., pl. phasen, (spr. s=z) gr. (phasis, pl.

zichtbaar worden, verschijnen) lichtgestalte,
lichtafwisseling, schijngestalte, inz. verschillende
gestalten, waarin de maan, ten gevolge van hare
onderscheiden standen ten opzichte van de zon
ende aarde, zich aan ons voordoet; in 't algemeen
voor : veranderingen, geregeld afwisselende ver
-schijnelofgdatwsine ostanden van 't menschelijke leven, lotwisselingen
enz.; El. duur eener p e r i o d e, z. a.; - phaseverschil, n. tijdverschil bij elektrische grootheden (stroomen); een wisselstroom is niet „in
phase" d. w. z. niet in de pas, later komend ten
opzichte van de E. M. K. ; - phasma, n., pl. phasmats, verschijning, gestalte, gezicht, spook enz.
Phaseóle, f. gr. (phásèlos, phasèolos, lat. phasèlus, phaseólus) plantengeslacht met peulvruchten of boorsen, van welke verscheiden soorten
zeer voedzaam en welsmakend zijn, b. v. de
turksche boon, ook fase o l e of fis o l e; phaseoliet, m. boonesteen, erwtesteen.
Phasma, z. ond. p h a s e.
Phatagin, m. fr.( phatagin, van 't gr. phattages,
schubdier) langstaartig of viervingerig schubdier in Azië.
Phatne, f. en phatnion, n. gr. (phátné, eig.
krib, trog) tandholte; - phatnorrhagie, f. bloeding uit de tandkassen.
Phebus, z. Phoebus.
Phelloplastiek, f. gr. (van phellós, kurk) kunst
om beelden uit kurk te snijden, het beeldsnijden
uit kurk, uitgevonden door eereen kunstenaar te
Rome en door den bouwkunstenaar M e i tot
hooger volkomenheid gebracht; - phelloplástiseh,
adj. tot die kunst behoorende.
Phenaeetíne, f. wit poeder, koorts- en zenuwpijn stillend middel, oxaethyl-acetanilide.
Phenakistoskóop, m. gr. op de voortduring
van den lichtindruk gegrond toestel, om in rust
verkeerende voorwerpen als in beweging te laten
verschijnen.
Phengiet, n. gr. (v. phéngos, glans) glanssteen,
kalkspaat, een doorschijnende, teerlingvormige,
sterk opbruisende steen; - phengophobie, f.
Med. glansschuwheid, afkeer van blinkende
voorwerpen, een teeken der hondsdolheid; van
daar ook voor h y d r o p h o b i e; - phengophóbisch, adj. licht- of glansschuwend.
Phenol, n. nw. lat. (v. gr. phainein, lichten,
en lat. oléum, olie) wordt bereid uit carbol
en als inwendig geneesmiddel zelden, als uitwendig antiseptisch middel veel gebruikt; door
oplossing der witte kristallen krijgt men het
vloeibare carbol, uitvinding van den franschen
chemist Bobeuf; - gephénoleerd water, n.
daarmede vermengd water; - phenyl, n. nw.
lat. (v. gr. hyle, stof) uit koolstof en waterstof bestaand radicaal; - phenyldimethylpyrázolon, n. a n t i p y r i n^ e, z.a. ;- phenylhydraat of
phenylzuur, n. z. v. a. carbolzuur; - phenylamine, f. z. v. a. a n i l i n e; - phenylwaterstof, f. z. v. a. b e n z_ i n e.
pherekrátiseh vers, zevenlettergrepig trochaelsch-daktylisch vers (-1 z / J- ^--'' / -1naar den gr. dichter P h e r e k r a t e s genoemd.
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Pherra, f. voor-ind. munt voor rijst, van ver- naar; — Philémon, mansn.: de liefhebbende; —
schillende grootte.
Philémon en Baucis, gr. Myth. echtpaar in
Pheugydron, n. gr. (v. pheí gein, vlieden, en de gr. oudheid, beroemd door hunne wederhydor, water) watervrees, z. v. a. h y d r o p h o- keerige liefde tot in hun hoogsten ouderdom;
b i e; — pheugydros, m. een waterschuwe.
vandaar een paar oude, trouw en eendrachtig
Phiale, f. gr. z. v. a. p h i o o 1 (z. aid.).
levende echtgenooten; — philharmónisch, adj.
Phidiiaa. m. gr. uitmuntend heeldhnnwer (naar de tnnnknnst hPminncnde - — nhilhPllPPn_ m_

den beroemden atheenschen beeldhouwer van
dien naam, die in de 5de eeuw voor Christus
leefde).
Phiditia of phiditiën, (spr. 1-1s) n. pl. gr.
(pheiditia, v. pheídesthai, verschoonen, ontzien)
openbare,gemeenschappelijke, sobere maaltijden
der mannen en jongelingen in 't oude Sparta,
ook syssitiën.
Philadélphen, m. pl. gr. (v. phílos, lief, vriend,
en adelphós, broeder) broederlievenden, sedert
1803 een geheim verbond in 't fransche leger om
het keizerrijk omver te werpen en de republiek
weder te herstellen; — philadelphie, f. gr. broederliefde, naastenliefde; — philadélphisch, adj.
broederminnend; vandaar de p h i 1 a d e 1 p h is c h b r o e d e r s c h a p in Engelend en Zweden, welke liefdadigheid ten doel heeft; ook:
zusterlievend, b. v. Ptolemaeus II Philadelphus
(284-246), koning van Egypte; — philaléthes of
philaleeth, m. waarheidsvriend; — philalethie, f.
waarheidsliefde ;— philander, z. o p o s s u m; —
philandrie, f. (gr. philandria) mannenliefde; —
philanthroop, mr. (gr. philaánthrópos) menschenvriend; — philanthropie, f. menschenliefde,
menschlievendheid; — philanthropinum, n. nw.
lat. eig. menschlievende instelling, menschenschool; opvoedingsgesticht naar Basedows
grondbeginselen, onder dezen naam het eerst in
1774 te Dessau gesticht; — philanthropinfsme,
n. stelsel van opvoeding en onderwijs van Basedow en zijne vrienden, volgens hetwelk de
zuiver menschelijke natuur (zie. Auf kliirung) en
de oorspronkelijke, zuiver menschelijke verhoudingen tot grondslag gelegd en de vorming der
kweekelingen tot praktisch bruikbare, opgeruimde en wellevende menschen tot het doel der
opvoeding gemaakt moet worden. Het stelsel
is echter, bij de keuze en veelvoudigheid der
leermiddelen en het streven naar natuurlijkheid
en gemakkelijkheid der leerwijze, alsmede bij de
overwegende richting op het practisch nuttige,
niet volkomen proefhoudend bevonden. Salzmann (in 1744 geb.) was een der bekendste
philanthropijnen, Rousseau's apostelen; vgl.
h u m a n i s m e; — philanthrópisch, adj. menschlievend, minzaam, liefderijk, vergevingsgezind,
lankmoedig; — philanthropomanie, f. dweepachtige, overdreven menschenliefde; — philargyrie, f. (gr. phylargyria, v. argyros, zilver,
geld) geldliefde, gouddorst, gierigheid, hebzucht; — Philáster, m. en Philasterla, f. mans- en
vr. naam: liefhebber, liefhebster der sterren,
hemelvriend, -vriendin; — philatelist, m. verzamelaar van postzegels; — philatelïstiseh, de philatelie betreffende, d. i. het postzegelverzamelen
(zie a t e 1 i e) en de kennis daarvan; — philautie,
(gr. philautia, van autos, zelve) eigenliefde,
zelfzucht, e g o i s m e; — philaûtus, m. zelfmin-

griekenvriend, voorstander der Grieken en hun
vrijheidsoorlog; — philhellënisch, adj. de Grieken
beminnende, hen voorstaande, grieksgezind; —
philiàter, m. (v. iátros, arts) vriend of liefhebber
der artsenijwetenschap.
Philip of Philíppus, m. gr. (Phílippos, van
philos, lief, vriend, en hippos, paard) bij verkorting F 1 i p, mansn., woordelijk : paarden
barg. bankbiljet van 10-vriend;—phl,f.
gld. ; — Philippine, f. vr. naam: paardenvriendin; — bonjour Philippine) fr. goeden morgen,
Philippine 1 de woorden, waarmede een heer of
dame een dame of heer van hunne kennis begroet, tengevolge van eene afspraak bij het
deelen eener dubbele amandel aan tafel; die het
eerst dien groet toebrengt, wint van den ander
gewoonlijk een klein geschenk (het woord is aan
het duitsch vielliebchen, d. i. allerliefste, ontleent,
zoodat de gewoonte van duitsche herkomst is); —
philippica, f. hevige strafrede, eene krachtige
redevoering, waarin iemand aan de kaak gesteld, ontmaskerd, doorgehaald wordt, zooals de
rede, welke de atheensche redenaar D e m o st h ë n e s tegen koning Philippus van Macedonië uitsprak, om de Grieken af te raden, zich
aan hem te onderwerpen; — philippieae, f. pl. gr.
goud- en zilvermunten, hebbende aan de eene
zijde het beeld van Philippus van Macedonië en
aan de keerzijde een paard; — philippisten, ni. pl.
leerlingen en aanhangers van P h i 1 i p p M elanchton, die men van krypto-calvin i s m e beschuldigde; — Philippinen, p]. secte
van oostersche christenen; — Philippónen, m. pl.
russische secte, die een geestelijk opperhoofd,
de heilige synode en de priesterwijding der russ.
geestelijkheid niet erkennen, zoo geheeten naar
Philip Pustoswieet, die haar in 1700 uit Rusland
naar Poolsch-Litthauen voerde; — philippusdaalder, spaansche daalder, ongeveer = 3 gid.,
onder Philips II van 1560-1595 voor de Nederlanden geslagen.
Philip., bijknatuurwetensch. benamingen afk.
voor R. A. Philippi (gest. in 1904).
Philistjjnen, m. pl. (hebr. Plischthi, pl. Plischtim, v. pa lasch, rondzwerven, omdolen; vgl.
P a l ae s t i n a) oude grensnaburen en vijanden
der Israëlieten in zuidwestelijk Palaestina; — philister, m. pl. hoogd. in Duitschland in de studententaal eene verachtelijke benaming voor een
gewoon burger of ook wel voor alle niet-studeerenden. Deze benaming ontstond, naar men wil,
in 1693 te Jena, waar bij eene vechtpartij tusschen
studenten en burgers een student dood op de
plaats bleef en een geestelijke den Zondag daaropvolgende in eene heftige preek tegen deze daad
zeide: „het is hierbij gegaan, zooals in den Bijbel
(Richteren XVI) geschreven staat: de Philistijnen over u, Simson 1" waarna de studenten de
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burgers van Jena Philistijnen of Philisters noem- naam van Ptolemmus IV, koning van Egypte,
den; - philister, in 't alg. ploert, laaggezind gest. 220 v. Chr., die zijnen vader vergiftigd
mensch, mensch van beperkten geest en gemeen had; - philopatridalgie, of philopatridomanie, f.
platburgerlijke denkwijs; in engeren zin: hos- Med. z. v. a. n o s t alg i e (z. ald.); - philopapes van een student; voorts paardenverhuur- trie, f. vaderlandsliefde; - philophyslcus, m. nader; geleend of gehuurd paard; ook oud over- tuurvriend, natuurvorscher; - philopinaclum of
schotje van tabak in een pijp; - philisterei, f. philopinakion, n. stamboek; - philopolémiseh,
hoogd. ploertigheid, beperkte, bekrompen, plat- adj. (vgl. p o 1 e m i s c h) strij dlievend ;- philoburgerlijke denkwijs; vgl. b a n a u s i e; - phi- posie, f. drinklust, liefde tot drinkgelagen; listresse of phileuse, f. hgd. bij de studenten: philopsychie, f. liefde tot het leven; lafhartighospita; - philisterschaft of philistreus, adj. hgd. heid, versaagdheid; - philoristie, f. (van horídploertig, van bekrompen geest, kleinzielig, on- zein, begrenzen, bepalen) verklaringszucht;
vrijzinnig, laag, onedel; - philisterlum, n. hgd. woordenvitterij ; - philorthodóx, (vgl. o r t hod o x enz.) vriend of aanhanger der rechtzinnigploertendom.
Phill., bij natuurwetenschappelijke benamin- heid of orthodoxie; - philosarkie, f. vleeschliefde,
neiging tot vleeschelijke lusten; - philosemiet,
gen afk. voor John Phillips (gest. 1874).
Philodoxie, f. gr. (philodoxia, van philos, dief, m. jodenvriend; - philosomatie, f. lichaamsvriend, en doxa, meening, roep, roem) eer- of liefde, overdreven lijfsverpleging, lichaamszorg.
Philosoof, m. gr. (philosophos, van philos,
roemliefde; - philwnus, m. liefhebber van den
wijn (gr. oinos), drinkebroer; - philofenian, m. lief, vriend enz., en sophós, wijs, sophia, wijsheid;
aanhanger der f e n i a n s (z. aid.); - philoger- lat. philosophus) eig. wijsheidsvriend; wijsgeer,
maan, m. vriend der Duitschers; - philogfn, m. wijze, navorscher door het verstand, denker,
(gr. philógynos, van gyné, vrouw) vrouwenvriend, verstands- of wijsheidsleeraar; bij de Duit
wereldwijze (w e 1 t w e i s e r); - philoso--scher:
liefhebber van de vrouwen; - philogynie, vrouwenliefde, neiging tot het andere geslacht; - phus non curat, lat. een wijsgeer telt dat niet,
philoikos of phileecus, m. huisvriend, familie verheft zich daarboven; - phdosophaille, f. fr.
liefde voor het schoone,-vriend;phloka,f. (spr. -f álj') wijsgeerig gepeupel, de groote hoop
eerbare, zedige; - philoloog, m. (gr. philólogos, der zoogenaamde wijzen; - philosophailleeren,
van logos, rede) taalvriend, taalgeleerde, taal (spr. f aljeeren) den philosoof spelen, uithangen;
taal- en oudheidvorscher; inz. wie zich-kundige, - philosophánt, m. nw. lat. (philosophans, van
aan de wetenschappelijke studie der talen, let- philosophari, philosopheeren) verstandskramer,
terkunde en geschiedenis van de klassieke oud- wijsheidsverkooper; - philosopháster, m. schijn
waanwijze; - philosophèma, n. wijsgeerig-wijze,
heid (der oude Grieken en Romeinen) wijdt; philologie, f. taalliefde, taal- en oudheidkunde, onderzoek, philosophische vraag, beschouwing,
taalwetenschap, in uitgebreiden zin, k 1 a s - meening, bewering, verstands- of wijsheidssieke philologie, wetenschap of ge- spreuk; - philosopheeren, (gr. philosophein, lat.
leerde kennis der oud-gr. en rom. taal, letter- philosophari) grondig, verstandig denken, nakunde en geschiedenis; - philológisch, adj. taal vorschen; uit gronden inzien, besluiten, bewijtaal- en oudheidkundig, taalgeleerd;-lievnd, zen; zich duidelijke begrippen en voorstellingen
tot de taal- en oudheidkunde behoorende of die van iets zoeken te maken, wijsgeerig eene stof
betreffende; - philomachie, f. strijdlust; - philo- behandelen, de oorzaken der dingen nasporen;
mathie, f. (gr. philomátheia, van manthanein, het philosopheeren, het grondig navorschen, het
leeren) leerlust, leerbegeerte, weetgierigheid; - verstandsonderzoek; - philosophie, f. gr. (phiphilomátisch, adj. leerlustig, leergierig, weet losophia) wijsheidsliefde; wijsheids- of waargr. (eig. de appel- of ooft--gier;Phlomè,f. heidsleer, wijsbegeerte, verstandswetenschap,
minnende, v. mélon, appel) Myth. naam der kennisleer of wetenschap der wetten en voordochter van Pandion, koning van Athene, die, waarden van de redelijke kennis van God, den
nadat Tereus, de gemaal van hare zuster Prokne, mensch en de wereld, de wetenschap, die bestaat
haar verkracht en vervolgens, opdat zijne wan- in het kennen der dingen in hunne oorzaken en
daad bedekt mocht blijven, haar de tong uitge- gevolgen; studie der natuur en der zedeleer;
sneden had, in eenen nachtegaal werd veran- stelsel van dezen of genen beroemden wijsgeer;
derd; vandaar voor: de nachtegaal; - philo- zekere geestkracht, waardoor de mensch zich
mètor, m. moederlievende, moederviend; - phi- boven den invloed van de wisselvalligheden van
lomimesie, f. (vgl. m i m e enz.) navolgings- het leven weet te verheffen; ook lettersoort, z.
zucht; - philomusos, m. muzenvriend, bemin- v. a. b r e v i e r; - philosóphisch, adj. (lat.
philosophicus) verstandswetenschappelijk, wijs
naar der schoone kunsten, kunstvriend.
grondig onderzoekend,-heidmn,ratg;
Philonlum, n. lat. (van 't gr. philónion, scil.
phármakon, z. ald.) pijnstillend middel (naar denkend; - philosophische teekens, bij de astrologen: de Steenbok en de Waterman; - philosoeen ouden arts P h i 1 o n benoemd).
Philopa die, m. gr. (van philos, lief, vriend, phisme, n. nw. lat. gewaande of schijnphilosoen pais, gehit. paidós, knaap, kind) liefde tot phie, leer der valsche wijsgeeren, schijnwijsheid,
jonge lieden en hunne opvoeding; - philopaes, m. q u a s i -verlichting; - philosophise, m. schijn(philopais) kindervriend; - philopwdisch, adj. wijze, waanwijze, iemand, die, onder voorwendkinderlievend, de opvoeding toegedaan; - phi- sel van alle vooroordeelen af te schudden, de
lopátór, m. vadervriend, vaderlievend, iron. bij- algemeen aangenomen gevoelens en grondbegin-
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selen trotseert; - philosophisteeren, schijnwijs
spreken, schijnwijze stellingen voordra--geri
gen, philosophische beuzelpraat voeren.
Philostorgie, f. gr. (van stérgein, teeder liefhebben) neiging tot liefde, verliefdheid; - philotechnie, f. kunstliefde; - philotéchnisch, adj.
kunstlievend ; ook: de industrie beminnende,
kunst en industrie begunstigend (vgl. t e c h n i e k enz.); - philotéchnos, m. kunstvriend,
liefhebber der kunsten; - philotéknos, m. kindervriend; - philoteknie, f. kinderliefde, liefde tot
kinderen; - Philothéus, m. mansnaam: z. v. a.
G o d 1 i e f; - philothëa, f. God liefhebbende;
- philotimie, f. eerliefde, roemzucht, eerzucht,
eergierigheid; wedijver; - philoxenie, f. liefde tot
vreemdelingen, gastvrijheid; - philozoie, f. liefde
tot het leven, z. v. a. p h i l o p s y c h i e.
Philtrum, n. lat. (v. 't gr. philtron, van
philein, beminnen) liefdemiddel, liefdedrank,
tooverdrank, drank, kruiderij enz. om liefde op
te wekken; - philtromanie, f. ingedronken liefde
verliefde bedwelming of roes, door een-woed,
p h i 1 t r u m voortgebracht.
Phimósis, f. gr. (van phimoen, snoeren, binden)
Med. vernauwing der voorhuid, spaansche
kraag; - phimósis f emindrum, vernauwing van
de vrouwelijke scheedo.
Phlool, f. (misvormd uit het lat. phiála, v.
't gr. phialë, schaal, urn) kogelfiesch, buikvormig, glazen vat met langen, nauwen hals, door
scheikundigen gebruikt; Mil. soort van stormpotten, met handgranaten enz. gevuld : s t o r mp h i o 1 e n.
Phito, m. lat. geest, die dooden kan oproepen,
raar Phitius geheeten, die deze kunst zou ver
hebben.
-stan
Phlasis, f. gr. (phkasis, van phláein, platdrukken, kneuzen) Med. breuk van een plat
been.
Phlebemphráxis, f. gr. (van phlebs, gerit.
phlebós, bloedader) Med. verstopping der bloed
-adern;phlbujsm,.ofektái
uitzetting der bloedaderen, aderspat; - phlebion,
n. bloedadertje; - phlebitis, f. bloedader-ontsteking; - phlebódes, adj. vol aderen; op aderen
gelijkend; - phlebographie, f. bloedaderbeschrijving; - phlebolith, m. adersteen, steenachtig
lichaam in de bloedaderen; - phlebolithiásis,
f. ziekelijk ontstaan van adersteenen; - phlebologie, f. leer van de bloedaderen; - phlebopalie, f.
bloedaderpols, beweging der bloedaderen; phlebophthalmotomie, f. juister o p h t h a 1 m o p h 1 e b o t o m i e, f. kunstmatige opening
der oppervlakkig liggende aderen van het oog,
aderlating aan het oog; - phleborrhagie, f. en
phleborréxis, f. scheuring eener bloedader, aderbreuk; - phlebotoom, n. laatijzer, werktuig,
waarmede men de ader opent, vandaar ons
woord vlijm, dat dus oorspr. „adersnijder" beteekent; - phlebotomie, f. aderlating; - phlebotomíst, m. aderlater; - phlebotomanie, f. aderlatingszucht, overgroote neiging tot aderlaten; phlebotrauma, n. bloedaderwond.
Phiedonie, f. gr. eig. snapachtigheid, praatzucht (van phledón, snapper, van phleó, ik snap)
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Med. ijlhoofdigheid, verstandsverbijstering; phledonádes, adj. ijlend, raaskallend.
Phlegéthon, ook p y r i p h l e g é t o n, m.
gr. (van phlegén = phlégein, branden) Myth.
fabelachtige vuurvloed, hellevloed, die, in
plaats van water, vuurstroomen met gloeiende
rotsbrokken voortstuwde.
Phlegma, n. gr. (van phlégein, branden, verbranden, m. lat. flegma, f leuma, fr. flegme, f leume,
flume, ned. fluim) oorspr. brand, vlam enz.;
Med. slijm, slijmig, taai vocht, fluim, snot; slijmbloedigheid, koud-, lauwbloedigheid, natuur
ongevoeligheid en traagheid, onverschillig-lijke
temperament, tegenover het sanguinische, cholerische en melancholische, welke vier temperamenten volgens middeleeuwsch geloof 't karakter van den mensch beheerschten; Chem. het waterige, smakelooze, dat na de overhaling van de
geestige deelen, b. v. van den brandewijn, overblijft; - phlegmagogleum, n. nw. lat., pl. phlegmagoglea, liever phlegmagóga, Med. slijmafvoerende of -verdunnende middelen; - phlegmapfra, liever phlegmatopfra, f. slijmkoorts; phlegmasíe, f. z. v. a. p h 1 o g o s i s (z. ald.); phlegmatleus, m. (gr. phlegmatikós) slijmbloedige, koudbloedige, ongevoelige en trage ; phlegmatie, (spr. t=ls) f. Med. water- of slijmgezwel; - phlegmatia alba dolers puerperárum,
witte, pijnlijke dijzwelling der kraamvrouwen; phlegmàtiseh, adj. vol taai slijm, slijmbloedig;
koudbloedig, lauwbloedig, onverschillig, gevoel
onwerkzaam, traag, lui, lam--los,npgewkt
lendig; traag, koud van natuur (vgl. t e m p e rament); phlegmatische teekens,
bij de astrologen: Kreeft, Schorpioen en Visschen; - phlegmatorrhagie of phlegmatorrheee, f.
Med. slijmvloed, afleiding of afvoering van vochten bij verkoudheid; - phlegmöne, f. verhitting,
Med. met gezwel optredende en gewoonlijk in
ettering overgaande ontsteking van het celweefsel; - phlegmonbdes, adj. ontstekingachtig, aan
eene ontstoken zwelling gelijk; - phlegmymenitis, f. (van phlegma en hymen, z.
ald.), slijmvliesontsteking.
phlegrwisch, adj. (lat. phlegraeus, a, um, van
't gr. phlegraios, a, on) van Phlegra (ontstaan uit
phlegyrá, scil. gé, brandend land) van een
landschap in Macedonië, waar de met de goden
strijdende Giganten door den bliksem van Zeus
vernietigd werden; in 't algemeen voor brandig,
vurig; - phlegrwische velden, brandvelden, inz.
eene vlakte bij Cumw in Beneden-Italië, rijk
aan volk. verschijnselen.
Phlogiston, n. gr. (van phlog c-1 sein, branden,
phlox, vlam) in de oude schei nde brandstof,
het brandbare beginsel, de L verste en een
brandbare gronds 4 , door Stahl in-voudigste
de scheikundige wetenschr.p op den voorgrond geplaatst, maar door , a v o i s i e r uit
die eereplaats verdreven; phloglstiseh, adj.
brandbaar, met brandbare ,toffen opgevuld; phlogistiseeren, (spr. s=z) met brandstof verbinden; - gephlogistiseerde lucht of gephlogistiseerd gas, z. g a s; - phiogistiek of phlogurgie, ook
phlogochemie, f. leer van de brandbare licha-
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men; - phlogódes, adj. ontstoken, vlammig; phlogopfra, f. ontstekingskoorts; - phlogusis,
f. Med. plaatselijke ontsteking; vliegende hitte,
voorbijgaande roodwording van het aangezicht;
- phlogoskoop, m. eig. vlammentooner, een
door Thilorier in 1801 uitgevonden rookverbrandende spaarkachel, die niet alleen moet verwarmen, maar ook verlichten; een instrument, dat
den hittegraad aanwijst.
Phloloplastie, f. gr. (v. phloiós, schors, en
plássein, vormen, plastikós, vormend) schors vorming, eene door den franschen doctor Eugène
Robert uitgevonden kunstbewerking aan boomen, waarbij men de door insecten beschadigde
schors tot op den bast wegneemt en daardoor
eene nieuwe schorsvorming teweegbrengt.
Phiomis, f. gr. (phlomis en phlomos, voor
phlogmís en phlogmós, van phlégein, branden,
omdat de dikke en vette bladeren in plaats van
pitten in de lamp dienden) Bot. wolbloem,
kaarskruid, jeruzalemsche salie, een pronkgewas van vele soorten, b. v. de leeuwestaart, het
leeuwenoor, de saliestruik.
Phloridzine of liever phlorrhizine, f. barb. gr.
(v. 't gr. phloiórrhidzos, met schorsachtigen wortel, v. phloiós, schors, en rhídza, wortel) Chem.
wortelbaststof, eene indifferente kristallijne stof
in den verschen wortelbast van appel-, pere-,
kerse- en pruimeboomen.
Phloroglucine- zoutzuur, n. middel om te onderzoeken of in papier houtslijp aanwezig is.
Phlox, f. gr. (eig. vlam, v. phlégein, branden)
vlambloem, een plantengeslacht uit N. Amerika - met fraaie, meestal roode, trosvormige
bloemen.
Phlyakographie, f. gr. (van phljax, gezwets,
pots; ook grappenmaker) kluchtspel.
Phlyktwna, f., pl. phlyktwnw of phlyktides,
gr. (phlyktaina, phlyktís, pl. phlyktainaí, phlyktides, van phlyein, phlydzein, zieden, overkoken,
opborrelen) Med. waterblaasjes, inz. in het oog;
- phlyktwnódes, adj. blaar- of blaasachtig; phlysis, f. uitbreken van waterblaasjes op de
huid; - phlyzakion of phlyzaclum, n. z. v. a.
p h 1 y k t w n a.
phobodipsos, adj < gr. (van phobos, vrees, schrik,
en dípsa, dorst) Med. dorstschuw; waterschuw,
hondsdol; - phobodípson, n. watervrees, hondsdolheid.
Phbca, f. lat. (v. 't gr. phóke, rob, zeehond; phocaena, f. (gr. phókaina) walvischsoort, dolp hij n.
.
..
Phocaea, f. gr. oude zeestad in Ionië, waarvan
Astr.
in
1853
door
Chacornac
Marseille afstamt;
te Marseille ontdekte asteroide.
Phocaeische vloek, m. uitdrukking voor het
onmogelijke, a d y n a t o n, z. a., zooals dg
Phocaeërs dien tegen de Perzen uitspraken, toen
deze hen ± 540 V. Chr. uit hun stad verdreven.
Zij zeiden: eer drijft dit stuk gezonken ijzer
weer boven water, eer wij naar Phocaea terug
nooit, dat is onmogelijk!
-kern,m.aw
Phoebus, m. gr. (Phoibos) de lichtende,
glanzende, bijnaam van Apollo, zonnegod, zon;
oneig. gezwollenheid in de rede, hoogdravende
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schrijftrant, • b o m b a s t; - Phcebe, f. (gr.
Phoíbé) de heldere, lichtgevende, bijnaam der
maangodin Artemis of Diana; - pho bolepsie, f.
dichterwoede, poëtische razernij.
Phoenice, f. gr. poolster, vroeger zoo geheeten,
omdat de Phoeniciërs, een volk, dat een smal
kustland aan de Middellandsche zee bewoonde,
bij hunne zeetochten zich hoofdzakelijk naar
deze ster richtten.
Pheenicine, f. gr. (van phoinix, purper, purperrood) indigopurper, een purperroode nederslag, die bij oplossing van indigo in zwavel
bijvoeging van zoutzuurkalk wordt-zurdo
verkregen; - pheenicísme, n. Med. mazelen en
roodvonk; - pho nígmus, m. Med. ziekelijke
roodheid van het aangezicht; ook roodmakend
middel voor de huid.
Pheenik, m. kleine turk. zilvermunt van ver
-schilend,
maar geringe waarde.
Pheenix, m. gr. (phoínix, purper, rood - of
vuurkleurig) zonnevogel, een fabelachtige wondervogel in Egypte, van wien men verhaalt, dat
hij 500 jaar leefde en dan op een door hem zelven
bereid leger zich verbrandde, om uit zijne asch
weder verjongd te voorschijn te komen; zinnebeeld der zeldzaamheid, voortreffelijkheid en
onvergankelijkheid; - phoenix-compagnie, f.
bekende brandwaarborgmaatschappij ; -phoenixperiode, f. Chronol. tijdruimte van 500 jaar.
Phóis, f. gr. (v. phódzein, roosten, verhitten)
Med. brandblaar; - phoides of phódes, pl. brandblaren.
Pholáde, f. gr. (pholás, van pholein, zich ver
sluiphoeken liggen), pl. pholáden,-schuilen,
boorschelpen, steenboorders, zeedadels, schaaldieren, die in de hardste oeverrotsen boren en
in het duister licht geven; - pholadieten, pl.
versteende boorschelpen.
Phonascie, f. gr. (phonaskía, v. phóné, geluid,
stem, en askein, oefenen) eig. stemoefening,
zang- en redekunst der Ouden; - phonáseus,
m. (gr. phónaskós) zangmeester, stemleider; phonautograaf, f. toestel om de trillingen van
een geluidgevend lichaam op te teekenen (op
een draaiende en tegelijk langs een schroef
voortgaande met roet besmeerde trommel;
dat op 't gehoor-phonedskó,f.itrum
af de inwendige organen van het menschelijk
lichaam onderzoekt. ; - phonètisch, adj. (v.
phonein, klinken, toongeven) klankgevend, het
geluid, inz. de spraakklank voortbrengend of
betreffend; - phonetiseh schrift, klankschrift; phonetiek, phonetika, f. klankleer, stemleer,
juist gebruik der stem bij spreken en zingen; phoniek, phonika, f. klank-, gehoor- of toonleer; - phonisch, adj. klinkend, b. v. het p h onis ch middelpunt, het stem- of klank
plaats, waar de roepende persoon bij-punt,e
eene enkelvóudige echo moet staan; p h o n ische kaleidoskoop, z. kaleidosk o o p; - phonïsme, n. kunstgeluid; - phonogmoniek, phonogmonika, f. stemkunde, gevolgtrekking van de stem of spraak van een mensch
op zijne denkwijze; - phonograaf, f. klank-,
geluid- of toonschrijver, een in 1877 door Tho-
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mas Edison in New Yersey uitgevonden
spreekmachine, welke door bemiddeling van
een kunstmatig trommelvlies (een papier
een metalen stift luid gesproken-vliesj)n
woorden in den vorm van kleine groeven op
bladtin opteekent en naar welgevallen het gesprokene hoorbaar teruggeeft; - phonográm, n.
door de phonograaf voortgebracht bericht; phonographie, f. klankschrift; - phonographika, f. klankschrijfkunst, voorstelling der
woorden door schrijfteekens voor de spraak
-geluidn;phorásc,aj.klnhivend; phonographiseh schrift,
zulk schrift, dat geheel met de uitspraak overeenkomt, daar het alleen de werkelijk uitgesproken geluiden door bepaalde schrijfteekens voorstelt; - phonokampsie, f. stembuiging,
klankbreking; - phonokámptisch, adj. stembuigend, klankbrekend; p h o n o k a m pt i s e h m i d d e 1 p u n t, stembuigingspunt,
de plaats, van welke het geluid bij eene
echo wordt teruggeworpen; - phonoklástisch,
adj. stembr. ekend, inz. van echo's; — phono11th, in. klanksteen, porphyrlei, eene gemengde
steensoort; - phonola, f. piano, die met rollen
.automatisch speelt; - phonologie, f. klankleer,
wetenschap van de spraakklanken; - phonométer,
m, klankmeter; - phonometrie, f. klankmeting;
- phonopoor, f. toestel, waardoor tegelijk langs
één draad verschilt. telegr. verzonden of getelegraph. en getelephoneerd kan worden; -phonosophie, (spr. s=z) f. klankleer, klankkunde; phonurgie, f. leer van de werking van het
geluid of de tonen, de wetenschap van de tonen
en den weergalm.
P(h)ongy, punya, ind. heilig man, de hoogste
rang van den monnik (na 10 jaar bereikt);
misschien het oorspronkelijke van b o n z e, z.a.
Phoranthium, n. nw.lat. (v. 't gr. phérein,
dragen, phorimos, draagbaar, en anthos, bloem)
Bot. bloembodem.
Phorkos of Phorcus, ook Phorkys, m. gr.
Myth. zeegod en vader van wonderbare zeegestalten; - Phorkiden, of Phorkyaden, f. pl.
(gr. Phorkides) dochters van Phorkys, de drie
Gorgonen (z. ald.).
Phórminx, f. gr. (v. phérein, dragen, phorimos,
draagbaar) draagbare cither, soort van harp
of tither, een snaarspeeltuig der oude grieksche
-zangers.
Phormium, n. nw.lat. (v. 't gr. phormion,
vlechtwerk van biezen of riet, ook naam eener
ons bekende plant, verklw. van phormós, iets
uit biezen of riet gevlochten) vlaslelie, nieuw
vlas, bij ons hoofdzakelijk een-uzelandsch
pronkgewas.
Phorométer, m. gr. (van phérein, dragen;
voeren, bewegen) draagkrachtmeter, een werk
bepaling van het draagvermogen van-tuiger
bruggen, gewelven enz.; ook in den landbouw:
teelkrachtmeter; - phorometrie, f. leer der
lastmeting en lastdraging, een gedeelte der
hoogere werktuigkunde ; - phoronomie, f. gr.
bewegingsmeetkunst, wetenschap van de beweging der vaste en vloeibare lichamen, een
-
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gedeelte der hoogere werktuigkunde; - phoronómisch of phoronométrisch, adj. bewegingmetend of de wetten der beweging en de bewegingsmeetkunst betreffende.
Phosgenlum-gas, phosgeengas, n. gr. (van
póhs, licht, en génein, voortbrengen) door het
licht verwekte lucht, door het zonnelicht bewerkte verbinding van kooloxydegas met
chloorgas ; - phosphorus m. of phosphor, n.
(v. 't gr. phosphóros, lichtbrengend, van phërein,
dragen, brengen) lichtdrager, lichtstof, een in
1738 door Brant te Hamburg ontdekte, nietmetallisch element; pl. phosphoren, licht
lichtende lichamen (in vroeger tijd zeer-drages,
verschillende lichamen beteekenende); - phosphórus bononiénsis, lichtsteen, glanssteen, z.
bologneeschespaath; - phosphàten,
m. pl. phosphoszure zouten; - phosphieten,
phosphorieten, n. pl. phosphorigzure zouten; phosphorenésis, f. ziekte uit gebrek of overmaat
van phosphorzure kalk in de beenderen; phosphorchalciet, n. groen, phosphorzuur koperoxyd.e, meest in bolvormige massa's voorkomende ; - phosphoresceeren, phosphorese ntie
(spr. 1=ts), f. eigenschap om zonder warmte
licht te geven, b. v. de glimworm-ontwikelg
en vele zeedieren, het zinksulfide, zie f 1 u o r e s c e e r e n; - phosphoriet, n. soort van
a p a t i e t (z. aid.); - phosphornekróse, f.
kinnebaketer, een bij het werken met phosphor
ontstaande beenziekte, inz. van de kinnebakken; - phosphoroskoop, m. (gr. skopein, zien)
door Becquerel uitgevonden toestel, om zeer
zwakke graden der phosphorescentie zichtbaar
te maken; - phosphorzuur n. en phosphorigzuur, n. verbindingen van phosphor met zuurstof tot zuren.
Photiniànen, m. pl. secce van den bisschop
P h o t i n u s in Pannonië, in de 4de eeuw.
Photochalkographie, f. gr. (v. phos, gen.
phótós, licht) voortbrenging van phototypen
op metaal; - photochemie, f. leer der scheikundige werking van de lichtstralen, die door
lichamen geabsorbeerd worden; - photochioride,
n. Phot. lagere chloorverbinding door reductie
van het chloorzilver door de werking van het
licht gevormd op gevoelig photographiepapier;
- photochromie, f. lichtschilderkunst in natuurlijke kleuren, het teruggeven der kleuren langs
photographischen weg; - photodiaphanie, f.
langs photographischen weg verkregen doorschijnend glasbeeld; - photofacsimilé, n. door
photographie voortgebracht f a c- s i m i l e (z.
ald.); - photogalvanographie, f. 't voortbrengen
van drukplaten door middel van photographie
en galvanoplastiek; - photogeen of photogenium, n. de wetenschappelijke naam voor
minerale olie ; - photogénisch, adj. door licht
voortgebracht (b. v. teekeningen, beelden) ;
- photograaf, m. lichtteekenaar, vervaardiger
van lichtbeelden en photographieën; - photographeeren, lichtbeelden van een voorwerp
vervaardigen; - photographie, bij afkorting
photo, 1. lichtteekening, kunst om lichtbeelden
voort te brengen, handelwijze om door in-
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werking van het licht op daardoor oplosbare
stoffen beelden te vervaardigen van de voor
licht afzenden; ook zulk een-werpn,diht
lichtbeèld, inz. op papier, z. v. a. photogram,
n. (verschillend van p h o t o t y p e of d a g u e rr e o t y p e); – photogrammetrie, f. meting van
hoogten, afstanden enz. door middel der
photographie; – photographie instantanée, f.
fr. snelphotographie, photographie in zeer korten tijd; – photográphisch, adj. in lichtbeelden
voorgesteld; ook tot lichtbeelden dienstig (b. v.
photographisch papier); – photographométer, m. door Claudet uitgevonden
instrument om de gevoeligheid van photographische prwparaten voor het licht te meten; –
photographó(o)n, f. sprekende of zingende photo,
een soort phonograaf, waarbij oscillaties der
in lichtstralen omgezette geluiden op het film
photographisch worden gefixeerd; – photogravure, f. gr fr. gravure door photographie; –
photokámpsis, f. buiging of breking der lichtstralen; – photolithographie, f. teruggeven van
phototypen op steen; – photolithographische
kaarten, pl, naar reliëfkaarten gephotographeerde en door steendruk vermenigvuldigde kaarten; – photologie , f. lichtleer;
– photoluminiscéntie, f. lichtgevang door bestraling, fluorescentie; – photomagnetisme, n.
door inwerking der lichtstralen verwekt magnetisme; – photometeóren, n. pl. lichtgevende
luchtverschijnselen; – photométer, m. licht
lichtkrachtmeter; bekend is die van-metr,
Bunsen; – photometrie, f. lichtmeetkunst,
meting van de sterkte van 't licht; ook meting
naar photographische opneming; – photométriscb, adj. lichtmetend; – photophobie, f.
lichtschuwheid der ooglijders; – photophóbisch,
adj. lichtschuw; – photophobophthálmus, m.
Med. lichtschuw oog; – photophobophthalmie,
f. oogontsteking, met groote lichtschuwheid
verbonden; – photophóon, f. lichttelephoon,
draadlooze telephoon, waardoor met behulp
van lichtstralen gesproken wordt, bekend is
die van Bell (1880); – photopsie, f. ziekelijk
lichtzien, het flikkeren van de oogen uit inwendige oorzaken, z. v. a. m a r a u g i e; – photor
rhéxis, z. v. a. p h o t o k a m p s i s; – photosculptuur, f. gr.-lat. mechanische toepassing
van photographische opnemingen voor plastische doeleinden, b. v. ter vervaardiging van
bustes, standbeelden enz. (doordien uit 24
gelijktijdig van alle zijden van een voorwerp
genomen lichtbeelden door een photographisch
toestel een lichamelijk geheel samengesteld
wordt) volgens Villème te Parijs; – photoskiateriek, photoskiaterïka, f. leer van licht en
schaduw; – photoscoop, m. lichtbeschouwer,
lichtmeter; – photospheer, f. lichtkring, licht
dat de zon omgeeft; Phot. naam van-hulse,
een soort detective-camera; – photostereobinoele, f. tooneelkijker, tevens photographietoestel (door Goerz vervaardigd); – phototechniek, f. verlichtingskunst; – phototherapie, f. toepassing in de geneeskunde van de
werking van de scheikundige stralen van het
-
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licht; – phototpe, n. de naam van elk door
de C a m e r a (z. ald.) voortgebracht beeld,
lichtbeeld; – phototypie, f. kunst om zulke
lichtbeelden te vervaardigen, lichtdruk; –
phototypist, m. vervaardiger van zulke beelden;
– photoxylographie, f. voortbrenging van zulke
beelden op hout; – photozincographie, f. overbrengen eener photographie op een zinken
plaat.
Phoxos of phoxus, m. gr. (v. phoxos, è, ón,
spits) Med. spitshoofd, een mensch met een
zeer spits toeloopend hoofd.
Phra-bat, m. skr. Boeddha's voetstap (5
voet lang, 2 voet breed) in Siam, waarboven
een kapel gebouwd is.
Phrase, (spr. s=z) f. gr. (phrasis, van phrádzein, spreken), pl. phrasen of phrases, spreek
uitdrukking in het spreken; minachtend:-wijze,
zinledige, schoonklinkende uitdrukkingen; Muz.
korte passage; – phraseologle, f. verzameling
van spreekwijzen, ook leer van de eigenaardige,
niet letterlijk over te brengen zegswijzen eener
taal; – phraseologísme, n. zinledige, bloemrijke
taal, fraai klinkende, maar weinig zeggende
woordenpraal en de neiging daartoe; – phraseur, m. phrasenmaker, mooiprater, zwetser;
– phraseeren, Muz. een muziekstuk of een gezang kunstvol uitvoeren.
Pbratría of phratríe, f. gr. (phrátra, phratria)
in het oude Griekenland : een oorspr. door
stamverwantschap verbonden volksafdeeling,
geslacht, gilde, geslachtsgenootschap in Athene;
onderafdeeling der p h y 1 e (z. ald.); – phratriáreh, m. stam-, gildehoofd; – phratriást,
phràtor of phrátór, m. stam- of gildegenoot.
Phrenesie, f. lat. (phrenèsis, fr. f rénésie) en
phrenitis, f. gr. (v. phrén, oorspronkelijk: middelrif; dan geest, zin, gemoed, verstand) hersenontsteking; krankzinnigheid, verstandsverbijstering, razernij, dolzinnigheid; – phrenetiek,
phrenètisch of phrenitisch, adj. onzinnig, raaskallend, razend; – phrenogástrisch, adj. middelrif en maag betreffende; – phrenologie, f.
schedelleer, hersenleer, leer van den bouw der
hersenen; verstands- of gemoedsleer; – phrenométer, m. instrument tot meting van den
schedelvorm; – phrenopathie, f. hersenlijden,
geesteskrankheid; – phrenospléniseh, adj.
middelrif en milt betreffende.
Phrikásme, n. of phrikódes, m. gr. (v. phrix,
gen. phrikós, ruwe oppervlakte, het ruw-worden)
Med. koortskoude, koortstrilling, zoogenaamd
kippevel.
Phronèsis, f. gr. (v. phronein, denken, ver
zijn) verstand, wijsheid, inzicht, be--standig
leid.
Phrontíst, m. gr. (phrontistés, v. phrontidzein,
nadenken, overleggen), pl. phrontisten, nadenkers, navorschers, uitpluizers; beschouwende
Christenen; – phrontisterion of phrontisterlum,
n. gr. overpeinzingplaats, plaats der zorgen;
schoolvosserij, schoolpedanterie, geleerdheidskramerij (een iron. gevormd woord, o. a. bij
Aristophanes voorkomend); later ook: gehoorzaal, school van Benen phrontist
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Phrygie, n. (gr. en lat. Phrygia) naam van een
voormalig landschap in Voor-Azië; — phrygisch,
adj. in Phrygië te huis behoorend of vandaar
afkomstig; p h r y g i s c h e muts, het hoofd
omsluitende, van voren overhangende muts
op oude kunstwerken; roode muts van dezen
vorm, als zinnebeeld der vrijheid in de eerste fr.
revolutie; p h r y g i s c h e s t e e n, sponsige
steen, dien men tot roodverven gebruikt;
phrygisehe toonsoort, toonsoort
der oude Grieken van hevig opwekkende werking.
Phryne, f. gr. naam eener boeleerster te
Athene, de geliefde (onder andere) van Praxiteles en Hyperides, eene om hare uitstekende
schoonheid en rijkdom vermaarde vrouw; vandaar in 't algemeen verleidelijke, boeleerende
schoonheid.
Phtha, m. gr. of Phthas, m. nw.lat. egyptische
godheid, zinnebeeld der wereldziel of van 't natuurvuur, voorgesteld met een dikken buik, grooten mond, groote oogen en ooren, welke godheid
in 't oude Memphis werd vereerd en door de
Grieken met H e p h ae s t o s (z. ald.) gelijkgesteld werd, als symbool van het natuurvuur;
— Phthàimen, pl. reuzengeslacht uit de egypt.
mythologie, opvolgers der E m e p h i m e n,
wier kruin bijna de sterren raakte, en gevolgd
door een kleiner reuzenras, de C y g i n e n.
Phtharetieum, n. gr. (van phihartos, te ver
sterfelijk) vergift, dat spoedig doodt.-nietg,
Phthartolátren,m. pl. gr. (phtheirein, vergaan,
latreuein, dienen) in de dogmatiek : aanhangers
der leer, dat Christus een vergankelijk lichaam
heeft gehad; Severianen (5e eeuw); zie t h e opaschiëtisme.
Phthinodes, z. onder p h t h i s i s.
Phthiriásis, f. gr. (phtheiríasis, v. phtheirián,
luizen hebben, v. phiheir, luis) Med. luisziekte,
luiszucht; — phthirophaag, m. luizeneter; pl.
phthirophágen, scheldnaam van een volksstam
in Klein-Azië, welke de katjes der dennen at;
— phthirophagie, f. het luizeneten.
Phthisis, f. gr. (van phthíein, phthínein, uitteren) uittering, tering; — phthisis abdominàlis,
lat. buiktering; — phth. bronchidlis, luchtpijptering; — phth. hepatica, levertering; — phth.
laryngéa, strottenhoofdstering; — phth. lienális,
milttering; — phth. ocularia, het verdwijnen,
wegteren van den oogappel; — phth. pulmonalis
of pulmonaria, ook phth. simplex, longtering
(onderverdeeld in phth. pituitósa, exulceráta
en tuberculósa, slijm-, etter- en knobbeltering); —
phth. renlis, niertering; — phth. tracheàlis, tering
van de luchtpijp; — phth. uterina, baarmoedertering; — phthisieus, m. teringlijder; — phthisiseh of phthinádes, adj. gr. teringachtig,
teringzuchtig; — phthisiologie, f. leer of ver
tering; — phthisiopneumie, f.-handeligovr
longtering met ontsteking; — phthisiurie, f. uit
overmatige pisloozing, z. v. a.-teringdo
d i a b e t e s.
Phthoé, f. gr. z. v. a. p h t h i s i s;— phthóiseh, adj. z. v. a. phthisiseh.
Phthora, f. gr. (phthórá, v. phtheírein, be-
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derven) verderf, verwoesting, vernietiging;
in de dogmatiek nu eens : vatbaarheid van
Jezus' lichaam voor lijden en vergankelijkheid,
dan weder: ontbindbaarheid van zijn lichaam
na den dood; — phthorïeum, n. (gr. phihorikón)
Med. uit- of afdrijvend geneesmiddel; — phthor,
n. phthore of phthorine, f. base van vloeispaatzuur (zoo geheeten, omdat dit zuur de
kiezelhoudende stoffen verteert en doet ver
-wern),z.vafluo(d
Phyciet, m., pl. phyeieten, gr. (van phykos,
zeegras, zeewier) versteend zeewier; — phykoehroom, n. gr. groene verfstof in sommige
wieren; — phykocyaan, n. gr. blauwe verfstof
in sommige zoetwaterwieren; — phykologie, f.
leer van de wierplanten.
Phyganthropie, f. gr. (van phygein, pheí gein,
vlieden) menschenschuwheid.
Phyg.ethlon, n. gr. ' ( ph gethlon) Med. ontstoken, roosachtig gezwel, loopende roos.
Phykochroom, phykologie, z. ond. p h y c i e t.
Ph lax, m. gr. (van phylássein, waken, bewaken) wachter, beschutter, als hondennaam
gebruikelijk; — phylacíst, m. (lat. phylacista,
van 't gr. phylakistës) gevangenbewaarder,
kerkermeester, cipier; — phylakterium, n. (gr.
phylaklèrion) wachtpost, wachthuis; behoed middel, afweringsmiddel; middel tegen tooverij,
vgl. a m u 1 e t; b. v. de gedenkceel of gebedsriem der Israëlieten met de tien geboden, die
zij aan het voorhoofd of op de borst droegen;
reliquieënkistje; — phyláktisch, adj. (gr. phylaktikos, e, ón) bewakend, beschermend, beschut
tend.
Phyle, f. gr. (phylë) in het oude Griekenland
volksafdeeling, stam, klasse, van welke er te
Athene aanvankelijk 4, vervolgens sedert de
staatsregeling van Klisthenes 10 waren onderverdeeld in demen (vgl. d e m o s) later kwamen er nog 2 en eindelijk nog 1 bij; ook
eene legerafdeeling; — phylárch, m. aanvoerder
of hoofd eener p h y 1 e; inz. in den oorlog; —
phylètisch, adj. den stam betreffende.
Phyllon, n. gr. blad, inz. kelkblad; — phyllánthus, m. bladerbloem, eene soort van ruit; —
Phyllis, f. de groeiende, bloeiende, een gr.
vr.naam; het was de naam der dochter van
den thracischen koning Sithon, welke Demophoon beminde, en stierf, omdat deze hare
liefde niet beantwoordde, vandaar dat deze
naam zeer dikwijls in herdersdichten als naam
eener liefdeskranke herderin werd gebruikt;
ook is deze naam bekend als die van de verleidelijke schoone, die in de legende zelfs den
wijzen Aristoteles in haar macht wist te krijgen,
zelfs zoo, dat zij hem als paard bereed; — phyllieten, m. pl. versteende plantenbladeren of
afdruksels van bladeren; — phylloblásten, pl.
bladkiemen, z. v. a. d i- en p o 1 y k o t y 1 ed o n e n; — phyllódisch, adj. bladvormig,
op een blad gelijkende; — phyllodium, n. lat.
Bot. bladsteelblad, bladvormige verbreeding
van den bladsteel; — phyllophágen, m. pl. loofeters, loofetende dieren, inz. eene familie der
buideldieren; — phyllorrhodomantie (spr. 1=ts)
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f. waarzeggerij uit rozebladeren, die men op vereeniging der van éen punt komende terug
doet stuk klappen; — phyllostóma, n. gekaatste of gebroken stralen ontstaat; —-dehan
pl. phyllostomáta, bladmuil, bladneus, eene physlcus, m. lat., pl. physici, natuurkundige,
soort van vleermuizen; — phylloxéra, f. (van natuuronderzoeker ; vroeger ook door de overzeros, droog) bladverdorrende wijngaardluis, heid aangestelde stads- of plattelands-geneesdie aan wijnstokken door het verdrogen der heer; — physico- mathematisch, adj. de natuurbladeren schade doet. en wiskunde tegelijk betreffende, natuurkundig
Phylon, n. gr., pl. phyla, phylen (vgl. p h y 1 e), met wiskundige berekening; — physico-medistam, geslacht, soort, familie, verwantschap, cálisch, gr.-lat. natuurkundig, met betrekking
maagschap; — phylogenie, f. ontwikkeling van op de geneeskunde; — physico-theologie, f. gr.
den stam of de geslachtafstamming; d e s c e n- natuurkundige godgeleerdheid of de leer van
d e n t i e; — phylogenétisch, adj. de af stam- God, uit de verstandelijke beschouwing der
mingsleer betreffend. 1 natuur en hare doeleinden geput; — physicoPhyma, n. gr. (phyma, eig. gewas, van phyein, theológisch, adj. daarop betrekkelijk, daartoe
voortbrengen) Med. ieder gezwel; uitwas of behoorend; het physicotheologisch
harde verhevenheid, inz. kliergezwel; — phy- bewijs voor het aanzijn van God,
mátisch, adj. gezwelachtig, gezwollen; — phy- het bewijs voor Gods bestaan, dat uit de gemation, ook phymatódes, n. klein gezwel, klein steldheid en ordening der dingen in de tegenuitwas, builtje. woordige wereld wordt genomen; — physicoPhysa of physális, f. gr. (v. physàn, blazen) therapie, f. geneeswijze door middel van opeig. ademtocht, wind; Med. blaas, blaar, water- wekking der verschillende levensverschijnselen
blaas ; — physagógum, n., pl. physagóga, midde- (ademing, spijsvertering, beweging enz.).
len tot verdrijving der winden, z. v. a. c a r- Physiogenie, z. p h y s i o g o n i e.
m i n a t i e f; — physalieten, m. pl. blaasslakPhysiognoom of physiognomist, m. gr. (van
ken, kievietseieren, eene slakversteening; — physis, natuur, en gnómón, kenner, beoordeelaar;
physalíth, of p y r o p h y s a l i t h, m. eig. eig. de natuur beoordeelend of naar de natuur
blaassteeen, eene soort van topaas, die in de oordeelend, vandaar het karakter der menschen
soldeervlam luchtblazen ontwikkelt; — physéma, naar zijne natuurlijke vorming of zijnenlichaamsn. of physésis, f. opblazing, opzetting van den bouw en inz. uit zijne gelaatstrekken beoordeebuik door winden, trommelzucht; — physè- lend) gelaatskenner, gelaatkundige; — physiogter, m. blaasbalg; ook spuitvisch, eene soort nomie, uitzicht of aanzien van een mensch en in
van walvisch; — physharmonika, f. in 1821 door ruimer beteekenis ook van een dier, eene plant,
H a n k e 1 te Weenen uitgevonden orgelachtig een plaats enz., als uitdrukking der innerlijke
speeltuig, welks tonen door middel van meta- gezondheid en welvaart; inz. gelaatstrekken,
len tongen worden voortgebracht door den gezichtsvorm, in zooverre die eene blijvende,
wind.

natuurlijke gesteldheid van den geest uitdrukt;

Physcon, Physconia, z. P h y s k o n. gelaatsuitdrukking; — physiognomiek, physiogPhysema enz., z. ond. p h y s a. nomika, liever physiognomonika of physiogPhysiáter, m. gr. (van physis, natuur, en nomonie, f. gelaatkunde, kroostkunde, verklaiátrós, arts) natuurarts, die inzonderheid op de ring der gelaatstrekken of de wetenschap om
geneeskracht der natuur vertrouwt; — physia- uit de trekken van het aangezicht tot de eigentrie, f. gr. (van physis, en iatreía, genezing) na- schappen van 's menschen geest en gemoed,
tuurgenezing, heelkracht der natuur; — phy- zijn aanleg enz. te besluiten, zooals zulks L asiatrisch, adj. zelfheelend; — physiautokratie, v a t e r heeft beproefd; — physiognómisch of
(spr. tie=tsie) f. (vgl. a u t o k r a t i e) eig. physiognomónisch, adj. gelaatkundig, op de
zelfheerschappij der natuur, geneeskracht der gelaatkunde betrekking hebbende ; — physiognatuur.
nomiseeren, (spr. s=z) zich met de gelaatkunde
Physiek, physika, f. gr. (physikë, van physis, bezighouden, den gelaatkundige spelen of uitnatuur, en dit van phyein, voortbrengen, laten hangen; — physiognosie, f. natuurkennis, natuurgroeien, telen) in 't algem. natuurkunde, natuur- onderzoek; — physiognot^pe, n. of fr. physiowetenschap; doorgaans in engeren zin weten- notype, f. werktuig tot spoedige opvatting
schap van de wetten en oorzaken der natuur- der gelaatstrekken en uitvoering van borstverschijnselen, in zooverre deze niet van or- beelden.
ganische en chemische grondkrachten afhangen, Physiogonie of physiogenie, f. gr. (van
natuurleer; — experimentale physi- physis, natuur, en genesthai, worden, ontstaan)
ca, Z. experiment; — physisch, (gr. eigenlijke geschiedenis der natuur of de leer
physikós, e, ón) physiek, adj. natuurlijk, van het ontstaan der natuur; — physiograaf, m.
zinnelijk, lichamelijk, dierlijk, uiterlijk, ook natuurbeschrijver; — physiographie, f. natuursoms aardsch (in dezen zin gewoonlijk p h y- beschrijving; — physiográphisch, adj. natuurs i e k); overeenkomstig met de natuurleer, beschrijvend; — physiokeramiek, f. (vgl. p h ydaartoe behoorende, natuurkundig (in dezen s i o g n o t y p e) kunst om medaillonportretlaatsten zin gewoonlijk p h y s i s c h) ; p h y- ten naar photographieën te vervaardigen; —
s i e k o n m o g e l ij k, wat volgens de na- physiokratie, (spr. t=is) f. natuurkracht, vertuurwetten niet uitvoerbaar is; p h y s i s c h mogen der natuur; — physiokrátisch, adj. de
b e e 1 d, het beeld, dat door werkelijke weder- natuurkracht betreffende of daarop gegrond;
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physiokratisch systeem, in de
staathuishoudkunde : leerbegrip van Dr. Quesnay
(1758) volgens welks grondbeginselen de
hoogste bloei van den landbouw de eenige bron
van den rijkdom van het volk is, welks zuivere
opbrengst dus den Staat recht geeft tot
eene enkele belasting (grondbelasting);
geen wetten en stelsels zijn noodig, men behoeft
slechts ,,1 a i s s e r faire", z. a.; het draagt
ook den naam van agricultuur- of
ec ono mis ch -s ys tee m; vgl. mere ant i e 1- systeem, dat het tegengestelde stelsel is ;- physiokráten, of ce c o n o m i s t e n,
aanhangers van dat staathuishoudkundig stelsel;
- physiokratísme, n. wijsgeerige beschouwing,
volgens welke de natuur de hoogste werkende
oorzaak is: - physioloog, m. (gr. physi-ológos)
natuur- of lichaamsonderzoeker, kenner of onderzoeker der menschelijk-dierlijke natuur; physiologie, f. eig. natuurleer (p h y s i c a), inz.
natuurleer der dieren- en plantenlichamen,
verhandeling over de ce c o n o m i e der dieren en planten, menschennatuurleer of leer
van de gesteldheid en inrichting van het mensch^lijke lichaam; ook openlegging van de
gesteldheid en inrichting der maatschappelijke
verhoudingen enz., van het burgerlijke lichaam
van een stad enz., b.v. de p h y s i o l o g i e van
A m s t e r d a m; - physiológisch, adj. tot de
physiologic behoorende ; - physionomie, f. (vgl.
n o m o s 2) leer of kennis der natuurwetten; physionomie, physionomisch, physionomist enz.,
liever physiogn-, z. ond. physiogn o o m; - physiophilos, m. natuurvriend, beminnaar der natuur ; - physiophilosoof, m. natuurwijsgeer; - physiophilosophie, f. z. v. a.
natuurphilosophie, z. ald.; - physioplastiek, f. natuurlijke vormvervaardiging;
- physioskoop, m. werktuig, waardoor levende wezens in overgroote afbeeldingen aanschouwelijk worden voorgesteld; - physiosophie,
f. natuurwijsheid; - physiosoof, m. een natuurwijze; - physioteleológisch, adj. (vgl. t e 1 e_
0 o g i e) op de doelmatige inrichting der na
tuurberustende; physioteleologische
geloof s g r o n d e n, zulke, die uit de doelmatigheid der natuur geput, dus op ervaring
gegrond zijn; - physiotype, n. gr. z. v. a. p h ys i o n' o t y p e (z. ald.).
physisch, z. ond. p h y s i e k.
Physithesieten, m. pl. gr. aanhangers van
Italus, die omtrent de op de godheid toegepaste
woorden p h y s i s en t h e s i s afwijkende
begrippen had.
Physkón, m. gr. (v. physké, onderlijf met
den dikken darm) dikbuik, dikpens; - physkonie,
of lat. physconia, f. buikopzwelling, opzetting
van het onderlijf; in 't algemeen: opzwelling

van een orgaan
Physoe 1e, f. gr. (van physa, z. ald.) z. v.
a. p n e u m a t o c è l e; - physocephálus, m.
Med. hoofdwindzucht, windhoofd; - physoceelie, f. trommelzucht, windbuikigheid; physódes, z. v. a. e m p h y s e m a; - physométra, f. Med. trommelzucht der baarmoeder; -
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physóncus, m. windgezwel, luchtgezwel; - physospásme, n. trommelzucht, door kramp van
de darmbuis veroorzaakt; - physospophie, f.
met geruisch verbonden ontlasting van winden
of van lucht; - physothórax, m. windgezwel
der longen en der borstholte.
Physostigmíne, z. v. a. e s e r i n e, z. ald.
Phytalie, f. gr. (phyíalia, van phytón, plant,
van phyein, voortbrengen, laten wassen,
groeien) planting, planttijd; - phyteuma, n.
(van phyteuein, planten) het geplante, plant; phyteumakólla, f. plantenlijm, eene gomachtige
plantenstof; - phyteusis, f, het planten, zaaien;
- phyteutérion, n. boomkweekerij ; - phytobiblia,
pl. versteende plantenbladeren of bladafdrukken; - phytobiologie, f. leer van het plantenleven; - phytochemie, f. plantenscheikunde; phytochloraínon, n. z. v. a. c h l o r o p h y l
(z. ald.); - phytogeen, phytogenium, n. het
plantentelende, plantverwekkende, plantenstof; - phytogenisch, adj. uit planten voortgebracht of verkregen; - phytogeographie, f.
planten-aardrijkskunde, wetenschap van de verspreiding der planten op aarde ; - phytogeográphisch, adj. die wetenschap betreffende of daartoe behoorende; - phytoglfphen, m. pl. steenen
met plantenafdrukken; - phytognomoniek,
phytognomonika, f. plantenkennis, wetenschap
om de planten en hare krachten naar hare uiterlijke gesteldheid te beoordeelen; - phytognosie,
f. natuurlijke geschiedenis der planten; phytograaf, m. planten- of gewassenbeschrijver;
- phytographie en phytologie, f. plantenbeschrijving, plantenleer, gewassen- of plantenkunde
(b o t a n i k a);-phytográphisch, adj. plantenbeschrijvend ; - phytolithen, m. pl. plantenversteeningen; - phytologie, f. z. p h y t o g r a p h i e;
- phytomórphen, m. pl. steenen met op
planten gelijkende teekeningen; - phytonomie,
f. leer van den plantengroei, van de wetten
van het plantenleven; - phytonymie, f. plantenbenoeming; - phytopalaeographie, f. beschrijing der voorwereldlijke planten; - phytopat o ogle, f. leer der plantenziekten; phytophaag, m. planteneter; - phytophylaclum, n.
broeikas; - phytophiline, f. zeker verdelgings-

middel voor dierlijke en plantaardige parasie-

ten; - phytophysiologie, f. plantennatuurleer; phytosaurus, m. plantenhagedis, eene uitgestorven hagedissoort; - phytotheologie, f. plan-

tengodgeleerdheid, leer van God uit de verstandelijke beschouwing der gewassen; - phytotherapie, f. plantenheelkunde; ook geneeswijze
door planten(sappen) ; - phytotomie, 1. planten
-ontledig;phy ,f.lervandstplaatsen der planten; - phytotrophie, f. planten
-voeding;phytr,f.lavendig
kunst om planten te veranderen, inz. om ze door
cultuur te veredelen; - phytotypolithen, m. pl.
plantenafdrukken op steenen; - phytozQon, n.
plantdier; - phyturgie, f. plantenteelt, kennis
der plantenkweeking; - phytürgisch, adj. daartoe behoorende.
pi, f. grieksche naam der letter p (iv, 11)
in de meetkunde (als afkorting van periphereia);
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de verhouding van den omtrek van een cirkel tot
de middellijn = 3,1415....: 1.
Piacaba, z. piassava.
pia causa, f. lat. z. causa.
piacere, it. (spr. piatsjere = lat. placére) bevallen, behagen;-- a of al piacere, of al piaciménto,
ook enkel piaciménto. (spr. piatsji-) Muz. naar
welgevallen, naar believen; z. v. a. lat. ad
libitum;- piacevole, (spr. piatsjéwwole) of piacevolménte, Muz. bevallig, aangenaam.
Piaeulum, n. lat. (van pisre, verzoenen, v. pias
vroom) zoenoffer, verzoeningsmiddel; - piaeulair, adj. verzoenbaar, ter verzoening dienende;
- piatie, (spr. t=s) f. (piatio) verzoening, zoen.
Piadeh, of naar fr. schrijfwijs piadét, f. turk.
(v. 't perz. ~h, voetganger, lakei) snelroeiend
vaartuig, gondel; turksche sloep.
pia desideria, lat. z. d e s i d e r i u m;- pia

vota, z. votum; - piae memoriae, z. memoria.
f er) fier stappen, van het
pia$eeren, fr. (pia //er)
paard gezegd, wanneer het, zonder van de
plaats te gaan, de voorschenkels zeer hoog
opheft en met kracht neerzet, terwijl het zich
door de achterbeenen in evenwicht houdt, ook de
spaansche pas geheeten.

pia /raus, z. fraus.
Plali-pasja of piri-pasja, voorstad van Constantinopel aan gene zijde der haven.
pia mater, z. ond. m a t e r.
piamente, it. Muz. vroom, godsdienstig, nederig, ootmoedig (voor te dragen).

piangere, piangendo, piangevole, piangevolmente, it. weereen, weenende, treurende ; droevig, naar.

piano, it. (= lat. pldnus, a, um, eig. vlak,
effen) Muz. zacht, zwak, stil; - chi va piano, va

sano, wie zacht gaat, gaat veilig; - pianissimo,
(spr. -niés-) zeer zacht, bij uitstek zacht of

stil; - piano, n. z. v. a. piano-forte, z. f o r t e p i a n 0; - pianf no, f. of fr. piano droit, (spr.
-droaá) eigenl. kleine piano met opwaarts staande
snaren, kortweg piano genoemd; - pianist, m. en
pianiste, f. pianospeler of -speelster.
Pianóla, f. automatische piano.
Plans, naam eereer soort van venerische ziekte,
in zuidwestelijk Afrika en op de Antillen.
Piaristen of Piáren, m. pl. leer- of schoolmonniken, eene geestelijke orde, in het begin der
17de eeuw te Rome gesticht, welker leden zich
patres scholdrum pisrum, d. i. vaders van vrome
scholen, noemen en de jeugd in de volksscholen
kosteloos onderrichten.
Piassava, piaoaba, f. van de Antillen komende,
inz. voor bezems gebruikte biessoort; ook voor
bezems, borstels enz. aangewende vezelstof van
eene zuidamerik. palmsoort (Attaléa /uni/era,
Mart.).
Pissten, m. pl. oude familie van poolsche
koningen, afstammelingen van P i a s t, die in
de 9de eeuw uit een lagen stand tot hertog van
Polen verheven werd; zijne nakomelingen regeerden tot 1370.
Piáster, m. (it. gidstra, d. i. eig. metaalplaat;
mid. lat. plastra) voormalige rekenmunt in ver-.
schillende landen en van verschillende waaide,
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b. v. in Italië = 2 gld. 12 tot 2 gld. 32 ct. ; in
Spanje = 2 gld. 52 tot 2 gld. 64 ct. ; in Turkije
aanvankelijk meer dan 1 gld. 80 ct., thans 11
ct. ; vgl. g e r s j ; - piastrino, m. vroegere zilveren
rekenmunt in Toscane, ongeveer 60 ct. courant.
Natie, z. ond. piaculum.
Pidtta, f. it. (van piano, plat, vlak, verwant
met het gr. platys, plt, breed) plat vaartuig, zonder masten en zeilen, op de reeden tot het lichten
van groote schepen gebruikelijk; - piátto, m. pl.
piátti (eig. tafelbord) bekkens, in gebruik bij de
janitsarenmuziek.
Planter, z. v. a. peauter, z. a.
Piazza, f. it. (spr. piáfza; provenc. plassa,
van 't lat. platëa, platèa, straat, breede plaats,
gr. plateia, straat, v. platys, plat, breed; vgl.
p l a c e en ons plaats) openbare plaats, markt
marktplaats in Italië; breede straat. -plats,
Pibroch, m. eng. (spr. pibbrok; v. 't gael.
piobaireachd, muziekstuk op den doedelzak, v.
piobai-r, doedelzakspeler, v. piob, doedelzak)
strijdzang, krijgsmuziek der Bergschotten op
den doedelzak.
Pie, m. fr. z. v. a. p i c o; ook eene el, lengte
verscheiden plaatsen in het Oosten; z.-matop
p i k.
pica, f. (v. 't lat. pica, ekster) Med. belustheid
der zwangere vrouwen naar dingen, die men
anders niet eet (naar de wijze der eksters), gelust.
Picadil, n. fr. (spr. pikadiel) geel of donker
-groen
glas.
Picadór, m. sp. eig. steker (van picar, steken)
met eene lans gewapende kampvechter te paard
bij de stierengevechten in Spanje; - picade, f.
het hakken van een weg door een maagdelijk
woud.
Pical, m. rekenmunt op de kust van Koromandel, ongeveer 9 ct. courant.
picant, z. piquant, ond. piqueeren;
- pieanterie, z. p i c o t e r i e, ond. p i c o t e eren;-picarden, z. adamianen.
Piearo, m. sp. (oud-it. piccaro) spitsboef,
schurk, schelm; vandaar p i c a r i s c.h e r om a n, schelmen- of bedelaarsroman, gelijk de
Spanjaarden Mendoza en Quevedo die leverden,
in vele talen, ook in de onze, vertaald en nagevolgd (in 't fr. Gil Bias, dui. Simplicissimus,
bij ons Vermakelijke avonturier).
Picátie, (spr. t=s) f. en picátum, n. lat. (van
picare, met pik of pek, pix, bestrijken) pekpleister.
Piceánte, m. it. (eig. scherp, stekend, van
piccare, steken; vgl. p i q u a n t) ital. wijn uit
de omstreken van Pavia.
Piccolétto of piecolét, m. ital. wijn uit Friuli
en de omstreken van Gvrz.
piccolo, piccolíno, it. (van picco, sp. pico,
spits, punt) klein; vandaar piccolo-fluit, kleine
dwarsfluit van helderen toon; - piccolo, ook
piecf olo, m. oude rekenmunt, te Venetië =
1,5 cent, op Sicilië iets meer dan % cent; ook:
kleine kelner of bediende.
picéus, a, um, lat. Bot. pikzwart.
Piehaninny, n. amer. eng. neger- of mulattenkind.
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Piehi of pilo, nw. gr. (pëchè, spr. pichi, v. 1
't oud-gr. pechys, elleboog) grieksche el, sedert
1836 = 1 meter = 1,543 oude zoogenaamde
kleine piki (of e n d a s e h) = 1,495 oude
zoogenaamde groote piki.
Pichnamaz, m. pl. geestelijken bij de Perzen,
ongeveer wat de i m a m s bij de Turken zijn.
Picholines, pl. fr. (spr. pisjolien') olijven van
de kleinste soort, ook ingemaakte olijven.
Pickles, pl. eng. (spr. pikkels; v. pickle =
pekel) in azijn ingemaakte, sterk gekruide plantenspijzen.
Picknik of piekenik, (fr. piqueníque) z. p i k en i e k.
Pickpocket, m. eng. (v. pick, plukken, bestelen en pocket, zak) zakkenroller.
Pickwick, eng. soort hoed, jas of stok, in verband met den persoon uit Dickens's werk Pickwick.
Pico, m. sp. (it. picco, fr. pie, vgl. piccolo) eig.
spits; hooge, spitse berg, p i e k.
Pieol, z. p i k o 1; — picoleto, z. p i c c o — picotage, z. oud. p i c o t e e r e n.
Picóte of picótte, f. (waarsch. van 't fr.
picoter, z. p i c o t e e r e n) anjelier met éenkleurige zachte zijstrepen aan den rand der bladeren,
op een witten of gelen grond. Bestaan deze zijstrepen niet uit eene enkelvoudige, maar uit
verschillende kleuren, dan heet de bloem een
picot - b i z a r d.
picoteeren, fr. (picoter, van piquer, z. p i q u e er e n) steken, prikken; plagen, beethebben;
door middel van het p i c o t e e r ij z e r in de
houten platen voor de katoendrukkerij stiften
zetten, om daarmede fijne punten op te drukken; — picotage, f. (spr. pikotaazj') uit enkel fijne
punten bestaande grond van een teekenmodel; —
picoterie, f. (niet, gelijk men doorgaans hoort,
p i c a n t e r i e) stekelachtige rede, hekeling,
plagerij, twist om kleinigheden; — picots, pl.
(spr. pikó) fijne punten, puntjes, tandjes aan
kantwerk; smalle garenkant.
Picotin, m. fr. (spr. —ten; eig. verklw. van
picot, boomstomp; punthamer, v. picoter, prikken, steken, z. p i c o t e e r e n) maatje, fransche maat haver, hoeveelheid haver, die men
het paard doorgaans op eenmaal geeft.
Picrine, picrinezuur, z. p i k r—.
Picro-, z. p i k r o—.
Pictographie, f. lat.-gr. (v. 't lat. pietus, geschilderd, v. pingére, schilderen, en graphein,
schrijven) schrijfschilderkunst, kunst om ieder
handschrift en eiken afdruk sneller dan door de
boekdrukkunst te vermeerderen; kunst om te
drukken zonder telkens zwart op te dragen; —
pictomaan, m. schildervriend zonder talent,
schilderijengek; — pictomanie, f. overdreven
zucht voor schilderijen; — pictura, f. schilderkunst; schilderwerk.
Picas, m. lat. (eig. specht, die bij de Ouden
als een voorspellende vogel gold) oud-ital. profetische boschgod, zoon van S a t u r n u s, vader van Faunus, die door C i r c e, wier liefde
hij versmaad had, in eenen specht werd veranderd.

--
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pidjitten, ind-holl. masseeren, wrijven, knijpen;

— pid jitster, f. vrouw, die knijpende en wrijvende
masseert.
Pie, eng. (spr. pai) 1) pastei; 2) ook pice,
voor-indische kopermunt = 1 /12 anna = 1/192
comp. ropij = iets meer dan 1 /2 cent.
Pié, m. sp. (fr. pied, van 't lat. pes) voet; voet
als lengtemaat, voor 1852 de grondslag van de
sp. lengtematen (van 12 pulgada's, elk van 12
linea's, die elk 12 punto's hadden) = 0,279 M.
Pièce, f. fr. (spr. piè'ss' = it. pezza, pezzo,
provenc. peza, pessa, mid. lat. pecia, pechia,
petia, petium, v. eelt. oorspr.; wallach. peth, m.
ding, iets, deel, armor. pez, pech, m. stuk, deel,
gael. pins, m. stuk, lap) stuk, geldstuk; stuk
geschut; tooneelstuk; muziekstuk, nummer van
een concertprogramma; klein geschrift, los blad,
vlugschrift; gerechtelijk bewijsstuk; kamertje,
kabinet, vertrek, b. v. eene woning van 12
pièces, van 12 vertrekken; — pièce à tiroir, (spr.
—tiroár) eig. schuifladestuk, onsamenhangend
tooneelstuk, waarin men meer (Ie uitwerking van
enkele tooneelen, dan de eenheid der handeling
op het oog heeft gehad; vgl. c o m e d i e; —
piècette, f. fr. (verklw. van pièce; sp. peseta,
z. and.) oude spaansche zilvermunt = 2 realen of
ruim 48 cents.
pied, m. fr. (spr. pjé; van 't lat. pes) voet; ook
grondslag van de oude fr. lengtemaat (pied du
roi, spr. —roá, koninklijke voet) = 0,325 M.; —
el pied, te voet; — pied à terre,rm. optrek, optrekje,
klein verblijf, kleine woning, die men ergens
heeft, om er nu en dan kort te vertoeven; —
pieds-courts, pl. (spr. pjé-koer) fransche fluweelachtige meubelstoffen; — piedestál, n. fr., pédestal (d. i. pied-estal, van pied en éstaler, etaler,
s t e 11 e n; vgl. eta 1 e e r e n; it. piedestállo)
voetstuk, voetgestel van eene zuil, van een
standbeeld.
Piéde, m. it. oude ital. voet, in Sardinië
(p. liprando) = 0,514 M. ; te Milaan = 0,435
M. ; te Venetië = 0,348 M. ; te Rome = 0,298 M.
Piek, z. p i c o; — piek, f. fr.( pique, sp, en
port. pica, it. pitta; vgl. p i q u e e r e n) spies,
lans met een langen steel of schaft; — piekenier,
m. (fr piquier) spies- of lansdrager.
piekeren, ind. holl. peinzen, tobben.
piéno, it. (= lat. plenus, a, um) Muz. vol, volstemmig; — pieno organo, met volle werk; — con
suonopieno,metvollentoon;— coropieno,volkoor.
Pier, m. eng. op pijlers rustende havendam,
steiger, havenhoofd; — pierhead, n. (spr. —hed)
einde, kop van den havendam.
Pieríden, f. pl. gr. (Pierides) benaming der
M u z e n (z. and.), als dochters van P i é r o s, of
naar den haar gewijden berg P i e r o s in Thracië.
Piéro, m. it. naam (= fr. Pierre), z. v. a. P i et e r; op het it. tooneel: rol van den onnoozelen
bediende (vgl. p i e r r o t).
Pierrier, m. fr. (spr. pjérpé; van pierre, steen)
Mil. steenstuk, klein kanon op de galeien enz.,
om steenera te werpen.
Pierrot, m. fr. (spr. pjèrró; verklw. van Pierre,
Pieter) eig. Pietje; onnoozele, altijd gefopte,
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vaak afgeroste hansworst van 't fransche tooneel
(vgl. harle kij n).
Piéstrum, n. gr. (piéstron) werktuig om de
hoofdbeenderen eener doode vrucht te ver
-brijzeln.
Piëteit, f. lat. (piètas, van pius, a, um, vroom,
nauwgezet, plichtmatig) vroomheid, godzaligheid; ook kinderlijke liefde, liefdevol aandenken,
dankbare liefde en onderdanigheid jegens ouders,
weldoeners, meerderen enz., inz. overledene;
ital. pietá, ook voorstelling van het lijk van
Jezus, dat, van 't kruis genomen, op den schoot
der moeder rust en door haar beweend wordt;
- piété, f. fr. z. v. a. p i ë t e i t; - mont (spr.
mon) de piéte, lombard, lommérd; - pietist, m.
nw. lat. (pietísta) fijnvrome, fijnman, schijn
kwezel; in de luthersche en gereform. kerk-heilg
(sedert S p e n e r 1670) eene secte, die bijzondere
samenkomsten tot oefeningen der vroomheid
houdt; pilaarbijter, bidbroer; - piëtisterij, f. of
piëtisme, n. fijnvroomheid, kwezelarij, wonderbekeeringsgeloof, neiging om den godsdienstzin
door het gevoel op te vatten, als ook de zucht
tot bijzondere, geheime vroomheids-oefeningen;
ziekelijke godsdienstinrichting, aan welke de
menschelijke natuur als geheel verdorven en al
het door menschen verricht wordende goede als
een werk van onmiddellijke goddelijke genade
verschijnt; - piëtistisch, adj. fijnroom, kwezelachtig; - pietóso, (spr. s=z) it. Muz. vroom,
statig, plechtig, medelijden opwekkend; piéns, adj. (fr. pieux, lat. pius) vroom enz., z.
Pius.
Pieter, Peter, m. (v. 't gr. Petros, steen, rots)
mansn.: rotsman, onwankelbare, bestendige;
verklw. Piet, Pietje ; - Pietje, ook naam eener
voorm. nederl. zilvermunt, (eigenlijk uit P o i t 0 u, m.lat. pitta) een zevend'halfje = 32 1 / 2
cent; z. ook p i t i s; - Pieter-Simonswijn, soort
van sp. wijn, uit druiven van den Rijn bereid
die een Hollander, Pieter S i m o n s z,
naar Spanje bracht, sp. Pedro Ximenez; - Petronella, gem. Pieternel, vr. naam: de rotsvaste,
bestendige; - Petrowitseh, russ. z. v. a. Peters
zoon; - pieterman, m. zekere soort van zeevisch
(Trachinus draco); barg. gulden.
Piéton, m. fr. (spr. p jetón ; voor piedon, it.
pedone, van 't fr. pied, lat. pes, genit. pedes,
voet) voetganger.
pietoso, p i ë u s, z. ond. piëteit.
Piezometer, m. gr. (van piédzein, drukken)
drukmeter, werktuig tot meting van de samen
vloeistoffen; - piëzoélektriei--drukbaheivn
teit, f. door drukking opgewekte elektriciteit.
-; pi f aro,
Piflero, m. en piffera, f. it. (spr. piet-;
ook pi /ara,
ara, v. het duitsch pleiter, fluitspeler)
fluit, dwarsfluit, ook dwarsfluitspeler; orgelregister; - pifferino, m. dwarsfluitje ; - pifferari,
pl. pijpers, lieden met fluit en doedelzak.
Pig, n. eng. big, varken; ook blok ruw ijzer.
Pigeon, n. fr. (spr. pízjón, oudfr. pipion,
proveng. pijon, it. piccione, V. 't lat. pipio, jonge,
piepende vogel, duifje enz., v. pipire, piepen)
duif; soort van lijnen appel; ook soort van
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franschpapier;z.00kgorge de pigeon;pigeonnet, m. fr. (pi. jone) druivenappel; - pigeonnier, m. (spr. pizjonnjé) duivenslag, duivenhok.
Pigmeén, z. p y g m w ë n.
Pigment, n. lat. (pigméntum, v. pingére, schilderen, malen) verfstof, verf; kleur, blanketsel,
bestrijksel; Phys. kleurstof in de verschill. din.
v. h. mensch. lichaam ; a d j e c t i e v e pigm e n t e n, verfstoffen, die, om op doek te hechten, een bijtmiddel noodig hebben; s u b s t a nt i e v e pigmenten, zulke, die onmiddellijk
op het doek hechten; - pigméntum indicum, n.
z. V. a. i n d i g 0; pigmenium nigrum, n. oogzwart, aan de binnenvlakte van het adervlies van
het oog; - .pigmenteeren, nw. lat. verven, blanketten; - pigment-druk, m. een photogr. procedé,
kooldruk; pigment- papier, n. daarbij gebruikt
papier.
Pignóle, f. it. (pignolo, m. spr. pienj-) z. v. a.
pinie, z. piniën.
pignus, n. pl. pignora, lat. pand, onderpand;
pandverdrag, pandrecht; - pignus imperli, rijks of regeeringsonderpand; - pignoreeren. (lat. pignorari of pignerari) verpanden, iets tot pand
nemen of geven; - pignoràtie, (spr. t=ts) f.
(pignoratio) verpanding; - bona pignoratitia, z.
ond. b o n. u 5; - pignoratief, adj. nw. lat. pandsgewijs; - pignorátor, m. lat. pandnemer.
pigramente, it. Muz. lauw, koel, traag; - (con)
pigrizia, (met) lauwheid, koelheid, traagheid.
pils manbus, z. ond. p i u s.
Pijp, f. (sp. en port. pips, it. pippa, wegens
de buisvormige gedaante) lang, smal vat ter ver
wijn en olie, inz. in Spanje en Por--zendigva
tugal; maat voor natte waren; - pipe (spr. paip)
in Engeland (ook b u t t geheeten) = 579,491
L. (vgl. t u n); voormalige maat voor natte
waren in Spanje = ongeveer 434 L., in Portugal
= 502 L., op Madera = 416 L. ; - pjjpegaal, f.
vlaamsch: kruiwagen; in het Friesch: pijpenmand; - pjjphout, n. in den houthandel: eiken
staafhout of duighout ter vervaardiging van
pijpen en andere vaten.
Pik, m. turk. piki, nw. gr. ei, een tot 1871 in
Turkije en nog thans in Griekenland gebruikte
lengtemaat; vgl. h i c k i, e n d á s e h en halebi; - z. ook ond. piqueeren.
pikant, z. piquant ond. piqueeren;
- pikanterie, z. picoterie en piquanterie.
Pikbiende, f. is een andere naam voor u r a a npekerts, z. a.
Pikeniek, m. (fr. piquenique) gemeenschap
maaltijd in de openlucht, waartoe ieder-pelijk
deelnemer bijdraagt, een botje-bij-botje.
Pikt, z. piquet, ond. piqueeren.
Pikol, pikoel, n. maleisch (van pikoel, dragen;
last) handelsgewicht in Achter-Indië, Ned. 0.
Indië enz. = 100 kat t i ' s = 60,5 tot 61,5
kilo, in Ned. Ind. 125 oude amst. ponden =
61,7 kilo ; vgl. ook t a n.
Piko(e)lan, mal. juk van bamboes; - pikoelen, - dragen (aan een juk); - pikoelpaard,
lastpaard.
-
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Pikrine, f. gr. (v. pikr6s, a, on, bitter) eigenaardige bittere stof uit de Digitalispurpurea, z.v:
a. dig ita lin e; - pikrinezour,n. ook pikrinesalpeterzuor, nitrophenylzuor, n. koolstofstikstofzuur, bitterzuur, eenegelebladerige,kristallijne, licht ontplofbare stof, die in de ververij,
maar vooral als explosiefstof wordt gebruikt;
vgl. t r i nit r 0 p hen 0 1 k a lip i k r a at; pikroeholisch, adj. gr. (v. pikr6s, bitter, en choMs,
gal)bittergallig,opvliegend, driftig; -pikroeholos,
In. een galzuchtige;- pikroglyeion, n. (vanglykYs,
zoet) bitterzoet, eene eigen stof van den bitterzoetstengel (Solanum dulcamara); - pikroliehenine, f. korstmosbitter, een uit de Variolar~a amasa
door verdampen van het alcoholische aftreksel
der gepnlveriseerde korstmossenverkregen stof;
- pikrolith, m. bittersteen, eene variatie van den
s e r pen t ij n; - pikromeli of plkromel, n. bitterstof, galstof, eene bijzondere stof in de ossegal; - pikrotoxine, f. (vgl. to x i cum) bittergift,
een eigenaardig basisch plantenvormend deel
in de kokkelskorrels (van Menispermum cocculus).
Pikul, z. p i k 0 1.
pila, f. lat. bal, speelbal; Med. bal of bundel
van pluksel; - pilae marinae, pl. in de Middellandsche zee: door de golven samengerolde ballen uit de vezelsder gestorvenPosidon~aocean~ca,
een zeegewas.
Pilaar, m, (v. 't lat. pila, sp, pilar) pijler,
steunzuil; - pilaar-dollar, m. spaansche do II a r; in onze Westindische kolonien vastgesteld
op 2 gl. 50 ct.; - piIade, f. pl. piIaden, nw. lat.
houten pijlersin 't midden der rijbaan, om welke
men paarden aan de Ion g e of lange leireep
laat rondloopen; - pilaster, m. (fr. pilastre, sp.
pilastra) vierkante pilaar, kantige of hoekige
zuiI.
Piliitus, lat. (van pilum, werpspies) fro Pilatre,
mansn.: de met eene werpspies gewapende,
krijgshaftige.
Pilau of pilaw, n. perz. en turk. (perz. pildw)
rijstmoes, eene geliefde spijs der Turken en
andere Oosterlingen, rijst in vleeschnat gekookt,
waarover gesmolten boter wordt gegoten.
Pilchard of pileher, m. eng. (spr. piltsjerd,
piltsjer) op den haring gelijkende visch, die inz,
aan de zuidkust van Engeland gevangen en even
als de haring toebereid wordt (Clupea jinta of
pilchardus).
Pile, f. suiker, in den vorm van onregelmatige
stukken in den handel gebracht.
pileus, adj. lat. (pilOsus, a, um, V. pilus,
haar) behaard, harig; - pilositeit, f. nw. lat.
harigheid, ruigheid.
pileus, m. lat. hoed (in de Med. en Bot.); pileata major, f. (van 't lat. pileatus, a, um, met
eenen hoed voorzien) Muz. eene 8 tot 16 voetsorgelstem;- pil. minor, zulk eene van 4 voet.
pilleeren, fro (piller, spr. pi-lj-, V. 't late pilare,
expilare enz.) plunderen, rooven; - pillerie, f.
(spr. pi-li'rie) plundering, berooving, afpersing.
Pillory, n. eng. (spr. pilleri; mid. lat. pilorium,
van het lat. pila, pilaar) in Engeland: kaak,
schandpaal, halsijzer; - fro pilori, m, in Zwitser-
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land: schandsteen; - pilloreeren, (eng. topillo'ry,
fro pilorier) aan de kaak stellen.
pillow, n. eng. hoofdkussen, peluw; - pillows,
pI. (doorgaans gehoord als p i I 0) geschoren stof
van half linnen en half katoen.
Plleot, m. (fr. pilote, it. piloto, pilota, waarschijnlijk van germaanschen oorsprong; vgl. het
nederl. p e i len, de diepte meten, en I 0 0 d,
peillood) stuurman, loods, loodsman, wiens taak
het is om door zijne kennis van de havens en de
naburige wateren den uit- en binnenloopenden
schepen den weg te wijzen; N. II. kleine visch,
die den haai vergezeIt en hem naar zijnen buit
schijnt te geleiden (Centronntus of Naucrates
ductor); - piloteeren, fr. (piloter) loodsen,schepen
over en door gevaarlijke plaatsen te brengen;
Arch. heien, palen inslaan; - pilot,age, f. (spr,
-taazj') stuurmanskunst, loodsgeld, loodsloon;
Arch. paalwerk, inheien der palen, b. V. voor de
fundamenten van eenen waterbouw; - pilotiden,
pI. de a b s t rae ten of a b reg es in een orgel,
smalle latjes, die aan de klavieren van het orgel
vastgehaakt zijn en naar de welbordenen windladen loopen, om bij het nederdrukken der toetsen de can c e I - v e n til e n te openen.
Pilositeit, Z. ond. pi] e u S.
pilula, f., pl. pil1'llae, lat. verklw. van pila,
Z. ald.) pillen, balletjes; - pilulae Blaudii, lat.
Med. Blaudsche pillen, staalpillen; - pil. Blancardi, Blancardsche pillen, staalpillen; - pile
suljlitis chinini, kininepillen.
Pilum, n. lat. werpspies van het oudromeinsche voetvolk.
Pimelith, m. gr. (onjuist gevormd van pimele,
vet, en lithos, steen) vetsteen, groene chrysoprasaarde, nit nikkel, kiezelaarde enz. bestaande
steensoort; - pimelorrhrea, f. Med. ziekelijke
vetafgang.
Plment, n. fr. (spr. pimienta, peper; mid. lat.
pigmentum, kruiderij, kruidenwijn, lat. verfstof,
kruidensap, en vandaar iets specerijachtigs of
geurigs; vgl. pig men t) jamalca-peper, wonderpeper, specerijmengsel, onrijp gedroogde,
zwartbruine en kruidige bezien van de Myrtus
pimenta in Voor-Indie: - pimentolie, f. eene
daaruit bereide retherische olie.
Pimpeltje, n. Mar. maatje drank; vandaar
pimpelen, met kleine teugjes drinken, pooien.
Pimpernel, z. p imp i nell e.
Pimpernoot, f. (van 't hoogd. pimpeln, klapperen) eig. klappernoot, Z. V. a. pis t a c h e
(z. ald.).
Plmplnelle, f. (nw. lat. pimpinella, mid. lat.
bipinnella., bedorven uit bipinnula, d. i. dubbel

gevederd; doorgaans ook pimpernel, fr. pimprenelle) als geneesmiddel gebruikte plant met
eenen wortel van scherp brandenden smaak
(b eve r n e 1); ook eene soort van kelkbloem,
een goedvoederkruid; - de pimpinelroos, pimpernelroos, soort van laagwassende rozen; - pimpinellijolius, a, um, lat. Bot. pimpernelbladerig.
Pimplelden, f. pl. gr. naam der Muzen, naar
de geheiligde bron en bergstad Pi m p l a of
P imp lei a, in 't macedonisch landschap
Pieria.
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Pinhoén-olie, f. port. sterk buikzuiverende
Pinákel, n. siertorentje aan got. gebouwen
olie uit Brazilië, waarsch. uit .de vruchtpitten
en meubels.
Pinakotheek, f. gr. (v. pínax, m. tafel, Cafe- der Jatröpha multi/ida.
Linie, f., pl. p i n i ë n, z. ald.
reel) verzameling van schilderijen, platen, beelPiniek, pinika, f. gr. (v. pinein, drinken) drinkden enz., kunstkabinet, museum, inz. de aldus
leer, leer van het drinken; - pinisch, adj. tot de
geheeten kunstverzameling te Munchen.
Pinang, maleisch, z. v. a. a r e k a (z. ald.). drinkleer behoorende (iron. gevormde woorden).
Piniën, pingelen, pl. (fr. pignons, spr. pi-nib';
Pinas, n. oostind. stof uit boombast of uit de
vezels der ananas-bladeren (zie ook 't volgende van 't lat. nux pinéa, v. pinus, pijnboom) zoete
noten van den piniepijnboom (Pinus pinea) in
woord).
Pinásse of pinás, f. fr. (sp. pinaza, it. pinassa, Z. Europa, die in smaak en grootte op amandelen
pínazza, eng. pinnace; V. 't lat. pinus, fr. pin, gelijken; - piniblen of pineólen, de vruchtkernen
pijnboom, schip van dennenhout) soort van der piniën, pine-noten; - pinine, f. nw. lat. dens 1 o e p (z. ald.) met tenminste 6 riemen; kleine nenhars; - pinine-zuur, n. dennenharszuur, een
galei, volgens van Lennep's Zeemans-Woorden- bestanddeel van 't k o 1 o p h o n i u m.
Pink, f. (eng. pink, fr. pinque) plat, groot
boek ook lang, smal jacht of postschip (k o r v e t), met plat achterdeel en riemen; voorts . vrachtschip, met lang en hoog achterdeel; in
klein tweemastvaartuig, ongeveer als een schoo- de Oostzee een driemaster met razeilen, die van
onderen tamelijk scheef gebouwd en van achner betakeld, spiegelschip.
Pináster, m. lat. (v. pinus, pijnboom) denne- teren hoog is; vroeger russ. oorlogsschip met
1.8 tot 24 zesponders, algemeene naam der
boom of pijnboom.
Pinch, fr. (spr. pensé; van pincer, knijpen) visschersvaartuigen aan de nederlandsche kusMuz. met de vingers geknipt (op snaarinstru- ten; ook jonge koe.
menten); - pince-nez, m. (spr. pe's'né) knijpbril;
Pink-colour, eng. lichtroode kleurstof uit tin- pineétte, f. fr. (spr. pensétt) haartang, nijpertje, en chroomoxyde; minerallak.
Pinkops, f. bij wevers : overgebleven katoen,
kleine tang der chirurgen.
dat niet verwerkt kan worden; poetskatoen;
Pineérna, m. lat. schenker.
Pinchbeck, n. eng. (spr. pintssj-) metaal, dat vgl. p i n c o p s.
Pinkpillen, pl. een geheimmiddel, naar het
het goud nabootst, geelkoper, p i n s b e k, een
gemengd metaal, gelijkende op het prins- heet, o. a. tegen bloedarmoede, naar den uitmetaal, s i m i 1 o r enz., uit koper, tin en ijzer vinder, Pink, geheeten.
Pinkster, pinksteren, n. (van 't gr. pentécosté,
bestaande, en zoo geheeten naar den uitvinder
P i n e h b e c k, een eng. werktuigkundige uit de stil. hémera; d. i. de vijftigste dag, n.l. na Paschen) bij de oude Hebroeën het feest van den
18de eeuw.
Pincher, m. eng. (spr. pintsjer; van to pinch, oogst; bij de Christenen het feest der uitstorting
knijpen) soort van eng. honden met scherp gebit. van den H. Geest.
Pinkzout, n. (van eng. pink, lichtrood) amPincops, pl. eng. op de klossen der spinmachine
monium-tinchloride, een in katoendrukkerijen
opgewonden katoenen garen, z. p i n k o p s.
Pindarees, m. pl. eng. (spr. pinderies) vrij- als bijtmiddel gebruikt kristallijn poeder.
Pinnace, eng. (spr. pinnees) z. v. a. p i n a s buiters, naam der rooverbenden te paard in
Britsch-Indië, welke in 1816 overwonnen en s e, p i n a s.
Pinnacidiën, pl. vizieren of kijkgaten op de
verstrooid zijn.
pindárisch, adj. in den smaak van P i n d á - lineaal van eene meettafel.
Pinnánt, penánt, m. muurstijl, tusschenmuur.
r u s, een uitstekend gr. lierdichter (gest. 441
pinnatus, a, um, lat. Bot. gevind; — pinnavoor Chr.); hoogdravend, gezwollen; - pindarísme, n. navolging van den pindarischen ti/ides, Bot. vinspletig of vindeelig.
Pinnieten, m. pl. versteeningen eener soort van
stijl; - pindariseeren, (spr. s=z) bloemrijk, opgesmukt spreken, verheven, dichterlijke uitdruk- lange spitse schelpdieren.
Pinnipéden, pl. lat. (van pinna, vin, en pes,
kingen gebruiken.
Pindus, m. gr. (Píndos) een Muzenberg, de voet) vinvoeters, vindieren.
Pinoline, f. harsolie om te branden.
aan Apollo en de Muzen geheiligde berg in
Griekenland (tegenwoordig M e z z o v o).
Pinsbek, z. pin c h b e c k.
Pint, f. (fr. pinte; sp. en port. pinta, eng.
Pinée, f. fr. eerste en beste soort stokvisch.
pint, teeken; vochtmaat) oude nederl. vochtPineolen, pingelen, z. ond. p i n i ë n.
Piney-talk, f. (eng. piney-tallow) witgeel, aan- maat, 1 /2 m e n g e 1 of 1/¢ stoop; ook eng.
genaam riekend plantenvet, van Vateria indica. (spr. pint) Engelsche maat voor droge en natte
waren = 0,568 liter (vgl. q u a r t e r en t u n);
Ping-pong, n. kamer-, tafeltennisspel.
pingue remedium, n. lat. (v. pinguis, pingue, -- pinta, f. it. voormalige vochtmaat in Italië; vet), z. ond. r e m e d i u m; - pinguior emtor, m. pirate, f. fr. (spr. pent') vroegere vochtmaat in
een vetter, d. i. een beter kooper; - pinguecula, f. Frankrijk = 0,931 L., de thans nog in den grootnw. lat. Med. vetvlies in het oog; - pinguin, f. 1 landel gebr. p i n t e = 0,951 L. ; kroeg, knip.
Pintádos, m. pl. sp. (pintado, geschilderd, van
N. H. vetgans, een zwemvogel op het zuidelijk
halfrond tusschen 300 en 75° Z.Br. ; - pingulet, n. pintar, schilderen) geschilderde of gedrukte kavetsteen, een niet-kristallijn, uit kiezelzuur, ijzer- toenen of linnen stoffen.
oxyde, ijzeroxydul en water bestaand mineraal. , Pinte, z. p i n t.
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piraxit, lat. (van pingére, schilderen), afgek. (ital. p:ccare) Muz. op éenen streek met den
pinx., hij heeft het geschilderd (op schilderijen strijkstok vele op elkander volgende noten
zeer

bij den naam van den schilder).
Piómbi, m. pl. it. (van den sing. piombo =
lat. plumbum, lood) loodstukken; boden daken,
b. v. aan de voorm. kerkers in Venetië; — a piombins, ital. met klossen (van kantwerk gezegd).
Pion, m. fr. (spr. pion; eig. voetganger, provenc. peon, pezon, it. pedone, v. 't lat. pes, gehit.
pedis, voet, fr. pied) looper of boer in het
schaakspel; schijf op het dambord; — pionnier,
m. oorspr. voetsoldaat; schansgraver; wegbaner; — pioneers, m. pl. eng. (spr. paioníérs)
schansgravers of wegbaners, in N. Amerika
de eerste kolonisten in een nog onbebouwd gebied, die voor de later komenden als 't ware den
weg banen ; — pionneeren, fr. in het schaakspel:
boeren nemen; ook schansen opwerpen; den
weg banen.
Piot, m. drinkeboer; bij de militairen: infanterist.
Pipa, f. (inheemsche naam) surinaamsche
schildpad; z. ook p ij p.
Pipála, f. oostind. (pipal, m.) heilige vijgeboom (Ficus religiósa) in Indië, ook (aswáttha)
geheeten, en de vrucht daarvan.
Pipe, z. p ij p; — pipe-line (spr. paiplaine), eng.
buizenleiding, waarin de petroleum uit de bronnen gepompt wordt; — pipétte, f. fr. pijpje;
eene in 't midden tot eene bol uitgeblazen glazen
buisje om vloeistoffen, die op andere drijven,
op te zuigen en weg te nemen; proefglaasje,
trechtertje, p i p e t; steekheveltje of kleine wijnkooperspomp.
Piper, n. lat. peper; — p. album, witte peper; —
p. cethiopicum, a thiopische peper;—p. jamaicense,
Jamaica-peper; — p. longcm, lange peper;— p. nigrum, zwarte peper; — piperine, f. nw. lat. (van
't lat. piper, peper) peperstof, eene bijzondere

kort afstooten; — piquant of pikant, adj. stekend,
prikkend, bijtend. prikkelend, scherp, puntig,
stekelig, treffend, raak; p i q u a n t e s a u s,
I scherpe saus; — piquanterie, f. z. p i c o t e r i e;
ook wel voor beroeps -, ambachtsjaloezie, broodnijd, wangunst (de fransche taal heeft het woord
niet); — pique, f. (spr. piek') heimelijke haat,
bedekte nijd; e e n e pique (een pik) o p
iemand hebben, het op iemand gemunt
hebben, hem niet genegen zijnenz.;ookvoorspies,
z. p i e k; in het kaartspel: de kleur, waarvan het
teeken het ijzer eener piek is, schoppen; — piquemadrille of -medrille, n. soort piketspel; — piqué,
n. (spr. piké) katoenen stof, waarvan het weefsel gestikt schijnt te zijn, voor vesten enz., met
ingeweven patronen, fr. colon piqué, eig. q u i 1t i n g genoemd; — adj. gestikt, gestoken; —
piquet, n. (spr. pikét) Mil. veldwacht, legerwacht,
troep soldaten, die steeds marschvaardig is; ook
kleine afdeeling om de veldwachten te steunen,
of om den vijand gade te slaan en eene onverhoedsche overrompeling te voorkomen; — bekend
kaartspel tusschen twee personen met 32 kaarten;
ook eene voorm. fr. inhoudsmaat, ongeveer =
9 liter; — brandpiquet, brandwacht der soldaten;
— piquétten, pikétten, het genoemde kaartspel
spelen; — piquétte, f. slappe, zure wijn in den
franschen handel, wijn van de tweede persing;
— piqueur, m. jager te paard; jachtknecht
bij de p a r f o r c e - jacht; ook voorrijder;
berijder, paarden-africhter, paarden d r e s`s e e rd e r; ook wel iron. meisjesjager, liefhebber van
vrouwen enz. ; — piqure (spr. kuur'), f. in den
handel in ruwe huiden: wormstekigheid; al naar
den graad onderscheidt men: eerste, tweede,
derde p i q u r e.
Piquenique, z. p i k e n i e k.

zwarte peper; — piperínen, f. p1. pepermuntblaadjes of -koekjes; — piperíno, m. it. z. v. a.
p e p e r i n o (z. ald.); — piperítis, f. lat. p e p e rk r u i d.
Piperie, f. fr. (van piper, d.i. eig. vogels met
de lokfluit lokken, een klanknabootsend woord
= p i e p e n) bedriegerij in het spel; — pipeur,
m. vaisch speler.
Pipette, z. onder p i p e.
P
Pipeur, z. ond. p i p e r i e.
pot, m. fr. (spr. pipo) fust te Bordeaux, inz.
voor honig.
i ping,
in m. (fr. pepin, eng. pippin,
pl1e lin g^ p ip
v. pip, punt, plekje, wegens de gevlekte schil)
zeer kruidige appel, inz. in Engeland.
Pippin, eng. z. p i p p e 1 i n g.
Pipris, f. sloep van de Negers aan de kust van
Guinea en aan de Groene Kaap.
piqueeren of pikeeren, fr. (piquer; vgl. ons
p i k k e n, steken, prikken) tot toorn prikkelen,
beleedigen, belgen, krenken, gevoelig treffen;
g e p i q u e e r d zijn, gevoelig- beleedigd zijn; —
zich piqueeren, zich eene eer uit iets maken,
trotsch, fier op iets zijn, zich inbeelden, laten
voorstaan op iets; — piqueeren, f. of peceeren,

Piraat, m. lat. (piráta, gr. peirálès, van peirdn,
beproeven, zijn geluk beproeven, op avontuur
of buit uitgaan) zeeroover; — piraterie, f. fr.
zeerooverij ; — pirateeren, (fr. pirater) zeerooverij
drijven, rooven; — piràtisch, adj. zeerooverachtig,
op zeerooverswijze.
Pirasjki, z. p i r o g e n.
Piri- pasja, z. pia 1 i - pas j a.
Pirit, f. skr. geestenbanning bij de Boeddhisten, door voorlezing uit de heilige geschriften.
Pirógen, pl. russ. (sing. pirog) gebak met gehakt vleesch gevuld astei ; — pirasjki, 1 (russ.
piroshki)) kleine vlees hg,ebak Jes of - pp as tei tjes.
Pirogue, fr. (spr. pirog'; sp. piragua, een
oorspr. amerik. woord) prauw, roeiboot der
Indianen in Z. Amerika en der bewoners van
Oceanië, uit een uitgeholden boomstam enz. vervaardigd, z. v. a. c a n o t.
Pirol, z. b u 1 o w.
Pirouette, f. fr. (spr. piroe-ell' ; eig. draairadje,
van pied, voet, en roue, rad, dus rouette, radje,
omdat het op een spil als op een voet staat) in de
danskunst: kringdraaiing, draaisprong, omdraaiing op den hiel van benen voet; in de rijkunst; soortgelijke zwenking van een paard,

,

A

,

-

stof, eene kristalachtige zelfstandigheid in de

KRAMERS -ZONDERVAN.

m

Pir, m. turk. de oude (inz. als eeretitel).

,

(

6@

PIROUETTE.

— 946 --

zonder van plaats te veranderen; - pirouetteeren
(fr. pirouetter), zich in eene kring omdraaien, eene'
cirkelzwenking maken.
pis-aller, n. fr. (spr. pi-zallé; v. pis, erger,
le pis, het ergste, en aller, gaan) het mislukken,
ergste geval; ook iets, dat men neemt bij gebrek
aan iets beters; - au pis aller (spr. o-), in het
ergste geval ; als alles mislukt.
Pisáng, f. mal. paradijs- of Adamsvijgeboom,
vgl. b a n a a n; - pisang kipas, m. reizigerboom, die een drinkbaar vocht geeft; - pisanglijster, amerik. lijstersoort.
Piseátie (spr. l= ts), f. later lat. (piscalio, van
piscári, visschen, van piscis, m. visch) vischvangst, visscherij; - piseatóriseh, adj. (lat. piscatorius, a, um) de visscherij betreffend of daartoe behoorend; - piscein natare dotes, lat. gij
leert een visch zwemmen, d. i. gij zegt of doet
iets, dat men al weet of kent; - piscicultuur, f.
nw. lat. kunstmatige vischteelt of vermenigvuldiging der visschen; - piseïna, f. lat. vischvijver,
vischkaar; priesterwaschbekken in kerken; probatica piscina, (van gr. probáton, schaap)
schapenvijver, een badwater, genoemd Joh. 5, 2;
- piseivóriseh, adj. nw. lat. vischetend, zich met
visschen voedende; - pisces (pl. van piscis), de
Visschen, het laatste der 12 teekens van den
dierenriem.
Pis, m. fr. (spr. pizé; van 't lat. pinsére,
pisére, stooten, stampen) ineengeslagen aarde,
waarvan men soms de muren van huizen maakt,
stampaarde; vandaar p i s é b o u w, p i s ém u r e n, gebouw of muren van gestampte
aarde of met kiezelzand gemengde kalkmortel.
pisi f eros, a, um, lat. Bot. peuldragend.
Pisolith, m. gr. (van pisos of pison, lat. pisum,
erwt) erwtsteen, een rondkorrelige kalksteen.
Pispotten, n. pl. Mar. naam, dien men aan de
brassen van de bezaansroede geeft.
Pissar, m. russ. schrijver.
Pissasphált, n. gr. (van píssa, pik, en ásphaltos,
z. a s p h a 1 t) bergteer, bergpik; - pisselmum,
n. gr. verbinding van hars en olie, ook teer; pissophaan, n. in verschen toestand kleverig,
bruingeel mineraal, uit zwavelzuur, leemaarde,
ijzeroxyde en water bestaande.
Pissoir, m. fr. (spr. pi-soar; v. pisser = pissen)
pis- of waterplaats, urinoir; - pissotière, f.
pishoek.
Pistache, f. fr. (spr. pi-stásj ; gr. pistaké, pista/don, lat. pistacium, van 't perz. pistah, arab.
f oestak of f oestoek) groene amandel, olieachtige,
welsmakende, op hazelnoten gelijkende vrucht
van den pistacheboom (Pistacia vera, L.), in het
Oosten en Z. Europa; de w i l d e p i s t a c h e
(Staphylea pinnata, L.) heet ook p i m p e rn o o t; ook: in papier gewikkeld suikergoed,
dat men, alvorens het te openen, kan laten knallen; - pistaciet, n. meestal pistachegroene steen
-sort.
Piste, f. fr. (spr. piest' ; sp. pista, it. pesta,
van 't sp. pistar, it. pestare = lat. pistare,
stampen, vertreden) spoor der paarden; spoor
van het wild.
Pisteodike, f. gr. (v. pistis, f. geloof, en diké,
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recht) rechtvaardiging of verdediging van 't
geloof; - pisteologie, f. geloofsleer; - pistevon of
pisteaon, m. (van pisteüein, gelooven, vertrouwen) de geloovige; - pistika, f. geloofsleer, geloofsverdediging.
Pistil of pistIllum, n. lat. stamper, looper,
wrijflooper (in apotheken); Bot. stuifweg, bevruchtingsbuisje, vrouwelijk bevruchtingswerktuig in de bloesems der planten, dat uit drie
deelen, n.l. den stempel (stigma), het stijltje
(stilus) en het vruchtbeginsel (ovarium) bestaat;
vgl. a n t h e r e n; - pistillair, wat daarop betrekking heeft.
Pistole (spr. pistol'), of chambre a la pistole,
f. fr. vrij vertrek in eene gevangenis, waarvoor de gebruiker betaalt, met verpleging op
eigen kosten.
Piston, m. fr. (spr. pi-stón; it. pestone, groote
stamper, van pestáre, lat. pistáre, stooten, stampen) pompstok, zuiger, stempel, stiftje voor
slaghoedjes aan slaggeweren; ook een blaasinstrument, z. c o r n e t b, piston, onder
e o r n o.
Pistool, 1) f. (fr. pistole) voormalige fransche
en spaansche goudmunt van verschillende waarde, doorgaans echter ongeveer 9 1 10 gl. ; ook
pistolétte (zoo men wil genoemd naar P i s t o j a
in Italië, waar zij het eerst zouden geslagen
zijn); - 2) n. (fr. pistolet) kort handvuurwapen,
zadelgeweer, zakgeweer (misschien van het lat.
pistillum, vijzelstamper, wegens de overeenkomstige gedaante; v. a. eveneens van de stad
P i s t o j a); ook soort flesch; broodje, in S.
vorm gebogen; teekenliniaal; rare snuiter; par pistolet, fr. (spr. -pi-stolè) in het biljartspel:
zonder de hand of de keu op het biljart te leggen (stooten).
Pistor, m. lat. stamper, treder, bakker; - pistrinum, n. lat. bij de oude Romeinen: molen, rosmolen, waarin het koren gestampt werd en
waarheen men overtreders en boosdoeners verwees; ook bakkerij.
Pitehpine, (spr. pitsjpain) n. eng. harspijnboom, amer. pijnboom met veel hars, die uitstekend hout levert.
Pite-hennep, m. vezels der Agave americana.
Pithanologie, f. gr. (van pithanós, é, ón, gemakkelijk overredend, v. peíthein, overreden)
overtuigingsleer, overredingsleer; '- Pitheeanthrópus, m. gr. aapmensch, een voorwereldlijke
apensoort, die in de afstammingsleer de schakel
zou zijn tusschen den mensch en den aap; P. erectus, overblijfselen van een dergelijk wezen,
door prof. Dubois in 1891 op Java gevonden; Pitho, f. (gr. Peitho) Myth. godin der overreding
bij de Grieken; vgl. S u a d a; gave der overreding; overtuigende welsprekendheid.
Pithométer, n. gr. (v. píthos, m. vat) vatmeter; - pithometrie, f. vatmeting, vatmeetkunst;
- pithométrisch, adj. die kunst betreffende.
Pitis, m. mal. (ook pietjes, naar hollandsche
schrijfwijze) kleine (soms boden) munt (vgl.
1 i a n g) op de eilanden van Ned. 0. Indië; ook
in 't algemeen voor kleingeld, pas- of brokkelgeld.
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Pito 1), m. sp. fluit.
Pito 2), n. uit maïs gebrouwen bier in het binnenland van Afrika.
Pitoor, putoor, m. (fr. butor) roerdomp, een
vogel (Ardea stellaris).
Pitot-buizen, f. (spr. pita-) door den franschen
waterbouwkundige H. Pitot in 1732 beschreven
instrument om de snelheid van stroomend water
te bepalen.
pitoyable, adj. fr. (spr. pitoa jábl' ; van pitié,
medelijden = lat. piëtas) erbarmelijk, jammerlijk, beklaaglijk, ellendig, armzalig.
Pitre, m. fr. (spr. pietr') hansworst.
Pitrepite, m. fr. (spr. pi-tr'píét') zeer
sterke drank in de fr. koloniën van Amerika.
Pitsjaar, m. (v. 't maleiseh bitjara, overlegging,
raad, raadsvergadering of van eng. pitch-yard,
uitgestoken steng) Mar. eig. sein van een vloot
om de bevelhebbers bij zich aan boord te-vogd
ontbieden om te beraadslagen; sein om het volk
of de passagiers, die aan wal zijn, aan boord te
roepen, of ook om de sloep naar boord te doen
terugkeeren; pitsjaarvlag; - pitsjáren, door middel van bepaalde seinen aan boord roepen; ook
voor één dag aan wal gaan, passagieren.
Pitt, m. naam van een diamant, zoo geheeten
naar zijn eersten bezitter, Thomas Pitt, gouv.gen. v. Br. Indië, kwam later in de kroon van
Frankrijk; ook „Regent" geheeten.
Pittaclum, n. lat. eig. pleister, met zalf bestreken, samenrolbaar tafeltje of blad, waarop
vroeger de dagteekening van de ordinatie der
geestelijken geschreven en hun overhandigd werd.
Pittah, in Britsch-Indië eene afgesloten stad of
voorstad.
Pittakal, n. gr. (v. pitta, pek, en kàllos, schoonheid) door Reichenbach in 1833 uit teeroliën samengestelde, prachtig blauwe stof.
Pitte, f. z. pite- hennep.
Pittiziet, n. (v. pittidzein, op pik gelijken, v.
pitta, pissa, pik) ijzerpikerts, zwavel- en arsenikzuur ijzer.
pittorésque, fr. of pittorésk, adj. (it. pittoresco,
als kwame 't van een lat. woord pictoriscus, v.
pictor, schilder, en dit v. pingére, pictum, schilderen) schilderachtig schoon, schilderachtig, tot
eene schilderachtige behandeling geschikt, b. v.
eene landstreek; schilderachtige voorstellingen
bevattende, de verbeeldingskracht zoo levendig
en aangenaam doende werken, alsof men het
beschrevene werkelijk voor oogen had, b. v.
zulke gedichten, reizen enz. ; - pittorésken, f. pl.
schilderachtige voorstellingen.
Pituita, f. lat. Med. slijm, fluim (zie p h 1 e g m a), snot, taai vocht in het lichaam; - pituiteus, adj. (lat. pituitósus, a, um) slijmig, ver
-slijmd,
vol slijm.
Pityriásis, f. gr. (van pityron, zemelen) Med.
schilferende haaruitslag, schubuitslag.
Pityusen, pl. (v. gr. pitys, den) dennen
een eilandengroep in de Middelland -eiland,
-schez,to
Spanje behoorende.
piu (spr. pioe, it = lat. plus) meer; b. v.
piu adagio (spr. -dzjo), Muz. langzamer; - piu
allegro, vlugger; - p. forte, sterker; - p. lento,
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langzamer; - p. moto, p. mosso, p. presto of p.
stretto, sneller ; - p. piano, zachter ; - p. tosto,
vroeger, eerder ; - p. vicino it dente the nesso
parente, it. sprw.: de tand is nader dan eenig
bloedverwant; het hemd is nader dan de rok.
Pius, a, um, vroom, godvruchtig, plichtmatig,
p i ë u s ; - Pius, mansn.: de vrome, gewijde; Pius-vereeniging, f. naar paus Pius X genoemde
vereeniging, die waakt voor de onbeperkte autonomie van het kerkelijk gezag; - pius usus, m.
z. V. a. pia causa (z. causa) ; - pium corpus, n.
menschlievende of weldadige stichting; - pium
desiderium, z. d e s i d e r i u m; - piis manbus,
aan de zalige zielen der afgestorvenen.
Piva, f. it. zakpijp, doedelzak (fr. cornemuse);
muziek in a/8 maat in het karakter van dat instrument.
Pivori, m. cassave-brandewijn.
Pivot, m. fr. (spr. piwó; voor pipot, van
pipe, pijp; it. piuolo, pin, nagel; laddersport)
spil, duim, har, draaipunt.
Piwo, n. slay. bier.
pix, f. lat. pik of pek; - pix alba, wit pek; p. burgundica, bourgondisch pik; - p. liquida,
vloeiend pik, teer; - p. navális, scheepspik; - p.
nigra, zwart pik.
Pius, zie pyxis.
Pizete of pist, n. hong. voormalig gewicht
voor waschgoud in Hongarije, Zevenburgen
enz. = 5,208 gram.
pizzicándo en pizzicato (bij verkorting piz.),
it. (spr. Piets-; van pizzicáre, knippen, knijpen;
vgl. p i n c é) Muz. met de vingers geknipt,
niet met den strijkstok aangestreken (op muziek voor strijkinstrumenten), waarna gewoon
volgt coll'arco (z. ald.).
-lijk
Pizzighelli- papier, n. phot. papier voorplatinaafdrukken.
Pjaták, m. russ. (van p jatj, vijf) of meer
gebr. paetasjok, m. vijfkopekenstuk (vgl. k o p e k e), russische pasmunt in zilver en koper,
bijna 9 1/2 cent waard; - pjatjaltfnnik, m. russ.
zilvermunt van 3 kopeken (= a 1 t i n, z. ald.).
plaan, z. ond. planus.
Plaat, f. (v. p 1 a t, fr. plat, verwant met het
gr. platys, plat, breed) min of meer breed en vlak
lichaam; dikke plank, bodemplank, regel; vlakke zandophooping voor havens en riviermonden
bank, zandbank; vlak stuk metaal, waarin,
iets gegraveerd of geëtst is; afdruk daarvan,
prent; El. elektrode, zoodat van positieve en
negatieve plaat gesproken wordt; er zijn volle en
halve platen, gesmeerde en ongesmeerde platen
(ziePlanté -plaat en Faure- plaat).
placábel, adj. lat. (placabilis, e, v. placáre, bevredigen, stillen) verzoenlijk, vredelievend; placabiliteit, f. (placabilitas) verzoenlijkheid; placabile, placabilmente, it. Muz. vreedzaam,
bedaard, kalm.
Plaeage, f. fr. (spr. plakáázj' ; van plaquer, beleggen, bekleeden, platteeren; v. plaque, plaat;
nederl. p 1 a k k e n) ingelegd (gefourneerd) houtwerk; - placard, m. (spr. plakar) sierlijke hout
boven eene deur; ook z. v. a. p 1 a --beklding
caat, z. plakkaat.
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Place, f. fr. (spr. plans'; provenc. plassa, it.
piazza, sp. plaza, van 't lat. platea, gr. plateia,
d. i. eig. breedte, verder in 't lat. straat; later
voorhof, hofruimte, enz. ; vgl. p i a z z a) plaats,
elke vrije, open ruimte, plein, inz. marktplein;
voiture de place, fiaker, aapje, stationeerend
huurrijtuig; - place d'armes, f. (spr. - dárm')
wapenplaats, oefeningsplaats, exercitieterrein; place de ralliement (spr. -ralli'mán) verzamelplaats; - place de repos r'po), rustplaats; placement, n. (spr. plaas'mái) plaatsing, uitzetting van geld; het uitgezette geld zelf; - plaeeeren (fr. placer; spr. plaas-), plaatsen; i e m a n d
p 1 a e e e r e n, hem eene plaats aanwijzen, aan
zijne plaats zetten of stellen, b. v. in eene bediening, eenen post; beleggen, uitzetten, b.v.
geld; - plaeeering, f. plaatsing, uitzetting enz.
placenta, f. lat. (gr. plakoes, plakóeis, vlak,
platte koek) koek, Med. moederkoek; Bot. zaadkoek, zaadlob; - placénta sanguinis, f. Med.
bloedkoek; - pl. uterina, moederkoek, nageboorte; - pl. amygdalárum, amandelkoek, overblijfsel van geperste amandelen; - pl. lini, lijnkoek; - placentaal, adj. nw. lat. tot een moeder
tie=tsie),-koebhrnd;plactàie(s.
f. Bot. vorming der zaadlob; - placenti f ormis, lat.
Bot. koekvormig.
Placentjjn, m. nw. lat. (van 't lat. placére, behagen, bevallen) behaagzuchtige, oogendienaar,
jabroer; - placet, lat. het behaagt, wordt ingewilligd, toegestaan, goedgekeurd; - pláeet, n.
nw. lat. z. V. a. p 1 a c i t u m; - placet of placétum regíum, n. koninklijke toestemming, inwillig der landsregeering, b. v. tot bekendmaking
en uitvoering van pauselijke verordeningen; placét, n. fr. (spr. plasè) verzoekschrift, smeekschrift, request; ook stoeltje zonder leuning.
Placer, n. eng. (spr. pleéser) goudveld (in N.
Amerika).
Plaeét enz., z. ond. p 1 a c e n t ij n.
Plache, f. fr. (spr. plásj') grof doek of linnen
stof; jachtdoeken.
Plachmal of plachmahl, n. hoogd. (een woord
uit de smelthutten) doorzwaveld zilver, zwavel
-zilver.
Plaeidus, lat. (placidus, a, um, zacht, vreedzaam) mansn.: de zachte, vriendelijke, zacht
vr. naam : de zachte,-moedig;Pla,f.
vreedzame; - plácido en placidaménte, it. (spr.
platsji-) Muz. bedaard, zacht, liefelijk; - placiditeit, f. lat. (placiditas) zachtmoedigheid, gelatenheid.
Placítum, n., pl. placita, lat. (v. placère, behagen) het goedvinden, wilsmeening, verordening;
- ad bene placitum of ex bene placito, naar welgevallen, naar believen; vgl. a bene placilo; placitum imperii, rijksverordening; - plaeiteeren,
nw. lat. goedkeuren, bewilligen, toestemmen.
Placoiden of liever plakorden, pl. gr. (van
plax, genit. plakós, plaat, blad, bord enz.)
kraakbeenvisschen.
Pladaróma, n. en pladarbsis, f. gr. (van pladarós, à, ón, nat, pládos, n. vochtigheid, zwammigheid) Med. week spekgezwelletje in het celweefsel der oogleden.
;

(-
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Plafond, n. fr. (spr. pla f ón; ontstaan uit plat
fond, d. i. platte grond of bodem) kamerzoldering, bovengedeelte van eene overdekte plaats,
van eene zaal, een vertrek enz., gewoonlijk met
pleister bedekt en soms met schilderwerk versierd, gipszoldering; dekstuk, dekschilderstuk; plafonneeren (fr. pla f onner), de zoldering eener
kamer bekleeden, z. f a u x - p l a f o n d onder
faux.
plaga, f. lat. (gr. plege, v. plèssein, slaan)
slag, houw, stoot; Med. gezwel door slag, val
enz., buil; in de middeleeuwen langwerpig, vierkant versiersel van den hals- of schouderdoek
van den geestelijke (parara).
Plagiaat of plaglum, n. lat. Jur. menschenroof,
menschendiefstal; gew. oneig. letterdiefstal, gedachtenroof, afschrijving, boekenplundering, onrechtmatige toeëigening van eens anders letterarbeid, letterdieverij ; - plagiaris of plagiator, m.
Jur. menschenroover, zielverkooper; boekenplunderaar, gedachtendief, letterdief; - plagiárisch, adj. uitgeschreven, gestolen (van geschriften); - plagiarísme, n. zucht tot letterdieverij, gewoonte om af te schrijven.
Plagiaulos, m. gr. dwarsfluit.
Plagiëdron of plagiéder, n. gr. (v. plágios, a,
on, dwars, scheef) dwarsvlak; - plagiostóma, n.
scheefmond, dwarsmuil;
iu verscheiden schelp soorten; - plagiostómi, pl. dwarsbekken, eene
onderorde der kraakbeenvisschen (haaien en
roggen).
Plagioklaas, m. gr. een soort v e 1 d s p a a t,
z. a.
Plagioniet, n.nw. lat. uit zwavellood en zwavelantimonium bestaand mineraal.
Plagium, z. plagiaat.
Plagoskoplum, n. plagoskoop, m. gr. (v. plagos,
lat. pldga, zijde, streek, oord) eig. aanwijzer van
de hemelstreek, windwijzer.
Plagyodux, m. gr. een der grootste diepzee
-rofvischen.
Plaid, 1) m. eng. (spr. gleed; van het gaelisch
plaide, beddedeken, grove wollen stof, samen
uit peallaid, schapevel) doek, op de wijze-getr.
der Bergschotten in plaats van den mantel omgeslagen, gewoonlijk met bonte ruiten; reisdeken; ook z. v. a. plaiding (spr. plé-), grove
bontgeruite omslagdoek voor vrouwen; vooral
reisdeken; - plaid, 2) m. fr. (spr. plé, vgl. p 1 ae i t u m) in de middeleeuwen : vergadering ter
behandeling van gewichtige staatszaken, pleit;
ook z. v. a. plaidoyer.
plaideeren, fr. (plaider, spr. pled-; v. plaid =
lat. placiturn (z. ald.); mid. lat. placitare, plaltare)
pleiten, bepleiten, procedeeren, een
rechtsgeding voeren, inz. mondeling als advokaat voor de balie verdedigen; gerechtelijk 't
woord voeren; - plaideur, m. p l e i t e r, woordvoerend rechtsverdediger; - plaidoyer, n. (spr.
plèdoale) verdedigingsrede van een advokaat
voor de rechtbank, p 1 e i d o o i; - plaidoyeeren, (lat. als 't ware placiticare, prov. plaideiar) z. v. a. plai deeren.
Plain, adj. fr. (spr. plea; vgl. p 1 a n u s) en eng.
(spr. pleen) vlak, effen, eenvoudig enz.; - plain-
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chant (spr. -sján), eenvoudig koraalgezang (tegenover chant figure); - de plain pied, gelijk
er komt zonder op- of af te-vloers,zdatmn
stijgen; ook een plainpied, n. verdieping van een
gebouw, inz. de gelijkvloersche; - plain, n. eng.
(spr. pleen) vlakte, vgl. p 1 a i n e; - plain-nets,
pl. eng. (spr. pleennets) eng. gladde ongewerkte
kant.
Plaine, f. fr. (spr. plein') p 1 e i n, vlakte,
effen plaats, het vlakke veld, vlak land; ook
staatk. partij in Frankrijk tijdens de groote
revolutie, vgl. m o n t a g n a r d onder m o n s.
Plainte, f. fr. (spr. pleet' ; van plaindre) klacht,
inz. aanklacht bij het gerecht; Muz. klaaglied.
plaisánt, adj. fr. (spr. plèzán; v. plaire = lat.
placere, behagen) behaaglijk, vermakelijk, aan
grappig, schertsend, boertig, koddig;-genam,
belachelijk, zonderling; - plaisanteeren (fr. plaisanter), schertsen, boerten, kortswijlen, gekscheren, beethebben; - plaisanterie, f. (spr.
plezant'rie) scherts, kortswijl, boerterij, snakerij,
grap; - plaisanterie d part (spr. -apár), scherts
ter zijde, in vollen ernst, alle gekheid op een
stokje; - plaisance, f. genoegen, vermaak; - maison (spr. mèzón) de plaisance, lusthuis; - jardin
de plaisance, speeltuin ; - plaisir, n. (spr.
plezier) vermaak, genoegen, vreugde, ver
welgevallen, geneugte, grap, p 1 e i -lust-ign,
z i e r; tijdverdrijf; gunst, vriendschap, dienst;
- tel est noire plaisir (spr. tel e notr'-), dat is ons
welgevallen, zoodanig belieft of gevalt het ons;
in de kanselarijtaal der oud-fransche regeering,
de voorvaderlijke slotformule der verordeningen
enz.; - maitre de plaisir, z. onder maitre; menus plaisirs, z. onder menu; - plait-il
(spr. plètíl) wat belieft u? wat is er van uw
dienst? wat zegt ge? ook als subst. euphemistisch gebezigd voor sekreet, geheim gemak, in
de wandeling plaitie, platie, pie tie.
Plak, m. barg. halve stuiver.
Plaket, z. plaquette.
Plakkaat, n. (mid. lat. placàtum, v. placare
= p 1 a k k e n) openbaar afgekondigd en aangeplakt bevel van de regeering, plakschrift; in
het algemeen: aangeplakt bericht, schotschrift
enz. ; - placardeeren (fr. placarder), openlijk
aanplakken; eene stof met een bijtmiddel overtrekken en van patroon voorzien.
Plakorden, z. p 1 a c o 1 d e n.
plamoteeren, fr. (plamoler) de ondervlakken
der suikerbrooden met borstels reinigen.
Plamuur, n. stopverf (loodwit met lijnolie) ter
vulling van naden en gaten in hout; - plamuren,
stoppen, alvorens iets te verven.
Planar, n. Phot. objectief van 6 lenzen in twee
stelsels voor vergrootingen en momentopnamen.
Planche, f. fr. (spr. plánsp' ; provenc. planco,
plancha, v. 't lat. planca, nederl. p 1 a n k) plaat,
metalen tafel in de munt; ook gegraveerde koperen plaat; - faire la plane/ic, bij het zwemmen:
op den rug zwemmen, zonder merkbare beweging te maken, ook het horizontaal houden van
het lichaam, terwijl de gymnast aan ringen of
rekstok hangt; - planchette, f. (spr. plansjett')
meettafeltje plankje of balein voor in een rijglijf
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of korset, p 1 a n c h e t; borstplaat van verschillende ambachtslieden bij zwaar boorwerk.
Planconcaaf, planconvex ; planeerhamer, z.
ond. planus.

Planeet, f. gr. (planetes, m. van planásthai,
ronddolen) dwaalster, lichaam, dat, evenals de
aarde, op zich zelf donker is, zich om de zon van
het westen naar het oosten beweegt en van haar
het licht ontvangt, b. v. M e r c u r i u s, V e n u s enz. ; - planeetjaar, omloopstijd eener planeet om de zon; - planètiseh of planetáriseh, adj.
ronddwalend, omdolend; op planeten betrek
hebbende; - planetarium, n. nw. lat. lijst-king
der planeten; ook toestel om do bewegingen der
planeten, inz. de onderlinge stand tot de aarde
en de maan, aanschouwelijk te maken; bekend is
het pl. van Eise Eisinga te Franeker; - planetolden, pl. z. v. a. a s t e r o i d e n (z. aid.); planetolablum, n. dwaalstermeter, werktuig tot
waarneming der planeten.
Plante, f. mid. lat. en sp. (planéta, van 't
gr. planetès, omdolend; vgl. p 1 a n e e t) lang
misgewaad.
Planeur, planiglobium, planimetrie, planirostrum enz. z. ond. planos.
Planieten, pl. (v. 't lat. planus, vlak) zeeooren, eene slakversteening.
Plankton, n. gr. stofregen van organismen
(planten en dieren), die zoowel de zee als de zoete
wateren tot op een zekere diepte, passief zwevend, bevolken; daartoe behooren b.v. d i a t omeeën, z. a., en peridineeën, z. a.;
tegenst. n e k t o n.
plano (in), z. ond. planus.
Planodie, f. gr. (plandia, v. plános, dwalend, op een dwaalspoor leidend, en hodós, weg)
verkeerde weg, dwaalspoor.
Planorbieten, pl. nw.lat. (van planus, a,
um, vlak, en orbis, kring, schijf) versteende
tafelbordvormige schelpdieren; - planospirieten, pl. (van 't lat. spira, krul, kronkel)
versteende schijfschelpdieren.
Plantage, z. planteeren.
Plantagenet, m. eng. (spr. plentedzjenet, v.
lat. planta genista, bremplant) bijnaam van
het van 1154 tot 1399 in Engeland regeerende
huis van Anjou, naar de bremplant genoemd,
welke Hendrik II (1154-1189) op zijn baret
droeg.
Plantágo, f. lat. weegbree ; - plantagineén,
pl. weegbreesoorten.
planta pedis, lat. voetzool; - plantair, adj.
(lat. plantáris, e) de voetzool betreffende; plantigrádus, adj. nw.lat. op de voetzolen
gaande; - plantigráden, pl. nw.lat. zoolgangers,
eene afdeeling der roofdieren (beren enz.).
planteeren, lat. (plantáre, van planta, plant)
planten, stellen, zetten; oneig. (fr. planter)
iemand ergens laten steken, hem als 't ware
ergens plaatsen en verlaten of in den steek
laten; - plantage, f. fr. (spr. plantáázj') beplanting, plantsoen, inz. een stuk land, groote
akker, in 0. en W.- Indië, met tabak, rijst,
suikerriet enz. beplant; - plantarlum, n. boomof plantkweekerij; - planteur, m.ifr. planter,
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aanbouwer, inz. boomkweeker; ook soort sigaar.
Planté-plaat, El. plaat, die als elektrode
dienst doet na lading en ontlading; opgesmeerde
plaat. Zie F a u r e-plaat.
PIantigraden, z. ond. planla pedis.
Plantoline, f., plantenboter.
planum enz., z. ond. planus.
Planurie, f. gr. (van planos, omzwervend, en
oeron, pis) Med. urineloozing langs ongewone
wegen.
planus, a, um, lat., plaan (plan), vlak, effen,
gelijk, glad, plat; oneig. algemeen verstaan
duidelijk, bevattelijk; - in plano, in ge--bar,
heele, ongevouwen vellen of bladen papier; de plano, Jur. kort en goed, dood eenvoudig,
zonder omstandigheden; - plan, n. (lat. planurn,
fr. plain, eig. vlakte, vlakke plaats) ontwerp,
schets, omtrek van een gebouw, platte grond,
grondteekening; voornemen; - planvin inclindtum, n. lat. schuine of hellende vlakte,
afgaande grond; - plan de site, m. fr. (sp.
plan d'siet') grondvlakte, grondteekening; planconcaaf, z. c o n c a a f; - planconcaafglas, glas, dat aan de eene zijde plat, aan de
andere hol gebogen is; - planconvex, z. c o nV e x; - planeren, nw.lat. (fr. planer) effenen,
gelijk, effen of glad maken; - bij boekbinders:
lijmen, door met aluin gekookt lijmwater (p 1 an e e r w a t e r) halen; - planeerhamer, hamer
der goud- en kopersmeden tot het gladmaken
van het metaal; — planeur, m. fr. effen- of
gladmaker (polijster); - planigloblum
. , ook
planisphserlum, n. of planisfeer, f. nw.lat. aardof hemelbol, op een plat vlak voorgesteld;
wereldkaart; - planiméter, m. lat.-gr. vlakte
werktuig tot bepaling der uitgebreidheid-metr,
van vlakke figuren, door welke rechte of
kromme lijnen zij ook mogen omsloten zijn,
uitgevonden door E r n s t te Parijs; - planimetrie, f. vlakke meetkunde, vlaktemeting,
leer van de in één vlak liggende figuren; planimétrisch, adj. vlaktemetend; vlaktemeetkundig; - planipénnen, pl. nw.lat. N. H. platvleugeligen, eene soort van insecten; - planirostrum, n. nw.lat. plat- of vlaksnavel.
Plaque, f. fr. (spr. plak' ; vgl. p 1 a c a g e)
plaat, blad, blik, b. v. cijferblad, steekblad,
beslag, ook versierd met een beeltenis; - Peyersche plaques, Med. plekken, naam van zeker
weefsel, opeengehoopte follikels, in den dunnen
darm enz. ; - plaquette, fr. kleine plaque
met beeltenis, dienende als medaille, doch
vaak vierkant van vorm ; - plaqueeren, fr.
(plaquer) of plateeren, platteeren, met plaatjes
beleggen of overdekken, inz. met goud- of
zilverblaadjes vergulden of verzilveren; - plaque, n. geplaqueerd, geplatteerd
w e r k, met zilverblaadjes belegd, overzilverd
werk.
Plasdank, nederd. (verbasterd van playsdanck, van plaire, behagen) dankbetooning, om
daarmede iemands gunst te winnen.
Plasma, n. gr. (van plássein, vormen) beeld,
beeldwerk; Miner. lookgroene variëteit van den
chalcedoon; Med. z. v. a. bloedvocht, het
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vloeibare, stofvormende bestanddeel van het
bloed; - Plasmódium, n. veelkernig lichaam,
ontstaan door samenvloeiing van a m o e b e n,
z. a. ; - plasmon, n. melkeiwitpreparaat, casëinnatrium en 75 % eiwit, als dieetspijs in
gebruik; - plastiek of plastische kunst, f. (gr.
plastikë, scil. technë, kunst) kunst om uit harde of
weeke stof beelden en figuren te maken; boet
klei, was enz. ; in 't alg.-serkuntigp,
voor lichamelijk vormende kunst, ook beeld
beeldgieterij-houwknst(c1pr)e
omvattende; ook in de heelkunde het bijwerken
of vormen van lichaamsdeelen, b.v. een neus; zie
r h i n o p 1 a s ti e k; - plastisch, adj. (gr. plastikós,
lat. plasticus, a, um) lichamelijk vormend, gedaantegevend; scheppend, boetseerend; ook:
voor een vorm vatbaar, vormgevend, tot vormgeving geschikt, b. v. plastische l y mp h a, Med. vormstof, eene vloeistof, die tengevolge van ontstekingen of ook in wonden
uitzweet, dan stolt en een organischen vorm
aanneemt; - plasticiteit, f. nw.lat. geschiktheid tot vorming, vormbaarheid, kneedbaarheid ; - plasticisme, n. vormdrift, wet der algemeene vormdrift; - plastidul, n. kleinste organisch levensdeeltje, dat zoowel de hoogste als
de laagste schepselen samenstelt (volgens
Häckel); - plastiline ook plasticine, f. modelleerstof, als vervanger van klei; - plastograaf,
m. gr. schriftvervalscher; - plastographie, vervalscht, nagebootst schrift; geschriftvervalsching; - plastoloog, m. leugenaar.
Plastrón, n. fr. (it. piastrone, v. piastra, metalen plaat, mid.lat. plastra) borstharnas, borstlap
van schermers; ook los borststuk over eendamesjapon, groote heerendas; Bot. steekblad.
Plata, f. sp. (eig. metaalplaat, oudfr. plate,
verwant met het gr. platys, plateia, platy, plat,
breed) zilver, bij munten in tegenst. met v e 11 o n (koper) gebruikt. t
Platánus of plataanboom, ook plataan, m.
(lat. platánus, gr. plátános, f. van platys, breed,
wegens de breedte zijner bladeren of de uitspreiding zijner takken) buitenlandsche ahornof mastboom, afkomstig uit Azië en N.-Amerika;
- platanoides, Bot. plataanachtig.
Platax, f. zeevledermuis, merkwaardig vis
-schenglatidIschenGrot
Oceaan.
Plat de menage, z. p l a t m e n a g e.
Plate, f. ook pelote, plotar, lompe, groote,
vierhoekige zweedsche kopermunt, ongeveer
van het midden der 17de tot het midden der 18de
eeuw, ter waarde van 10, 8, 4, 2, 1 en 1/2 daler
(daalder = f 2,75) geslagen.
Plata, f. (van 't gr. platys, plateia, platy,
plat, breed) Med. breede lintworm.
Plateau, n. fr. (spr. -tó; van plat, p 1 a t)
houten weegschaal, houten vloer, tafelplank,
theeblad; ook bergvlakte, hoogvlakte, tafel.
land; - plate-bande, f. (spr. plat'bánd') smal
tuinbed langs een heining of muur of om een
bloemstuk; vgl. r a b a t; - plate-forme, f.
(spr. plat' f orm') Arch. plat huisdak, plat op
een huis; rij balken, die het timmerhout van
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het dak dragen; bij horlogemakers : deelschijf
tot afdeeling der raderen; Fort. bedding voor
't geschut op eene hoogte; in tuinen, wandellanen enz.: kunstmatig opgehoogde en vlak
gemaakte plaats, vanwaar men een vrij uitzicht
heeft; vgl. terras; in Amerika (ook platform) partijvergadering, politiek partijprogram
voor verkiezingen.
plated, adj. eng. (spr. pleet'd, van to plate,
met een blaadje van edel metaal overtrekken,
platteeren) met goud- of zilverblaadjes overtrokken; als subst.: geplatteerd metaal, p l e e t
en vandaar bij ons als adj. p 1 e e t e n.
plateeren, z. v. a. p l a q u e e r e n, z. ald.
Flatfond, z. p l a f o n d.
Platform, z. ond. plateau.
Platforterésse, f. Mil. soort van bolwerk, op
het midden der lange c o u r t i n e, bij onregelmatige werken.
Platiásme, n. gr. (plateiasmós, van plateiádzein, plat of breed uitspreken, van platys, plat,
breed) het gebrekkige breedspreken, breede
uitspraak met opgesperden mond, veroorzaakt
door een gebrek der tong.
Platie, z. plait-il, ond. plaisant.
Platilles, pl. fr. (spr. platl elj' ; sp. platillas)
verscheiden soorten van fijn silezisch en boheemsch, ook fransch en engelsch lijnwaad.
Platina, f. sp. (van plata, zilver) n. eig. klein
zilver, half zilver (als verklw. van plata, zilver)
wit goud, een zeer zwaar en moeilijk smeltbaar,
staalgrijs, edel metaal, in 1736 in Brazilië ontdekt en in 1752 als afzonderlijk metaal herkend,
dat vooral in den Oeral, hoewel ook in Amerika
en Australië, gevonden wordt; - platina-amalgáma, n. platina-kwik, eene verbinding van
platina en kwik, door middel waarvan men
platineeren, d. i. met platina overtrekken kan; platinaeenheid, f. eenheid van licht, door
V i o 11 e, z. a., voorgesteld, n.l. de lichtsterkte, die 1 c.M 3 gesmolten platina, wanneer
het stolt, uitstraalt.
Platíne, f. fr. (verklw. van 't oudfr. plate;
vgl. plata) een metaalplaatje; slotplaatje van
een deur, van een geweer, ook haak voor de
kettingdraden van een weefsel.
Platitude, f. fr. (van plat, plat) platheid,
gemeene, lage uitdrukking.
Platmenage, f. eig. plat-de-menage (spr. pla
d'm'nddzj' ; van le plat, schotel, v. plat, p 1 a t)
tafelstel met allerlei vaatwerk voor suiker,
peper, olie, azijn enz. (in Frankrijk niet gebruikelijk, maar in denzelfden zin: surtout).
platonisch, adj. wat P l a t o (beroemd
grieksch wijsgeer, leerling van Socrates, gest.
348 v. Ch.) betreft, van hem afkomstig is, met
zijne wijsgeerige leer overeenkomstig is; p 1 a t o n i s c h j a a r, Astron. omloopstijd
van het lengtepunt langs de e c l i p t i c a,
duurt 26 000 van onze jaren; - platonische
liefde, bovenzinnelijke, louter geestelijke, van
al het zinnelijke ontdane liefde; - p 1 a t o n iS e h e m a a l t ij d, maaltijd, waarbij meer
over geleerde zaken gehandeld, dan gegeten
wordt; - platonischer republiek,
.
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voorbeeld eener volkomen staatsinrichting,
zooals Plato die ontwierp; - platoniseeren (spr.
s= z), Plato navolgen, vrij van alle zinnelijkheid
beminnen; - platonísme, n. leer en stelsel van
Plato; streven der kerkvaders om de platonische
wijsheid met de christelijke leer in verband te
brengen.
Plátrage, f. fr. verduurzamen van wijn door
middel van gips.
Platrométer, m. gr. werktuig om de breedte
der plaatsen door middel van de elektriciteit te
leeren kennen.
Platte, platta, f. z. p 1 a t e.
platteeren, z. p 1 a q u e e r e n.
Platteuse, f. fr. kantwerkster, die platte
bloemen maakt.
Platurus, m. gr. (van platys, plat, breed, en
oera, staart) platstaart, breedstaart, een slangensoort; - platycarpus, Bot. breedvruchtig; platyeephálus, m. breedkop, platkop (een
visch; ook een kever); - platykrinieten, m. pl.
soort van e n k r i n i e t e n, z. ald. ;- platypus,
m. platvoet, eene soort van schorskever; ook
snaveldier; - platyphyllus, Bot. breedbladerig;
- platyrrhynehus, m. platsnavel, eene soort
van zangvogel; - platyspérmen, pl. platzadigen,
eene soort van schermplanten; - platfsma, n.
breede vlakte.
plaudite 1 lat. (van plaudére, in de handen
klappen, toejuichen) klapt in de handen, juicht
toe! inz. het einde van een tooneelspel bij de
Ouden, ook bij Shakespeare en ten onzent o. a.
bij Bredero aanduiden; - plausibel, adj. (lat.
plausibilis, e) eig. toejuichenswaard; aannemelijk, geloofwaardig, schijnbaar, waarschijnlijk; - plausibiliteit, f. nw.lat. waarschijnlijkheid,
aannemelijkheid; - plausus, m. lat. goedkeurend handgeklap, bijval, applaus.
plaveien, (met ingeschoven 1, van 't oude
p a v e i e n, fr. paver, eng. to pave, van 't lat.
pavire, z. p a v é) bevloeren, bestraten, met
steenen beleggen; - plavei, plavuis, f. vloertegel.
Play, n. eng. (spr. plee) spel, inz. tooneelspel;
z. ook ond. f a i r; - player, m. (spr. pleeër)
speler, inz. tooneelspeler; - plaything, n. speel
-goed.
Plaza de toros, f. sp. (vgl. p 1 a c e en t or e a d o r) plein voor stierengevechten.
Plea, n. eng. (spr. plie; oud-eng. ple, plei, v.
fr. plaid, mid.lat. placitum) pleit, rechtsstrijd,
proces, inz. verdediging, of het antwoord van
den beklaagde ; - court (spr. koort) of common
pleas, civiel gerechtshof voor private zaken; pleading, n. (spr. plieding; van plead = fr.
plaider, z. p 1 a i d e e r e n) het voeren van
een proces; pl. pleadings, rechtsverhandelingen,
processtukken, pleidooien enz.; - pleasant, adj.
eng. (spr. plézent) aangenaam; - pleasure, n.
(spr. plèzjur) vermaak, genoegen; vgl. p 1 a i sir;
- pleasure-ground (spr. plèsjur graund), eng.
speelplaats, grasveld (inz. vóór het huis).
Plebs, n. lat. (eig. f. ; gent. plebis) 't gewone
volk, volksklasse ; - plebànus, m. mid.lat. R.
Kath. geestelijke, die de sacramenten aan 't
gewone volk uitdeelt; stadsprediker, die van
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geen sticht afhangt; - plebéjer, m. burger of
burgerman, in 't oude Rome ieder, die niet tot
den stand der patriciërs (senatoren en ridders)
behoorde; de gewone man, burgerman, in
minachtende tegenst. met den adel; - plebéjisch, adj. onadellijk; gemeen, tot het gepeupel,
het grauw behoorende, daaraan eigen; p l e b ejische gevoelens, zeden, gebruik e n enz., gemeen of lage gevoelens enz. ; plebiscitum of plebisciet, n. volksbesluit; besluit der vergadering van de plebejers bij de
oude Romeinen; in Frankrijk (plébiscit) volksstemming, directe stemming door het volk zelf,
met voorbijgang der constitutioneele volksvertegenwoordigers; - plebokratie, (spr. t=ts)
f. lat.-gr. gepeupelheerschappij, regeering van
het gemeen (beter o c h 1 o k r a t i e).
Pleetrum, n. lat. of plektron, n. gr. (plektron,
van pléssein, slaan) ivoren, houten of metalen
stift of staafje, waarmede de Ouden de snaren
van de tither sloegen of tokkelden; oudgr.
muziekinstrument, door S a p p h o uitgevonden; - plectránthus of plektránthos, n.
harpbloem, een pronkgewas van de Kaap.
Pledge, n. eng. (spr. pledzj) pand; handgeld; pledge 0/ temperance (spr. -réns), gelofte van
matigheid.
Pleet, pleeten, z. p 1 a t e d.
Plegorrhiza, f. gr. (v. plegé, woud, v. plessein,
slaan) wondwortel.
Plein, z. p 1 a i n e.
Pleinpouvoir, z. p 1 e n i p o t e n t i e, ond.
p 1 e n u s.
Pleit, f. (mid.lat. plattea, hoogd. platte of pl/Alle)
soort van platte vaartuigen, weleer op de binnenwateren in gebruik; - ook n. z. v. a. rechtsgeding, p 1 e i d o o i, z. p l a i d o y e r.
Plejáden, f. pl. gr. (Pleiades, van plein,
varen, daar de scheepvaart met den opgang
van dit gesternte begon, met zijnen ondergang
eindigde) zevengesternte, een gesternte in
het sterrenbeeld van den Stier; volgens de
Myth. de door Zeus onder de sterren verplaatste 7 schoone dochters van Atlas en P 1 e j ó n e.
Plektopóde, m. gr. (v. plektós, gevlochten,
en poes, genit. podós, voet) dieren met ineengevlochten voeten of saamgewassen achtervinnen; - plektoptéra, m. pl. dieren met vereenigde vleugels of buikvinnen.
Plektranthos, plektron, z. p 1 e c t r u m.
Plemmyrie, f. gr. (plémmyris of plémmyria)
Med. vloed, het overvloeien; volsappigheid,
ophooping van vochten; - plemmyriseh, adj.
volsappig, uit volsappigheid voortvloeiende.
Plemp, f. visschersschuitje, zooals men vroeger
op het Haarlemmermeer gebruikte (vandaar de
naam van 't beroemde geslacht der P 1 e mp e n); - plempe, f. kleine visschersboot in de
Noordzee.
plenus, a, urn, adj. lat. vol; - plenum, n. lat.
gezamenlijkheid, voltallige vergadering; in
pleno, in volle vergadering, voltallig; ex pleno,
uit het volle, n. 1. glas; plena potéstas, z. v. a.
p 1 e n i p o t e n t i e;
plena propriétas, z.
p r o p r i ë t e i t; plenum dominium, z. d o:

-
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m i n i u m, ond. dominus; plenus venter non
studet libénter, sprw.: een volle buik studeert
niet gaarne, of met een volle maag gaat het
leerera niet goed; pleno choco, Muz. met volkoor,
met alle stemmen; pleno jure, met volle recht;
pleno titulo, met vollen titel; plenarie, adv.
nw.lat. ten volle, geheel; - p 1 e n a r i ë r e s t itueeren, tenvollevergoeden,teruggeven;plenair congres, plenaire vergadering, voltallig
congres, volledige vergadering; - plenaire zitting, zitting, waaraan alle leden van een college
beliooren deel te nemen; plenaria fides, f.
volkomen, rechtsgeldig geloof; - plenarium,
plenaar, n. boekvormig reliquiënkistje; - plenilunlum, n. lat. volle maan; - plenipoténtie (spr.
tie=tsie), f. nw.lat., plena potéslas, f. lat. of
pleinpouvoir, n. fr. (spr. -poewoár) volmacht, onbeperkte macht tot uitvoering van eenig werk;
ook machtbrief of schriftelijke volmacht; plenipotentiaris (spr. t2=tsi), nw.lat. of plenipotentiair (spr. -tansiér), m. (fr. plénipotentiaire)
gevolmachtigde, gevolmachtigd gezant; - pienist, m. wijsgeer, die beweert, dat er in de natuur
geen ledige ruimte is (Cartesiaan); - pleniseeren
(spr. s=z), barb.lat. voltallig vergaderen, samenroepen.
Plenty, n. eng. (spr. plénti) volheid, overvloed;
adj. veel, volop.
Pleoehrolsme, n. gr. (v. pléon, meer en chrós,
chroós, kleur) eigenschap van vele gekristalliseerde delfstoffen, om verschillende kleuren te
toonen, al naarmate de stralen in de richting der
een of andere as of schuin er doorheen gaan.
Pleonásme, n. gr. (pleonasmós, in 't alg.
overvloed, overmaat, van pleonádzein, overvloedig zijn, v. pléón, pleon, meer) Log. woordenovervloed, overtollige uitdrukking, opeenhooping van gelijkbeteekenende woorden; inz. toevoeging van woorden, wier beteekenis reeds in
het hoofdwoord begrepen is, b. v. een oude grijsaard; Med. te sterke ontwikkeling van een lichaamsdeel; - pleonastisch, adj. overvloedig,
overtollig, overladen met gelijkbeteekenende
woorden of uitdrukkingen; - pleonást, m.
zwarte spinel, ijzerspinel, eene variatie van het
spinel.
Pleonexie, f. gr. (pleonexia, van pleon, meer,
en echein, hebben) hebzucht, gewinzucht, onverzadelijkheid; - pleonékten, m. pl. hebzuchtigen, begeerlijken, eigenbatigen; - pleonéktisch,
adj. hebzuchtig.
Pleoràma, n. gr. (van plein, varen, en hóráma,
vertooning) scheepvaartbeeld, oeverbeeld, beweeglijk tafereel, dat zich voorbij den beschouwer schijnt te bewegen, alsof hij zelve in een
schommelend vaar'- lig in tegenovergestelde
richting aan de voos werpen voorbijvoer.
Pleróma, n. gr. (v. pleroen, vullen, plérés, vol)
eig. volheid, aanvulling, lichtzee; naar de leer
der Gnostieken de woning van God, de oorsprong van al het goede; - plerophorie, f.
volledige zekerheid of overtuiging aangaande
eene onderzochte zaak; - plerósis of plerbse, f.
Med. vulling eener wond, herstelling van verloren deelen; aansterken von een genezende -
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plerotika, n. pl. opvullende, vleeschmakende
middelen ; vgl. s a r k o t i k a.
plerumque fit, lat. hetgeen het meest geschiedt.
Plesiosaurus, m. gr. (eig. de hagedis nabijkomend, v. plèsios, nabij, en sauros, hagedis)
zeedraak, halshagedis, eene voorwereldlijke hagedissoort van 1,5 tot 8 M. lengte, met zeer
langen hals en kleinen kop.
Plessograaf, m. gr. toestel tot omschrijving
der klankruimte bij percussie-onderzoekingen;
vgl. p e r c u s s i e; — plessiméter, plessometer,
m. kleine, ronde plaat, die de arts op de lichaamsdeelen legt, die gepercuteerd worden, tegenwoordig in onbruik.
Plethi, z. K r e t h i.
Plethomerie, f. gr. (van pleihos, n. volheid,
menigte, en meros, n. deel) Med. overtal van
lichaamsdeelen, b. v. zes vingers; — plethora, f.
(gr. plèthórè van plethein, zich vullen) volheid,
aanvulling; Med. volbloedigheid; opvulling der
bloedvaten; — plethórisch, adj. volbloedig, overrijk aan vochten.
Pléthron, n. oud-gr. lengtemaat (= 14 stadion)
en vlaktemaat (_ lugerum).
Pletie, z. plait-il. ond. p 1 a i s a n t.
Pletka, f. russ. (spr. pliotka; verklw. van pletj,
zweep van samengevlochten riemen) kleine,
van voren gesplitste zweep tot tuchtigingen in
Rusland.
Pleumódes, m. gr. (van pleumón = pneumón,
long) Med. longlijder; — pleumódisch, adj. longzuchtig; — pleumonie, z. v. a. p n e u in o n i e.
Pleura, f. gr. (pleura) zijden van het lichaam,
ribben, borst- of ribbenvlies; — pleuralgie, f.
Med. zijdewee, pijn onder de ribben; — pleuritis,
gr. of pleuresie, fr. ook wel pleuris, f. borstvliesontsteking; zijdewee, bepaalde, stekende, opper
zittende zijdepijn, aamborstigheid,-vlakig
droge hoest, met koorts; — pleuritisch, adj. aan
borstvliesontsteking lijdend of daaruit voortspruitend ; — pleurodynie, f. uitwendige borstpijn, onecht zijdewee; — pleuronèctae, pl. (v.
nèkiès, zwemmer, v. néchein, zwemmen) zijzwemmers, schollen, platvisschen; — pleuropneumonie, I. ontsteking van long en borstvlies;
— pleuropyèsis, f. borstvliesverettering; — pleurorrhoea, f. ophooping of ziekelijke uitstorting
van eenig vocht in de borstvlieszakken; —
pleurorthopnaea, f. (vgl. o r t h o p n ce a) belemmerde ademhaling door eene borstvlieskwaal, zijdewee, dat door het ademhalen in opgerichte houding verlicht wordt; — pleurospásme, n. kramp in het borstvlies, een vaak
voorkomend verschijnsel bij de hysterie; —
pleurostósis, f. verbeening van het borstvlies; —
pleurothotónus of pleurototónus, m. kromming
van het lichaam naar éene zijde, rechtstijvigheid
aan de zijde.
Pleures, f. pl. fr. wol van doode schapen.
Pleureur, m. fr. (van pleurer = lat. ploráre,
weenen) huiler, huilebalk; — pleureuse, f. fr. treurof rouwband, rouwfloers; zwarte rouwrand aan
papier; ook groote, slap-neerhangende, ongekrulde veer.
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Pleuris, pleuritis, pleurotonus enz., z. ond.
pleura.
Plexeoblásten, pl. gr. (van plèxi.s, het slaan,
stooten, splijten, scheuren, van plèssein, slaan,
stooten enz., en blastós, kiem) Bot. planten
met dubbele zaadlobben.
Plexus, m. lat. (van plectére, vlechten) vlechtsel, weefsel; inz. Med. vlechtsel of weefsel van
vaten en zenuwen; — plexus solàris, zonnevlecht,
het weefsel der peesknoopen in den middelbuik
of in de maagstreek; — plexifórm, adj. nw.lat.
vlechtachtig, als ineengevlochten.
Pleyëla, f. p h o n o 1 a, z. a., naar den uit
-vinderPlyght.
Pli, m. fr. vouw, plooi; buiging, gewricht;
gewoonte, vaardigheid, buigzaamheid, gemak
manier van zich voor te doen,-kelijhdn
bevallige uiterlijke houding, welgemanierdheid; ook omslag of 't c o u v e r t van een
brief, z. f a u x-p 1 i, ond. f a u x; — pliéeren
(fr. plier, van 't lat. plicáre), vouwen, in vouwen
leggen, buigen, inz. van speelkaarten; Mil.
wankelen, deinzen, wijken, terugtrekken; in de
rijkunst: een paard gewennen om vaardig links
en rechts te zwenken; — pliábel, pliant, adj.
buigbaar, buigzaam; gedwee, inschikkelijk,
gehoorzaam, kruipend; — plioir, n. (spr. pli wár)
vouwbeen.
Plica, f. nw.lat. (plica polonica; fr. plique,
van 't lat. plicáre, vouwen) poolsche vlecht,
een in Polen vaak voorkomende haarziekte,
die uit onzuivere sappen haren oorsprong neemt;
— plicarla, f. gewone wolfsklauw (Lycopodium
clavatum), als vermeend geneesmiddel tegen
poolsche vlecht; — plieàbel, nw. lat. (van 't lat.
plicáre), z. v. a. p 1 i a b e 1 (z. ond. p 1 i); —
plicatus, a, um, lat. Bot. gevouwen, geplooid; —
plicatuur, f. (lat. plicatura) het vouwen, ombuiging, vouw.
pliéeren, z. ond. p 1 i.
Plimsollmerk, n. plimsolllgn, f. diepgangmerk
aan den boeg van schepen, genoemd naar het
parlementslid Plimsoll (1876).
Plin., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Plinius Secundus of Major (gestorven 79).
Plint, f. (gr. plínthos, f. eig. tichel, baksteen)
Arch. plaat in den vorm van een vierkante
tafel aan de basis of aan het kapiteel der zuilen;
ook platte strook, die om een gebouw loopt en
de verdiepingen afscheidt, gording.
Pliocewn of plioceen, z. ond. t e r t i a i r.
Plioir, z. ond. p 1 i.
Plissé, m. fr. (spr. pliesée, van plisser, plooien,
in plooien leggen; vgl.. p 1 i) geplooid. of geribd
belegsel aan vrouwenkleederen; — n. plooidoek,
wit katoenen stof, die van zelf zich plooit —
plisseeren, een stof in plooien leggen, fijnplooien,
vandaar plisseer-i n r i c h t i n g f.
Ploce of ploke, f. gr. (ploké, van plékein,
vlechten; eig. vlechtsel) verwarde rede; Log.
herhaling van een woord in verschillenden zin.
Plomb, n. fr. (spr. plop; van 't lat. plumbum,
z. aid.) lood, loodgewicht enz. bij 'tnaaien enz. ; —
d plomp, naar het lood,te lood; loodrecht, recht,

;

PLOMB.

-- 954 —

standig, perpendiculair; - plomb, n.
of plombe, f. lood, zegellood; - plombeeren (fr.
plomber; eng. to lead), met lood stempelen, verzegelen, met het zegellood of looden zegel voorzien, een looden teeken aanhangen; met lood
of iets anders (guttapercha, goud) aanvullen of
vol gieten (holle tanden); ook in het alg. voor:
holle tanden opvullen; - plombeersel, n. specie,
waarmee kiezen worden gevuld; - plombage,
plombeering, f. (spr. báázj') het verboden, zege
opvulling met lood of ander opvulsel; --lingof
plomberie, f. loodgieterij, loodwerk; loodzegeling.
Plombière, f. vruchtenijs met confituren,
genoemd naar de badplaats Plombières.
plongeeren, fr. (plonger; spr. plonzj-; provenc.
plombar, indoopen, doen zinken; it. piombáre,
loodrecht nedervallen, v. 't lat. plumbum, lood)
duiken, onderduiken; Mil. de mond van het
kanon laten duiken of zakken, benedenwaarts
schieten; - p 1 o n g e e r s c h o t, duikschot; p 1 o n g e e r b a d, stortbad; - plongée, f. fr.
(spr. plonzjé) Mil. afhelling der borstwering; plongeur (spr. plonzjeur), m. duiker.
plorábel, adj. lat. (plorabilis, e, v. ploráre,
klagen, weenen) beklagenswaard, beweenenswaard, jammerlijk.
Plot, m. russ. (van plótnüj, dicht, vast;
plotitj, planken samenvoegen) vlot, pont; —
plótnik, m. timmerman.
Plotar, z. plate.
Ploton, z. peloton.
Plotus, m. gr. (plótos, varend, drijvend)
zwemmer, slangvogel, eene soort van moeras
-vogel.
ployeeren, fr. (ployer; spr. ploaj-; v. 't lat.
plicáre, vouwen = plier, z. p 1 i ë e r e n)
buigen, plooien, samenvouwen; - ployement, n.
(spr. ploaj'mán) plooiing, samenvouwing, op
elkander schichting.
Pluche, (spr. pluusj') of pluus (eng. plush,
fr. peluche, it. peluccio, v. 't lat. pilus, haar),
volfluweel, halfluweel, vervaardigd uit draden
van zijde, zijde en katoen, jute enz.
Pluim, f. (fr. plume, lat. pluma) veder, pronkveder, z. p 1 u m e; - pluimage, f. z. p 1 um a g e; - pluimgraaf, m. iron. titel van den
man, die aan boord met de zorg voor 't p € i ' 'ngedierte is belast; - plumage, z. ond. p 1 u m
Plumbum, n. lat. (fr. plomb, z. ald.), lood,
looden zegel, zegellood; - plumbum album, bij
de oude Romeinen voor tin; - pl. aceticum,
azijnzuur lood, loodsuiker; - pl. carbonicum,
koolzuur lood, loodwit; - pl. chromfcum, chroomzuur lood, chroomgeel; - pl. fulminans, knal
- pl. ustum, gebrand lood, loodasch; --lod;
plumbágo, f. potlood, looderts, z. v. a. g r ap h i e t; ook vlooienkruid; - plumbagine, f.
stof, die uit het uitgedampte aftreksel van den
wortel van Plumbago europaea verkregen
wordt; - plumbáta, f. nw.lat. met lood voorziene werpschicht; met lood voorzien geeselkoord of -riem; - plumbatie (spr. t = ts), of plumhatuur, f. verlooding, plombeering, z. v. a. fr.
p 1 o m b a g e; - plumbéus, a, um, lat. Bot.
loodkleurig, loodgrijs .
,
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Plume, f. fr. (= lat. pluma) pen; inz. pronkveder, p 1 u i m; - plumeau, m. (spr. plumb)
vederdek, licht veeren kussen om toe te dekken;
ook veeren stoffer met steel; - plumet, n. (spr.
-plumé) hoedveder, hoed- of nutspluim; pluimhoed; - plumage, f. (spr. -rnaazj') gevederte;
vederbos, pluimentooi, pluim- of veerwerk op
hoeden, mutsen, helmen, pluimage; plumerie, f. nw.lat. (plumeria) hooge, schoone
broeikasplant uit W.-Indië met groote roode of
witte, welriekende bloemen; - plumeeren, lat.
(plumáre) bevederen, met veeren bedekken of
versieren; - plumeus, adj. (lat. plumósus, a, um)
bevederd, met veerachtige haren bezet (van
planten).
Plumpudding, m. eng. (v. plum, pruim,
rozijn) p u d d i n g (z. ald.) met pruimen of
rozijnen en doorgaans met rhum overgoten,
die bij het opdienen aangestoken wordt;
groote rozijnenkoek.
Plumula, f. lat. Bot. bladpluimpje.
Pluralis enz., z. ond. plus.
plus (genit. pluris), lat. meer; in de reken- en
stelkunst gebezigd voor: geteld bij ; - plusteeken,
teeken van de samentelling of van den positieven toestand der grootheden, zijnde een rechtstaand kruisje (+); - plus, n. overschot, te veel,
meerder bedrag; - plus minus, meer of minder,
ongeveer; - plus o f erénti, aan den meer of meest
biedende; - plus-elektriciteit, f. z. v. a. positieve
elektriciteit z. ald.; - plusmaker, m. lat.
geldsnoeier; - plusmakerj, f. geldsnoeierij ; plusquamperféctum, n. (d. i. eig. meer dan vol
voleindigde verledenheid of-eindg)Gram.
nauwkeuriger: tijdvorm (t e m p u s) van de
voleindigde handeling, volmaakt verleden tijd,
b. v. ik had geschreven; - pluralis, lat. (pluralis
numérus) of pluraal, fr. pluriel, n. Gram: meervoud, meervoudig getal (vgl. s i n g u 1 a r i 5);
- pluralis majestaticus, m. manier van spreken,
volgens welke een hooggeplaatste (somtijds ook
schrijvers) in het meervoud van zich zelven
spreekt, als „wij" in plaats van „ik" enz. ; plus royaliste que le roí, meer koningsgezind dan
de koning, overdreven ijverig voor een zaak; plurale tantum, pl. pluralia tantum, woord dat
alleen in het meervoud gebruikt wordt; - pluralísme, n. nw. lat. gemeengeest, bij K a n t
het tegengest. van e g o i s m e; z. v. a. a It r u i s m e; - pluralísten, m. pl. zij, die meer
dan éene geestelijke prove hebben; - pluraliteit,
f. (pluralitas votórum) meerderheid, stemmenmeerderheid, de meeste stemmen; - pluraliter,
adv. lat. in het meervoud; - plurima vota valent,
de meeste stemmen gelden.
Plutárchus, m. gr. schrijver en moralist, beroemd als samensteller van vergelijkende levens
vandaar in het alg. biograaf en-beschrijvng;
als titel voor biographische verzamelingen.
Pluto, lat. of Pluton, gr. m. Myth. hellegod,
god of koning van de onderwereld, van het
dooden- of schimmenrijk, bij de Grieken ook
H a d e s, broeder van Zeus en Poseidon, en
gemaal van P r o s e r p i n a. Behalve de
P a r c e n en F u r i ë v, behoorden tot zijne
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hofhouding Minos, AE ácus en Rhada
m a n t h u s, die uitspraak deden omtrent het
lot van de schimmen, die in de onderwereld aankwamen en door den veerman C h a r o n werden overgezet. Aan den ingang van het schim
a r u s), voor Pluto's paleis,-menrijk(dTat
lag C e r b é r u s, een driehoofdige hond, om
aan iedereen den terugkeer tot de bovenwereld
te beletten; — plutoníst, m. nw. lat. iemand, die
de aarde als uit vuur ontstaan beschouwt, ook
v u l k a n i s t; — plutonisch, adj. in het binnenste der aarde door onderaardsch vuur voortgebracht en daaruit opgerezen; — plutonische gesleenten, oude eruptieve gesteenten; de jonge
heeten v u l k a n i s c h e; — plutonium, n.
nw.lat. Phys. z. v. a. b a r i u m.
Plutos of Plutus, m. gr. (plulos, rijkdom)
Myth. god van den rijkdom, zoon van Jason
en Demeter; — plutokratie (spr. t = is ; v. kratein, heerschen), geldheerschappij, macht, regeering van het geld; — plutokraat, m. geldheerscher, iemand, die door zijn geld regeert, die voor
de heerschappij der rijken is, geldaristokraat.
Pluviale, n. nw.lat. (van pluvia, regen, plu
den regen betreffende) regenmantel;-viáls,e
op een mantel gelijkend, van voren open priestergewaad, dat bij den r. kath. namiddag-godsdienst en bij eenige andere plechtige verrichtingen buiten de mis wordt gedragen; — pluviëus,
adj. (lat. pluviósus, a, um) regenachtig; — plu
lat.-gr. regenmeter, toestel om de-viométer,.
hoeveelheid gevallen regen te bepalen; — plu
fr. (spr. pluwióóz) regenmaand, de 5de-vióse,m.
maand in den kalender der eerste fr. republiek,
van den 20 Januari tot den 18 Februari; — Plu
lat. regengever, een bijnaamvanJupiter.-víus,m.
Pluvier, m. fr. (spr. pluw jé) waterhoen, p 1 uv i e r, een trekvogel van de grootte eener duif
(Charadrius).

pluviëus, pluviometer, pluviose enz., z. ond.
pluviale.
Pneuma, n. gr. adem, wind, lucht; levensgeest,
ziel; ook de heilige Geest; — pneumatlas of pneumatódes, m. een kortademige, aamborstige; —
pneumatiei, z. m o n t a n i s t e n, ond. mons;
— pneumatiek, pneumatika, f. luchtbewegingsleer, of leer van het gewicht, de drukking en beweging der lucht- of gassoorten; geestenleer,
geestenkunde; — pneumátisch, adj. daartoe behoorend, tot de geestenkunde behoorende; ook
het ademen betreffende ;— p n e u m a t i s c h e
machine, luchtpomp; — pneumatis c h e s e c t e of school, geneesheeren in de
oudheid, die alle levensverschijnselen uit een
het lichaam doordringend gas verklaarden; —
pneumatische spoorweg, een gewoonlijk onderaardsche, inz. pakketten door
luchtdrukking vervoerende spoorweg; — p n e um a t i s c h e t e 1 e g r a a f, luchtdruktelegraaf, waarbij berichten als rolletjes in luchtledige buizen voortbewogen worden; — p n e umatisch of compressie-vuurtuig,
bestaande uit eene buis met beweegbaren zuiger,
die door sterke samendrukking der lucht een
daaronder bevestigd stuk zwam doet ontvlam,
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men; — pneumatic, eng. luchtband (voor rijwiel
enz.) ; — pneumatísme, n. z. v. a. s p i r i t u a1 i s in e (z. aid.); — pneumatoeéle, f. Med. luchtof windbreuk; — pneumatoehemie, f. chemische
bearbeiding der gassoorten; — pneumatoehórde,
f. windharp; — pneumatódes of pneumatódisch,
adj. opgeblazen, opgezet; engborstig; — pneumatologie, f. leer der lucht en der gassoorten; — pneumatomáchus, m. bestrijdervan de persoonlijkheid en godheid van den Heiligen Geest;
— pneumatomachie, f. diens gevoelen of stelsel;
ook geestloochening, verloochening van het
geestelijk deel in den inensch; — pneumatométer,
m. toestel (m a n o m e t e r), door Waldenburg
uitgevonden, om de kracht der uitademing bij
longlijders op te nemen; — pneumatomphálus,
m. of pneumatomphalocèle, f. navelwindbreuk;
— pneumatopericardium, n. luchtophooping in
den hartzak; — pneumatophobie, f. geestenvrees,
vrees voor geesten; — pneumatórrhachis, f.
luchtophooping in de ruggegraatsholte; — pneumatósis, f. opzetting van het onderlijf, windgezwel; — pneumatothórax, pneumothorax, f. luchtborst, aanwezigheid van ingedrongen lucht in de
borstholte.
Pneumométer, n. gr. (van pneumón, long)
longmeter, een door K e n t i s h uitgevonden
en door H i m 1 y verbeterd werktuig, om de
ruimte (c a p a c i t e i t) der longen voor lucht
in den gezonden en zieken toestand te bepalen;
zie s p i r o m é t e r; — pneumometrie, f. longmeting (met betrekking tot de grootte der luchtruimte); — pneumonalgie, f. longpijn; — pneumonemphráxis, f. longverstopping; — pneumonie,
f. eene longziekte, inz. z. v. a. pneumonitis, f.
longontsteking; — pneumónisch, adj. de long betreffend; — pneumonische middelen of pneumonika, n. pl. longmiddelen, longartsenijen;
pneumonoeële, f. longbreuk; — pneumonogástrisch, adj. de long en de maag betreffende ; —
pneumonographie, f. longbeschrijving; — pneumonolithiásis, f. vorming van longsteenen, longsteenlijden; — pneumonologie, f. leer van de longen ; — pneumonomalacie, 1. longverweeking ; —
pneumonomantie (spr. t=ts), f. waarzegging of
voorspelling uit longen; longproef; — pneumonometer, z. v. a. p n e u m o m e t e r, z. boven;
— pneumonoparálysis, f. longverlamming; —
pneumonopathie, f. longziekte, longtijden; —
pneumonopáthisch, adj. aan longziekte lijdend;
— pneumonophthisis of pneumonophthóë, f. longtering; — pneumonopleuritis, f. long- en borstvliesontsteking; — pneumonorrhagie, ook pneumorrhagie, f. longbloeding, bloedspuwing, het
bloedhoesten; — pneumonorrheee, f. het bloedspuwen; — pneumonoscirrhus, m. longverharding; — pneumonospásmus, m. longkramp; —
pneumonotomie, f. longontleding; — pneumonotomisch, adj. daartoe behoorende.
Pniél, hebr. „gelaat Gods", omdat Jacob aldaar God aanschouwd heeft, Gen. 32, 3a.
Pnigalïon of pnigalium, n. gr. (van pu i ein,
verstikken) Med. nachtmerrie ; — pnigmus, n.
(gr. pnigmos) het stikken, verstikken; — pnigma,
n. stikvloeiing.
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Pnyx, f. gr. plaats tot volksvergaderingen in
het oude Athene; ook volksvergadering aldaar.
Poacieten, m. pl. gr. (van poá, gras, kruid)
versteeningen of afdrukken van grasachtige
planten.
Póbel, m. dui. (mid.hgd. povel, bovel, van lat.
populus, fr. peuple, eng. people, volk) het gewone volk, inz. het ruwste en onbeschaafdste
gedeelte er van, gepeupel.
Pocaal, z. bokaal.
Poche, f. fr. (spr. pos9' ; provinciaal poque,
pouque, eng. poke, pocket, angels. potra, police,
pocca, ijsl. poki, mid.lat. pochia) zak; –pl. poehes,
zakken, rokzakken; – díctionnaire de poche, eng.
pocket-dictionary (spr. diksjonérri), zakwoordenboek; – poehade, f. fr. (spr. posjaad') eerste ontwerp van een afbeelding, omtrek, schets; –
poechetta, f. it. (spr. potsjétta, fr. poche) zak viool, ten gebruike van dansmeesters; – poehette, f. (spr. posjett') kleine vrouwenzak; zakviool,
kleine viool.
pochissimo, z. ond. poco.
Poehwerk, n. dui. stampmolen om erts fijn te
maken.
Poeillator, n. later lat. (van pocillum, verklw.
V. poculum, z. ald.) schenker.
pocket-dictionary, n. eng. zakwoordenboek;
– pocket-edition f. eng. zakuitgave ; – pocket kodak,
m. eng. zakphotografeertoestel, z. ond. p o c h e.
poco, it. (= lat. paucum) Muz. weinig, eenigszins ; – a poco a poco, allengs, langzamerhand ; –
un poco (spr. oen–), een weinig; – un poco allégro
of poco allegro, eenigszins vroolijk; – p. forte,
eenigszins sterk; – p. lento, eenigszins langzaam,
niet te langzaam; – p. piano, eenigszins zacht; –
poco piu (spr. pioe) en poco meno, iets meer en
iets minder; – p. presto, eenigszins snel; – pochissimo (spr. pokies–), zeer weinig.
Poeálum, n., pl. pocula, lat. beker; drank of
dronk; – inter pocula, bij de bekers, bij het drinken of het drinkgelag; – poculum hilaritdtis, n.
beker der vroolijkheid, vroolijkheidsdronk; –
poculum vomitorium, braakdrank van spiesglans; – poculeeren, nw.lat. bekeren, lustig en
ruim drinken, zuipen.
Podagra, n. gr. (van poes, podós, voet) voetjicht, voeteuvel, gem. pootje; – podágriseh, podagreus, adj. (lat. podagriicus en podagrósus, a,
um) voetjichtig, met de voetjicht behept; – podagrleus of podagrist, m. voetjichtlijder, met het
voeteuvel behept persoon; – podalgie, f. gr. zenuwachtige voetzoolpijn; voeteuvel, z. v. a.
p o d a g r a; – podarthrltis, f. z. v. a. p o d ag r a; – podarthroeace, f. Med. ontsteking van
de gewrichtsvlakken van den voet; – podari,
nw.gr. voet.
Podding, z. p u d d i n g; – poddingzak, m.
met kabelgarens enz. gevulde zak, die aan de
buitenzijde van 't scheepsboord wordt gehangen, om de gevolgen van een stoot te voorkomen, wrijfworst; – poddingsteen, m. samenklontering van gerolde steenen van velerlei soort en
kleur, welke door een steenachtig deeg of bindmiddel met elkander tot eene harde massa zijn
verbonden.
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Podésta, ook podestaat, m. it. (van podestá, f.
= lat. potestas, macht) machthebber; ambtman,
landvoogd; hoogste magistraatspersoon, burgemeester in de ital. stederepublieken gedurende
de middeleeuwen.
Podetlum, n. nw.lat. (verklw. v. gr. poes, podos,
voet) Bot. vruchtsteel der loofmossen.
Podewilsgeweer, n. naar den uitvinder, majoor Podewils genoemd, vèrdragend geweer.
Podex, m. lat. (vgl. pedére, een wind loozen)
achterste, aars, stuit.
Podium, n. lat. (van 't gr. pódion, verklw. v.
poes, podós, voet) eig. optred, verhevenheid,
voorste deel van het tooneel, dat door het gordijn wordt afgesneden.
Podolatrie, f. gr. (v. poes, podós, voet) voet
voetaanbidding; b. v. als hatelijke-vering,
aanduiding van het kussen van den voet van
den paus; – podologie, f. leer van de voeten; –
podométer, m. voetmeter, schreden- of pasteller, wegmeter; ook hoefmeter; – podonípten, pl.
(van nípteín, wasschen) voetwasschers, dweepzieke wederdoopers in de 16de eeuw, die aan de
voetwassching een bijzondere waarde hechtten;
– podophthálmos, m. eig. voetoog, naam eener
soort van kreeft; – podophfllon, n. Bot. voetblad, eene plant; – podoptéra, pl. N. H. voetvleugeligen, platvoetige zwemvogels; – podoptériseh, adj. vleugelvoetig; – podorrheuma, n. Med.
geringe graad van voetjicht; – podospermium,
n. Bot. uit het kiemkuiltje voortgaande kiem
pl. podozóa, voet--ontwikelg;–pdzó,n.
eren, veelvoeters, eene dierklasse, welke de
insecten, schaaldieren, spinnen enz. bevat; –
podüren, pl. (van gr. oerá, staart) N.H. voetstaartdiertjes, zeer kleine insecten.
Poe, z. p u.
Peecile of peekile (scil. s t o a), f. gr. (poikilé,
v. poikilos, bont) bonte zaal, eene beroemde zuilenzaal in het oude Athene met wandschilderijen van Polygnotos.
Poed, n. russisch gewicht van 40 russ. pond
= 16,391 kilo.
Poeddy, n. voor-ind. maat te Madras voor
koren = 4 parah = 1,536 L. ; ook voor olie en
melk van denzelfden inhoud = 1/1% kandy.
Poedel, m. misgooi, misschot.
Poeder, z. p o u d r e.
Poëet, poëtisch enz., z. ond. p o ë z i e.
Poekoelboem, : n. ind.-holl. avondschot in
Indië.
Poel of pouf, m. in Perzië de algemeene naam
voor kopermunten; voorheen een perzische en
georgische rekenmunt = 1/lo sjahi = 1/2wo toman en van verschillende, maar geringe waarde
(nauwelijks 3/lo cent).
Poelasari, f. slingerplant in Indië, welker bast,
cortex alyxiae, als geneesmiddel wordt gebruikt
o. a. bij darmaandoening.
Poeliahs, z. ond. p a r i a h.
Poeloe, n. mal. eiland.
Poelpetaat, f. (fr. poule pintade) parelhoen.
Poëma of poéem, n. gr. (poíéma; vgl. p o ë
z i e) gedicht, dichtwerk.
poene; f. lat. (gr. poine) straf, boete; – Jur.
.
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poena arbitraria, eig. willekeurige straf, d. i. poétesaa, f. it. dichteres; — poétika, f. (lat. poëtica,
straf, die niet door de wet vastgesteld, maar
van het goedvinden van den rechter afhankelijk
gemaakt is; — p. capitális, levensstraf of dood
— p. certa, bepaalde straf; — p. convénta of-straf;
conventiondlis, rouwkoop; — p. corpöris a fflictiva,
lichaamsstraf, lijfstraf; — p. ecclesiastica, kerk
kerkboete; — p. pecuniaria, geldstraf; — p.-straf,
sanquinis, doodstraf ; — poene aggravalio of
exasperatio, verzwaring of verscherping der straf;
— pro poena, tot straf (b. v. drinken, bij de studenten) ; — sub poena, op straffe ; — sub poena
con f éssi et convicti, op straffe van voor bekennend en overtuigd te worden gehouden; — sub
poena praeclüsi of praeclusiónis, op straffe van
uitsluiting (z. p r ae c 1 u d e e r e n); — poenaal,
penaal, adj. (lat. poenàlis, e) de straf betreffend
of daartoe behoorend, lijfstraffelijk; — peenàle
codex, m. (fr. code pénal) fr. strafwetboek; —
poenàle wet, strafwet; — poenaal vonnis, strafvonnis enz.; — peeniténtie, penitentie, f. (lat.
poenitentia, v. poenitère, berouwen) berouw;
boete, boetedoening; straf, pijn, marteling; —
peenitentiále (spr. ti = tsi), n. nw.lat. boetboek,
kerkboek der R. Kath. over biecht, boete en aflaat; — pcenitentiarius (spr. ti=tsi), m. boetpriester, boetrechter, strafrechter, biechtvader,
inz. het hoofd der pauselijke regenten, die in
bijzondere gevallen in naam van den paus
d i s p e n s a t i e verleent; — peenitentiaria, of
of pcenitentiaire kamer (it. la penizentiaria),
pauselijke vierschaar over peenitentie- zaken, die
dispensatiën uitreikt en aflaatbullen uitvaardigt; — pa nitet, n. boetedrank (bij maaltijden
als straf opgelegd).
poera-poera, mal. voor den schijn, gehuicheld,
niet gemeend.
Poeri, f. mal. koninklijke residentie, versterkt
paleis (op Bali en Lombok).
Poerim, z. p u r i m.
Poesaha, n. mal. erfstuk.
Poeschtoe, n. perz. inheemsche naam in Perzië
voor de taal der Afghanen.
Poesjenellekelder, poesje, (uit P o 1 i c h i n e 1,
z. a.) naam van een poppenspel in Antwerpen.
poetising, mal. verward, buiten zich zelven.
Poesta, z. p u s c h t a.
Poesties, m. afstammeling van een blanken
vader en een c a s t i e z i n, z. a.
Poet, n. achterindisch gewicht = 1'/2 eng.
pond 680,388 gram; ook eene munt van tin.
Poetri, f. mal. prinses.
Poewasa, f. mal. Ramadan, de moh. vasten
-mand.
Poëzie, poézjj, f. lat. (poësis, v. 't gr. poièsis,
van poiein, maken, voortbrengen, verdichten),
fr. poésie, dichtkunst, het dichten; dichterlijk
gevoel, aanleg tot dichten; verdichting, gedicht;
tegengestelde van p r o z a; — poésie de circonstance, gelegenheidspoezie; — poëet, m. (lat.
poèta, gr. poiètes) dichter; — poëta laureàtus, lat.
gelauwerd, met den lauwerkrans bekroond dichter; — poétáster, m. nw.lat. pruldichter; verzensmid, rijmelaar; — poëtasterfj, f. verzenmakerij,
rijmelarij ; — poëterig, f. het dichten, dichterij ; —

gr. poiètike) dichtkunde, leer der dichtkunst;
dichtwetenschap of theorie der dichtkunst; —
licentia poetica, z. l i c e n t i e; — potkus, m.
dichtkundige, kenner en leeraar der dichtkunst;
— poëtisch, adj. (lat. poeticus, a, um, gr. poi( tikos)
dichterlijk; op de wijze van een gedicht; subst.
baardvisch; ook haarkomeet; — poëtiseeren (spr.
s=z), dichten, verzen maken; de dichterlijke
voorstellingswijs nabijkomen.
Pognerée, f. fr. (spr. ponjerée') oude maat te
Montpellier = 1/12 s e t i e r of ongeveer 2,8
L. ; — pognou, m. (spr. ponjoe) wijnmaat te Luik
= 1 /16 s e t i e r of 1,92 L.
Pogonias, m. en f. gr. (van pógón, baard) de
gebaarde, baardige; — pogoniásis, f. Med. zwaar
zware baard; vrouwenbaard; —-gebardhi,
pogonologie, f. baardleer; — pogonophllus, m.
baardvriend, baardliefhebber; — pogonotoom,
m. baardafsnijder, baardscheerder; — pogonotomie, f. baardafsnijden, baardafnemer; — pogonotrophie, f. baardverpleging, het laten groeien
van den baard.
Pogrom, f. russ. verwoesting, plundering,
vooral jodenvervolging en -moord.
poids, n. fr. (spr. poá; oudfr. pois, pes, provenc. pes, pens, it. en sp. peso, v. 't lat. pensum,
wichtig of zwaar ding, v. pendére, wegen, zwaar
zijn, nw.fr. poids, verwisseld met het lat. pondus)
gewicht; -- poids de f er, zwaar gewicht; — poids de
marc, mark gewicht.
Poignée, f. fr. (spr. poainjé; van poing = lat.
pignus, vuist) handvol; greep, hecht, gevest.
poil, m. fr. (spr. poál; van 't lat. pilus) haar;
streek van 't laken; ruw haar aan 't fluweel; —
poil de chèvre (spr. sjèwr'), eig. geitenhaar, stof
uit wol en katoen; ook angora-geitenhaar, vigognewol.
Poinciana, (nw.lat. poinciana) f. Bot. pauwe
W.-Indië (zoo geheeten-star,boeikplnu
ter eere van den franschen gouverneur-generaal
van W. -Indië P o i n c i, omstreeks 1650, die
de natuurlijke historie der Antillen heeft bewerkt).
Poincon, m. fr. (spr. poainsón; eig. priem, stift,
drevel, graveerstift; sp. punzon, it. panzone, van
't lat. punctio, steek, het steken, v. pungére,
steken) wijn- en brandewijnmaat in Frankrijk.
Point, m. fr. (spr. poain; provenr. point, ponh,
van 't lat. punctum, z. ald.) punt; steek, stoot;
oog op dobbelsteenen, op kaarten; p o i n t
of op het point zij n, op het punt zijn,
gereed staan, voornemens zijn; — p o i n t, ook:
niets, vandaar d point, op niets (bij het biljart);
— point d'alignement (spr. —dali-nj'mán) Mil.
middelpunt; — point d'appui (spr. —dapuí), rustpunt, steunpunt; — p. d'attaque (spr. —datták'),
aanvalspunt, punt van aanval; — p. de devant,
(spr. —d'wan') voorsteek (bij 't naaien); — p.
d'équilibre (spr. —dekilíebr' ), evenwichts- of zwaar
— p. de direction (spr. —direksjón), richt--tepun;
punt, richtingspunt; — p. de poste, de poststeek (bij 't naaien); — points douloureux (spr.
— doeloereu), fr. pl. Med. pijnlijke plaatsen
bij zenuwpijnen; — points de feu, pl. prikken
;
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met gloeiende spitsen (van een t h e r m ok a u t e r, z. a.) ter genezing van zenuw- of
rheumatische aandoeningen; - p. d'honneur (spr.
doneur), eerepunt, punt van eer, eergevoel, zaak
van. eer ; — p. de ralliement (spr. ralli'mán), ver
— p. de repos (spr. repó), rust--zamelingsput;
punt; — p. de reunion (spr. re-u-njón), hereenigingspunt, verzamelplaats ; — p. de section (spr.
sekjon) of d'interiection (spr. denterseksjàn), snijpunt; — p. d'orgue (spr. Borg'), orgelpunt; — points
cardinaux (spr. kardinó), hoofdwindstreken; —
p. culminant (spr. kuulminán), culminatiepunt;
— p. saillant (spr. salján), hoofdpunt; — p. du
tout (spr. —toe), in geenen deele, volstrekt niet; —
p. de vue (spr. —wu'), gezichtspunt, oogpunt,
doelwit; — points, m. (van point, voorsteek bij
't naaien, naaiwerk enz.) pl. genaaide kant,
kantwerk; — point lacé, opgelegde kant; — points
d'Alencon (spr. dalanson), Alenconsche kant; —
p. a. la reine (spr. ren'), eig. kant als de koningin,
kantwerk zonder boog; — p. de France (spr.
d' frans'), witte garenkant uit Frankrijk; — p. de
Turquie (spr. tuurkíe), fijne zijden kant, die in
de turksche harems gemaakt wordt; — p. de
Valenciennes (spr. walansien'), kant uit Valenciennes ; — p. de Venise (spr. weniez'), Venetiaansche kant; — pointe, f. (spr. poant; lat. als
't ware puncta) spits, punt, stekel, scherpte, inz.
gedachten-scherpte, scherpzinnigheid, vernuftige, schrandere zet, inval, steek; — pointeeren
(fr. pointer; spr. poaint—), stippen, besprenkelen,
p u n t e e r e n; richten, b.v. een stuk geschut;
oneig. trachten, streven, bedoelen; toonen, wijzen; in hazardspelen: op eene kaart zetten, wagen, vgl. p u n t e e r e n; — pointeermachïne, f.
tweearmig toestel, door beeldhouwers gebruikt
ter opneming van punten van het gipsmodel,
die op het marmer moeten worden aangegeven; —
pointer, m. eng. (spr. puwainter) aanwijzer, wijzer;
hond, die den jager het wild wijst, staande
duitsche jachthond, patrijshond (z. s e t t e r);
— pointeur, m. geschutrichter; in het pharospel:
tegenspeler, die op een kaart eene som geld
zet; — pointilleeren (fr. pointiller; spr. poainti-lj—)
eig. bestippen, met puntjes voorzien; met puntjes graveeren of schilderen; oneig. zich met
nietige kleinigheden ophouden en daarover
twisten, beuzelen, vitten; stekelige zetten doen;
— pointilleríe, f. twistzucht, twist over kleinigheden; vitlust, muggenzifterij; — pointilleur, m.
vitter, muggenzifter, haarkloover, beuzelaar ; —
pointilleux, adj. (spr. poainti-ljéu) spitsvondig,
iets al te nauw nemend, kibbelziek, kitteloorig;
— pointillisme, bepaalde schildermethode met
afzonderlijke korte strepen en punten, n e oimpressionisme; — pointuren, f. pl.
bij boekdrukkers : voorwerpen, die aan weerszijden der timpaan bij den weerdruk het vel
houden, z. punctuur.
Poiré, m. fr. (sp. poaré; van la poire lat.
pirum, peer) perendrank, perenmost.
Poison, n. fr. (spr. poazon) vergift; b.v. als
woordspeling : poissons sans boison sont poison
(spr. poason san boazon son poazon), visch zonder
drank is vergif (visch wil zwemmen).
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Poissdrde, f. fr. (spr. poassárd' ; v. poisson,
visch, it. pescione, groote sterke visch, v. pesce,
lat. piscis, visch) fransch vischwijf, vrouw uit
het gepeupel; inz. naam der deelneemsters aan
de volksbewegingen in de groote fr. omwenteling (dames de 1 a h a 1 1 e)^ ; — poissard, adj .
(spr. poassar) gemeen, als 't gepeupel.
Poisson, (spr. poasson) fr. visch; — poisson
d'avril, aprilgrap.
Poltos, m. pl. sp. indiaansche slaven (uit wilde
Indianen tot slaven gemaakt).
Poivre, m. fr. (spr. poavr') peper; — poivrier,
m. (spr. poav,-rjé) peperstruik; peperbus.
Pójas, m. russ. (poolsch, pas) lijfgordel, bij
den hoogen adel doorgaans uit goud gewerkt.
Pok, pokhout, n. Zuid-Amerikaansch hout,
Guyacum officinale L. of Lignum guajaci (sanctum), dat zeer hard en zeer duurzaam is, en in
water zinkt.
Pokaal, z. bokaal.
Poker, m. eng. pook, ijzeren stang of haak om
het vuur op te porren; ook : soort amerikaansch
kaartspel.
Polaan, f. (ofr. polaine) vooruitstekende punt
aan de schoenen van vroeger tijd; ook poolsch
leder.
Poláeca, it. (vgl. p o 1 a k) poolsche volksdans = polonaise.
Poláccra, it. potacre, polaque, fr. of polákker,
m. soort van groote vrachtschepen, inz. op de
Middellandsche zee, met 3 masten en vierkante
zeilen; — polakkermast, m. mast, uit 3 afzonderlijke masten samengesteld (alleen op de Middeli. zee in gebruik).
polair, z. oud. p o o 1 2).
Polak, m. (van het it. Polacco, fr. Polaque)
een Pool, poolsch ruiter; poolsch rondreizend
geneesheer; kwakzalver, wonderdokter; — alla
polacca, it. op zijn poolsch, naar poolsche danswijs.
Polakker, polakkermast, z. onder p o 1 a cc ra.
Polariteit, polariseeren, z. onder p o o 1 2).
poleeren, fr. (polir) gladmaken, zie ook
paleeren.
Polei, f. (van 't lat. pulegium, pulejum, van
pulex, vloo; it. puleggio, provenc. pulegi, fr.
pouliot) eig. vlooienkruid (wegens zijne werking
tegen de vlooien) eene bittere, specerijachtig
smakende en sterkriekende plant.
Polei, palei, plei, f. fr. (poulie, sp. poleá, eng.
pulley,) katrol, rekwerktuig om te folteren.
Polemdreh, m. gr. (v. polémos, oorlog) veldheer, opperveldheer, heervoerder; krijgsraad bij
de oude Grieken; — polemarchie, f. waardigheid
van opperbevelhebber of oorlogsminister; —
polemiek, f. twistleer, kunst van den woorden
verdediging, bekwaamheid om een-strijd,e
wetenschappelijken strijd of geleerden redetwist
te voeren; het voeren van dien redetwist zelve;
ook verdediging van zijn geloof, zijne inzichten,
meeningen tegen andersdenkenden; — polemiens, m. twistleeraar, wetenschappelijk strijder,
geleerde klopvechter; inz. geloofsstrijder; —
polémiseb, adj. twistend ;— p o l e m i s c h e
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s e h r i f t e n, twistschriften; – polemiseeren
(spr. s=z), strijden, twisten, inz. over geloofszaken of wetenschappelijke gevoelens; – polemographle, f. krijgsbeschrijving; – polemographlka,
f. krijgsbes.chrijvingskunst; – polemográphisch,
adj. krijgsbeschrijvend; – polemoskoop, m. veldkijker; oorlogskijker; operakijker.
Polenta, f. it. (v. 't lat. polenta, gepelde gerst,
verwant met pollen, fijn meel) meelspijs, een
dikke brij van mais- of ander geroost meel, met
boter of olie en parmezaankaas gemengd, eene
lievelingsspijs der Italianen.
Poleographie, f. gr. (van polis, stad) stadbeschrijving; – poléographisch, adj. stadbeschrijvend.
Polerónze, f. hoogd. (bedorven uit bowle
punch ?) drank uit brandewijn, suiker, muskaatnoot en citroensap bereid.
Polèten, m. pl. gr. (pólétaí, v. den sing. pólétés,
V. pólein, verkoopen) eig. verkoopars; in 't oude
Athene tien overheidspersonen, die de staatsinkomsten en openbare belastingen te verpachten hadden.
poli, adj. fr. (lat. politus = gepolijst) glad gemaakt, geslepen, gewreven, gebruineerd, g ep o 1 ij s t; beschaafd, beleefd, hoffelijk, welgemanierd, net, sierlijk, aardig; ook listig, p o1 i e t; – polijsten (lat. polire, fr. polir), glad,
blank of glanzig maken, bruineeren; beschaven, wellevend, welgemanierd, heusch of beleefd maken, vgl. civiliseeren; polijstvijl, polijstkolf, polijsttand
enz., werktuigen om blank en glad te maken; –
polimént, n. mengsel uit roodaarde, roode bolus,
waterlood en boomolie, om daarop te vergulden;
ook het polijsten of slijpen (van gesteente); glans,
luister; – polisseur, fr., poljjster, m. bruineerder,
gladslijper; – polisseeren, z. p o l ij s t e n; –
politoer, polituur, f. lat. (polilüra) gladmaking,
glanzing, polijsting; gladheid, glans; ook z. v. a.
politésse, f. fr. gladheid, fijnheid, hoffelijkheid,
beleefdheid, welgemanierdheid, beschaafdheid,
verfijnde zeden, toon der groote wereld.
Polianiet, f. mineraal, bestaande uit mangaan
wordt gevonden in Bohemen,-'superoxyd,
Cornwallis enz.
Poliater, m. gr. (v. gr. polis, stad, en iatros,
arts) stadsarts, stadsdokter.
Police, f. fr. (spr. políés'), 1) de p o l i t i e (z.
ald.); 2) ook polizza, it., polis (eng. policy, sp.
polsza, midlat. poletum, poleticum, pelecticum,
misvormd uit het later lat. polyptychum, polyptycha, rekenboek, lijst, v. het gr. polyptychon,
(z. a.) vele bladeren hebbende, v. ptyche, vouw,
schicht, laag, blad, v. ptyssein, vouwen; een
latere afleiding is die van gr. apodeixis, bewijs(stuk)) verzekerings- of assurantiebewijs, a ss u r a n t i e- p o l i s, bewijsstuk of oorkonde,
waaruit de deelhebbing in de verzekeringsmaatschappij en den aard, de waarde enz.
der verzekerde goederen blijkt; vgl. a s s ur a n t i e; – policeeren (fr. politer), goede orde
(p o 1 i t i e) invoeren, goed inrichten.
Poliehinel, m. fr. (polichinelle, spr. polisjinel)
pulcinella, m. it. (spr. poeltsjinélla) grappenma-
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ker of hansworst, eene maskerrol in de ital. (inz.
napolitaansche) kluchtspelen (waarsch. ontstaan
uit den naam van een misvormden ital. potsenmaker: Paolo Ciniello, of v. a. Pui ce i o d'A n i e 11 o, een boertje bij Napels;
waarsch. echter oorspr. een woord van liefkoozing, als poesje, liefje, kindje enz., verklw. v.
pulcina, pulcino, jonge hen, hoentje, kuiken) ;
zie poesj enellekelder.
Poliep, z. polyp.
poliet, polijsten enz., z. ond. p o 1 i.
Polikliniek, f. gr. (van polis, stad) stedelijke
ziektebehandeling, behandeling van loopende
zieken; – poliorcètes, m. (van poliorkein, eene
stad belegeren) stadbelegeraar, stedendwinger;
– poliorcetika, f. belegeringskunde, wetenschap
om naar eisch het beleg voor eene sterkte te
slaan; – poliorcètisch, adj. belegkundig.
Poliment, z. ond. p o 1 i.
Poliósis, f. gr. (van polioen, grijs maken of
worden; poliós, a, on, grijs) Med. ziekelijk grijsof wit-worden der haren; – poliótes, f. het grijszijn, grijs haar; poliomyelitis, f. grijze-ruggemergsontsteking en - verlamming; (spinale) kinderverlamming.
Polis, zie p o 1 i c e.
Polisander-hout, f. p a 1 i x a n d e r h o u t.
polisseeren, z. p o l ij s t e n, ond. p o l i.
Polisson, m. fr. (spr. poli-son; oorspr. handwerksjongen, die iets glad of blank maakt, misschien ook iron. een, die de straat glad maakt,
altijd straatslijpt, straatslijper, van 't lat. politio,
het gladmaken, v. polire, glad maken) guit,
deugniet, straatjongen; – polissonneeren (fr.
polissonner), straatjongensstreken bedrijven,
guitenstukjes uitvoeren; vuile aardigheden debiteeren; – polissonnerie, f. guiterij, jongensstreek,
straatschenderij ; gemeene taal.
Politesse, z. ond. p o 1 i.
Politicus enz., zie ond. p o l i t i e k.
Politie (spr. t=ts), f. (fr. en eng. police, hoogd.
polizei, van 't gr. politeía, lat. politia, staatsbeheer, staat) staatsinrichting, die de openbare
orde en de veiligheid der personen en eigendommen handhaaft; korps ambtenaren, daarmede
belast; staats- of stadsorde, volkstucht, gerecht
voor de openbare orde, rust en veiligheid; politie-wetenschap; – medische politie, geneeskundig
toezicht op de openbare gezondheid; openbare
gezondheids-verpleging; – politie-commissaris en
politie-inspecteur, m. minder gewoon politie
politie-presidént, n. hoofd der politie;-directu,
meestal is de commissaris het hoogst en dan
volgen de inspecteurs; – politie-staat, m. staat,
waarin de administratie onbeperkte macht
heeft, in tegenst. met r e c h t s s t a a t.
Politiek, politlka, f. gr. (politiké, van polis,
stad, staat) staatswetenschap, staatkunde,
staatsleer. ; staatswijsheid, wereldkennis, bedre
geslepenheid in den omgang, sluwheid,-venhid,
list; – politiek, n. burgerkleeding (tegenover de
militaire),b.v.officieren in politiek,
ook p o s t i e k genoemd ;– politiek, politisch,
adj. staatkundig, tot de staatkunde behoorende;
staatburgerlijk, burgerlijk, b. v. p o l i t i e k e
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(burgerlijke) inrichting; — politieke
v e r h o u d i n g e n enz., staatsverhoudingen;
— politieke kleeding, burgerlijkekleeding,integenst.metmilitaire uniform;
— politieke geographie, z. geographie; — poli tis the verzen (van 't gr.
politikós, volksmatig) naar het accent gemeten gr. jambische verzen, die in de middel
volgens de toenmalige volkstaal, ge--euwn,
bruikelijk waren; — politica, n. pl. lat. staats
staatszaken; — politicus, m.-angelhd,
staatkundige, staatsman, man vol wereldkennis,
wereldkenner; oneig. schrander, gevat, geslepen
mensch; in verachtelijken zin: babbelaar over
staatszaken, schijnstaatkundige, tinnegieter
(naar 't stuk van den Deen Halberg, 1722) ; —
politiseeren (spr. s=z), barb. -lat. over staatszaken spreken, den staatsman, den staatkundige
uithangen, tinnegieten.
Politoer, polituur, z. ond. p o 1 i.
Polixander-hout, z. palixanderhout.
Polk, poelk, m. (russ. polk, poolsch, polek, pulk;
turksch. boeloek, 'misschien verwant met volk)
troepenafdeeling, regiment, troep of vendel,
int. kozakken; — polkównik, m. russische
overste.
Polka, f. naam van een dans, die in Polen
(vandaar de naam, van Polka, poolsche vrouw,
poolsch meisje) en verder in Bohemen en Hongarije bij 't volk in zwang is, en die sedert 1842
ook in Duitschland, Frankrijk, Nederland enz.
veel opgang maakte; — polka-likeur, f. eigen
-ardige
fijne brandewijn.
Poll, n. (spr. pool) eng. eig. hoofd; naamlijst,
aantal stemmen; stemming bij de verkiezingen
van- parlementsleden; — polltax, f. hoofdgeld.
Pollakurie, f. (gr. pollákis, vaak) het te vaak
pisloozen (niet te verwarren met p o 1 y u r i e).
Pollantine, f. een serum van paarden als middel tegen hooikoorts.
Pollen, n. lat. stuifmeel; Phys: bloesemstof,
zaadstof aan de meeldraden der bloemen; —
pollenine, f. nw. lat. een bijzonder bestanddeel
der planten, uit bloesemstof te verkrijgen; —
pollinia, Bot. pl. stuifineelklompjes.
Pollicitàtie (spr. tie = tsie; lat. pollicitatio, v.
pollicitàri, beloven) Jur. eenzijdige belofte, gelofte; — pollicitátor, m. belover; — polliciteeren,
beloven.
Pollinctuur, f. nw. lat. (van 't lat. pollingére,
lijken afwasschen) lijkwassching, het inoliën van
doode lichamen.
Pollutie (spr. t=ts), f. lat. (pollutio, v. polluére,
bezoedelen) bevlekking, verontreiniging; inz.
onwillekeurige, nachtelijke bevlekking of zaad
— pollutio templi of ecclesiae, Jur.-uitsorng;
verontreiniging of ontwijding van een tempel of
kerkgebouw.
Pollux, z. Kastor.
Polly, f. verk. van A p o 11 o n i a.
Polnosmin, m. (halve o's m i n, z. ald.)
russ. graanmaat = 52,476 L. (z. ook t s j e twert).
Polo, n. zeker balspel, dat vooral door ruiters,
hoewel ook door wielrijders, zwemmers enscbaat1
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senrijders gespeeld wordt; misschien het uit de
Middeleeuwen bekende polie ?
Poloepoltina, poloepoltinnik, z. ond. p o 1 t i n a; — poloetsjetwerik, m. (halve t s j e t w e r i k, z. ald.) russ. korenmaat = 13,12 L. (z.
ook tsjetwert).
Poloeschka, russ. (verkl. v. poel, poelo
perz. en turk. poel, vischschub, kleine munt,
of 1/4
penning) russ. koperen munt =
kopeke = 1 /2 cent.
Polographie, z. ond. p o o 1 2).
Polonaise, f. fr. (spr. --nèz' ; v. polopais, f.
polonaise, poolsch; pool, poolsche vrouw) poolsche nationale dans en de muziek daartoe in 3 /4
maat; vrouwenpelsmantel of pelskraag naar
poolsche wijze.
Polónieo, m. it. (v. 't mid. lat. pol onicus,
poolsch) oude graanmaat te Triëst.
Polonium, n. in 1910 ontdekt, zeer radio-actief metaal, in pikblende voorkomende, maar in
5000 maal kleinere hoeveelheid.
Poltina, f.'russ. (v. pol, helft) halve r o e b e l
of 50 k o p e k e n, russ. zilveren rekenmunt =
97 cents; — poltinnik, m. half-roebelstuk; — po
vierde roebel; — poloepoltinnik, m.-loeptína,f.
een vierde roebelstuk.
Poltron, m. fr. (spr. poltrón; it. poltráne,
luiaard, poltro, lui, poltrire, in 't bed luieren;
v. 't oudd. potstar, polster, bolster, peluw; gew.
onregelmatig afgeleid van 't lat. pollice (runcus, d. i. aan den duim verminkt, daar men in
het oude Rome de lafaards den duim afkapte)
lafaard, bloodaard, lafhartige, versaagde; —
poltronnerie, f. lafheid, lafhartigheid, versaagd
heid, bangheid, blooheid.
Poltura, polturak, poolsch. (póltorak, een anderhalf-groschenstuk, van póltora, russ. poltorá,
anderhalf, van 't poolsch pol, russ. pol half, en
poolsch wtóry, russ. wtorói, voor dwatorói, de
tweede, andere) voormalige rekenmunt in Hongarije en Oostenrijk = 1 /60 thaler of ongeveer
3 ct. courant.
polus arcticus en antarcticus, z. onder p o e 12).
Polyacanthus, f. gr. geslacht van kleine, tropische visschen.
Polyadelphia, n. pl. gr. (v. pols, pollé, poly,
veel, vgl. a d e 1 p h i e) veelbroederige planten,
welker meeldraden in drie of meer bundels zijn
samengegroeid (in het stelsel van Linnaeus de
18de klasse); —polyadelphisch, adj. veelbroederig;
— polyadelphiet, m. ijzergranaat; — polysemie,
f. (v. haima, bloed) Med. volbloedigheid; —
polya misch, adj. volbloedig; — polyaésthesíe, f.
het voelen van meer aanrakingen der huid dan
werkelijk aanwezig zijn; — polyakánthiseh, adj.
(v. ákan(ha, doorn) veeldoornig, met vele stekels ; — polyandrie, f. (van anér, gen. andrós,
man) veelmannerij, het samenleven van één
vrouw met meer dan één man, komt op Ceylon,
in Tibet enz. voor; — polyandria, n. pl. eig.
veelmannigen, veelhelmige planten, met 20 tot
100 vrije meeldraden op den vruchtbodem of
aan de bladeren der bloem (in het stelsel van
Linnaeus de 13de klasse); — polyándriseh, adj.
veelmannig; — polyangièn, pl. (van angos, vat)
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veelvakkige planten, met vele zaadvakken; polyanthèa, f. (vgl. a n t h o s) bloemverzameling; bloemlezing, verzameling van allerlei
schoone stukken; - polyánthiseh, adj. veelbloemig; - polyarehie, f. (van árchein, heerschen)
veelheerschappij, staatsinrichting, waar velen
heerschen, regeering van velen; - polyarchisch,
adj. veelheerschend, vele heeren hebbende; polyautographie, f. (vgl. a u t o g r a a f) kunst
om teekeningen enz. door afdrukken op steenen
platen enz. te vermenigvuldigen; ook voor
1 i t h o g r a p h i e, steendrukkunst.
Polybiue, gr. (van poly, veel, en blos, leven)
mansn.: de langlevende ; - Polybla, vr. naam:
de langlevende.
Polyblastie, f. gr. (van poly, veel, en blastos,
kiem, spruit) veeltakkigheid, volheid van wasdom; - polyblástisch, adj. veeltakkig; - polyblennie, f. (van blénna, slijm) Med. sterke ver
-slijmng.
Polycárpus, z. p o 1 y k a r p.
polyeephálisch (van poly, veel, en kephále,
hoofd) veelhoofdig; - polychesïe, f. aanhoudende
buikloop; - polyeholie, f. (van chólos, gal) Med.
overloop van gal, te groote hoeveelheid gal; polyehórde, f. of polyehórdon, n. (vgl. c h o r d e)
speeltuig met veel snaren; - polychrest (van
chréstós, bruikbaar), tot vele dingen bruikbaar, veelzijdig of algemeen nuttig, veelhelpend,
veelgenezend, b. v. polychrest- pillen;
- polychrestzout, z. sal polychrestus, ond. s a 1; polyehroine of polychrolet, n. saffraangeel,
uitgetrokken verfstof van de saffraan; - polyehroom of polychromátisch, adj. (vgl. c h r o m a)
veelkleurig; - polychromlum, n. phosphorlooderts, groen of bruin looderts, phosphorzuurlood; ook z. v. a. a e s c u l i n e, z. ond. a e se u 1 u s; - polychromie, f. veelkleurigheid, inz.
beschildering van oude gebouwen en beeld
verschillende kleuren; - poly--houwerknmt
ehromographie, f. kunst om op de boekdrukpers
.verscheiden kleuren gelijktijdig te drukken; polyehrónisch, adj. (van chronos, tijd) veel- of
langtijdig, langdurend; - polyehylie, f. (vgl.
e h y 1 u s) overvloed aan voedingsstof, die veel
melksap, bijgevolg veel voedsel geeft; - polych f lisch, adj. saprijk, rijk aan voedingsvocht; polychymie, f. (vgl. c h y m u s) veel- of volsappigheid, volbloedigheid; - polycyesie, f. (van
kyein, zwanger zijn) Med. veelvoudige zwanger
tranenvloed; - poly--schap,olydkref.
dakt f liseh, adj. (vgl. d a k t y 1 u s) veelvingerig; - polydaktylisme, n. veelvingerigheid, het
aanwezig zijn van een zesden vinger aan eene
hand, aan beide handen of aan handen en voeten; - polydipsie, f. (v. dípsa, dorst) groote, onmatige, tegennatuurlijke dorst.
Polydoor, m. Polydóra, f. gr. (van poly, veel,
en dóron, geschenk) mans- en vrouwennaam: de
milde, vrijgevige.
Polydynamie, f. (v. poly, Veel, on dynamis,
kracht) groote kracht, volledige krachts-ontwikkeling ; - poly édron, polyëdrum, n. of polyéder,
m. (van bedra, zetel, grondslag, basis) veelvlak,
veciheekig geslepen glas, dat een voorwerp verKRAMERS-ZOND ERVAN.
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menigvuldigt; - polyédrisch, adj. veelzijdig,
veelvlakkig, geruit; - polygála, f. lat. (v. 't gr.
polygalon) melkkruid, kruisbloem, kruiswortel,
een plantengeslacht met vele soorten, waaronder inz. de geneeskrachtige Polygala amára en
P. senéga; - polygaline, f. kruiswortelbitter,
eene uit den wortel der Polygala senega getrokken stof; - polygalaktle (spr. t=s), of polygalie,
f. (van gala, gen. galaktos, melk) Med. bovenmatige zogafscheiding; - polygaláktiseh, adj.
melkrijk; - polygamie, f. (van gamos, echt, hu
lijk) veelvoudige echt, veelmannerij (p o --we
lyandrie) ofveelwijverij(polygynie);-polygamia, n. pl. Bot. zulke planten, bij welke
op den eenen stengel volkomen bloemen (waarin
meeldraden en stampers vereenigd zijn), op den
anderen slechts vruchtbloemen (met stampers),
of ook op een en denzelfden stengel volkomen
(mannelijke en vrouwelijke) bloemen, alsmede
eenslachtige tegelijk gevonden worden (in Linnwus' stelsel de 23ste klasse); - polygámlseh, adj.
veelgadig, veelwijvig, veelmannig; van planten:
gemengdslachtig, één- en tweeslachtige bloemen
voortbrengend; - polygamist, m. verdediger
van het veelvuldig huwelijk, van de veelwijverij,
veelmannerij ; - polygastriea, n. pl. maagdieren,
eene soort van infusie-diertjes; - polygenésis, f.
leer van de afstamming der menschen van meer
dan één menschenpaar; - polyglótte, f. (vgl.
g 1 o s s e) een in vele talen geschreven boek,
inz. een bijbel in verscheiden talen, ook p o 1 yg 1 o t - b ij b e 1; - polyglóttiseh, adj. veeltalig;
- polygoon, m. (van gonos, hoek) veelhoek; polygonaal, adj. veelhoekig; op een veelhoek
betrekking hebbende; - polygonaal-getallen,
veelhoekige getallen, die soort van g e f i g u r e e r d e getallen, welke zich door even
ver van elkander verwijderde punten in het
vlak van een regelmatigen veelhoek laten voorstellen, b. v. van een q u a d r a a t of vierkant
(quadraatgetallen); van een vijfhoek
(pentagonaalgetallen); van een zeshoek (hexagonaalgetallen) enz.; polyg8nisch, adj. veelhoekig; - polygonometrie,
f. veelhoekmeting, de leer van de meting der
rechtlijnige figuren van meer dan 3 zijden; polygonie, f. (van g©neia, teling) groot telingsvermogen of groote vruchtbaarheid; - polygónum, n. Bot. duizendknoop, een plantengeslacht met vele soorten; - polygraaf, m. veelschrijver; - polygraphie, f. veelschrijverij; - polygráphiseh, adj. veelschrijvend; - polygrám, n.
(van grámma, schrift, teekening; graphein, schrijven, enz.) door vele zijden begrensde figuur; polygrammátiseh, adj. veelletterig; - polygynie,
f. (van gyné, vrouw) veelwijverij ; - polyhaliet,
n. gr. (van hals, zout), mineraal, kalibemestingszout, 15,6 0/o zuivere kali bevattende, mengsel
van calcium-, kalium- en magnesiumsulfaat; polyhidrie, f. (van hidrós, zweet) Med. het te
sterk zweeten; - polyhistor, m. (van histor, kun dige) veelweter, in vele wetenschappen bedreven
mensch; dikwijls in afkeurenden zin van iemand,
die velerlei, maar ten koste der grondigheid bestudeert; - polyhistorie, ook polyidrie, f. veelwete61
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rij, het veel-weten, groote belezenhied; - polyhistóriseh, adj. veelgeleerd; opveelweterij gegrond.
Polyhymnia of Polymnia, f. gr. (van poly, veel
en hymns) de gezangrijke, eene der M u z e n
(z. ald.); naam van een door Chacornac in 1854
ontdekte planetoïde.
Polyidrie, f. z. p o 1 y h i s t o r i e; Med. z. v.
a. polyhidrie, z. ald.
Polykarp of Polycárpus, m. gr. (van poly, veel,
en karpós, vrucht) mansn.: de vruchtrijke.
polykephalisch, z. p o 1 y e e p h a 1 i s e h.
Polykoprie, f. gr. (van poly, veel, en kopros,
drek) Med. ontlasting van eene te groote hoeveelheid drekstof; - polykotyledónen, pl. gr.
(vgl. k o t y 1 e d o n e n) veelzaadlobbige gewassen, zulke planten, die meer dan twee zaad
hebben; - polykotyledónisch, adj. veel-loben
(gr. • polykrdtes)-zadlobig;pykrt,m.
veldheer, machtig heerscher; ook wie met velen
gemeenschappelijk heerscht; - polykratie, (spr.
i =tsi) f. veelheerschappij, z. v. a. p o 1 y a r e h i e; - polylemma, n. meerledig lemma; polylogle, 1. (vgl. 1 o g o s) veelsprekerij, snapachtigheid, babbelzucht; - polymáthus, m. (gr.
polymathés, van mathein, leeren) wie veel geleerd heeft; ook z. v. a. polyhistor; polymathie, f. veelweterij, veelzijdige kennis; polymáthiseh, z. v. a. polytechnisch,
z. ald. ; - polymeric, f. (van meros, deel) veel
toestand van twee of meer-deligh;Cm.
verbindingen, die wel is waar een gelijk relatief,
maar een ongelijk absoluut aantal chemisch gelijk
atomen bezitten; - polymerisatie, f. het-sortige
verschijnsel, dat verscheidene moleculen van
een stof zich vereenigen tot groote moleculen
en daardoor een nieuwe stof vormen; - polymérisch, adj. (van meros, deel) veeldeelig, veelledig;
-- polymerisme, n. veelledigheid, veeldeeligheid;
- polyméter, m. (vgl. m e t r u m) veelvoetig
vers; ook: veelmeter, een werktuig tot meten
of maatnemen; - polymetrie, f. veelheid der
maat, inz. der syllabenmaat; - polymétrisch, adj.
veelmetend; velerlei maat bevattende; - polymetroskoop, m. werktuig om den afstand van
niet al te groote voorwerpen, welker grootte men
kent, in een oogenblik te meten; - Polymnia,
z. Polyhymnia; - polymnieten, m. pl. door
bruinsteenoxyde geteekende d e n d r i e t e n; polymórphisch, adj. (van morphè, gedaante)
veelvormig, van velerlei gedaante; - polymorphisme, n. veelvormigheid; - polymythie, f. (vgl.
m y t h o s) eig. veelverdichting; opeenhooping
van dichterlijke vonden, overlading van ingewikkelde voorvallen in tooneelstukken; - polymithisch, adj. met veel voorvallen overladen.
Polynesië, n. gr. (van poly, veel, en nésos,
eiland) veel-eilanden-land, in 't algemeen naam
der eilandengroepen in den Grooten Oceaan
tusschen de Keerkringen, ook Oceanië geheeten,
in meer beperkte beteekenis alleen de oosthelft
daarvan, n.l. de eilanden, bewoond door Polynesiërs, terwijl in de westhelft Melanesiërs en
Mikronesiërs wonen; - polynesisch, adj. tot de
eilanden. der Zuidzee behoorende of daar inheemsch; - polynesisehe talen, z. v. a. o c e a n i-
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s c h e; - polynenrítis, f. verzamelnaam voor
oostersche (indische) ziekten als berri-berm en,
de west-indische zwelziekte.
Polynómiseh, adj. gr. (van poly, veel, en noes,
z. n o m o s 2) veeldeelig, veelledig, van veel
grootte, b.v: een p o 1 y n o m i s c h e-voudige
(veelvuldige)quadraat-of kubiekwort e 1, van meer dan twee cijfers (vgl. m o n om e r i s c h en b i n o m i s c h); - polynomium,
n. veelterm, veeldeelige getallengrootheid; polyoniem, adj. (vgl. a n o n i e m) veelnamig;
- polyonymie, f. veelnamigheid; - polyople of
polyópsis f. (van óptein, zien) het veelvoudigzien, dubbelzien, een gezichtsgebrek; - polyópter
of polyóptron, n. (van óptein, zien) veelzichtig
glas, vermenigvuldigingsglas, op de Bene zijde
met vele holten geslepen, waardoor men elk
voorwerp zoo vele malen verkleind ziet, als er
van die holten zijn; - polyósen, pl. Chem. zet
stoffen, suikers.
-melachtig
Polyp, poliep, f. (gr. polypoes, van poly, veel,
en poes, voet) veelvoet, veelarm, kleine geleiachtige plantdiertjes met vele armen of voel
uit de type der Holzakdieren-draen,kls3
(Coelenteraten); Med. uitwas, vleeschgewas in
of aan het menschelijk lichaam, vooral op de
slijmvliezen, b. v. een hartpoliep, neuspoliep
enz. ; - polyparlum, n. nw. lat. poliepc-nwoning; polypeus, adj. lat. (polypósus, a, um) poliep achtig, met een vleeschgewas behept; - polypieten, m. pl. z. v. a. k o r all i e t e n; - polypodium, n. gr., ook a s p i. d i u m, Bot. het gemeene engelzoet, puntvaren, op oude boomstammen, muren enz. ; - polypodiolithen, m. pL
afdrukken met versteeningen van varenkruiden.
Polypaedie, f. gr. (van poly, veel, en pass,
paidós, kind) veelheid van kinderen; - polypathie, f. (vgl. p a t h o s) veelvoudig lijden; polypáthisch, adj. veelvuldig lijdend; - polypetaal, adj. (vgl. p e t a 1 o n) met meerbladerige
bloemkroon; - polyphaag, m. (van phagein, eten)
veeleter, veelvraat; - polyphagie, f. veeleterij,
vraatzucht; - polypharmaeie, f. veelvuldigheid
der artsenijen, onmethodische vermenging van
artsenijstoffen; overdreven gebruik van artsenijen; - polypharmákon of - cum, n. (vgl.
p h a r m a k o n) Med. veelvoudig samengesteld, veelvoudig nuttig geneesmiddel; - palypharmáeus, m. arts, die vele of zeer samengestelde artsenijen voorschrijft.
Polypheem, m. gr. (Polvphèmos, v. poly, veel,
en phèmè, faam) mansn.: de veelberoemdeof
befaamde; Myth. de vreeselijkste onder de
Cyk1open (z. ald.).
Polyphilie, f. gr. (v. poly, veel, en phí eiwt,
liefhebben) liefde tot velen, menigte van vrienden; - polyphonísme, n. (van phone, geluid,
toon) veeltonigheid (het tegengest. van h o m op h o n i e); - polyphèniseh, adj. veelstemmig; polyphórisch, adj. veeldragend of voortbrengend, vruchtbaar; - polyph flllseh, adj. (vgl.
p h y 11 o n) veelbladerig; - polypilisch, adj.
gr. lat. (van piles, haar) veelharig; - polypionle,
f. gr. (van pion, vet) Med. te groote menigte vet,
overvetheid; - polypirie, 1. (polypeir&a, van
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peira, ervaring) veelervarenheid, levenswijs- tingen; — polytéchnisch, adj. veelkunstig, vele

heid; — polypieten, z. ond. p o 1 y p; — poloplan,
f. vliegtuig (a ë r o p 1 a n) met meer dan twee
zweefvlakken, m u l t i p l a n onder multus; —
polyplasidsme, n. (van polyplásios, veelvoudig)
verveelvuldigingskunst, vermenigvuldigingskunst van teekeningen enz., z. v. a. p o 1 y a u t o g r a p h i e; — polypodium, polypodiolithen, z. and p o 1 y p; — polypollum, n. (van
pólein, verkoopen) veelverkoop, tegengest. van
m o n o p o 1 i u m; — polyporus, f. gr. (eigent.
met veel openingen) tonderzwam, die op levend
hout zetelt; vroeger gebruikt voor de tondeldoos
en als bloedstillend middel; — polyposie, f. (van
poses, f. dronk) drinkzucht, drankzucht, neiging
tot veel drinken, tot dronkenschap; — polypragmatïeus, m. (van prágma, bezigheid, werk) veelbedrijvige, onrustige, woelgeest; — polypragmátiseh, adj. veelbedrijvig; — polypragmostne, f.
veelbedrijvigheid zonder beroep, veelwerkerij ; —
polyptéra, n. pl. (van pleron, vleugelwerk) veel
-vleugin; —polytérisch,adj.
veelvleugelig; veelvinnig; — polyptaton, n. (van
ptós-is, val) veelvuldige op elkander volging of
herhaling van een woord met veranderden uit
f ehon, n. (eig. veelvuldig gevou--gan;—polyt
wen, van plyche, vouw) uit vele bladen bestaand
geschrift of schrijfboekje; inz. vroeger eene lijst
der kerkgoederen (polyptychon ecclesiasl cum);
zie police, polis; — polypus, z. polyp; —
polysarkie, f. (van sárx, gen. sarkós, vleesch)
veelvleezigheid, volheid van vleesch, ongewone
dikte of lijvigheid, spierkracht; — polyschematistiseh, adj. (vgl. s e h e m a) van velerlei gedaante, van verschillende vormen; p o 1 y s c h omatistische verzen, verzen van met
den regel schijnbaar strijdigen vorm; — polysehidie, f. (v. schídzein, splijten) deelingszucht, verdeelingszucht; — polysialie, f. (v. síalon, speeksel) Med. te sterke afscheiding van het speeksel,
speekselovervloed; — polyskoop, m. (van skopein,

zien, beschouwen) veelkijker, verveelvuldigingsglas; — polysomatie, (spr. t=ts) f. (van sóma, n.
lijf) lijvigheid, diklijvigheid; — polyspást, m. (van
spaei , trekken) blok, katrol, eig. veeltrekker; —
polyspermie, f. (van sperma, n. zaad) zaadvolheid, veelzadigheid; — polyspérmisch of polyspermátisch, adj. veelzadig, zaadrijk; — polystóma, veelmuil, eene 'soort van zeekwallen en ingewandswormen; — polystyliseh, adj. veelzuilig;
— polystllon, n. veelzuilig gebouw; — polysyllábon of polysyllábum, n. (vgl. s y 11 a b e) veellettergrepig woord; — polysyndesie, f. polysyndéton, n. (vgl. s y n d e s i s) Log. veelheid of ophooping der voeg- of koppelwoorden, overlading
door een koppelwoord, een met voegwoorden overladen volzin (b.v.: En de vader, èn de
moeder, èn de kinderen stierven) tegengest. van
a s y n d e t o n; — polysynodie, f. (vgl. s y n od e) veelmalige samenkomst; — polysynthétisch,
adj. (vgl. synthetisch) veel verbindend,
veelvoudig samengesteld; — polytechniek, f. (vgl.
t e c h n i e k) leerkunst der hoogere werkgeschiktheid of eigenlijk van vele kunstvaardigheden, leer der kunsten en industriëele verrich-

kunsten en wetenschappen omvattende, b.v. de
polytechnische of polymathische
school, ook polytechnicum, d. i. de
hoogere beroeps- of ambachtsschool, industriëele hoogeschool, eene school, waar onderwijs
wordt gegeven in de ingenieursvakken, de technologische vakken en die, welke noodig zijn voor
de technische leiding van de verschillende industrieën; — polyteknle, f. (van téknon, kind) z. v. a.
p o 1 y p w d i e; — polytheisme, n. veelgoderij,
vereering van vele goden, het tegengest. van
m o n o t h e i s m e (z. ald.); — polytheist, m.
aanhanger van dat stelsel; — polytheistisch, adj.
veelgodisch, vele goden vereerend; — polytheorie, f. (vgl. t h e o r i e) veelleer, meer leerkunst
dan toepassing; — polytheoríst, m. leeraar van
veel en allerlei; — polytokie, het veelvuldig baren, vruchtbaarheid; — polytbmiseh, adj. veelsnedig; — polytoóp, m. Math. ruimtevorm met
meer dan drie afmetingen, overeenkomende met
wat in de vlakke meetkunde een veelhoek en in
de stereometrie een veelvlak is; - polytópisch,
adj. op vele plaatsen betrekking hebbende, b.v.
polytopische klok, een zonnewijzer,
die den tijd van verscheiden steden aanwijst; —
polythrophie, f. (van trophè, voeding) Med. vele
en te sterke voeding; overvoeding; — polythróphisch, adj. sterk gevoed, overvoed; veel of
sterk voedend, al te voedzaam; — polytrople, f.
smaak, die op velerlei dingen gericht is; — polytroop, adj. N. H. groot aanpassingsvermogen
hebbende, vgl. m o n o t r o o p; — polytypie, f.
(vgl. t y p u s) verveelvuldiging van den druk;
druk van sieraden, vignetten enz. ; — polyurie of
polyuresie, f. gr. (vgl. u r e s i s) te sterke ontlasting van pis; — polyxeen, n. (d. i. eig. zeer
gastvrij) ijzerhoudend platina, met andere metalen gemengd platina.
Prima, n. gr. deksel; kiembedekking.
poma, lat. plur. van pomum, z. ald.
Pomáde of pommáde, f. (fr. pommade, it.
pomata, van pomme, porno, appel, omdat men
ze vroeger met appelschijfjes bereidde) haarzalf,
haarwas; ook lippenpomade; in de taal
der (duitsche) studenten: zucht tot gemak, rust;
ook appelwijn, cider; — pommade glaciale, doorschijnende, of ijspomade; — pomadeeren (fr.
pommader), met pomade bestrijken, zalven.
Pomeráns, hoogd. pomeranze, f. (spr. --rántse;
uit het it. porno d'arancio, nw. lat. pomum
am
aurantium, d. i. goudappel; vandaar ook het fr.
orange (z. o r a n g e 1) goudgele vrucht van
den oranjeboom, ook de naam van een elixer,
gebruikt bij darm- en maagaandoeningen en om
jenever te kruiden; — pomerans is ook de naam,
dien men bij ons aan het leeren dopje op het
stooteinde van de biljartkeu geeft (fr. procédé);
— pomeransen, den biljartbal met éen stoot maken.
pomeridianisch, adj. lat. (pomeridiànus, voor
posimeridianus, a, um, van merídies, middag)
van planten : alleen des namiddags bloeiend.
potui/eros, pomiform, z. ond. pomum.
Pommáde, I. fr. (van pamme, pommeau, zadel-
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knop) in de rijkunst: sprong over 't paard, waar
zich aan den zadelknop vasthoudt;, z.-bijmen
ook pomade.
pomme, f. fr. (van 't lat. pomum) appel; pomme d'amour, liefdesappel, paradijsappel, een
voortreffelijk hoogroode, ietwat zuursmakende
appel, inz. in den Krim en in Zuid-Rusland; pomme de Chine (spr. -sjien') of sine (spr. sier'),
chineesche appel, appelsina, sinaasappel.
Pommeri, pl. gewerkte zijden slaapjapons uit
China.
Pómo, m. it. (lat. pomum) appel; - p. di terra,
aardappel.
Pomoerium, n. lat. (ontstaan uit postmoerium,
van post, achter, en moerus, oud-lat. voor murus,
muur) walgang; stadsgracht, ruimte tusschen de
stad en den stadsmuur, stadsgebied, j u r i sdictie.
Pomoloog, m. lat.-gr. (van 't lat. pomum,
boomvrucht) ooftkenner, ooftkundige; - pomologie, f. ooftkunde, leer van de ooftboomen en
ooftsoorten; - pomológisch, adj. ooftkundig, de
ooftkunde betreffende; - Pombna, f. lat. Myth.
ooft- of tuingodin; ook beschrijving der tuin
een geschrift over den tuin- of-vruchten,of
ooftbouw; Astr. in 1854 door Goldschmidt
ontdekte asteroide.
Pompadour, m. fr. (spr. -dóér) kleine handwerkzak of boodschaptasch der vrouwen (naar
de marquise de Pompadour, de mait r e s s e van Lodewijk XV, genoemd, ook: met
bloemfiguren doorweven of geverfde japonstof.
Pompe, f. fr. (lat. pompa, van het gr. pompè,
d. i. eig. zending, geleide, optocht) pracht,
staatsie, pronk, praalvertooning, statige optocht; - pompeus, adj. (later lat. pompósus, fr.
pompeux) prachtig, schitterend, pronkend, heerlijk, luisterrijk; hoogdravend; - pompóso, it.
Muz. prachtig, plechtstatig.
Pompelmoes, f. (eng. pumplemoos en pumplemose) soort van oostindische sinaasappelen,
die de grootte van een menschenhoofd bereiken
(Citrus decumdna).

Pompernikkel, m. zonder gist uit roggemeel
bereid grof zwart brood in Westfalen, soms
30 kilo zwaar (oorspr. uit Osnabruck, waar de
stedelijke regeering bij een hongersnood omstreeks het jaar 1400 brood voor de armen liet
bakken en dat bona panicula noemde).
pompeus, z. ond. p o m p e.
Pompholyx, f. gr. (pompholyx, pomphós, blaas,
waterblaas) zinkbloemen, galmeibloemen, lichte
vlokken van zinkoxyde; - pompholygade8, m.
die vele blazen opwerpt.
Pompier, m. fr. (spr. polipjé; van pompe,
pomp) opziener over de openbare pompen en
spuiten eener stad, pompmeester, spuitgast; pl. pompiers, spuitgasten, de manschappen, die
geroepen zijn, om bij brand de spuiten in werking te brengen; te Parijs en in andere groote
steden eene soort van politie-soldaten.
Pompom, n. (klanknabootsend woord naar het
„pom-pom-pom" der snel achter elkaar springende granaatjes) klein kaliber snelvuurkanon
(± 5 c.M.).
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Pompon, m. fr. (spr. poipóh) kleine sieraden
tot hoofdtooi der vrouwen, opschik; Mil. wollen
kuif op de soldaten-schako enz. ; ook overtreksel tot beveilignig van het geweer voor den
regen; - pomponneeren, (fr. pomponner) met
kleine sieraden tooien, opsieren.
Pompóna, f. sp. eene mindere soort van
vani11e.
pompóso, z. onder p o m p e.
pomptinisehe moerassen, z. p o n t ij n s c h e.
pomum, n. lat. boomvrucht, inz. appel; pl.
poma, ooft; - pomum Adami, n. lat. adamsappel,
paradijsvogel, soort van oranjeappelen; ook
luchtpijpknobbel, keelknobbel; - pomum aurantium, n., pl. poma aurantia, z. pomerans; nos poma natàmus, lat. sprw. z. aid. (bl. 839,
kol. 1); - pomi f érus, a, um, lat. Bot. ooftdragend;
- rosa potui f era, bottelroos; - pomifórm, adj. nw.
lat. appelvormig, kogelrond met eene kegelvormige indieping.
Ponceau, n. fr. (spr. por'ssó; van 't lat. punicéus, verklw. punicéllus, gr. phoiníkeos, donkerof purperrood) klaproos; het hoogrood, klaprozerood, z. v. a. c o q u e l i c o t.
ponceeren, fr. (poneer; van ponce, it. pornice =
lat. pumex, puimsteen) met puimsteen afwrijven of gladmaken; doorstuiver, doorgeprikte
teekeningen enz. met koolstof sponzen; - ponce, f. fr. (spr. pons') of verklw. pone tte, met fijn
houtskool gevuld zakje om door middel van een
doorprikt papier lijnen of de trekken van teekeningen voort te brengen.
Poncelet-brug, f. (spr. po,selé-) wipbrug met
veranderlijk tegenwicht; in Frankrijk is poncelet
de naam van de technische maateenheid van
arbeid (100 kilogrammeter), naar den wiskun-

dige en generaal van dien naam (gest. 1867).
Ponch, ponsch, z. p u n c h.
Poncho, m. (spr. póntsjo, uit de araucanische of chileenische taal) soort van groven
mantel, bestaande uit een vierkant stuk stof
met eene opening in het midden, waardoor
men het hoofd steekt, inz. in Peru en Chili
gebruikelijk.
ponetueel, adj. fr. (ponctuel, van het lat.
punctum) stiptelijk, nauwkeurig.
Pond, n. (hoogd. pfund,
und, eng. pound, zw. en
deensch pand, hong. funt, van het lat. pondus,
pundo = fr. poids, gewicht) gewichtseenheid
in vele landen. Het oude nederl. pond of k i
heeft de zwaarte van een deciliter-1ogram
(vroeger kubieke palm) gedestilleerd water bij
4° C. en komt overeen met 2,023921 oude amsterdamsche ponden of met 4,0636554 marken
holl. trooisch; of omgekeerd: het amsterd. pond
houdt 0,49409 en het mark hollandsch trooisch
0,24608 nederl. ponden; het medicinale pond
doet in Nederland 0,375 kilo; - pond-sterling,
bij verk. L. st of £., engelsche denkbeeldige
(gefingeerde) munt, verdeeld in 20 s h i 11 i n g s
of 240 p e n e e, ongeveer = 12 gulden; pond vlaamsch, bij verkort. L. vl., eene gefingeerde vroegere nederlandsche munt = 6 gulden.
ponderabel enz., z. ond. p o n d u s.
Pondichery, n. fr. (spr. pot'idis jerw) halfzijden
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stof uit het gelijknamig gebied der Franschen
in Voor-Indië.
Pondok, f. mal. hut van bamboe.
pondus, n. pl. pondéra, lat. gewicht; - inutile
pondus terrae, onnutte last der aarde, oneig.
voor onnut, enkel genietend mensch; - pondus
civile, burgerlijk, d. i. gewoon gewicht; - p.
medicinale, medicinaal gewicht; - ad pondus
omnium, op recepten: zooveel aan gewicht als
het overige samen; - pondereeren, (lat. ponderare) afwegen; overwegen, overleggen; - ponderabel, adj. (later lat. ponderabilis) weegbaar,
wat men wegen kan; - ponderabillén, m. pl.
(ponderabilia) weegbare lichamen; - ponderabiliteit, f. nw.lat. weegbaarheid; - ponderátie
(spr. t=is), f. lat. (ponderatio) afweging, het wegen, afwegen; Pict. evenwicht in de houding
en beweging eener figuur ; - pondereus, adj.
(lat. ponderósus, a, um) zwaarwichtig; nadrukkelijk; de overweging waardig; - ponderométer, m. lastmeter, inz. op straatwegen; poóso (spr. s = z), it. Muz. met nadruk,
zwaar; - ponderositelt, f. nw.lat. zwaarwichtigheid, zwaarte.
Ponént, m. lat. (v. ponen, gehit. ponéntis,
partie. V. ponére, stellen, aangeven, zeggen)
verklaring afleggende, hij, die eene verklaring
of . getuigenis aflegt, inz. voor de rechtbank; poneeren, zetten, stellen.
Ponerologie, f. gr. (van ponërós, á, ón, slecht,
boos) het spreken van slechte dingen, onbetamelijk gesprek; leer van het kwade, het
verkeerde, b. v. in de menschelijke natuur.
Poney, z. pony.
Pongka, punka(h), f. waaier aan de zoldering
om de kamer koel te houden in warme landen.
Pongo, z. barris.
Ponjaard, m. (fr. poignard, it. pugnale, sp.
punnal; van 't lat. pugio, pungo, steken) korte
spaansche dolk.
Ponnes, ponni of ponny, voor-indische reken
-munt='/
8o comp. ropij = 1 1 /2 ct.
Pena, f. z. p u n c h.1
pons asinorum, m. lat. eig. ezelsbrug, d. i.
een hulp- of verlichtingsmiddel voor onwetenden, minkundigen of zwakken.
Pont, punt, chineesche lengtemaat, z. p a n t.
Pontáe of pontak, m. fransche donkerroode,
zware wijn, naar de streek van denzelfden naam
in Z.-Frankrijk.
Ponte de' sospiri, m. it. (v. ponce, lat. pons,
brug, en sospiro, zucht) brug der zuchten in
Venetië, waarover de ter dood veroordeelden
geleid werden.
ponteeren, z. ond. p o n t o 1).
Ponti, pl. van p o n t o 2).
Pontia, z. ond. P o n t i u s.,
Pontianak, m. mal. spook, boschgeest.
Ponticello, n. it. (spr. -tsf ello; verklw. van
ponte = lat. pons, brug) Nluz. eig. brugje, de
kam aan strijkspeeltuigen; - sul ponticéllo (spr.
soel-) Muz. (met den strijkstok) dicht bij de kam.
Pontifex, m., pl. pontiflees, lat. (eig. brug
pons, brug, en f acére, maken) priester-maker,vn
of opzichter over het godsdienstwezen in het
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oude Rome, medelid van het college der pon
aan wie oorspronkelijk de gewichtige-tifces,
taak van den bouw en het onderhoud der
Tiberbrug was opgedragen (langzamerhand tot
15 leden gebracht); opperpriester, bisschop;
- pontifex maximus, opperste der pontifices in
het oude Rome ; priestervorst, paus ; - pontifieaal, adj. (lat. ponti f icális, e) priesterlijk; hoogpriesterlijk, bisschoppelijk; de p o n t i f i c a l e
r i n g, de kostbare ring, dien de paus, de bisschoppen en andere priesters bij de hooge mis
plegen te dragen; als subst. pontifi--beding
caal of pontificale, n. kerkboek, dat de plichten
of verplichtingen van een bisschop bevat, onder
Clemens VIII in 1596 verschenen; ook het
pauselijk, bisschoppelijk plechtgewaad; staatsiekleed, het beste pak; - pontificallen of pontificalla, n. pl. bisschoppelijke kleeding; priester
staatsiekleed; - in ponti f icalibus, in-gewad;
plechtgewaad, in ambtskleeding; - pontifleaat,
n. (lat. ponti f icatus, m.) ambt van eenen
pontifex, opperpriesterschap, pausschap, pauselijke waardigheid; - pontificeeren, nw.lat. het
ambt van opperpriester bekleeden; de hooge
mis lezen.
pontf jnsehe, pontinische of pomptinisehe moe
(lat. paludes pontinae of pomptime, ont--rasen
staan uit pometinae, van de stad P o m e t i a,
de machtigste der 33 steden, die vroeger aldaar
lagen; it. paludi pontine) eene moerassige landstreek van 45 km. lengte en 10-18 km. breedte
in de tegenw. provincie Rome, zuidwaarts van
Rome, van Cisterna tot Terracina; zij is voor
ruim 1/4 deel drooggelegd.
Pontius (spr. t = ts), gr. (van póntos, zee)
mansn.: de man der zee; - Pontla, f. een bij
-namvVeus,
als uit de zee geboren.
Pont-levis, m. fr. (spr. pon l'wi; van le pont =
lat. pons, brug, en levis, prov. levaditz, sp. levadizo, lat. als 't ware levaticus, v. leváre, oplichten,
ophalen, fr. lever, prov. en oudsp. levar; vgl.
1 e v e e r e n) ophaalbrug; - pont-neuf, een brug
te Parijs; ook: gemeen liedje, straatdeuntje;
- pont-suspendu (spr. suuspandu), hangbrug; pont-tournant, n. (spr. pon toernán) draaibrug; - pont-volant, m. (spr. -wolán) vliegende
brug, gierbrug; - ponton, m., pl. pontons (spr.
pontón), vlotbrug, bruggeschuiten; soort van
kleine vaartuigen, die men in het leger gebruikt
om als onderlaag te dienen bij het leggen van
schipbruggen (p o n t o n-b r u g g e n) over
eene rivier; onttakeld schip, ingericht tot bewaring van krijgsgevangenen; - pontonnier,
m. fr. (spr. ponton?é) schipbrugmakers, soldaten,
met het slaan der p o n t o n s enz. belast.
Ponto, 1) f. (fr. ponte, m., spr. pont' ; sp.
punto, v. lat. punctum, vgl. p o i n t, p o i nt e e r e n) aas (harten- of ruitenaas), als vierde
troef in het omber-spel; - ponteeren (fr. ponter),
een prijs op eene kaart zetten in het pharao -spel
tegen den bankhouder.
Ponto, 2) m., pl. ponti, oude rekenmunt op
Sicilië = 1/lbo scudo of ongeveer 11 /4 cent.
Ponton, pontonnier enz., z. ond. p o n tle vis.
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Pontus, m. lat. (gr. póntos) zee, inz. z. v. a. elkander staande richtingen, hetzij volkomen of
in 't geheel niet teruggekaatst, of gebroken te
.Pontes Euxinus, m. de Zwarte Zee.
Pont-volant, z. oud. pont -1 e v i s.
Pony, m. eng. (uit het gwHsch ponaidh, klein
paard) soort van kleine rijpaarden, klepper; ponyhaar, n. op het voorhoofd hangend haar bij
vrouwen, evenals pony's dat hebben.
Ponzine, f. it. (limóne ponzino of ponzináto;
van 't lat. punicëus; vgl. p o n c e a u) donker
sinaasappel; ook een variëteit van den-rode
citroen.
Pool, 1) n. eng. (spr. poel) handelsgewicht te
Calicoet =1/lo eng. pond; Kmt. vereeniging van
speculanten, zooveel als „ring" of „corner".
Pool, 2) f. (lat. polus, m. van 't gr. poles, d. i.
draaipunt, van pelein, draaien) draaipunt;
naam der eindpunten van de as van een bol,
b. v. van de aarde, om welke zij draait. Het
uiterste punt der aardas in het noorden heet
noordpool of arctische pool (polus
arcticus), het andere in het zuiden: z u i dpool of antarctische pool (polus
antarcticus); -polen des hemels of wer e 1 d p o 1 e n, de punten, om welke het hemel
alle sterren in 24 uren schijnt te-gewlfmt
wentelen; Phys. El. de punten of plaatsen, die
de zetel van tegenovergestelde eigenschappen of
krachten zijn, b. v. de polen van den
m a g n e e t, de trekpunten of de naar tegen
richtingen strevende plaatsen van den-gestld
magneet, waar zijne aantrekking het sterkst
is; vgl. magneet;- poolshoogte van
Bene plaats, z. geographische breedt e; - poolcirkels, de beide denkbeeldige cirkels,
op eenen afstand van 23 1/, graad van de beide
polen getrokken; - poollanden, n. pl. om de
noord- en de zuidpool gelegen landen; - poollichten, n. pl. noorder- en zuiderlichten, elektrische lichtverschijnselen in de atmosfeer,
vooral in de poolstreken; magnetische onweders;
- pools-distántie (spr. tie=tsie), poolsafstand, afstand van de pool tot het toppunt eener plaats;
- poolster, noordster, ii de nabijheid van de
noordpool van den hemel of aan het uiterste einde
van den staart van den Kleinen Beer, vroeger
eene geleidster voor de zeevarenden (vgl. c yn o s u r a) ; - poolstroom, n. beweging van
het zeewater van de polen naar den aequator; poolvos, m. ijsvos, blauwe vos, een sneeuw
zomer grijze vos van het hooge-wite,nd
noorden, met hooggeschatten pels; - polair, adj.
nw.lat. den pool betreffende, van de polen af;
tegenovergesteld, recht tegenover; - polaire
projectie, z. p r o j e c t i e; - polariseeren (spr.
s=z), p o l a r i t e i t mededeelen of aannemen; - polarisatie (spr. -za-isie) en polariseering,
f. polariteit, f. Phys. El. mededeeling van p o1 a r i t e i t, ook de aanneming daarvan; polarisatie van het licht, de toestand
van het licht, waarbij de trillingen slechts in
één vlak geschieden, terwijl dit bij gewoon licht
in verschillende vlakken plaats heeft; de door
het breken (inz. in dubbelbrekende lichamen,
b. v. kalkspaat) aan den lichtstraal medegedeelde eigenschap van naar twee loodrecht op

worden; het onderscheppen van lichtgolven,
uitgezonderd die, welke in een bepaalde richting
trillen; ook de neiging of richting van vrij
zwevende magneten naar de magnetische polen
der aarde; in ruimeren zin: het bezitten van
twee polen of tegenovergestelde plaatsen met
strijdige (aantrekkende en afstootende) eigenschappen, vandaar magnetische en elektrische polariteit; in 't alg. de ver
kracht in twee tegenovergestelde-delingr
en naar wedervereeniging strevende werkingen,
de tegenstelling van twee eigenschappen of
krachten, die in wederkeerige betrekking tot
elkander staan; - polarisator, m. stof, b. v.
toermalijn), waardoor bij het polariseeren van
licht, de golven de eerste maal gedeeltelijk
onderschept worden (zie a n a 1 y s a t o r); polariméter, n. polariteitmeter, in de suiker
toestel, waarmee het suikerge--fabrikgeht
halte bepaald wordt uit den graad van draaiing
van het polarisatievlak door de suiker (en
andere optisch actieve oplossingen), vgl. s a cc h a r i m e t e r; - polarisatietoestel, n. instrument, waarmee men verschijnselen in gepolariseerd licht onderzoekt; de eenvoudigste vorm
is de toermalijntang; - polographie, f. poolbeschrijving.
Poop, n. eng. (spr. poep; fr. poupe, lat. puppis)
achterdeel van een schip, achtersteven, spiegel.
poor, adj. eng. (spr. poer; lat. pauper, fr. pauvre) arm; als subst. de arme(n); - poorlaw, f.
armenwet; - poo-rates, pl. (spr. -Teets) armenbelasting ; - z. o u t-p o o r, onder o u t.
poover, adj. (fr. pauvre = lat. pauper, arm)
arm; armzalig; gebrekkig, nietig, onbeduidend.
Popans, popanz, m. hoogd. (spr. pópants)
schrikbeeld, bullebak, boeman.
^ Pope, m. russ. (pop, van 't nw.gr. lapis,
priester, van 't gr. páppas, vader; vgl. p a p a)
priester der grieksche kerk in Rusland.
Popeline, f. fr. z. v. a. p a p e 1 i n e.
Popfine, f. lat. (popina) gaarkeuken, kroeg.
Popleen, póplins, n. pl. eng. halfzijden stoffen
uit zijde en wol, inzonderheid in Ierland ver
fr. p a p e 1 i n e of-vardig,z.het
popeline.
Poplifugiën, pl. lat. (popli f ugia, v. populus,
volk, en f ugére, vluchten) feest der volksvlucht
in het oude Rome.
poplftisch, adj. nw.lat. (van 't lat. poples,
gehit. poplitis, knieboog) tot den knieboog of
de haze behoorende, aan den knieboog aanwezig.
Popocatépetl, m. (van het azteeksch popocani,
rookera, en tépetl, berg) rookende berg, vulkaan
in Mexico.
Popolàno, m. it. volksvriend; - populo, m. it.
volk.
Popowka, f. russ. soort pantserschepen, naar
den russ. admiraal Popóff genoemd.
Populace, f. fr. (spr. -kiss' ; als ware 't van
een lat. woord populacéa, v. populacéus, populacius, den grooten volkshoop betreffende, v.
populus, m. volk) het gemeen, g e p e u p e 1,
(
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volkshoop, grauw; - populacier, adj. (spr. -lasjé)
gemeen, laag, onedel, gelijk het gemeene volk
zich gedraagt; zich op onedele wijs vernederend
of gemeen makend; - populair, adj. (lat. popuiiris, e, fr. populaire) volksmatig, gemeen; algemeen nuttig, algemeen verstaanbaar, onder
de bevatting van de groote menigte vallende;
volkslievend, volksgunstig, volksbelievend, minnelijk, gemeenzaam, genaakbaar, bij het volk
bemind; - populariteit, f. (lat. popularitas) volks
volkstaal, volkstoon, algemeene ver -matighed,
bevattelijkheid, algemeene nut--stanbrheid,
tigheid; minzaamheid jegens geringeren, genaakbaarheid, volksliefde, volksgunst; - populariseeren (fr. populariser), iets volksmatig, algemeen bevattelijk, verstaanbaar of nuttig
maken; - zich populariseeren, zich bij het volk
bemind maken, zich in de gunst van het volk
dringen; - populeeren, nw.lat. (het lat. populári
beteekent verwoesten, plunderen, ontvolken)
of fr. peupleeren (peupler), bevolken; - populatie
(spr. t= ts), f. (later lat. papulatio) bevolking,
volksmenigte; - populationistlek, f. bevolkingskunde, leer van de verhouding der bevolking; populationisten, pl. in Engeland: tegenstanders
van Malthus' leer der overbevolking ; - populeus,
adj. lat. (populósus, a, um, volkrijk, talrijk) sterk
bevolkt; - populositeit, f. (later lat. populositas)
volksmenigte, sterke bevolking; - Populonla, f.
Myth. bijnaam vin Juno, onder welken de
Romeinen haar vereerden.
Popullne, f. nw.lat. (v. lat. pvpulus, f. populier) populierstof, uit den bast en de bladeren
van den ratelpopulier (Populus tremula) getrokken; - populi f oltus, a, um, lat. Bot. populierbladerig.
Pópulo of pópulus -wijn, (v. lat. pópulus, volk)
kruidenwijn, uit rl,nschen en spaanschen wijn
met suiker, kaneel, kruidnagelen enz. bereid.
Popálus, m. lat. volk; inz. het gezamenlijke
volk der Romeinen, de patriciërs en plebejers
omvattende; populus Ronwnus, het Romeinsche volk.
-

Porselein, z. porselein.
Porehe, f. fr. (spr. porsj'; provenc. porge,
van 't lat. portficus) voorportaal aan kerken en
andere groote gebouwen.
Poreopólis, f. varkensstad, oude naam voor
Cincinnati in N.-Amerika.
Portier, z. porphyr.
Porien, f. pl. of peren, m. pl. gr. (van poros,
m., pl. poroi, d. i. eig. doorgang, uitgang; lat.
pores, m., pl. pori) kleine tusschenruimten,
openingen of gaatjes der lichamen; zweetgaatjes
in de huid; - poreus, adj. nw.lat. (fr. poreux) met
poriën of kleine tusschenruimten, sponsachtig,
vol kleine openingen; in het latijn (bij Lucretius)
wordt het uitgedrukt door 't woord rarus; poropmie, f. door geneesmiddelen bewerkte
opening der zweetgaatjes; - porositeit, poreusheld, f. eigenschap der poreuze lichamen, doordringbaarheid, sponsachtigheid.
Porisma, n. gr. (porisma, van poridzein) teweegbrengen, aanvoeren) gevolgtrekking, besluit tot het voorgaande; - ph porismáta of
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porismen, gevolgtrekkingen uit eene reeds bewezen stelling, b. v. in de meetkunde; - porismátisch, adj. gevolgtrekkend; - poristiek, poristika, f. leer der gevolgtrekkingen, der besluiten;
- poristisch, adj. gevolgtrekkend.
Pornie, f. gr. (porneía) hoererij, boeleering; pornograaf, m. schrijver over hoererij; ontuchtig
schrijver; - pornografie, f. gr. geschrijf of geschrift over onzedelijke, vuile dingen; - pornokratie, f. gr. (spr. t=ts) hoerenregeering, in 't
bijz. heerschappij van onzedelijke vrouwen in
den Kerkelijken Staat, in het algemeen de ontaarding van het pausdom van Johannes X tot
Johannes XII (914-963).
Porocèle, f. gr. (van póros, m. tufsteen, soort
van marmer; oneig. steenachtige verharding,
eelt) Med. steenbreuk, kraakbeenbreuk, valsche,
uit verhardingen ontstane breuk; - poromphaIon, n. of poromphálus, m., ook poromphalocèle,
f. uitpuiling, uitzetting of zwelling van den
navel, waarin steentjes of verhardingen aanwezig zijn, navelsteenbreuk; - poróma, n. (v.
póroen, versteenen, verharden) Med. hard, eeltachtig deel; - porósis, f. gr. verharding; Med.
vergroeiing van gebroken beenderen; bij de
nieuweren ook voor luchtige opzetting; ook
gierstekorreltje, eene verharding in het oog; -porotïcum, n. geneesmiddel, dat de voortbrenging van beenweer (callus) tusschen de gebroken beeneinden bevordert; - porótiseh, adj.
verhardend.
Poropeele, porositeit, z. onder p o r i ë n; porosis, porotieum, z. onder p o r o c e 1 e.
Porpeziet, n. uit gedegen goud met 4 percent
zilver en 10 percent palladium bestaand metaal
in Brazilië.
Pórphyr, portier, n. gr. (fr. porphyre, eng.
porphyry, lat. porphyrites, v. 't gr. porphyrilès,
op purper gelijkend, van porphyra, purper)
purpersteen, een gemengd vulkanisch gesteente
van ve rschill<.nde grondstof met ingegroeide
kristallen; - porphyréus, a, um, Bot. roodbruin;
- porph f risch, adj. porphyrachtig, purperen,
purperkleurig; - porphyriseeren, purperachtig
maken; - porphyrisma, n. Med. scharlakenkoorts
purperkoorts, purperuitslag, roodvonk; - porphyristisch, adj. de scharlakenkoorts betreffende, daaruit ontstaan; - porphyritis, m. of
porphyriet, n. marmer met purperstrepen; porphyrogenitus, m. gr.-lat. in het purper geborene, bijnaam der prinsen van het grieksche
keizerrijk na Constantijn, die gedurende de regeering van den vader geboren werden; - porphyrsiak, rolslak in Brazilië.
Porphyrianen, m. pl. aanhangers van P o rp h y r i u s, Arianen der 14de eeuw.
Porpieten, m. pl. gr. (van pórpé, ring, spang)
soort van cirkel- of eirond versteende spons koralen.
Porporíno, m. it. (d. i. purperen) purpersteen,
eene kunstige gekleurde steenmassa, vroeger ia
Italië inz. tot opsiering der kerken gebruikt;
ook z. v. a. heematinon.
Porréctie, z. ond. p o r r i g e e r -e n.
Porrée, m. (fr. porreau of poireau, it. porro,
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van 't lat. porrum, look) p r e i, spaansch look, teurs) draagstoel, draagzetel; ook m. drager; aschlook, een ajuinachtig moesgewas (Allium porte-clefs, m. (spr. -klé) kerkerknecht, die de
sleutels heeft; sleutelring; - porte-erayon, n.
porrum).
porrigeeren, lat. (porrigére) overhandigen, (spr. -krèjóh) potlood- of stifthouder, teekenoverreiken; . - porréctie (spr. t = s), overhandi - pen, z. c r a y o n; - porte-eroix, m. (spr.
port'kroá) kruisdrager, hij, die bij r. kath. proging, overreiking.
Porrigo, f. lat. Med. zemeluitslag, z. v. a. cessiën het kruis draagt; - porte-Dieu, m. (spr.
p i t y r i a s i s; - porrigineus, adj. (lat. por- -djeu) eig. godsdrager; een r. kath. priester, die
de gewijde hostie naar de zieken brengt; riginósus, a, um) daarmede behept.
Porrum, n. of porrus, m. lat. look; - porrus, j portée, f. omvang, strekking (van iets); beMed. lookwrat, wrat met knobbels en tanden. langrijkheid eener zaak; drijfkracht, schotPorselein, porselein, n. it. (porcellana, fr. wijdte; bereik; - porte-épée, m. (spr. port' epé)
porcelaine; oorspr. naam eener slak; porse- eig. zwaarddrager; draagband voor een aijdleinslak, lat. porcellána, concha cypraea, waar geweer, degenkwast; - porte-éperon, m. spoorporselein om zijne gladheid en melk -narhet drager (aan de laarzen); - porte-faix (spr. -fè),
zijn naam heeft gekregen of omdat-witenglas m. lastdrager; - porte-feuille, f. (fr. m.; spr.
men geloofde, dat het daaruit vervaardigd werd) -feulj') brieventasch, zakboekje; inz. tasch voor
in het vuur half verglaasde, doorschijnende stof staatsstukken van een minister; vandaar ook
en het daaruit bereide aardewerk; - porselein voor het ambt van minister, b. v. z ij n p o r t ekunstmatig bereide, op jaspis gelij--jaspi,m. feuille nederleggen, zijn ontslag nekende steensoort; - porsellanieten, m. pl ver men als minister; Kmt. geldtasch, omslag voor
-stend bankpapier; bewaarplaats, waarin openbare
porseleinslakken.
Port, 1) m. fr. (spr. por; van 't lat. portus) financiëele instellingen hunne papieren van
haven, zeehaven; toevluchtsoord, plaats der waarde bergen, en deze gezamenlijke papieren;
rust en veiligheid, enge bergpas, inz. in de - porte-fleur, f. bloemdragertje, als sieraad aan
Pyreneén; z. v. a. p u e r t o (vgl. c o 1); - kleederen vastgemaakt; -- porte-foudre, fr. (spr.
port, 2) n. z. porto; -port, 3) m. ook bij ver- -f oedr') eig. bliksem- of donderdrager; kanon;
- porte-guignon (spr. -gienjóli), porte-malhear
korting voor p o r t w ij n (z. ald.).
Porta, f. lat. poort, deur. De „Porte" of (spr. -malléur), onheilsbode, ongeluksvogel; „Verhevene Porte", d. i. zetel (van den vorst), porte-jupe, m. (spr. zjuup') japonhouder, gordel
is door Moerad I in 1365 te Adrianopel opge- der vrouwen om de japon op te schorten; slagen; later werd het de titel van den sultan, porte-lettres, f. brieventasch; omslag of koker
voor papieren, die men een chef ter teekening
vgl. Pharao.
Portaal, n. (oudfr., provenc. en sp. portal, moet voorleggen, ; - porte-manteau, m. (spr.
nw.fr. portail, mid.lat. portals, v. 't lat. porta, -mantó) mantelzak, valies; ook: staande kap
(van monnaie, munt,-stok;premnai,f.
deur) hoofddeur, hoofdingang van eene kerk of
eenig ander groot gebouw, met de bouwkunst- geld) geldtaschje van leer;- porie-respect, m. (spr.
sieraden, daaraan verbonden; ook wol eene -respè) eig. ontzagwekker; dolk, korte stootafdeeling van een gebouw of eene woning, eene degen; - porteur, m. drager; houder of vertooner
ruimte voor de gangen, bij de deur (voorportaal). van een wisselbrief enz., overhandigen van een
portàbel, adj. lat. (portabilis, e, van portare, brief, van eene boodschap; - a u p o r t e u r,
dragen) en portatief, adj. nw. lat. draagbaar; - aan toonder; - porte-voix, m. (spr. -ioá)
vandaar portatief, als subst. n. zakboek; - spreektrompet, scheepsroeper.
Porte, f. fr. (spr. pórt' ; lat. porta) deur; - ports
portáge, f. fr. (spr. -táázj) ook p a c o t i 11 e, f.
(spr. -tiél;') bijlast, vrijpakkage, vrijgoed, de d deux battants (spr. -deu batáh), vleugeldeur; weinige .waren en goederen, welke de op schepen porte-brisée f. eig. gebroken deur; dubbele deur;
aangestelde personen mogen medevoeren; ook - porte-dérobée, geheime deur; - porte-eoehère,
recht om ballast te mogen laden; - portament, groote deur, waar de rijtuigen binnenrijden; z.
n. it. portaménto di voce (spr. -wótsje), Muz. het ook f a u s s e-p o r t e; - ottomanische of
dragen en allengs wegsmelten der stem; - por- verheven porie, z. ond. o t t o m a n i s c h en
titen, pl. (it. portáta, f. scheepslading) in zee- p o r t a.
porteeren, fr., zich voor iemand porteeren (se
havens en handelssteden: lijsten der dagelijks
aankomende goederen en hunner ontvangers. porter of être porté à quelque _ chose, tot iets gePort d'armes, m. fr. (spr. por d'árm'; van neigd zijn) voor iemand in de bres springen,
porter = lat. portare, dragen) verlofbriefje om zijne zaak verdedigen, met hem ingenomen zijn;
wapenen te dragen; vrijbrief om te jagen; - - voor iemand geporteerd zijn, met hem ingeporte-aiguille, (spr. port' e-gíélj') naaldhouder, nomen, hem genegen, gunstig, bevorderlijk zijn.
Porténtum, n. (pl. porténta) lat. gedrocht,
een chirurgisch werktuig; - porte-assiette, n.
(spr. port'asjétt') schotelring; - porte-bonheur, wanschepsel, monster; misgeboorte; in 't algem. (spr. -bonnéur) eig. gelukaanbrenger: platte meen iets, dat als een voorteeken geldt; -vgl.
zilveren of gouden armband zonder scharnier, p r o d i g i u m.
Porter, m. eng. (spr. poorter) sterk eng. bier
meestal met eene inscriptie; - porte-bouquet, n.
(spr. port'boekè) bloemkorfje, bloemschaaltje (naar men wil zoo genoemd, omdat het wegens
zijne krachtigheid inz. voor lastdragers (p o rop het dames-toilet, zie p o r t e - f 1 e u r;
porte-chaise, f. (spr. port'sjèz' ; fr. chaise d por t e r s) geschikt is).
-
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Porteur,z.ond. port d'armes.
Portfolio, n. eng. z. p o r t e-f e u i l l e.
Porti, pl. v. porto (z. ald.).
Portleus, f. doorgaans m. (pl. porticos) lat.
zaal, zuilengang, gewelfde of overdekte gang tot
wandelplaatsen, samenkomsten enz. ; galerij.
Portie (spr. t=1s), f. lat. (portio, fr. portion)
deel, aandeel, wat ieder toekomt; erfdeel; hoeveelheid der op eenmaal toegediende of uit
spijs, mondgedeelte, spijsgift; - portio-gerikt
gratiáhs, Jur. genadedeel, genadegeld; - p.
heredity r a, erfdeel; - p. legitima, wettig erfdeel,
verplicht deel; - p. statutaria, aandeel , dat naar
landsgebruik of landswetten eene weduwe van
haren overleden man toekomt; - p. virilis, gelijk
erfdeel, kindsgedeelte; - portiunc^tla (spr. t=ts)
f. klein gedeelte, deeltje, inz. van het eten; ook
eene k 1 e i n e k e r k, niet ver van Assisi,
tot eene Benedictijner-abdij behoorende en
door de monniken p o r t i u n c it 1 a genoemd,
omdat zij op een k l e i n hun toebehoorend
s t u k land lag, door Frans van Assisi in 1207
hersteld en later door een grootere kerk overbouwd; in oude kalenders de benaming van
den 2den A u g u s t u s, daar op dezen dag aan
de bezoekers der Portiunculakerk aflaat werd
verleend.
Portier, 1) m. fr. (spr. portje; provenc. portier,
it. portiere, sp. portero, mid.lat. portarius, van
't lat. porta, deur) deurwachter, poortbewaarder. p o r t i e r; Anat. benedenmond der
maag (pylorus); - 2) (fr. portière) deur van een
rijtuig, koetsdeur; - portière, f. fr. (spr. portier')
portierster, deurwachtster; het gordijn voor
deuren.
Portique, m. fr. (spr. -tiék') z. v. a. p o r t i
-eus.
Portiuneula, z. ond. p o r t i e.
Portlandstone, m. eng. (spr. -stoon') portlandsteen, een op het eiland Portland gedolven
dichte oölithische kalksteen; - portlandeement,
n. uit portlandsteen gebrand of ook kunstmatig
door branden van klei en kalk bereid c e m e n t
(z. ald.); - Portlandvaas, f. vroeger B a r b a r i
te Rome-navs,tuche1632n4
gevonden, oud-romeinsche vaas, door den hertog
van Portland voor het Britsche Museum aan-

gekocht.
Porto, n., pl. porti, it. (van portare, dragen,
wegbrengen), port, n. vracht-, voer- of draagloon, bodeloon, vracht; inz. postgeld, brieven
brievenport; - porto-franco, it., port de-geld,
franc, fr. (spr. por-) of portvrij, postvrij, f r a nC o; - porto-vrijdom, bevrijding van het postgeld, postvrijheid.
Porto-franco, m. it. (van porto = lat. portus,
haven) vrijhaven: - portomorto, doode haven,
waarin het de koopvaardijschepen verboden
is, binnen te loopen; - Porto-rico, f. (spr.
puerto rico) rijke haven, naam van een vroeger
Spaansch eiland in W.-Indië (thans in bezit der
Vereen. St. v. N.-Am.) en van de rooktabak,
die daar vandaan komt.
Porto-vrjjdom, z. ond. p o r t o.
Portret, n. (fr. portrait, oudfr. portraiet, eig. het
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deelwoord van 't verouderde portraire, afbeelden, van 't lat. prothrahere, protractum, d. i te
voorschijn, aan het licht brengen) beeltenis,
inz. die van een mensch, door penseel, teekenof graveerstift of photographietoestel voort
levendige, natuurlijke, juiste-gebracht;oni.
voorstelling, beschrijving of schildering van
een persoon door woorden; - portraitist of
portraiteur, m. schilder van p o r t r e t t e n;
- portraiteeren, p o r t r e t t e e r e n, iemand
op doek, paneel enz. afbeelden.
Portugalézer, m. (van P o r t u g a 1) por
goudmunt van verschillend gehalte;-tugesch
' ook een hamburger medaille, 10 dukaten waard.
Portulaan, m. fr. (it. portuláno, portoláno)
stuurman, of boek, waarin de zeehavens beschreven worden (v. porto, fr. port = lat. portus, haven);
Mar. graadboek, dat de ligging der kusten en
havens nauwkeurig opgeeft; - Portûmnus of
Portanus, m. lat. Myth. havengod, god en beschermer der zeehavens; bij de Grieken P a1 w m o n.
Portvlak, f. lat. (portulàca, ontst. uit het oorspronkelijke porciliaca, it. en provenc. ook
portulaca) porselein of postelein, eene tuinplant,
als moeskruid en salade gebruikt, sierplant.
Portuurljn, partuurljjn, f. Mar. lang touw,
dat door een kraanbalk loopt, boven welken
het met een knoop wordt vastgebonden, en dat
het anker bij uitwerpen en ophalen met den ring
vasthoudt.
Portwjjn, m. portugeesche roode wijn, die uit
de stad Oporto of Porto wordt verzonden.
Porus m. gr. (póros, vgl. p o r o c e 1 e, enz.)
tufsteen, Med. beenderuitwas, eelt.
Posáda, f. sp. (van posar, zich nederzetten,
uitrusten enz., van 't lat. pausare, prov. pausar,
it. posare; vgl. p o s é) herberg, logement; posadéro, m. waard, herbergier.
Posádnik, m. slay. dorpsrechter, schout.
posatamente, it. (fr. posément, vgl. pos é)

kalm, bedaard.
Poses, f. lat. azijnwater, z. v. a. o x y k r a a t.
Posehega-tabak, f. fijne tabakssoort uit Hon-

garije.
pose, adj. fr. (v. poser, it. posáre, sp. posar,
provenc. pausar, rusten en doen rusten, neder-

zetten, van 't lat. pausáre, stilhouden) deftig,
ernstig, bedachtzaam, van gelijkmatige, ernstige
gemoedsgesteldheid; - pose, f. fr. (spr. pool')
lichaamsstand, houding, inz. in artistieken zin
(= a t t i t u d e, z. ald.) ; - poseur, m. poseuse,
f. fr. (spr. s=z) iemand die voortdurend p o s e e r t, d. i. er steeds op uit is om effect te
maken.
Poseidon, m. gr. naam van den zeegod N e pt u n u s (z. ald.); - poseideón, m. herfstmaand
der Atheners.
Positie (spr. -zí-tsie), f. lat. (positio, v. ponere,
zetten, stellen enz.) stelling, ligging, plaatsing,
toestand, stand; in de danskunst: voetenplaatsing (eerste, tweede enz. positie);
Muz. z. v. a. a p p 1 i c a t u u r ; Poët. het samentreff en van twee of meer medeklinkers, waar-

•
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door in het metrum eene lettergreep lang wordt;
- positiónes captiósae, pl. Jur. arglistige stellingen of rechtsvragen, strikvragen; - positiekanonnen, pl. zwaar geschut; - positie-krijg, m. stel
verdedigingsoorlog;-lingskrj,bechm-of
- positief, adj. (positivus) vastgesteld of bepaald,
aangenomen, uitgemaakt; vast, zeker, gewis,
werkelijk; bewerend, bevestigend, het tegengest.
van negatief;-positieve elektriciteit, z. elektriciteit;-hetposit i e v e r e c h t, het vastgestelde, stellige recht
(in tegenst. met natuurrecht); - p o s i t i eve
F e 1 i g i e, de vastgestelde, geopenbaarde en
overgeleverde godsdienst (in tegenst. met den
natuurlijken of den natuurgodsdienst; de positief of positivus, Gram. toestand van
het bijvoeglijk naamwoord zonder vergelijking
gebezigd, stellende trap der bijvoeglijke naamwoorden, z. grades, ond. g r a a d; - positief, n.
klein handorgel, kamerorgel; - positieve(n),
1. gezonde, normale toestand der zinnen, b. v.
niet bij zijn positieve(n) zijn, niet
wel bij 't hoofd zijn; - positivisme, n. positieve
hilosophie, het aannemen als grondstelling van
h othesen, het bij
epaalde feiten en niet van hypothesen,
uitgaan van het positieve, in tegen
-stelingmhbovrstadegipnl
van A. Comte; - positivist, m. aanhanger van
het positivisme (in tegenst. met i d e a 1 i s t); positiviteit, f. nw. lat. bepaaldheid, zekerheid;
bevestigende verhouding, in tegenstelling met
n e g a t i v i t e i t; - posito, gesteld of aangenomen, dat enz. ; - posito, sed non concésso,
gesteld, maar niet toegegeven of aangenomen; positis ponendi-s, het veronderstelde aangenomen
zijnde; - posituur, f. (lat. positüra) stelling, stand
of houding van het lichaam, toestand; z i c h
in posituur of in postuur zetten,
zich tot iets gereed maken, op iets bereid of gewapend houden, een plechtige houding aan
-nem.
Posologie, f. gr. (v. pósos, hoe veel, hoe groot)
leer van de grootte der artsenijgiften, z. v. a.
d o s i o 1 o g i e; - posológiseh, adj. daarop betrekking hebbende.
posse, lat: (samengetr. uit potis esse) kunnen,
vermogen; - a posse ad esse, Log. onjuist besluit of de verkeerde gevolgtrekking van het
mogelijke tot het werkelijke eener zaak; tra posse nemo obligátur, niemand behoeft meer
te doen, dan hij kan; tot het onmogelijke is
niemand verplicht; - posse, n. gewapende
macht (inz. in Engeland); - possibel, adj. lat.
(possibilis, e, fr. possible) mogelijk, doenlijk,
doenbaar; - possibilist, m. socialist, die zonder
geweld te gebruiken zijne beginselen tracht te
-verwezenlijken; - possibiliteit, f. (later lat. pos
mogelijkheid; z. ook n o n p ó s s u--.siblta)
in u S.
Posse, f. dui. klucht, kluchtspel.
possedeeren, (fr. posséder, lat. possidere, v. po,
bij, en sedére, zitten) bezitten, in bezit, in eigendom hebben; - posséssie, f. (lat. possessio) bezit;
bezitneming; bezitting, have ; - possessio apprehénsa of capta, Jur. aangetast bezit; - p. bonne

g
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f idéi, bezit te goeder trouw, voor rechtmatig
geacht bezit; - p. bonórum, goederenbezit; ook
het erfrecht of de erfopvolging naar billijkheid,
d. i. die vorm van het erfrecht, welke de rom.
praetor uit billijkheid naast het strenge erfrecht
invoerde; - p. bonórum ventris nomine, goederenbezit eener zwangere weduwe voor hare vrucht;
- p. extincta, te-niet-gegaan bezit; - p. injusta,
onrechtmatig of wederrechtelijk bezit; - p.
justa, rechtmatig bezit; - p. litigiósa, strijdig,
betwistbaar bezit; - p. malae f idëi, onredelijk of
bewust onrechtmatig bezit; - p. praescrípta, verjaard bezit; - possessief, adj. lat. (possessT,vus, a,
um) het bezit betreffend, bezitting aanwijzend; pronomina possessiva, z. p r o n o m e n; - pos
fr. possesseur, bezitter, eigenaar ; --séor,m.f
possessor bonne f idéi, Jur. bezitter te goeder
trouw, wie een rechtmatig bezitter gelooft te
zijn; - p. malae fidéi, bewust onrechtmatig bezitter; - possessarisch, adj. (possessorius, a, um)
het bezit betreffende of daartoe behoorende; possessorium, n. possessorisch proces, bezitproces, rechtsgeding, dat enkel het bezit betreft.
Post, 1) m. (it. posta,van 't lat. ponére, zetten,
stellen) voor iets bepaalde of uitgegeven geldsom, in zoover zij in rekening wordt gebracht,
aanteekening in een koopmansboek; s c h u t dp o s t, schuldsom; - 2) f. (fr. la poste), openbare
inrichting tot bezorging van brieven, goederen
en personen, openbaar postwezen; ook bericht, tijding, b. v. een kwade post; 3) m. (fr.
poste, m., it. posto, van 't lat. ponére, stellen)
stand, plaats; uitgezette wacht; schildwacht;
ook plaats, waar de schildwacht gesteld wordt;
oneig. bediening, ambt, plaats ; - poststation,
z. s t a t i o n; - per posta, it. met de post; poste restánte, fr. op de post te blijven (om afgehaald te worden); - posteeren (fr. poster) plaatsen, stellen, iemand op een bepaalden post stellen, hem eene plaats, bediening enz. aanwijzen;
(het laken) in de breedte vouwen, vooral de
randen of zelfkanten uitvouwen, wat met de
p o s t e e r m a c h i n e geschiedt; - posteering, f. stelling; - posten, op de post doen;
z. ook p o s t o; - postillon, fr. (spr. posts-ljOI&)
postiljon, postknecht, postrijder; - postillon
d'amour (spr. d'amóér), overbrenger van minnebrieven; - poster, eng. soort aanplakbiljet.
post, lat. na, later dan-; ex post, achterwaarts,
achteraan; - post hoe, ergo propter hoc, daarna,
en derhalve daarom (de valsche stelregel, dat
wat op elkander volgt, ook uit elkander volgt).
Postage, n. eng. (spr. póstidzj) briefport; postage-stamp, m. (spr. -stemp) postzegel.
Postáki, pl. russische schapevellen uit de
streken der Zwarte Zee.
Postamént of postemént, n. (van het lat.
ponére, zetten, stellen) voet- of onderstuk, onderstel (p e d e s t a 1), voetstuk van eene zuil,
zuilstoel.
Postbus, of postbox (eng.), f. bus, bak, waarin.
in groote postkantoren de brieven, die door de
geadresseerden worden afgehaald, worden neergelegd.
post toenam stabás enz., z. ond. ccenm.
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Poskommnnie, f. nw. lat. (vgl. c o m m u n i e)
in de r. kath. kerk een gebed of gezang na het
Avondmaal.
postdateeren, nw. lat. (vgl. d a t e e r e n, ond.
daium) later dagteekenen, Bene vroegere dag
geven, een vroegeren, reeds verloopen-teknig
dag onderteekenen.
postdiluviaansch, postdiluviánisch, adj. nw.
lat. (vgl. d i 1 u v i u m) na den zondvloed gebeurd of ontstaan, het tegengest. van a n t e diluviaansch.
post e ffluxum (stil. terminum), z. ond. terMinw.
Postement, z. p o s t a m e n t.
Poster, zie ond. p o s t.
poste restante, z. ond. p o s t.
postéri, m. pl. lat. (van postérus, a, um, later
volgend) nakomelingen; — posterius, n. het latere,
achterzijnde; achterzinsdeel, nazinsdeel; — a
posteriori, van achteren, uit de ervaring, van de
zinnen of van de ervaring afhankelijk, b. v. een
zoodanig bewijs; het tegengest. van a priori, z.
aid.; — posterior terminus, nazin, nazinsdeel; —
poaterióra, n. pl. achterdeelen; achterste, deel,
waarop men zit; — ad posterióra, op het
achterste; — posterioriteit, f. nw. lat. het laterzijn, jonger-zijn, tegengast. van p r i o r i t e i t;
— posterit^ f. lat. (posterltas) nakomelingschap.
l^osteaisténtie (spr. tie = isie), f. nw. lat. (vgl.
e r i s t e n t i e) toekomstig aanzijn, toekomende voortduring.
tost f estum, lat. na het feest, d. i. achteraan
of te laat, ook ex post.
postglaciaal, adj. later dan de ijstijd; vgl.
p r a e g 1 a e i a a 1.
Posthïa, f. gr. (posthia) Med. hard beursgezwel
aan 't ooglid, gerstekorrel.
Posthioplastiek, f. gr. (van pósthè, pósth",
mannelijk lid) Med. kunstmatige vorming der
voorhuid; — posthui$, f. gr. ontsteking der voor
gezwel der voorhuid. -huid;—postóne,m.
post hoc enz., z. ond. post.
Post hominum memorïam, lat. sedert menschengeheugen.
posthumus, of liever postumus, m. (superl.
wan posterus) en posthuma, f. lat. een nakomende,
na den dood van den vader geboren kind; —
1 posthumi, pl. pageboren kinderen; — opus
posthumum of postumum, werk, dat eerst na den
dood van een schrijver verschijnt; pl. opéra
posthuma, of fr. oeuvres posthumes (spr. euvr' pos tü m'), nagelaten werken, schriften.
Postiche, f. (spr. postíésj ; it. postiecio, apposticcío, sp. postizo, apostizo, proven. apostitz, als
kwame 't van een lat. woord apposticius, in de
plaats gezet, v. apponére, bijzetten, bijleggen)
later bijgekomen, nagemaakt, valsch aan- of
ingezet, geborgd., ontleend, b. v. van valsche
tanden of haren gebruikelijk; — homme postiche,
m. (spr. omm—) valsch- of schijnmensch, d. i.
de aap; — posticheur, m. haarwerker, maker van
valsche vlechten enz.
Postieum, n. lat. (van postkus, a, um, van
achteren aanwezig) achterhuis, achtergebouw;
achterdeur.
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Postsla, f. russ. zekere russ. nationale confituur, uit rijpe vruchten met honig toebereid.
Postiljon, z. p o s t i l i o n onder post.
Postille, f. (mid. lat. en it. postilla; fr. apostille,
postille, sp. postsla, kantaanteekening) predikboek over de zon- of feestdag-evangeliën enz.
(van 't lat. post illa (verba), naar die woorden
van den tekst, d. i. naar aanleiding van de tekst
omdat de preek uit de vooraf gelezen-worden,
woorden van den bijbel wordt afgeleid); — poe
bijbel verklaren; — postillánt, m.-tilern,d
bijbelverklaarder, uitgever van preekera e. a.
stichtelijke werken.
Postillon, z. ond. p o s t.
Postliminium, n. lat. (v. limen, genit. liminis,
dorpel, drempel, woning) eig. thuiskomst; —
jus postliminii, Jur. het wederintreden in het
vorig bezit, het recht, dat voor iemand door zijn
terugkeer uit de gevangenschap of uit vreemde
landen weder ontstaat.
Postludium, n. nw. lat. (van 't lat. ludus,
spel) naspel op het orgel bij het uitgaan der kerk.
postmeridiaansch, z. p o m e r i d i a n i s c h.
post nubila lux, na de nevelen het licht, op
duisternis volgt licht; — post nubila Phoebus,
lat. sprw.: na de wolken de zon, na regen volgt
zonneschijn.
postuumereeren, nw. lat. (van numeráre, tel
nabetalen, natellen, het tegengestelde vam-len)
p r w n u m e r e e r e n; — postnumerando, nabetalend; — postnumerando r e n t e, de rente, die
verschuldigd is aan het einde van een termijn
(tegenover prenumerando r e n t e).
Posto, m. it. (van 't lat. ponére, stellen) vaste
stelling, post, stand, plaats; — posto vatten, post
vatten, eerre plaats bezetten, vasten voet krijgen; — posten, wachthouden, opdat er bij een
werkstaking niet gewerkt zal worden.
Postplioemu. adj. na de pliocoene formaties
ontstaan, vgl. e o c e e n.
postponeeren, lat. (postponére) naplaatsen,

achterzetten, geringer achten, beneden stellen,
verschuiven, uitstellen; — postpositie (spr. —si*
tsie), f. nw. lat. achterstelling, achteraanplaatsing; Gram. een betrekkingswoord, dat achter,
en niet vóor het te bepalen hoofdwoord wordt
geplaatst, het lidwoord in 't deensch, enkele
voorzetsels enz; — postpositis postponend is, met
achteraanplaatsing van hetgeen achteraan geplaatst moet worden enz.
postrémus, a, um, lat. (superl. v. postèrus) do
of het achterste, laatste; — postrémum, n. het
laatste; laatste woord voor de rechtbank (een
recht, dat den beklaagde toekomt); — postrènw,
ten laatste, eindelijk; — postremiteit, f. later lat.
(postremitas) toestand of verhouding van den
laatste, achterste.
Postseenium, n. lat. (vgl. s e e n e) ruimte
achter het tooneel.
postseribeeren, lat. (postscribére) achter of onder schrijven, aan een geschrift iets toevoegen,
aanhangen; — postscriptum of postscript, n. naschrift in brieven, gewoonlijk afgekort P. S., ook
N. S. = naschrift.
Poststation, z. s t a t i o n.
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post trinitàtis, z. ond. t r i n i t e i t.
postuleeren, lat. (postulàre) vorderen, eischen^
als bepaling of voorwaarde vooropstellen, om
iets aanhouden, naar iets dingen; vgl. c o r n u u t; ook buitengewoon tot bisschop benoemen; — postulant, m. aanzoeker, dinger, die
naar eenen post, eene bediening enz. staat, die
in eene orde, een genootschap enz. wenscht opgenomen te worden; — postulátus, m. een benoemde, beroepene, inz. tot een bisdom ; —
postulaat, n., pl. postuláta of postulaten, het
geëischte, verlangen; stelling, die zonder bewijs
aangenomen en als geldig beschouwd moet worden, uit hoofde van eene andere noodzakelijke
en zekere stelling; Math. vordering, opgave,
vereischte; — postulàtie (spr. tie=tsie), f. (pos tulatïo) aanzoek, verlangen, begeeren; inz. benoeming van eenen persoon tot eene geestelijke
waardigheid, tot welke hij eigenlijk volgeis het
kanonieke recht niet benoemd kan worden.
Postumaat, n. later lat. (postumátus, m.)
laatste plaats, laatste rang.
Postuur, f. (it. postara), z. v. a. p o s i t u u r.
Pot, m. fr. (spr. pó) p o t, kan; oude vochtmaat in Frankrijk = 2 p i n t e s (z. ald.); —
pot, m. ook eenheid van de deensche maten voor
natte waren = 1/„ deensche kubiekvoet = 54
deensche kubiekduim = 0,96612 L. ; — pot-auten (spr. poo-oo-feu), fr. vleesch met bouillon en
groenten; — pot de ehambre, m. (spr. po d'sjatabr')
kamerpot, nachtpot, waterpot, nachtspiegel; —
pot de vin, m. (spr. po d'weh) geschenk dat boven
den bedongen prijs gegeven wordt, wijnkoop; —
potaseh, f. (barb. lat. potassa, fr. potasse) kaliumcarbonaat, koolzuur plantenloogzout (kali),
uit plantenasch geloogd en vroeger in p o t t e n
verzonden; — potvisch, z. c a c h e 1 o t; — potpourri, n. (spr. popoerrí; v. pourrir, vergaan,
bederven, verrotten) eig. bederfpot; reukvat;
oneig. mengelmoes, mengsel, allerlei, hutspot,
allegaartje, vgl. o 11 a p o d r i d a; Muz. uit
vele, reeds bekende stukken samengesteld muziekstuk; — potrozijnen, pl. beste spaansche rozijnen in potten.
Potage, f. fr. (spr. potáázj' ; v. pot, pot, eig.
iets dat in een pot klaargemaakt is; it. potaggio,
sp. potage, mid. lat. potagium) soep, vleeschsoep
met allerlei groenten; fransche groenten met
verschillende spijzen, inz. rijst of grutten met
balletjes, koolrabi, asperge, peulen, wortelen
enz., allerlei; — potage-lepel, groote soeplepel,
opschepper; — potageschotel, groote soepschotel; — Jean-potage, z. ond. J e a n; — potager, m.
(spr. —zjé) soepkachel; soepschotel; moestuin.
Potaín, Med. zuigtoestel om het exsudaat
van pleuritislijders te verwijderen, geheeten naar
den uitvinder.
Potaki, m. turk. asch, potasch.
Potamfden, gr. (van potamós, vloed) rivier
vloed-,-nymphe(z. );—otamgrf,.
stroom- of rivierbeschrijver; — potamographie,
1. rivierbeschrijving; — potamologie, f. leer van
de rivieren en stroomen, rivierleer, rivierkennis;
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Potasch, potassa, z. ond. p o t; — potassium,

n. barb. lat., z. V. a. kalium.
Potátie (spr. tie = tsie), f. lat. (potafio, V.
potare, drinken) het drinken, zuipen, drinkgelag;
— potátor, lat. drinker, zuiper.
Potato, m. eng. (spr. potéto) aardappel.
Poteau, m. fr .(spr. poto; oudfr. en prov.
postel, mid. lat. postellum, v. lat. postfis, post)
Arch. post, stijl, houten zuil of kolom.
Potentie, f. fr. (spr. potáns') galg; Mil. en
potence s t e 11 e n, haaks zetten, als een rechten hoek plaatsen.
potént, adj. lat. (potens) machtig, vermogend;
— potentaat, m. (mid. lat. potentátus) machthebber, gekroond hoofd, koning, keizer enz. ; —
pl. potentaten, machten, machthebbers, gezag
lat. (potentiela,-voerds;—ptnil,f.w
v. poten, zoo genoemd wegens de geneeskracht)
naam van verscheidene planten: zilverkruid,
ganzerik, vij fvingerkruid ; — poténtie (spr. Lie=
tsie), f. lat. (potentia) macht, mogendheid; de
bezielende, het leven behoudende, werkende of
bewegende kracht, teelkracht; Arch. waarde,
getalwaarde, macht, product vanu`twee of meermalen als factor gesteld getal (de tweede potentie = quadraatgetal; de derde potentie
kubiekgetal enz.) ; stralende potent i ë n, Phys. onweegbare enkelvoudige stoffen,
n.l. warmte, elektriciteit, magnetisme, z. v. a.
imponderabiliën en incoërcibi1 i ë n; — potentiaal, nw. lat. of potentieel, (fr.
potentiel) vermogend, werkend, werkende kracht
hebbende; inz. niet onmiddellijk, maar verborgen werkende, b. v. zulke geneesmiddelen (in
tegenst. met a c t u e e 1); Phys. het arbeidsvermogen (potentiëele energie), dat
in een bepaald punt der ruimte in de eenheid
van massa geconcentreerd wordt gedacht, tengevolge der aantrekkende of afstootende
werking van andere lichamen, in diezelfde
ruimte aanwezig; El. spanning, druk; p o t e nt i a a 1 v e r s c h i 1, spanningsverschil, dat een
elektr. stroom mogelijk maakt; — potentialls, m.
(scil. modus) Gram. mogelijkheidswijs, wijze van
het werkwoord, die iets als mogelijk of waar
voorstelt (in het nederlandsch gewoon--schijnlk
lijk door k u n n e n of m o g e n gevormd);
— potentiéeren, nw. lat. macht geven, volmachtigen; verhoogen, een hoogeren rang of eene
meerdere waarde geven; versterken, kracht
geven.
Potentilla, Bot. kruipende plant, die aan de
aardbezie herinnert.
Poterie, f. fr. (van pot, pot) pottenbakkers waren, pottengoed.
Poterlum, n. gr. (potërion = potër) beker;
bekerbloem, eene broeikasplant uit Palestina,
met kleine knoppen van roodachtige kleur.
Potérne, I. fr. (vroeger posterve, posterle, prov.
posterla, it. postierla, mid. lat. postern, posterla,
V. lat. posterula, zijweg) sluippoort, heimelijke
deur, uitvalspoort, verborgen of geheime poort
in eene vesting, door welke men ongemerkt een
— potamoplánkton, n. p l a n k to n (z. a.) in uitval kan doen; ook de uitval zelf.
stroomende wateren.
Potestaat, f. lat. (potéstas) kracht, macht, ver.
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mogen, machthebber; titel der vroegere bestuurders van Friesland; — potestas imperii,
rijks- of staatsmacht; — p. patria, vaderlijk recht
of gezag, vaderlijke macht; — in potestale, in de
macht, in de handen.
Potichomanie, 1. (fr.-gr. spr. ch = sj ; van 't fr.
potiche, beschilderd chineesch porseleinen vat)
kunst om glazen vaten door opplakking van
bont papier, teekeningen, bloemen enz. het voorkomen van echte chineesche en japansche por
-selin
vaten te geven.
Potin, n. (fr. potin) geelkoper, metaalmengsel
van koper, lood, tin en galmei.
potio, f. lat. (v. poláre, drinken) drinken;
drank; — potio morti f éra, doodelijke drank; —
z. Riverisch- drankje.
potlor, potlus, lat. (compar. van polis, vermogend, in staat) verkieslijker, gewichtiger; — a
potióri, naar het meer gewichtige, naar de meer
— a potióri fit denominatio, naar de-derhi;
hoofdzaak of de meerderheid geschiedt de benaming van een voorwerp; — potlor creditor,
Jur. bevoorrecht schuldeischer; — potlor tempore,
pottor ;ure, sprw.: wie vroeger komt, gaat voor,
of die eerst komt, die eerst maalt.
Potiphar, m. naam van een Egyptisch ambtenaar, wiens vrouw Jozef tot onkuischheid wilde
verleiden, vandaar P o t i p h a r s v r o u w,
benaming voor een onkuische vrouw, ontrouwe
gade.
Pot-luck, (spr. pótt-leuk), n. eng. (geluk van
den pot), wat juist aan eten voorradig is.
Potniáden, f. pl. gr. (Potmades) benaming der
Bacchantinnen, ook der Eumeniden.
Potographie, f. gr. (van potón, drank) beschrijving der dranken; — potologle, f. drankenleer,
leer der dranken; — potológisch, adj. de leer der
dranken betreffende; — potomanie, f. drinkzucht,
zuipen.
Potpourri, z. ond. p o t.
Pottle, n. eng. (spr. poll' l ; = fr. bouteille, ons
b o t t e 1) flesch, eng. maat voor droge waren =
2,272 L. (vgl. quarter).
Ponce, m. fr. (spr. poes) duim; — Tom Pouce
(eng. Tom Thumb), klein Duimpje, inz. van
dwergen.
you (ook pout, poult of poux) de sole, fr. (spr.
poe de soáj'; eng. Paduasoy, naar men wil van
Padua in Italië en oudfr. soye, zijde) eene soort
van sterke, op het gros de Naples gelijkende zijden stof.
Poudre, n. fr. (spr. poedr' ; van 't lat. pulvis,
gent. pulvéris) fijn meelpoeder, haarmeel, haarstof, p o e d e r; kruit; — poudre aux yeux (spr.
ozjétá), zand in de oogen; — poudre d'Arles (spr.
dart'), soort snuif uit de fr. stad Arles; — poudre
de riz (spr. ri), rijstpoeder, een schoonheidsmiddel; — poudre de succession (spr. su-ksesjoh), lang
werkend vergift voor iemand, van wien-zam
men erven wil (afkomstig van de marquise de
Brinvilliers); — poudre d'or, goudzand; — poudre
de sympathie (spr. seiipatie), poeder, dat op eene
verborgen wijs op afwezige dingen werkt; —
poudrier, m. (spr. poedr jé) zandkoker, strooi-
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busje; — poudrette, f. fr. (spr. poedrett') mestpoeder, stofmest, tot stof geworden of kunst
verdampte menschendrek, een voortref--matig
felijk bemestingsmiddel; zoo ook de tot voortreffelijke mest bereide pis : u r a a t; — poudrette-fabriek, f. inrichting, waarin mest tot
meststof wordt verwerkt.
Pouf, m. ronde, opgevuld estoel zonder leuning,
voetkussen; zeer wijde mouw.
Pouillerie, f. fr. (spr. poeljerie) kleerkamer, in
een gasthuis of hospitaal plaats, waar men de
kleederen der armen of zieken bergt; hoogste
behoeftigheid.
Foul, z. p o e 1.
Poulain, m. fr. (spr. poelen; eig. veulen, provenc. polin, v. 't lat. pullus, jong, jong dier;
vandaar pullus equines, veulen) venerische liesbuil, bcebonen, z. a.
Poulan, m. fr. (spr. poeláii) toevoegsel, dubbele inzet van den - kaartgever bij sommige
spelen.
Poularde, f. fr. (spr. poelárd'; v. poule, hoen,
van het lat. pullus, jong, inz. jong hoen, kuiken)
kapoen, jong gesneden en- gemest hoen; — poularderie, f. plaats, waar eene menigte kapoenen
en ander pluimgedierte gehouden of gemest
worden, kapoenerij ; — poulardier, m. fr. (spr.
—d jé) hoenderfokker, kippenmester; — poulet,
m. (spr. —le) jong hoen.
Poule, f. fr. (spr. poel' ; van lat. pullus,
hoen) biljartspel om een inzet of een potje;
potspel met twee witte ballen; z. ook lacit de
poule, onder 1 a i t.
Pouliahs, z. ond. p a r i a h.
Poulpeton, m. fr. (spr. poelpet&&; van poulpe,
lat. pulpa, het vleezige, het vaste vleesch aan
dierlijke lichamen) vleeschbol, vleeschpastei met
eetbaren rand; gehakt vleesch met sneetjes
kalfsvleesch overdekt.
Poultrologie, f. (van eng. poultry) leer van de
hoenderteelt; — poultromanie, f. overdreven
voorliefde voor (vreemde )hoenders.
Pound, n. eng. pond, als avoirdupois-pond =
16 ons (ounces) = 256 drachmen (drams) =
453,593 gram; als troy-pond = 12 ons = 240
penningwicht (penny-weight) = 5760 grein
(grains) = 373,242 gram; ook pond sterling; —
poundage, n. eng. (spr. poundidzj) pondcijns, een
vroeger in Engeland geheven tol van alle uitgevoerde waren.
Poupon, m. fr. (spr. poepóh), pouponne, f.
(spr. poepónn' ; verklw. v. poupée, van het lat.
pupa, meisje en pop) pop, popje; dot, dotje.
pour, fr. (spr. poer; van 't lat. pro) voor; om,
om te; — pour acquit (spr. —aki), voor ontvangst,
als bewijs van ontvangst; — pourboire, n. (spr.
poerboár; woordelijk: om te drinken) drinkgeld,
fooi; — pour faire visite, z. v i s i t e; — pour
f éliciter (spr. f elisité), om geluk te wenschen; —
pour la rareté du fait, z. onder r a a r ; — pour la
bonne bouche, z. bouche; — pour le mérite (spr.
—mend'), voor de verdienste, een zoo genoemde
orde, orde van verdienste; — een pour-parler, n.
(spr. - parlé) onderling gesprek, onderhandeling;
woordenwisseling, twist; — pour passer te
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temps, z. ond. p a s s e e r e n; - pour peu, het
scheelde niet veel, op een haar af; - pour prendre
Congé, z. ond. c o n g é; - pour rire, om te lachen,
uit scherts.
Pourpre frangaise, f. fr. (spr. poerpr' f rahséz' )
uit steenkolenteer gewonnen karmijnroode vloeistof.
poursuiveeren (spr. poersuri-), (fr. poursuivre,
mid. lat. prosevére, voor 't lat. proséquí) ver
najagen; naar iets dingen, streven, aan-volgen,
doen om iets; doorzetten, volhouden, aan--zoek
houden; - poursuivant, m. (spr. poerswiwan)
vervolger; aanzoeker, najager; - poursuite, f.
(spr. poerswíét') vervolging; sterke aanhouding,
najaging, doorzetting.
pousseeren, fr. (pousser, spr. poess-; provenc.
polsar, sp. pulsar, van 't lat. pulsàre) stooten,
duwen, drijven, voortschuiven; oneig. Iemand
pousseeren, hem voorthelpen, bevorderlijk zijn,
hem bevorderen, ondersteunen; - iets pousseeren, iets doorzetten; - zich pousseeren, zich opheffen, voortgang, opgang maken, verder komen, door e'gen kracht en inspanning tot fortuin geraken; - poussoir, m. (spr. poessoár) chirurgisch werktuig om bij eene traanfistel aan
de tranen doorgang te verschaffen; - pousse-café,
é) glaasje cognac of likeur
m. fr. (spr. poes' -ka/é)
na het diner bij de koffie, bij afkorting „poesje".
Pouvoir, n. fr. (spr. poewoár; v. pouvoir, kun
pooir voor podoir, provenc. en sp.-ne,oudfr.
podér, it. potére, lat. posse voor potis esse, z.
posse) macht, kracht, vermogen, bewind; vgl.
plein-pouvoir; -pouvoirexécutif, uitvoerende macht; - pouvoir législati f (spr. lezjislatíé f ),
wetgevende macht.
Poverino, m. it. (verklw. van póvero, arm)
&me duivel, arme drommel.
Powder, n. eng. (spr. paw-; vgl. p o u d r e)
poeder; b. V. gun-powder, buskruit.
Powerloom, m. eng. (spr. -loem) machinale
weefstoel.
Powiázka, russ. ( v. pounazátj, ombinden, omwinden) voorhoofdband, een hoofdtooi van ongehuwde vrouwen.
Pozzolana, pozzolaan- aarde, z. p u z z o 1 a n a.
praaien, nederl. Max. (een schip) in zee ontmoeten en aanroepen, om berichten in te winnen
of mede te deelen.
Praam, f. nederl. platboomd vaartuig, inz.
tot het lichten en ontladen van schepen; platboomd kustvaartuig, met 8 tot 16 kanonnen
gewapend.
Pract* jk, practiseeren enz., zie p r a k tij k.
Pradjoerit, m. mal. politiesoldaat.
Prado, m. sp. eig. weide (= lat. pratum), wandelweg, lustbosch, lusthof, pleiziertuin; voor
wandelweg te Madrid.
-namste
prae, lat. voorzetsel, beteekent: voor, vooraan, vooruit enz., zoowel wat de plaats, als
den tijd en den rang of voorrang betreft; een prae hebben, den voorrang, de voorkeur
hebben.
Prwadamieten, m. pl. nw. lat. menschen, die
ondersteld worden reeds voor Adam geleefd
te hebben; - prlamitisch, adj. wat op de
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Pnnadamieten betrekking heeft, voor Adam
gebeurd is.
Pretadvies, n. barb. lat. (vgl. a d vie s, a v is)
voorloopige meering, advies, voorloopig uitgen
sproken gevoelen of raad.
prseambuleeren, later lat. (praeambuldre, vgl.
a m b u 1 e e r e n) eene voorrede of inleiding
vooruitzenden, inleiden, voorafspelen, voorbereiden, omwegen maken; - prmambülum, n.
of fr. prmambule, f. (spr. -a beul') ingang, inleiding, voorrede, voorspel, oneig. wijdloopigheid.
Praeantecéssor, m. nw. lat. (vgl. a n t e a ed e e r e n) de voorlaatste voorganger, hij, die
den voorgaande is voorafgegaan in een ambt.
Prmapprehénsie, f. nw. lat. (vgl. a p p r eh e n d e e r e n) vooraf opgevatte meaning,
vooroordeel.
Pretbende, f. mid.lat. (praebénda; v. 't lat.
praebère, geven, overhandigen, verleenen) prove,
kerkelijke verzorging, stichtsplaats, zeker jaar
inkomen van eens geestelijke stichting;-lijksch
geestelijk ambt, waaraan een deel der kerkgoederen of inkomsten is toebedeeld; lijfrente;
prwbende-societeit was een soort weduwenbeurs; - prmbendaris of prebendaat, provenier,
sticht- of domheer; ook genieter eener lijfrente;
- prmbendeeren, met eene prove beschonken,
begunstigen; - prmbltor, m. lat. uitdeeler.
prmeaveeren, lat. (praecavére; vgl. c a v e er e n) zich voorzien, zich voor iets hoeden of
inachtnemen; voorkomen, verhoeden, voor
gebruiken enz. ; - prmcautie (spr.-zichtged
t= is ; later lat. praecautio, fr. précaution), voor
voorzorg, behoedzaamheid, voorbe--zichtged,
dachtzaamheid; pl. voorzichtigheidsmaatregelen; - par précaution fr. (spr. -ko-sjóh), door of
uit voorzichtigheid of voorzorg; - prmeautionoot, adj. (fr. précautionnel) voorzichtig, behoedzaam, voorzorgen gebruikende.
prmeedeeren, lat. (praecedére; vgl. e e d e sr e n) voorgaan, den voorrang hebben, overtreffen; - prmeedent, n. voorafgegaan geval,
vroeger genomen besluit of maatregel, die voor
het vervolg bindend is ; - prseeedéntie (spr.
t=ts) f. nw.lat. voorrang; voortred; - jus praocedentiae, n. recht van voorgaan; - prmeéssie, I.
vooraangang; Astron. verplaatsing of verschuiving van de snijpunten van evenaar en ekliptika,
dus van de nachteveningspunten, ten gevolge
van de langzame verandering, die de omwentelingsas der aarde, onder den invloed der aan
zon, maan en planeten, in hare-trekingva
ligging met betrekking tot de sterren ondergaat.
De verplaatsing geschiedt n omgekeerde richting van de teekens van den Dierenriem, dus
van het 0. naar het W., en bedraagt jaarlijks
ongeveer 50'; in 26000 jaar (p 1 a t o n i s c k
j a a r, z. a.) wordt de geheele ekliptika doorloopen; - prmeéssor, m. voorganger in een ambt,
z.v.a. antecessor.
prmcelleeren, lat. (praecellére) uitmunten, uit
blinken, voortreffelijk zijn in eene zaak, overtreffen, voorgaan; - prmeelléntie (spr. t=ts),. I.
(later lat. praecellentia) voortreffelijkheid.
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Pn ecéntor, m. lat. (vgl. c a n t o r) voorzan- unit pr. voor kwikzilverchloride (z. M e r c ur i u s 3)); - prweipitátie (spr. tie=tsie), f. (praePraecepta, preceptor, praeceptum enz., z. ond. cipitatio) afstorting, nederstorting, overijling,

ger, titel van een koorheer.
p r w e i p i e e r e n.

ijlvaardigheid, groote haast, jacht; Chem. neer-

Prweessie, prweessor, z. ond. p r ae c e d e e- slag, scheiding eener opgeloste zelfstandigheid
van haar oplossingsmiddel door middel van eei
r e n.
prweies, adj. (praecisus, a, um) of als adv. toegevoegde derde stof; - prxcipitátor, m. eig.

praecise, lat. (van praecidére, afsnijden) of afstorter: een toestel bij de gasverlichting.
Prwelpüum, n. lat. (van praecipuus, a, um,
precies (fr. précis), eig. afgesneden; nauwkeurig

juist, stipt, bepaald, vastgesteld, terstond, onverwijld, puntelijk, als subst. précis, n. fr. (spr.
presi) kort begrip, zakelijke of wezenlijke inhoud, hoofdinhoud; - prweisie, f. (lat. praecísio)
eig. afsnijding van het overtollige; - p r e c i s i e
(fr. precision), nauwkeurigheid, juistheid; stipt
nauwkeurige bepaling en bepaaldheid der-heid;
begrippen; bondige kortheid der uitdrukking; prweiseeren of preeiseeren, nw.lat. zich juister
verklaren, meer bepaald uitdrukken; - prweisist,
m. streng, ijverig zedeleeraar.
prweingeeren, lat. (praecingére; vgl. c i ng u 1 u m) omgorden, omgeven, omringen.
prmeipiëeren, lat. (praecipére; v. capére, vangen, nemen) vooruitnemen, voorafbekomen; ook
voorschrijven, voorschriften geven; - prwcéptum, n. prweépta, leer, voorschrift; regel, richtsnoer, gebod; ook gerechtelijke oplegging; praeceptum de demoliéndo, bevel tot slooping; pr. de non aliënándo, bevel van niet-vervreemding; - pr. de solvéndo, betalingsgebod; - pr. de
non solvéndo, betalingsverbod; - prweeptief, adj.
(lat. praeceptivus, a, um) voorschriftmatig, leerend, onderwijzend, vermanend ; - praeceptive,
adj. bevelsgewijs, gebiedend; - prweéptor, m.
eig. bevelgever; leeraar, leermeester, onderwijzer, inz. aan latijnsche scholen; in de ridderordes
overste van een ordehuis; - prweeptoraal, adj.
nw.lat. den schoolmeester eigen; schoolmeester
prwceptoraat, n. nw.lat.-achtig,pedn;
leeraarsambt , leermeesterwerk , leermeesterplaats, inz. aan latijnsche scholen; - praeceptoreeren, schoolmeesteren, den leermeester spelen.
Praecipitlum, n. lat. (van praeceps, eig. met
het hoofd vooraan, hals over kop, overhaast;
steil, schuin), précipice, fr. (spr. presipíés')
steilte, helling, rotshelling, afgrond; ook verderf, ondergang, plotseling groot gevaar; prwdpiteeren (lat. praecipitdre, eig. afstorten)
Chem. neerslaan, nederploff en; ook op den bodem vallen, bezinken; oneig. te zeer overhaasten,
overijlen, voorwaarts snellen; - praecipitándo,
lat., precipitándo, precipitáto, precipitaménte,
precipitóso, it. Muz. haastig, snel, vooruitjagend; - pra eipitánt, adj. lat. (praecipitans)
voorbarig, overijlend, hals over kop, onbedachtzaam; - prwcipitans, n. pl. praecipitantïa (spr. ti=tsi), Chem. neerslaande of neerploffende middelen; Med. neerslaande, zuurverdelgende middelen; - prwcipitántie (spr. tie=tsie),
f. nederstorting van eene steile plaats; oneig.
overijling, voorbarigheid, onbedachtzaamheid;
- praecipitaat, n. (praecipitdtum) Chem. neerslag
of het nedergeplofte, het ten bodem gevallene,
bezonken lichaam, bezinksel; - rood praecipitwit is een andere naam voor kwikzilveroxyde; -

uitstekend) Jur. iets vooruit, datgene, wat iemand bij erfenissen of boedelscheidingen vooruit ontvangt; vgl. p r ae 1 e g a a t.
praecís, praeelsie enz., z. p r w c i e s.
praeeludeeren, lat. (praecludére) sluiten, uitsluiten; Jur. afwijzen en wel v o o r a l t ij d,
een recht, eene aanspraak voor vervallen verklaren; - ad praecludéndum, tot uitsluiting; -praeelf sie, f. (praeclusio) rechtsuitsluiting of -afwijzing; - piuselusief, adj. nw.lat. uitsluitend,
ten volle afwijzend; - p r ae c l u s i e v e t e rm ij n, uitsluitende termijn, na welks verloop
iemand zijn recht of zijne aanspraak verliest; -praec1us i ef vonnis, uitsluitend vonnis,
afwijzende uitspraak; - sub poena praeclüsi
et perpetui silentii, op straffe van uitsluiting of
afwijzing en eeuwig stilzwijgen, of op straffe dat
men met zijne rechten, aanspraken, verontschuldigingen, rechtvaardigingen enz. niet meer zak
gehoord worden (wanneer men binnen een bepaalden termijn daarmede niet mocht optreden).
Prato, m. lat., pl. prweónen, uitroeper, heraut in het oude Rome; - praeco verbi divini, verkondiger van het goddelijke woord, predikant.
Proecociteit, z. p r w c o x.
prwcogiteeren, lat. (praecogitdre; vgl. c o g it e e r e n) vooraf bedenken, te voren overleggen;
- praecogitátie (spr. tie=tsie), f. (later lat. praecogitatio), 't vooraf gedenken, overleg.
Pretcognitie (spr. l=ts), f. later lat. (praecognitio, vgl. c o g n i t i e) voorkennis, voorwete n,
z. prognose.
prwconeipièeren, nw.lat. (vgl. c o n c i p i-.
ë e r e n) zich vooruit inbeelden, eene vooraf opgevatte meening hebben, eene vooringenomen
heid hebben; - prwconcépt, adj. te voren opgevat, vooringenomen, bevooroordeeld.
Prwconen, pl. van p r ae c o, z. aid.
Praeconium, n. lat. (van p r ae c o, z. ald.}
eig. uitroeping, bekendmaking; lofrede, lofprij
zing, lofverheffing; - prweoniseeren, barb.lat.
(fr. préconiser) uitroepen; prijzen, roemen, verheffen, ophemelen; iemand tot bisschop voorslaan, hem daartoe bevoegd, bekwaam of waardig verklaren; - prweonisàtie (spr. za-tsie), f.
lofverheffing; overdreven lofspraak; pauselijke
bevoegdverklaring voor een bisdom.
praeeonsumeeren, lat. (vgl. c o n s u m e etr e n) vooruit verteren of opteren; - praecon
sûmtie (spr. t=ts) f. nw.lat. vooruitvertering.
Prmcordiën, pl. lat. (praecordia, van cor, gent..
cordis, hart) streek om het hart, hartkuil, maagstreek; - prwcordiaal, adj. nw.lat. tot de maagstreek behoorende.
praecox, lat., gevit. praecócis, v. praecoquére,
voorafkoken) vroegrijp; vroegtijdig; - in j nium
,

,

,
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praecox, z. i n g e n i u m; - praecox partus, z. d i c a m e n t e n prijzen of l a k e n, d. i. hem
p a r t u s; - praecoeIteit, f. nw.lat. vroegrijpheid, alle mogelijke goede of kwade eigenschappen
vroegtijdige, ontijdige rijpheid, zoowel van toekennen; Philos. begrips- of denkbeeldsvruchten, . als van lichaam en geest.
klasse, afdeeling of orde, z. v.. a. k a t e g oprmeurreeren, lat. (praecurrére) vooruitloopen, r i e; - proedieánt, m. nw.lat. z. p r e d i k a.n t;
voorkomen;-m. en praecursie, f. (lat. - praedicaat, n. nw.lat. (praedticátum) toeëigepraecursio), ' t vooruitloopen, voorkomen; - prae- ningswoord, het toegekende, aan een voorwerp
cursor, m. voorlooper, kondschapper, voorbode; toegekende eigenschap of toegekend teeken b.v.
- prmeursorisch, adj. voorloopig, inleidend.
aan heiligen; ook eere- of ambtsnaam, titel; Prxdamnàtie (spr. t=ts), f. later lat. (prae- praedicateeren, met een eeretitel voorzien.
damnatio, van prae-damnáre, vooruit verdoePra dietie (spr. t=s), f. lat. (praedietfo, van
men) voor- of vooruit-verdoeming.
praedicére, vooruitzeggen) voorspelling, voorPrwdátor, m. lat. (van praedári, buitmaken, zegging, p r o f e t i e.
rooven; praeda, buit) buitmaker, plunderaar,
Praedigéstie, f. nw.lat. (vgl. d i g e s t i e) te
roover; - proedatórisch, adj. (lat. praedatorius, vroege vertering.
a, um) plunderend, roofgierig.
Proediléetie (spr. t = s), f. nw.lat. (van dilectio,
Prwdecéssor, m. later lat. (van 't lat. decéssor, liefde, diligëre, uitlezen, liefhebben) voorliefde,
voorganger, v. decedére, weggaan) voorganger in voorgunst, vooringenomenheid, blinde toegede ambtsbediening.
negenheid, het gunstig gevoelen voor eene zaak
praedelibereeren, nw.lat. (vgl. d e 1 i b e- of eenen persoon.
r e e r e n) vooraf overleggen, van te voren beprwdisponeeren, lat. (praedisponére; van
raadslagen, vooruit overwegen; - prmdeliberàtie d i s p o n e e r e n) vooraf beschikken, ordenen,
(spr. t=ts), f. voorloopige beraadslaging.
inrichten, voorbereiden; vooraf genegen of ontd Proedelineátie (spr. tits), f. nw.lat. (vgl. vankelijk maken; prmdisposltie (spr. - -tsie),
i n i e e r e nl voorloonige teekenin schets_ f_ nw_la,t_ vnnrinnnbiA utnctalt vnnncc rAidinp€_
ontwerp.
toebereidsel; voorbeschiktheid, aanleg b.v. tot
praedestineeren, lat. (praedestináre, vgl. d e s- Bene ziekte.
t i n e e r e n) vooraf bepalen, te voren uitkiePrwdium, n. lat. (eig. eene in te stellen bezit
zen, voorbeschikken; - prwdestinàtie (spr. tie=
praes, gerit. praedis, borg, die met zijne-ting,v.
tsie), f. (praedestinatio) voorbeschikking, uit- bezitting borg blijft) landgoed, landhoeve, inz.
lezing, genadekeus, verkiezing of verordi- voor de veeteelt; - pra dialfst, m. nw.lat.
neering van den mensch tot zaligheid of ver- grondeigenaar; - prmdiale lasten, pl grond
doemenis; - proedestinatlaan (spr. -ti-nátsi-), m.
-belasting.
nw.lat. voorstander van de leer der onvoorwaarprwdomineeren, nw.lat. (vgl. d o m i n e edelijke genadekeus, van de p r ae d e s t i n a- r e n, ond. d o m i n u s) heerschen, de overtie-leer of vanhet prwdeterminisme. hand, het overwicht hebben, den meester spe
praedetermineeren, nw.lat. (vgl. d e t e r m
hoogste gezag hebben; - prsedominátie-len,ht
n e e r e n) vooraf bepalen, vooraf besluiten; - (spr. t=ts) f. overheersching, opperheerschappij,
prwdeterminátie (spr. tie = tsie), f. voorafbepaling, oppermacht, overwicht.
het te voren genomen besluit; - praedeterminísprwëmineeren, lat. (van praeëminëre, vgl.
me, n. leer der voorafbepaling, der voorbeschik- e m i n e e r e n) vooruitsteken; overtreffen, uit
king, volgens welke de mensch, zonder inachtvooruitstekend, uit--blinke;prwèmét,adj.
neming van zijn wil, niet slechts tot geluk of on- stekend, uitblinkend, voortreffelijk, in 't oog
geluk, maar ook tot deugd of ondeugd, zalig- vallend; - prwëminéntie (spr. t=ts), f. (later lat.
heid of verdoemenis te voren zou bestemd zijn; praeëminentia) voorrang, voorkeur, voortreffe- proedeterminist, m. aanhanger van de leer der lijkheid, uitstekendheid, voorrecht.
voorbeschikking; - prmdeterminístisch, adj.
Prwémtie (spr. t = ts), f. nw.lat. (vgl. emtio)
overeenkomstig die leer of daarop gegrond.
voorkoop.
Prmdialist, prwdiale lasten, z. ond. p r aepraeéxisteeren, nw.lat. (vgl. e x i s t e e r e n)
d i um.
vooraf bestaan, vroeger aanwezig zijn; - preeëzproediceeren, lat. (praedicáre) eig. iets open- isténtie (spr. tie=ts -ie), f. 't vroeger bestaan,
baar verkondigen of bekendmaken; beweren, voor-aanwezigheid; inz. bestaan der ziel vóor het
voorzeggen, voorspellen, verkondigen; toeken- tegenwoordige leven; - Pra xistentibnen (spr.
nen, toeëigenen; - g e p r ae d i c e e r d, adj. een ti=tsi), pl. diegenen, welke beweren, dat de
eernaam dragende ; - preediclbel, adj . (praedica- menschelijke zielen reeds vóor de geboorte van
bilis, e) roemvol; toerekenbaar, beweerbaar; - den mensch bestaan hebben; - prwèxistentiaprwdicabile, n. hetgeen aan een voorwerp kan nísme, n. leer daarvan.
toegekend worden, de daaraan bij te leggen
Prmfabulàtie (spr. t = ts), f. (van f abila, f.
eigenschap; algemeen begrip, afgeleid zuiver fabel) verklaring of moraal, die aan eene fabel
verstandsbegrip; pl. proedicabïllén; - prwdica- voorafgaat.
biliteit, f. nw.lat. geschiktheid ter bijlegging of
Praefàtie (spr. l =ts), f. lat. (prae f at%, van
toekenning eener eigenschap; - pr& dicamént, prae f àri, voorafzegger) voorrede, inleiding;
n. toekenningsbegrip, eigenschap, die iemand voorbericht, gedeelte van de mis, dat aan d®n
toegekend, of datgene, wat van iemand . gezegd kanon voorafgaat; - prsefatiuncula (spr. ti= tsi),
n worden, b.v. iemand door alle pree- kleine voorrede, kort woord vooraf.
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naam; – prwgnántie (spr. t=1s) f.. nw.lat. het.
-erI. zwanger zijn, vruchtbaarheid, volheid; oneig.volprwtereeren, (lat. prae f erre; fr. pré f érer) voor heid der gedachten, begrippen, van ,een woord;
achten, den voorrang geven; –-trekn,hog – pr.wgnátie (spr. t=ts)), f. lat. (praegnatio) bepraeferábel, nw.lat. (fr. pré f érable) of proeferént, zwangering, bevruchting; zwangerschap.
prwgraveeren, lat. (praegraváre; vgl. g r aadj. verkieslijk, den voorrang waard, de voorkeur verdienende; – praeferéntie (spr. t = ts), f. v e e r e n 2)) boven andere belasten, overladen,
of fr. préférence (spr. –ráns') voorkeur, voorrang; bezwaren; – prtegravàtie (spr. t = ts), f. nw.lat.
in het kaartspel: de beste kleur, z. c o u 1 e u r; overlading, bezwaring.
erence, bij voorkeur, bij verkiezing.
– par preference,
praegrediéeren, lat. vooraf-, voorbijgaan.
Pr2egí stuc, m. nw.lat. (vgl. g u s t u s) voorprmlestineeren, lat. (pree- f estináre) zeer bespoedigen, overhaasten, overijlen; – proefesti- smaak; – prwgf steeren, lat. (praegustare)
natie (spr. tie = tsie), overhaasting, overijling. voorafproeven, voorproeven; – praegustàtor, m.
Prwfiea, f. (pl. prae f ïcae) lat. rouwklaagster, voorproever, schenker aan 't hof van den rom.
zooals die bij oud-rom. begrafenissen tot rouw- keizer; – pra gustàtie (spr. tie = tsie) f. het voorproeven.
klagen en weenen gehuurd werden.
íPraejudielum, n. of prwjuditie (spr. t=1s), f.
praefieië eren, lat. (prae f icére, van prae, en
f acëre, maken) vooraanstellen, voortzetten, tot lat. (praejudicium; vgl. j u d i c i u m) vooriemands meerdere maken; – praeféctus of afgaand oordeel, voorloopig bescheid, voorbeet), m. aan het hoofd geplaatste, slissing; vooroordeel, vooraf opgevatte meening;
praeféct (fr. pré /el),
bevelhebber, stadhouder, landvoogd, g o u v e r- Jur. nadeel, schade door niet-opvolging van
II e u r, in Frankrijk administratief bestuurder een wettelijk voorschrift of eene rechterlijke
van een departement; – pr. de police, hoofd der verordening; – prwjudiciaal, adj. (later lat.
politie in het departement der Seine; ook pr. praejudiciàlis, e) of praejudiciéel, voor de hoofdmaritime enz. ; elders voorzanger of toonlei- zaak te onderzoeken en te beslissen; – prwjuder ; – prwfectuur, f. (lat. prae f eclura) stad diciéeren (lat. praejudicàre), voorloopig oordeelandvoogdij;-houderscap,bvl ts len of vooraf beslissen; vooroordeelen bijbrenook : huis en het bureel van een prefect; in gen, voorinnemen; benadeelen, nadeelig of
Frankrijk administratief gebied, overeenstem- schadelijk zijn, afbreuk doen; door een voorstel
andere voorstellen op zijde schuiven of doen
mende met een departement.
prmfigeeren, lat. (prae f igére) eig. van voren vallen; – prwjudiciàbel, adj. schadelijk, nadeeaanhechten, vooropplaatsen, b. v. eene letter- lig; – de non praejudiciándo, zonder benadeeling
greep; bepalen, vaststellen, b. v. eenen dag, van eens anders rechten.
vandaar proefízie, f. vooropplaatsing, voorzet
Praelaat, m. (van 't lat. praelátus, voorgevoorstelling, bepaling; – praeff xum, n., pl.-ting; trokken, van praef erre, voorttrekken), prelaat,
prxfixa, het voorgeplaatste, voorlettergreep, voornaam geestelijke, die eene eigen jurisdictie
voorvoegsel, in tegenst. met s u f f i x u m; – heeft, b. v. bisschop, abt (niet alleen in de r.
prae f ixo termino, binnen den voorafbepaalden kath. kerk, maar ook in protestantsche landen,
termijn.
b.v. Wurttemberg, Hannover); geestelijke waar
prwtigureeren, later lat. (prae- f iguràre; vgl.
aan het hoofd van gesecu--dighesbklr
f i g u r e e r e n) vooraf afbeelden, tot voor- lariseerde kloosters en stichten; ook van bourbeeld dienen.
gogne-wijn bereide drank; – prelaatkousen, pl.
prwfiniëeren, lat. (prae f inire) vooraf bepalen violette zijden kousen voor de hoogere kathoof vaststellen, voorschrijven; – prwfinitie (spr. lieke geestelijken; – praelatuur, f. nw.lat. waart=ts), f. (praefinitio) voorbepaling, voorschrift. digheid en ambt van een prelaat; – praelstie
Prwfixie, prwfixum, z. ond. p r ae f i g e e- (spr. t=ts), f. lat. (praelatio) voortrekking, recht
r e n.
van voorrang; – jus praelatiónis, z. jus.
Praefocátie (spr. t=ts), f. lat. (praefocáre;
prwlegeeren, prwlegateeren, lat. (praelegáre;
verstikken, v. faux, keel) Med. het verstikken, vgl. 1 e g e e r e n 1)) Jur. vooruit vermaken; –
verstikking.
prwlegaat, n. (praelegatum) vooruitmaking, iets
prwtormeeren, lat. (prae f ormare; vgl. f o r m vooraf geërfds; – praelegàtum dotis of p. dotis
enz.) vooraf vormen of scheppen; – g e p r w f o r- restituéndae, vermaking, die een ontvanger van
m e e r d, adj. te voren gevormd; – praeformàtie den bruidsschat aan de vrouw maakt en die
(spr. t=ts), f. nw.lat. voorvorming, voorafgaande haren bruidsschat inhoudt; verschillend van
vorming of ontwikkeling in de kiem; – prwfor- legatus dotis constituendae, z. ond. 1 e g e e mativum, praeformatief, n. Gram. voorgevoegd renl).
woord.
prwleveeren, nw.lat. (vgl. 1 e v e e r e n) voorprwglaeiaal, adj. nw.lat. (v. glaciës, ijs) vóor af lichten, heffen.
den ijstijd ontstaande of ontstaan.
prwlibeeren, lat. (praelibáre; vgl. 1 i b a t i e)
prwgnant, adj. lat. (praegnans) zwanger, voorafproeven, voorproeven; – prwlibàtie (spr.
drachtig; oneig. vol, gewichtig, sterk, veelzeg- t=ts), f. (praelibatio) voorproef, voorsmaak; z.
gend, veelbeteekenend, rijk in gedachten, rijk in ook culage.
gevolgen, zinrijk, van groot gehalte; een praeprmliminair, adj. nw. lat. (praeliminarius,
gnant woord, woord met . veelzeggende betee- a, um, en als adv. praeliminarië, van prae
kenis, b. V. een man van naam, d. i. van goeden limine, d. i. vóor den drempel) inleidend, voorPrmteet, praefectuur, z. ond. p r ae f i c i
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loopig, den weg banend; — praeliminaríén, pl. of geplaatst, wat vooropgeplaatst moet worden
preliminaire artikelen, inleidingen, voorberei- (in brieven in plaats van de aanspraak of den
dingen, inleidingspunten, voorloopige punten titel gebruikelijk); — praemisso titulo, met voor
titel, of: de vereischte titel-opgelatsn
van overeenkomst; — v r e d e s-p r a 1 i m in a i r e n, vredes-voorbereidingen, voorloopige words voorop geplaatst; — pr smisse, f. nw.lat.,
vredesvoorwaarden; — prwllminartsten, n. pl. pl. pra missen, het vooruitgezondene, vooropnog niet ingeschreven studenten te Chris- geplaatste; voorafgaande voorstellen of stellingen eener sluitrede.
tiania.
praemoneeren, lat. (praemonère; vgl. m oprwloqueeren, lat. (praeldquí) voorafspreken,
eene voorrede of inleiding maken; — praeloquIum, n e e r e n) vooraf herinneren, waarschuwen,
aantoonen; — praemonitie (spr. t = ts), f. (later
n. nw.lat. voorrede, inleiding.
prwluceeren, lat. (v. lucére, lichten, v. lux, lat. praemonitio) voorherinnering, voorloopige
licht, n.) voorlichten; — prwlueidus, adj. voor- waarschuwing; — prmmonïtor, m. waarschuwer,
voorloopige herinneraar.
lichtend.
Praemonstraténsen, m. pl. monniken eener
praeludeeren, lat. (praeludére) voorafspelen,
een voorspel maken; inleiden, voorbereiden; — geestelijke orde, die de heilige N o r b e r t
praeludíum, n. nw.lat. voorspel, inleidend spel; (vroeger kluizenaar en later aartsbisschop van
voorteeken, voorlooper; — prwlásie, f. (lat. Maagdenburg) in 1219 stichtte, zoo genoemd
naar het hem door den hemel a a n g e w e z e n
praelusio) voorspel.
prmmatuur, adj. lat. (praematurus, a, um, w e i l a n d (fr. pré montré, oudfr. pré monstré,
en als adv. praemature; vgl. m a t u r e e r e n) lat. pratum monstratum) in 't bosch van Coucy,
vroegtijdig, vervroegd, ontijdig; — prmmaturee- waar het eerste klooster P r é m o n t r é
ren, nw.lat. te vroeg doen rijpen, te snel door- moest gebouwd worden; — praemonstratenzetten; vervroegen; — g e p r w m a t u r e e r d, serinnen, f. pl. nonnenorde, wier abdijen oorspr.
adj. te vroeg, ontijdig, overijld, verhaast, ver naast die der praemonstratensen stonden en
vroegrijpheid, ver -vroegd;—pamtuil,f. door een hoogen muur daarvan gescheiden
afgedwongen rijpheid, ontijdigheid,-hasteof waren.
praemonstreeren, lat. (praemonstrare) vooraf
overijling.
pra mediteeren, lat. (praemeditari; vgl. m e- toonera, voordoen; — praemonstràtor, m. voord i t e e r e n) vooraf bedenken, van te voren doener, voorganger, inz. bij lichaamsoefeoverleggen; — g e p r ae m e d i t e e r d, adj. voor ningen, voorspringer, voorzwemmer enz. ; —
overlegd,
g voorbedacht, opzettelijk, voorbe--af pra monstràtie (spr. tié = tsie), f. (later lat.
dachtelijk; — prsemeditàtie (spr. tie=tsie), f. praemonstratio) voorloopige aanwijzing.
(praemeditatio) voorafgaande overlegging, voor
prsemuneeren, lat. (praemunire; vgl. m u-bedachtzmi. n e e r e n) eig. te voren of bij voorraad bewapraemeleeren, lat.-fr. of premeleeren, fr. (van ren, goed bewaren, verzekeren, wapenen, verméler, mengen; vgl. m e 1 e e r e n) het eene schansen; — praemunitie (spr. t=ts), f. (praemuspel kaarten bij het spel vooraf doorschudden, nitio) verschansing; verzekering bij voorraad,
terwijl met het andere spel kaarten gegeven voorbehoud.
wordt.
Praenómen, n. lat. voornaam, die voor den
Preemie, f. (van 't lat. praemium, n.) premie, familienaam staat.
prijs, eereloon, belooning, vergoeding, verzeprwnoteeren, lat. (praenotáre; vgl. n o t e ekeringsprijs, assurantie-prijs, geld voor de ver- r e n) vooraf opmerken, aanmerken, opteekezekering van een schip enz., z. a s s u r a n t i e; nen; — praenotátie (spr. tie= tsie), f. nw. lat. gein loterijen en dgl.: bijwinsten, bijprijzen, die rechtelijke voorafgaande herinnering of waar
bij vermoedelijke-schuwingderl s
aan zekere nummers toevallen, welke onmiddellijk voor of na hooge prijzen getrokken wor- bankroeten.
den; — praemium virtutis et pietátis, belooning
Praenótie (spr. t=ts), f. lat. (praenotio; vgl.
der deugd en vroomheid, zinspreuk der orde n o t i e) voorloopig begrip, voorbegrip; vooraf
denkbeeld; voorsmaak, voorkennis. -gand
van St.-Johannes van Lateraan; — premieaffaire, soort speculatie, waarbij men tegen
praenumereeren, uw. lat. (van numeràre, telbetaling van een zekere premie recht heeft, ge- len) vooruitbetalen; — praenumerándo, door
durende een bepaalden tijd een aandeel te ver- vooruitbetaling, vooruitbetalend; — praenukoopen, terwijl als inkoopsprijs geldt de waarde meraándo r e n t e, rente die aan het begin van
van het aandeel op den dag, dat de affaire be- den termijn betaald wordt (tegenover postnugon; — premieleening f. leening met bijzondere merando r e n t e) ; — praenumeránt, m. vooruitvoordeelen of uitlotingen; — premie-obligatién, betaler; ook z. v. a. a b o n n e n t; — prwpl. schuldbewijzen met kans op bijzondere win- numerátie (spr. t=ts), f. vooruitbetaling; ook
sten; — preemie-daalder, dubbele saksische specie- z. V. a. a bonnement.
daalder; — praemiéeren, nw.lat. beloonen, den
praenuneiéeren, lat. (prae-nunciáre; vgl. n u nprijs toekennen; — prwmidnt of liever prsemiaat, c i u s enz.) vooraf aankondigen, melden, aan
=ts), voorafgaande-tone;—praucli(s.
m. een beloonde, ontvanger van het eereloon.
praemitteeren, lat. (praemittére) voorafzenden, aankondiging.
vooruitzenden, vooraanzetten; — praemissis praeprreoccupeeren, lat. (praeoccupáre; vgl. o tmilléndis, afgek. P. P., vooruit of voorop- 0 u p e e r e n) vooraf bezetten of innemen,
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voorkomen; bevangen maken, vooroordeelen inboezemen, voorinnemen; - g e e r ae o c c up e e r d z ij n, een vooroordeel of eens vooraf
opgevatte meening hebben, bevooroordeeld zijn;
- prmoceupàtie (spr. t=ts), f. (lat. praeoccupatio)
voorinneming, voorafbezetting eener plaats;
voorbegrip; vooroordeel, vooraf opgevat gevoelen, vooringenomenheid, bevangenheid.
Prmopinánt, m. nw.lat. (van opinari, meenen)
voorstemmer, hij, die het eerst zijne stem
uitbrengt of zijne meening zegt.
prwordineeren, nw.lat. (van ordináre, vgl.
o r d i n e e r e n) voorbeschikken; - prxordinAtiie (spr. t=ls), voorbeschikking.
praepareeren, lat. (praeparáre; vgl. p a r e er e n 1)) voorbereiden, toebereiden, klaar of
gereedmaken, vervaardigen, toerichten; Med.
ook z. v. a. s e c e e r e n; - zich praepareeren,
zich voorbereiden, toerusten, zich op iets gevat,
gewapend, voorbereid houden; - proepareersteen, in apotheken, z. v. a. wrijfsteen; praeparándus, m. voor te bereiden persoon, hij
die voorbereid moet worden, b. v. tot de aflegging der geloofsbelijdenis, tot een examen; proeparánde, f. nw.lat. voorbereidingsschool; praparánt, m. lat. (praepárans) voorbereider,
toebereider, artsenijbereider; - preparaat, n.
(lat. praeparátus), pl. prmparáten, toebereide
zaken, bereide chemicaliën, artsenijen en dgl.,
bijv. anatomische prwparàten,
ter vertooning en bewaring afgezonderde en
kunstmatig toebereide menschelijke of dierlijke
lichaamsdeelen; - prmparàtie (spr. l= ts), f. (lat.
(lat. praeparatio) voor- of toebereiding, toerusting, aanstalte ; - prmparatórisch, adj. lat. praeparatorius, a, um) voorbereidend, voorloopig;
- pra paratoría of prmparatoriën, n. pl. voor
aanstalten, toerustingen, voorbereidin--lopige
gen; - prwparatuur, f. (lat. praeparalura) voor
-beridng,
toebereiding.
praepilàtus, lat. (van pils, bal) geknopt, met
een knop van voren; - geprmpileerde wapens,
stootwapens, die aan de punt met een knop of
een balletje voorzien zijn.
praepondereeren, lat. (praeponderáre, vgl.
pondereeren, ond. pondus) meerwegen, overwicht hebben, zwaarder wegen; gewichtiger zijn, overtreffen, hooger geacht worden; - prmponderánt, adj. overwegend, overtreffend, beslissend; - prwponderántie (spr.
t=ts), f. of fr. préponderance, f. (spr. prepond'ráns') overwicht, overmacht, meerderheid.
prwponeeren, lat. (praeponére; vgl. p o s i tie)
voorzetten, vooraanplaatsen; - praeposítie
(spr. -zi-Isie), f. (lat. praepositio) Gram. voor
woorden, welke de-zetsl,brkingwod
betrekking van de voorwerpen op elkander
aanduiden, en die in den regel voor de door hen
bepaalde woorden gezet worden, b. v. a a n,
o p, i n, bij, van enz.; - praepositus (spr.
s=z), m. vooraangeplaatste opziener, overste,
proost; - prwposituur (spr. s=z), f. nw.lat.
proostdij, ambt en waardigheid van eenen
proost; stichtsambt, opperkerkambt.
prwpostereeren, lat. (praeposteràre, van prae-
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postére, verkeerd, ondoelmatig) verkeerd handelen, iets omkeeren, verplaatsen, het achterste
voor zetten; - prmposteriteit, f. (praeposteritas)
verkeerde orde.
prwpotént, lat. (praepólens; vgl. p o t e n t)
overmachtig; - prmpoténtie (spr. tie = tsie), f.
(later lat. praepolentia) overmacht, hoogere
macht, bovenmatige heelkracht.
Prseputlum (spr. t = ts), n. lat. voorhuid; gepreputiéerd (spr. i=s), lat. (praeputialus) adj.
de voorhuid hebbende, niet besneden.
Praerafatlieten, pl. m. schilders, die de richting zijn toegedaan van Raffaël voor deze te
Rome was (1508); zij leggen zich toe op natuur
afbeelding van het hooger ziele -schilderng
vgl. N a z a r e n e r s; ook zij, die het-levn,
glanspunt van de schilderkunst stellén onmiddellijk vóór Raffaël.
pra ripiéeren, lat. (praeripére, van rapfte, wegnemen, rooven) te voren wegnemen, wegkapen;
- prwréptie (spr. t = s), f. nw. lat. ontneming,

wegkaping.
praerogeeren, lat. (praerogáre, van rogare, vragen) eig. vooraf vragen; vooruit begeeren, als
voorrecht vorderen; - pra rogatief, n. of praerogative, f. (lat. praerogativa, f.) eig. voorkeur;
voorrecht (p r i v i 1 e g i u m); - vorstelijke praerogatieven, de rechten, die de vorst bezit ten opzichte van de volksvertegenwoordiging, b. v.
openen en sluiten der Kamers, recht van sanctie
enz. ; - praerogativa pigndrum of hypothecarum,
f. voorrang van het pandrecht bij het c o n c o u r s der pandschuldeischers.
prmsagieeren, lat. (praesagire, v. sagire, iets
spoedig vatten of merken) voorgevoelen, ver
vooraf bemerken; voorspellen, p r o --moedn,
f e t e e r e n; aanduiden, beduiden; - praesglum, n. voorgevoel, vermoeden, gissing; voor
-tekn,vorbduisl.
Prwseiéntie (spr. t = ts), f. nw. lat. (van praescire, vooraf weten; vgl. s c i e n t i e) het voorafweten; - prmscíbel, adj. vooraf weetbaar.
praescribeeren, lat. (praescribére) voorschrijven, verordenen, bevelen, gebieden; Jur. ver
voor verjaard erkennen; - g e p r w s --jaren
c r i b e e r d, adj. verjaard; - prmscriptibel, adj .
nw. lat. verjaarbaar; - praescriptio of praeseriptie (spr. t=s), f. lat. voorschrift enz.; Jur. ver
verlies van een recht, omdat men niet-jaring,
te rechter tijd gebruik daarvan heeft gemaakt;
ook, van den anderen kant: verkrijging van het
recht, door zulk een verzuim van een ander; vandaar : praescriptio annális, eenjarige-; pr. biënnàlis, tweejarige-; pr. triënndlis, driejarige
verjaring, d. i. de verjaring, die binnen 1, 2 of
3 jaren plaats heeft; - praescriptio immemorials, onheuglijke verjaring; - pr. interrupta,
afgebroken verjaring; - pr. legàlis, wettelijke
verjaring; - pr. longi of longissimi temporis,
lange of zeer lange verjaring; - pr. redhibitinnis, verjaring der teruggave.
Prmsens, n. lat. (praesens, tegenwoordig, v.
prae-esse, voor iets zijn) Gram. tegenwoordige
tijd, tegenwoordigheid; m. een tegenwoordige,
aanwezige; pl. praeséntes, de tegenwoordigen,
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aanwezenden; - praesentibus N. N., in tegenwoordigheid van N. N. ; - pro presenti, voor het
tegenwoordige, voor het oogenblik; - praesens
historicum, historisch tegenwoordige tijd, het
verhaal van 't verledene in den tegenwoordiger
tijd geplaatst; - praesente medico nihil nocet,
sprw.: in het bijzijn van den arts schaadt
niets; - praesente cadavére, in tegenwoordigheid
van het lijk (b. v. een testament lezen); prmsént, fr. present (spr. prezán), volgens de
nederl. uitspraak presént (eig. het aangebodene),
n. geschenk, gift, gave; als adj. tegenwoordig,
aanwezig, het tegengestelde van a b s e n t; prwsént-gelden, z. v. a. donatief- gelden;
- praesentia, lat. of pr2eséntie (spr. t=ts) fr. présenee (spr. prezáks), tegenwoordigheid, aanwezigheid, het bijzijn; - in praesentia, in tegenwoordigheid; - présence d'esprit, f. fr. (spr.
-desprí) tegenwoordigheid van geest, bezonnenheid, welberadenheid; - prwséntie- gelden,
aanwezigheids- of daggelden, die b. v. een lid
der volksvertegenwoordiging of van den gemeenteraad voor het bijwonen der vergaderingen ontvangt; - prwsenteeren, lat. (praesentàre)
of presenteeren (fr. presenter), voorbehouden,
aanbieden, overreiken, voorstellen; h e t g eweer presenteeren, het geweer voor
zich houden als saluut voor een hoogere; zich presenteeren, zich voorstellen, vertoonen,
zich goed of kwaad voordoen, goed of kwaad in
de oogen vallen; - presenteer-bord, -schotel,
-trommeltje, een bord enz., waarop men iets
ten gebruike aanbiedt; - prmsentàbel, nw. lat.
of presentabel (fr. présentable), adj. vertoonbaar,
voorstelbaar, dat aangeboden kan worden; presentánt, m. vertooner en houder van een
wissel; voorsteller tot een post, ambt; - presentátie (spr. tie = tsie), f. (later lat. praesentatio)
overreiking, indiening, vertooning, b. v. van een
wissel; het recht der voorstelling tot een ambt,
inz. tot eene predikantsplaats; in de verloskunde: ligging van het kind voor den mond der
baarmoeder; - presentatie-recht, z.
jus praesentándi; - presentatie -tij d (ook
-d a g), door de wet bepaalde tijd tot vertooning
van een wissel bij den betrokkene; - praesentï,turn (afgek. praes.), voorgelegd, aangeboden, ingediend, overgegeven.
Praesénsie, f. lat. (praesénsio, van praesentire,
vooraf gevoelen of gewaar worden) voorgevoel.
prwsent, pra senteeren enz. ; proesentie, z.
ond. praesens.
Prwsépe of prmseplum, n. lat. (van praesepire, van voren omtuinen of afsluiten) krib;
bij schilders : tooneel der geboorte van Jezus
in de krib, ook een sterrengroep in het sterrenbeeld de Kreeft; - prwsepiën, pl. in Italië volks
waarbij de ge--vertonigdaj,
boorte van Jezus voorgesteld wordt, en kribbe,
stal, herders, huis, heilige familie enz., alles
uit hout gesneden, om niet te zien zijn.
prmserveeren, nw. lat. (praeservàre; fr. preserver) bewaren, verhoeden, voorkomen, afweren, beschutten, behoeden; - praeservitie (spr.
t=s), f. bewaring, behoeding, voorkoming, af-
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wering; - prmservatief, adj. verhoedend, voorkomend, bewarend; - prwservatief, n. of prseservatief middel, n. een bewarings-, voorkomingsof behoedmiddel, vooral tegen de bevruchting
(condom).
Praeses, m. lat. (praeses, gerit. praesidis) of
prtesidént, presidént, m. (lat. praesidens, van
praesidére, vooraanzitten) voorzitter, hoofd in
een college, in eene vergadering; in een republiek hoogste vertegenwoordiger der uitvoerende macht; - prwsidéntuur, f. nw. lat.
of presidéntschap, n. lat.-nederl. voorzitterschap, ambt en waardigheid van voorzitter; prwsldiaal, adj. (later lat. praesidiàlis, e) wat
tot de voorzitting, tot de waardigheid van voorzitter behoort; - presideeren (praesidére), voor
voorzitterschap bekleeden, het hoofd-ziten,h
zijn; den toon aangeven, het woord voeren; prmsidlum, n. voorzitterschap, oppertoezicht;"
bescherming.
prwsignificeeren, lat. (prae-sign f icáre) vooraf
aanduiden; - praesignifieátie (spr. t ts), f. (later
lat. praesigni f icatio) vooraanwijzing, voorloopige
aankondiging.
proestábel, z. ond. p r ae s t e e r e n.
prsestabileeren, nw. lat. (vgl. s t a b i 1 e e r e n) vooraf bepalen of vaststellen; - g e prwstabileerde harmonie, z. harmonia praestabilita, ond. h a r m o n i e; preestabilísme, n. leer der voorbestemming of het
geloof aan eene door God gedane voorafbepaling
of voorbestemming. w
prsesteeren, lat. (praestáre, eig. voorstaan; dan:
voor iets instaan, borgblijven enz.); afleggen,
vervullen, doen; b. v. eereen eed; - praestàbel,
adj. nw. lat. verrichtbaar, aflegbaar; - prsestándum, n. het te vervallene, wat gedaan, verricht
moet worden, de plichtsvervulling, kwijting; pl.
proestánda, wat men verplicht is te doen, te vervullen, te betalen, plichtsvervullingen; - praestanda praesteeren, zijnen plicht doen, zich van
zijnen plicht, zijne taak, zijne schuld enz. kwijten; - praestita cautione, na gestelden borgtocht
praestitis praestándis, na vervulden of gekweten
plicht, na gedane plichtsvervulling; - prmstánten, pl. Muz. de vooraanstaande groote tinnen
orgelpijpen, vgl. p r i n c i p a a 1; - prastántie
(spr. tie=tsie), f. lat. (praestantia) voortreffelijkheid, uitnemendheid; waardigheid, ' deftig, statig
voorkomen van een persoon; voorrang, voorzitting, hoogste plaats; - pra statie (spr. tie=tsie),
f. lat. (praestatio) kwijting, vervulling, verrichting; ook, wat iemand doet (praesteert); aflegging, borgblijving, plichtvervulling, levering, afdoening eener verschuldigde • zaak, betaling
eener schuld, belasting enz. ; - praestatio damns,
schadevergoeding, schadeloosstelling; - pr. deli,
vergoeding van de opzettelijk toegebrachte
schade ; - pr. evictiónis, z. e v i c t i e ; - praestatiónes annuae, pl. jaarlijksche betalingen, renten, belasting, opbrengst der onderdanen of der
pachters; - pr. publicae, pl. openbare lasten,
dienstplichten of verschuldigdheden.
Prwstigien, f. pl. lat. (praestigiae) begoocheling, tooverwerk, goochelwerk, verblinding, mis-
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leiding, zinsbedrog; – prwstigiatie, f. (spr. –tsie)
goochelarij, goochelkunst; – prmstigiàtor, m.
goochelaar bij de oude Romeinen; – prwstigiéus, adj. (lat. praestigiósus, a, um) vol begoocheling, bedrieglijk, misleidend.
prwstitueeren, lat. (praestituére) vooraf bepalen, vaststellen, voorschrijven.
pra strueeren, lat. (prae-struére) eig. vooraf
samenvoegen; voorbouwen; oneig. voorbereiden; ontoegankelijk maken.
prwsumeeren, lat. (praesumére) eig. vooraf
nemen, aannemen, onderstellen, vermoeden,
gissen; zich inbeelden, zich verstouten, zich vermeten; – praesumabel, nw. lat. of fr. presumáble,
adj. vermoedelijk; – prwsumtie (spr. t=s), lat.
(praesumtio) of fr. presómptie (présomption, spr.
presonsjóh), f. op waarschijnlijkheid berustende
onderstelling, gissing; verdenking, argwaan; inbeelding, zelfbehagen, waan ; – praesumlio juridica of pr. juris, gerechtelijk vermoeden; –
praesumtief, of als adverb. praesumtive, nw. lat.
vermoedelijk; – prwsumtueus, adj. aanmatigend,
ingebeeld, verwaand, trotsch.
prwsupponeeren, nw. lat. (vgl. s u p p o n e e r e n) onderstellen, als waar aannemen; – proesupposítum, n. het onderstelde, aangenomene; –
prwsuppositie (spr. –zi-Isie), f. onderstelling.
prmtendeeren, lat. (praetendére, eig. voorspannen, voorhouden; fr. prétendre) voorgeven, beweren; iets vorderen, eischen, verlangen of begeeren, naar iets staan of dingen, aanspraak
daarop maken, zich iets aanmatigen; – prwtendént, m. aanspraakmaker, vorderaar, eischer;
dinger; kroonvorderaar, hij, die aanspraak op
den troon maakt, een prins, die zijne rechten op
een hem onthouden troon doet gelden; – prw
ténsie, f. nw. lat. (fr. prétention) verlangen, vordering, eisch, aanspraak op iets; aanmatiging,
waan; voorwendsel; – prmtentiens (spr. ti =si),
adj. (fr. prétentieux) aanmatigend, ingebeeld.
praeteriëeren, lat. (praeter-ire, van praeler,
voorbij) voorbijgaan, overslaan, uitlaten; –
praeteritle (spr. tie=tsie), f. (later lat. praeteritio)
het overslaan, verzwijging, voorbijgang, uitla
niet-vermelding; spraak -ting,oversap
waarbij men zegt, dat men iets niet-wendig,
wil vermelden en het daarbij zeer nadrukkelijk
doet uitkomen; – prxterltum, n. Gram. verleden
tijd, verledenheid, tijdvorm van het verledene; pro praeterito, voor het verledene.
praetermitteeren, lat. (praeter mittére; vgl.
m i t t e e r e n) voorbijlaten, nalaten, overslaan;
– prwtermíssie, f. (praetermissio) voorbijlating,
uitlating.
praeter propter, lat. ongeveer, omtrent.
Praetéxt, n. lat. (praeléxlus, van praetexére,
d. i. eig. voorweven, dan voorwenden) voorwendsel, voorgeven, schijngrond, schijn van
recht, uitvlucht, voorwendsel; – praetéxta toga,
z. ond. to g a; – sub praeléxtu, onder voorwendsel
of voorgeven; – sub praetéxtu juris, onder den
schijn van recht; – praetexteeren, nw. lat. (fr.
prétexter) voorwenden, voorgeven, tot voorwendsel nemen.
Praetor, m. lat. (praetor, ontstaan uit praeitor,
-
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van praeire, vooraangaan) in 't algemeen een
hoofd, opperste; oorspr. inz. aanvoerder in den
oorlog, veldheer, dan opperrechter, stadsrechter,
stad- of landvoogd, het hoofd der rechterlijke
macht, de voornaamste magistraatspersoon
naast de consuls in het oude Rome; – prwtoriánen, m. pl. (praetorian) of prxtoriaansche cohorte (cohors praetoria), lijfwacht der oud-rom.
.keizers, die zich later onderscheidde door overmoed en gewelddadigheid, zelfs keizers vermoordde en nieuwe koos; vandaar: pretorianen heersehappij, f. soldatenregeering; – prwtorium,
n. veldheerstent, rechthuis, gerechtshof; –
praetuur, f. (lat. praetura) ambt van den pretor,
stadsrechtersambt enz.
praevaleeren, lat. (praevalére; vgl. v a 1 e e r e n) het overwicht, den voorrang of de overhand hebben, meer zijn of gelden; Kmt. zich
prwvaleeren, zich weder doen betalen, zijn uitgezet geld terugnemen, zich iets ten nutte maken, zich schadeloosstellen; – prwvalént, adj.
(lat. praeválens) overmachtig, sterk, meer geldend, verkieslijk; – prwvaléntie (spr. t =ts), f.
(later lat. praevalentia) overmacht, overhand,
overwicht; – prmvalátie (spr. t=ts), f. barb. lat.
schadelooshouding, schadeloosstelling; – praevalidine, f. soort zalf voor tuberculeuze aan
-doenigz.
prmvarieeeren, lat. (praevaricàri, eig. in de
dwarste gaan) of fr. prevariqueeren (prévariquer)
tegen trouw en plicht of trouweloos handelen,
niet rond en eerlijk te werk gaan, het vertrouwen misbruiken, het met beide partijen houden;
– prwvarieàtie (spr. t = ts), f. (praevaricatio)
valschheid, plichtschending, plichtvergetenheid,
ambtsontrouw, trouweloosheid, verraad; –
prwvarieator, of fr. prevaricateur, m. plichtverzaker, ontrouwe, trouwelooze, verrader; valschaard, intrigant.
prwveniéeren, lat. (praevenire; fr. prévenir)
voorkomen, verhoeden, verhinderen, beletten;
vooraf berichten, opmerkzaam maken, van iets
verwittigen, waarschuwen; – gepraevenléerd,
adj. te voren bericht, gewaarschuwd, verwittigd; – prévenance, f. fr. (spr. prew'náres') voorkomendheid, gedienstigheid, wellevendheid; –
prévenant, adj. (spr. prew'nán) voorkomend, innemend, dienstvaardig, beleefd, wellevend ; –
prwvéntie (spr. t = ts), f. nw. lat. het voorkomen,
verhoeden, verhinderen, beletten, enz. ; wederlegging van vooruitgeziene tegenwerpingen;
vooraf opgevatte meening, bevangenheid, vooroordeel, vooringenomenheid; waarschuwend bericht, waarschuwende kennisgeving, vroegere
tusschenkomst van het gerecht en de daarop
gegronde rechtsaanspraak; – praeventief, adj.
voorkomend, verhinderend, verhoedend; –
prceventieve m a a t r e g e l tegenover repressieve m., z. a.
praevia admonitióne, lat. (v. praevius, a, um,
vooruitgaand, voorloopig) Jur. na voorafgegane
of voorloopige herinnering; – praevia aestimatióne artis peritórum, na vooraf 't gevoelen der
zaakkundigen te hebben ingewonnen; – praevia
causae cognitióne, na voorafgegaan onderzoek
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van de gesteldheid der zaak; - pr. collatióne, na
vooraf plaats gehad hebbende vergelijking, op
voorafgegane tegenelkanderhouding; - pr. legitim-ati5ne, na voorafgegane wettiging of geldig
- pr. moderation, met voorafgaande-verklaing;
matiging of verzachting; - praevio examine, na
voorafgegaan onderzoek.
Prmvigilién, pl. nw. lat. (vgl. v i g i 1 i ë n)
dag van den vooravond van een hoog feest.
Prmvïsie, f. nw. lat. (v. praevadére, vooraf
zien) het vooruitzien; 't voorzien van toekomstige gebeurtenissen en de daarop gegronde
voorzichtigheid.
Pragma, n. gr. (v. prassein, doen, handelen)
het gedane, daad, bedrijf, zaak enz. ; pl. pragmáta ; – pragmatika, pragmatiek, f. bedrijfswerkzaamheid, beroepskunde, zaakkennis, algemeen-nuttigheid; – pragmátiseh, pragmatiek,
adj. gr. (pragmatikós) eig. zaakkundig, werkdadig (p r a k t i s c h); aanwendbaar, algemeennuttig, leerzaam, leerrijk, leerrijke oplossing gevend;vandaarpragmátische of pragmatieke geschiedschrijving, zulk
een wijze van de geschiedenis te schrijven,
waarbij men onderzoek doet naar de oorzaken
en gevolgen der gebeurtenissen en daaruit leerrijke gevolgen trekt; – pragmatieke sanctie, eene
algemeen-geldige landsverordening, eene algemeene wet tot openbare welvaart in geestelijke
en wereldlijke zaken; inz. de verordening van
keizer Karel VI in 't jaar 1713, door welke hij de
erfopvolging in zijne staten vaststelde; - pragmatisme, n. nw. lat. manier van zoodanig de geschiedenis voor te dragen, dat men met het verhaal der gebeurtenissen beschouwingen omtrent
hare oorzaken en gevolgen verbindt.
Praguerie, f. fr. (naar den hussieten-opstand
te Praag genoemd) de samenzwering van den
franschen adel tegen koning Karel VII in
1440 om den toenmaligen dauphin, later koning
Lodewijk XI op den troon te verheffen.
Prahoe, f. mal. schuit.
Prairie, f. fr. (spr. préri; prov. pradaria,
sp. praderia, it. prateria, mid. lat. prataria, praferia, weidestreek, v. lat. pratum, weide, fr. pré)
weide, weiland, dreef; groote grasvlakte in N.
Amerika; vgl. s a v a n n e ; – prairiál, m. (spr.
prériál) weidemaand, grasmaand, de 3de lentemaand of 9de maand in den nieuwen kalender
der eerste fr. republiek, van den 20sten Mei tot
den 18den Juni.
Prakasari, m. ind. reizend tooneelspeler.
Prakrit, n. (van het sanskrit prákrita, natuur-,
volkstaal, benaming der verschillende voorindische talen, die het midden houden tusschen
het sanskrit en de thans levende arische dialecten
van Voor-Indië, voor-indische provinciale dialecten, oorspr. uit het sanskrit ontstaan, maar zeer
veranderd en verbasterd.
Praktijk, f. (mid. lat. practica, van gr. praktikós, é, ón, uitoefenend, werkdadig, van prassein,
doen, handelen) uitoefening, toepassing van de
regelen eener kunst enz. ; ook praxis ; handelwijs, uitoefening, oefeningswijs, beoefening,
overleg; beroeps-werkzaamheid van een ge-
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neesheer of heelmeester, van een rechtsgeleerde;
– praktijk of italiaansche praktijk, rekenwijze tot
gemakkelijker of korter oplossing van eenen regel van drieën, welks eerste term 1 is; – practica
est multiplex, lat. sprw.: de oefening, het overleg is menigvuldig, de kunstgrepen zijn velerlei;
– pl. praktijken, ongeoorloofde kunstgrepen, listige streken, geheime verstandhoudingen, knepen, schelmerijen; – praktieus (gr. praktikós), of
practicus, m. een iets uitoefenend en daarin ervaren man, ervaren geneesheer, advokaat enz.;
– práktisch, adj. (gr. praktikós, é, ón) uitoefenend, werkdadig, b.v. zulk eene wetenschap of
leer (het tegengest. van theoretisch);
werkzaam; het praktisch verstand,
het vermogen om de wilskracht door de rede te
bepalen, of het verstand als wetgever voor den
wil; – praktiseeren (mid. lat. practicáre), oefenen,
uitoefenen, zaken doen, inz. als rechtsgeleerde of
geneesheer; ook voor: bedenken, verzinnen;
wegpraktiseeren, ongemerkt uit den
weg ruimen, ter zijde zetten; – praktiseerend,
adj. uitoefenend, inz. van artsen; – practieàbel of
prakticabel, adj. barb. lat. (fr. praticable) doenlijk, uitvoerbaar, aanwendbaar, doelmatig,
bruikbaar; gangbaar, beloop -, berij-, bevaar-,
bereisbaar; – prakticabilitelt, f. uitvoerbaarheid,
doenlijkheid, mogelijkheid; – praktikánt, m. in
verachtelijken zin: slecht geneesheer, kwakzalver; ook jong rechtsgeleerde, die bij een gerechsthof zonder jaarwedde werkt; – praktizjjn,
m. (fr. praticien) uitoefenend of praktizeerend arts, inz. advokaat, procureur, zaakbezorger; - praxis, f. gr. uitoefening, oefening,
toepassing, het doen, handelwijs (p r a k t ij k),
het tegengest. van t h e o r i e; – in praai,
nw. lat. in de uitoefening, aanwending of toepassing.
Pralines, f. pl.. fr. (spr. pralién') oorspr. gebrande of in suiker geroosterde amandelen
(naar men wil zoo genoemd naar een bediende
van maarschalk du Plessis-P r a s 1 i n, die ze
in den tijd van Lodewijk XIV het eerst bereidde), thans gevulde chocolade-bonbons; ook
drekkorreltjes met een kalkkorst, die zich bij
desinfectie vormen.
Pralltriller, m. hoogd. Muz. korte triller zonder naslag.
Pramnion, z. m o r i o n.
Pramnische wijn, m. sterke, wrange, bij de
Grieken zeer gezochte wijn van de kust van
Klein-Azië.
prangen, nederl. Mar. bij harden wind de
zeilen blijven voeren, om boven zeker punt te
geraken.
Pranso, pranzo, m. it. middagmaal, van lat.

prandium.

Prasem of praler, m. (lat. prasilus, gr. prásios,
d. i. lookgroen, van prason, look) looksteen, eene
lookgroene, doorschijnende variatie van het
kwarts; – pras-opaal, m. appelgroene, gemeene
opaal (z. ald.).
pratensis, e, lat. Bot. in weilanden voorkomende of groeiende.
Prater, n. (van 't lat. pratum, weide; sp.
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prado, z. ald.) openbare wandel- en ontspan
-nigsplat
te W e e n e n.
Prátiea, f. it. (eig. z. v. a. p r a k t ij k, uit
verlof om te landen en te handelen,-oefnig)
inz. wanneer men uit een land komt, waar gewoonlijk een of andere besmettelijke ziekte
heerscht.
Prauw, I. mal. (prahoe) inlandsch vaartuig
ijl Oost-Indië, inz. tot lading en lossing van
schepen.
Praviteit, f. lat. (pravitas, v. pravus, a, um,
eig. krom) slechtheid, boosaardigheid, boosheid,
verdorvenheid des harten.
Prdwdà ruskaja, f. russ. (russisch recht),
oudste russische wetboek, verzameld door
Jaroslaw (1019).
PraxeAnen, m. pl. aanhangers van P r a x e a s
in de 2de eeuw, die de veelheid der personen in
de godheid loochende.
praxillisehe versmaat, brachykatalektische
trimeter van den Sicyoniër P r a x i 11 a, waarvan de tweede voet een trocha^us is.
Praxis, z. ond. p r a k t ij k.
Prayer, n. eng. (spr. preëjur) gebed; - prayerbook, n. (spr. -boek) gebedenboek.
pré-, fr. voorzetsel = lat. prae, z. ald.
NB. De woorden, die men tevergeefs op premochi zoeken, zijn op prae- te vinden.
prealabel, adj. (fr. préalable; v. pré, en aller,
gaan) voorloopig, voorafgaande.
Prebende enz., z. p r w b e n d e.
precair, adj. fr. (van 't lat. precarius, a, um,
v. precari, bidden) afgebeden, afgebedeld, afgesmeekt; door begunstiging, bij vergunning (bezittende of genietende), tot wederopzeggens toe
afgestaan of toebedeeld; afhankelijk, onzeker,
ongewis, twijfelachtig, wankelend; als adv.
ook precario of precario modo; - precarlum, n.
Jur. vergunning, toelating van een recht op
verzoek, zonder op eene aanspraak in rechten te
steunen; iets dat toegestaan, vergund wordt,
toestand, die tot wederopzeggens toe duurt; precarla, pl. verzoekdiensten, diensten op verzoek; - precariën, f. pl. mid. lat. (pretaria, f. pl.
precariae) goederen, welke den vruchtgebruiker
niet erfelijk en eigen toebehooren; - precarie•
handel, handel, die door een onzijdig volk mei
de in oorlog zijnde machten gevoerd wordt; precatief, adj. later lat. (praecativus, a, um er
als adv. precative) biddend, verzoekender.
wijs; - precativus, (stil. modus) of verkort preca.
tief, m. verzoekende wijze, die wijze van 't werk.
woord, welke 't verzoek, de bede uitdrukt.
Preeedént, n.. fr. (spr. -sedan; v. precéder; vgl
p r w e e d e e r e n) voorafgaand voorbeeld, ool
wel antecedent genoemd.
Préeepteur, n. fr. leermeester, z. v. a. lat
prmeeptor.
precieus, z. pretieus ond. pretium; precipiee, precipitando enz., z. p r oe c i p i
tium.
Precis, m. fr. (spr. presi; van 't lat. praecidére
afsnijden, vgl. p r oe c i e s) kort begrip, hoofd
inhoud.
Precisie, z. p r e c i s i e.
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Precíst, nw. lat. (van 't lat. prex, gevit. precis,
lede, precdri, bidden, smeeken) z. v. a. p a i s t, Z. ald. onder panfis.
Predikant, m. nw. lat. (van praedicáre, iets
penlijk verkondigen) leeraar, godsdienstleeraar,
vangelie-verkondiger; in Duitschland ook z. v.
^. hulpprediker; - predikanten-orde, f. predik€ rde, orde der predikheeren, z. v. a. d o m i n i
-orde (z. ald.).
-;aner
Préface, fr. z. p r w f a t i e.
Préférenee, f. fr., z. p r ae f e r e n t i e, ond.
)roefereeren.
Prefisso, n. it. (van 't lat. prae f ixum; vgl.
) r ae f i g e e r e n) Kmt. wisselbetaling zonder
iitstel, betaling op zicht.
Preghiera, it. f. gebed, bede.
Prehénsie, f. lat. (prehensio, van prehendëre,
Langrijpen, vatten) aangrijping, grijping, het
€gatten; Med. verstijving, zinvang, z. v. a. k a ;a1epsie.
Prehniet, m. voorheen groene schorl, eene naar
len nederl. overste van P r e h n (die haar van
Ie Kaap de Goede Hoop herwaarts bracht) geioemde groene steensoort van de siliciumgroep,
Kaapsche chrysopras.
Prei, z. p o r r e e.
Preisselbeere, f. dui. roode boschbes.
Préjugé, n. (spr. -zjuzjé) vooroordeel, z. v. a.
p r a juditie.
prémeleeren, z. p r w m e 1 e e r e n.
Premices, f. pl. fr. (spr. premíés'; van 't lat.
primiliae) eerstelingen.
Premie, z. p r oe m i e.
Premier, m. fr. (spr. pre-mjé; v. 't lat. primarius, de eerste, voornaamste) de eerste, opperste,
voornaamste; eerste minister, voorzitter of formeerder van een kabinet; in couranten: vooropgaand hoofdartikel; - première, f. (spr. premiér') eerste voorstelling van een tooneelstuk; premiers, m., pl. premières, f. pl. (spr. - mjès,
-rn j ères) de eersten, d. i. de b eerste slagen of
trekken in verschillende kaartspelen.
Prenditóre, m. it., pl. prenditori, nemer, afnemer, kooper (inz. van loterijbriefjes); - prenditorio, m. winkel, (loterij)kantoor.
Preneur, m. fr. (van prendre, nemen, v. lat.
prendére, prehendére, vatten, grijpen, nemen)
nemer, afnemer of verkooper van een wissel; prenez garde (spr. prené gard'), pas opl neem u
in acht.
Prenta, n. mal. bevel.
prepareeren enz. z. p r an p a r e e r e n.
Prepositie enz., z. ond. p r ae p o n e e r e n.
Prepotenza, plur. -e f. ital. groots macht, overmacht, ook het toonen van die macht.
Presbyodochium, n. gr. (v. présbys, oud) ver
voor ouden; - presbyopie, f.-pleginstch
vèrzichtigheid (inz. van ouden, die alleen in de
verte goed kunnen zien); - presbytes of presbiety
m.vérzichtige (het tegengesteldevan m y o p s); presbfter, m. later lat. (van 't gr. présb^téros, de
oudere) een oudste, kerkelijk hoofd, aanzienlijke
(niet priesterlijke) kerkbeambten bij de eerste
Christenen, die door de gemeenten aangesteld
werden: p r i e s t e r, z. a. ;- Presbyterilnen,
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nw. lat. ook Puriteinen en Noneonformfsten,
collectiefnaam voor de Protestanten in Enge
tegenstelling met het episcopale-land,ie
stelsel der anglicaansche Kerk, hun kerkelijke
aangelegenheden regelen naar de beginselen van
Calvijn; streng genomen de Protestanten, die
geen bisschop erkennen, maar de Kerk, evenals in de eerste tijden, door o u d s t e n willen
geregeerd hebben enz. ; — presbyterlanisme, n.
leer van deze niet bisschoppelijke engelsche
Christenen; — presbyterium, n. kerkeraad, ver
kerkopzieners ; —-gaderinkoust,
presbyterlaat, n. het oudstenambt, waardigheid
van kerkopziener.
prescriptible, prescriptie enz., z. ond. p r ae se r i b e e r e n; — présence, presentie enz., z.
onder praesens.
Presenning, z. p r e z e n n i n g.
Preserved meat, n. eng. (spr. miet) geconserveerd vleesch, in Amerika voor uitvoer naar
Europa geprepareerd.
President, z. p r ae s e s; — president of the
Royal Academy, eng. voorzitter van de koninklij ke academie; — Pres. of the Royal Society (spr.
Sosaíity), voorzitter der koninklijke maatschappij van wetenschappen te Londen.
Presidios, m. pl. sp. (v. lat. praesidium, bescherming, bedekking, voorpost, schans) kleine
vesting, waarin een garnizoen ligt, inz. de 5 sp.
vestingen op de afrik. kust in Marokko : Ceuta,
Melilla, Penon de la ' Gomera, Alhucemas en de
Chaferinas-eilanden; zij dienen als deportatie plaatsen.
Présis, f. of présma, n. gr. (van prèthein, ver-

„

branden) Med. ontsteking, gezwel met ont-

steking.

Presomptie, z. prwsumtie, ond. pr n sumeeren.
pressant, z. ond. p r e s s e e r e n.
presseeren, fr. (presser, van 't lat. pressàre,
versterkingswoord, v. premére, drukken) drukken, p e r s e n, p r e s s e n, dringen, noodzaken, dwingen; bij iemand aandringen; overhaast of dringend zijn, haast hebben, geen
uitstel lijden (b. V. het p r e s s e e r t, het is
dringend, heeft haast); verhaasten, b. v. de
maat van een muziekstuk; — g e p r e s s e e r d
z ij n, dringende zaken hebben, haast hebben;
— pressant, adj. dringend, haastig, in groote
haast, geen uitstel lijdende; — pressie, f. druk,
drukking, dwang; op iemand p r e s s i e u i t o e f e n e n, iemand tegen zijn zin tot iets bewegen; — pressuur, f. lat. (pressiera) druk, bezwaar.
Pressentiment, n. fr. (spr. pre-santimáii; v.
pressentir = lat. praesentire) voorgevoel, vermoeden.
Presse-papier, fr. papierdrukker, voorwerp,
dat door zijn zwaarte maakt, dat losse papieren
niet wegwaaien.
Prestatie, presteeren, z. ond. p r ae s t e e r e n.
Prestidigitateur, m. fr. (spr. g = zj ; snelvingerige, van it. presto, snel, en lat. digitus, vinger,
misschien wel ontstaan door verbastering van
prestigiateur) goochelaar.
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Prestige, n. fr. (spr. —stíézj' ; van het lat. praestigia, vgl. p r te s t i g i ë n) begoocheling, too-

verachtige verblinding, het wonderbaarlijke;
ook : verheven en machtige positie, aanzien en
invloed, waartegen de anderen met ontzag opzien, geloof aan iemands macht, schijnbare meerderheid; — prestigiateur, m. (spr. —zjicrteicr) z. V.
a. praestigiator.
presto, it. (provenc. prest, fr. prét, v. 't lat.
praestus, praesto, bij de hand, bereid) Muz. zeer
gezwind, snel; — presto assái of prestissimo (spr.
—ties—), uiterst snel of gezwind.
Presumtie enz., z. p r oe s u m t i e, ond.
praesumeeren.
Pretendent, pretendeeren, pretensie enz., z.
end. praetendeeren.
Prêt, m. fr. (spr. prè) het leenen; het geleende;
— prêteeren, fr. (préter, v. 't lat. praestáre) leenen,
te leen geven; verschaffen; — zich prêteeren,
zich schikken naar, toestemmen; zich v erdraagzaam, handelbaar betoonen.
Pretext enz., z. ond. p r w t e x t.
pretia, z. ond. p r e t i u m.
prétintailles, pl. fr. (spr. —tentálj') uitgetande
sieraden als boordsel aan dameskleederen.
Pretluur, n. (pl. pretia; spr. ti = tsi) lat. waarde,
prijs, koopprijs; loon, belooning; — pretium a/`ectiónis, liefdeswaarde, eene waarde, die niet werkelijk in de zaak zelve ligt, maar die haar toegekend wordt, wegens de liefdevolle toegenegenheid van den gever of de bijzondere liefhebberij
van den bezitter; — pretfa rerum, pl. prijzen der
waren, inz. der levensmiddelen; — pretiëus- (spr.
ti=tsi; van 't lat. pretíósus, fr. précieux; spr.
—sjeu), kostbaar, kostelijk, schatbaar, vol waarde ; oneig. opgesierd, gemaakt, gedwongen, gezocht, g e a f f e c t e e r d; — eene pretièuse of
préeieuse, f. eene opgesierde, opgesmukte, gemaaktevrouw; — Pretiósa (spr. —tsióza), vr.naam:
de kostelijke, voortreffelijke; — pretlàsa, gew.
preciosa, pl. kostbaarheden, juweelen, edelgesteenten; — pretiositeit, f. (lat. pretiosftas)
kostbaarheid; opgesmuktheid, gemaaktheid,
preutschheid.
Preuve, f. fr. bewijs-, proef.
prevalent enz., z. ond. p r aa v a 1 e e r e n.
prevariqueeren, z. p r w v a r i e e e r e n; —
preveniëeren, prevenant enz., z. p r ie v e n ië e r e n.
Prevot, m. fr. (spr. prewri; it. prevosto, van
't lat. praepositus) een aan het hoofd geplaatste,
in de oudere staatsinrichting van Frankrijk de
titel van verschillende hooge gerechtelijke ambtenaren; inz. z. v. a. p r o o s t (z. ald.); ook
p r o v o o s t (z. ald.); — prevotaal gerecht,
soort van buitengewoon crimineel gerechtshof
in Frankrijk, dat over zekere misdaden in zeer
verkorte vormen rechtspreekt.
Prévoyance, f. fr. (spr. prewoajáns', van pré
vooruitzien) vooruitzicht, voorzorg, voor -voir,
-zienghd.
Prezénning, f. Mar. dekkleed van geteerd zeildoek, tot overdekking der scheepsluiken, goederen enz. ; — prezenning-spijkers, kleine spijkers, waarmede dat doek wordt vastgeklonken.
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PriApus, lat. of Priipos, gr. afgek. Priaap, m.
Myth. wijngaardgod, tuin- en veldgod, god der
vruchtbaarheid en geilheid, zoon van Bacchus
en Venus; ook voor: geil, ontuchtig mensch;
mannelijke roede, zooals de spelers in de comedies der ouden die droegen,vgl. p h a II u s en
ten onzent put s; - priipiseh, adj. Priapus betreffende; geil, ontuchtig, b.v. priaplsehe
liederenof priapeja, n. pl. lat. ontuchtige liederen
of gedichten; - priapisme,n. aanhoudende stijiheid of oprichting van de mannelijkeroede, zonder wellustige aandoeningen en somtijds met
pijn verbonden; - priapitis, f. ontsteking van het
mannelijk lid; .: priapolith, m. gr. priaapsteen,
lidsteen, eene steensoort, waaraan men eenige
overeenkomst met het mannelijk teellid meende
te vinden.
Prle], nederl. m, Mar. nauwe doortocht.
Pri~re, f. fro (spr. prijer') gebed.
Priesnitz-verband, n.verband van natte doeken en bedekt met waterdichte stof om bepaalde lichaamsdeelen, b.v. hals of borst, warm te
houden, bij keelaandoening, bronchitis, rheumatiek enz.
Priester, ID. (van 't lat. presbyter, z. ald.; oudfr.
prebstre, presire, nu pr~tre) geestelijke, inz. in de
r. kath. kerk (vergelijk p a a p).
Prijs~oorant, f. nederl.-fr. (vgl. c 0 u ran t)
prijzenlijst, opgave van de warenprijzen, van
den koers der effecten enz.
Prikasen, m. russ. (v. prikas, last, bevel; gerechtshof, van kasatj, toonen, spreken; bestraffen) russische kamers van koophandel, gerechts'hoven, voor welke aIle handelszaken behandeld

worden,
prvmu», a, um, lat. de of het eerste; - primns,
m, de eerste, hoogste, inz, in schoolklassen; - primus ornnium, de eerste van allen (inz, de eerste
in de hoogste klasse eener school);- primusinter
pares, de eerste onder gelijken(d. i. van gelijken
rang); - prima, f.' (seil. classis) eerste klasse of
Indeeling in eene school; Kmt. z, v. a. prima
sorte, it. de eerste, beste of fijnste soort van waren; - alla prima, it. Pict. in eens, zonder voorafgegane gronding (geschilderd); - prima donna,
f. it. eerste, voornaamste vrouw; eerste tooneelspeelster, zangeresenz.;- primafacie, lat. volgens
het eerste gezicht, schijnbaar: - primavice, lat.
voor de eerste maal; - prima vista of a prima
vista, it. (spr. - wiesta) Kmt. (bij wissels) op zicht
(betalen); Muz. op het eerste gezicht, van het
blad, b. v. iets spelen; - prima volta, it. Muz.
eerste maal: - prima wissel, eerste wissel, z.
-t r a i t e: - prima elemenia, prima principta of
rudimenta, n. pI. lat. aanvangsgronden, eerste
beginselen, b. v. eener wetenschap enz.; - primae lineae, f. pI. eerste Iijnen, omtrekken,
grondtrekken; - primae mae, f. pl. Med.eerste
wegen, n.l. maag en darmen; - primo of pro
primo, vooreerst, ten eerste; - primo comuuue, it.
eerste zanger, hoofdzangereener opera of kapel;
ook primo uomo, d. i. eig. eerste man; - primo
intuUu, op het eerste gezicht, bij den eersten
aanblik; - primum esse, tum ph1:losophari, lat.
.eerst sijn, dan philosopheeren, d. i. eerst moet

men toch kunnen bestaan, eer men philosopheeren kan; - primummobUe, lat. n. eerste beweeggrond, hoofddrijfveer; Astron. eerste of dagelijksche (schijnbare) beweging van den hemel
met al de sterren in 24 uren; - primage, f. Ir.
(spr. -matizj') verzekeringsprijs, z. v. a. (a ssur ant i e-) p r rem i e (z. ald.); - primalr,
adj. (lat. primarius, a, um, voornaam, voortreffelijk; fro primaire) oorspronkelijk, z. v. a. p r imit i e f, b.v. p rim air e g e b erg t e TI,
oorspronkelijke, eerste of grondgebergten, de
eerste of oudste gebergten; p r i rn air e v 0 r m
grondvornl van kristallen: p rim air eve rs c h ij n s e len, oorspronkelijke, niet van andere afhangende verschijnselen b.v. van ziekten; p rim air esc hoi e n, lagere scholen
in Frankrijk; p rim air e k 1 e u r e n, rood.
geel en blauw; Geol. p r i rna ire for matie eerste (oudste) periode der aardgeschiedenis, z, v. a. p a I a e 0 z 0 is c h, z. a.; - primarfus, m. de eerste of opperste, b.v. pas tor
p rim a r ius, eerste prediker of opperprediker; - primas, of gew. primaat, m., pI. primitea
(lat. primates) eerste, opperste of voornaamste
aarts bisschop van een rijk; - primaat, n. (lat.
primatus), hoogste plaats, opperbisdom; waardigheid en gebied van eenen primas; in 't algemeen: voorrang; - primiten, pl. lat. Anat. eerste
klasse der zoogdieren, die een gesloten beenige
oogkas hebben; zij omvat thans den aap en den
mensch, bij Linnaius ook de halfapen en vleermuizen; ook pI. van p rim a s; - prtme, f.
(van 't lat. prima, de eerste) Muz. eerste tOOD
van een octaaf; eerste stern, eerste viool enz.:
in kloosters: eerste biduur, 's morgensom 6 uur ;
in de schermkunst: eerste stelling of positie:
houw van boven naar het hoofd; bij boekdrukkers: schoondruk, eerste zijdevan ieder gezet en
gedrukt vel; bij landmeters: het tiende deel van
een geheel, inz, van eenen duim; Kmt. alIerfijnste spaansche wol; - primeeren, fr. (primer)
de eerste zijn, den voorrang, de eerste plaats
hebben; zich boven anderen verheffen; ~ priemgetallen, Arith. zulke getallen, die door geen ander getal (behalve door de eenheid en zich-zelven) deelbaar zijn, eerste getallen, grondgetallen, ondeelbare getallen: 1,2,3,5,7,11,13,17
enz.; - primeur, fro eerste voorstelling, vertooning, uitvoering, b. v. van een tooneelstuk;
in het algemeen de p rim e u r van iets hebben, het eerst iets ontvangen, met iets bekend
worden enz.; - primenrs, pI. vruchten, groenten, enz., als eerstelingen van het seizoen, die
als zoodanig wegens de zeldzaamheid aIleen op
de tafels der rijken komen; - primieerius, m, lat.
opperste, c h e f; eerste domheer bij een sticht ;
- primieeriaat, n. waardigheid der oudsten; primidi,fro z, dec a d e; - primitire,lat. (primitiae) of primitlen (spr. t=ts), pl. eerstelingen,
eerste vruchtten; eerste mis van een jong priester; eerste werk, eerste geschrift van een
schrijver; - primitief,adj. (lat. primitivus, a, um)
oorspronkelijk, aanvankelijk, allereerst; - primitivnm of verbum primitivum, n. Gram. wortelof stamwoord, oorspronkelijk woord, eerste of
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grondwoord, pl. verba primitiva; - primitiva ecclesia, de eerste Kerk, Christenkerk in de drie eerste
eeuwen na Christus; primitieve zenu
w e n, zenuwtakken, die onmiddellijk van de
hersenen of het ruggemerg uitgaan; - primogenïtus, m. eerstgeborene; - primogenituur, f. nw.
lat. eerstgeboorte; ook eerstgeboorterecht (jus
primogenitürae); - primoplást, m. lat.-gr. eerstgevormde ; - primordlum, n. lat., pl. primordla
of primordién, lat. aanvang, oorsprong, gronding, grondvesting; - primordiaal, adj. (later lat.
primordiális, e) oorspronkelijk, allereerst; - primordialiteit, f. nw.lat. oorspronkelijkheid; primula veris, lat. eig. eersteling der lente; sleutelbloem.
Princeps, m. lat. (v. primus, de eerste, en
capere, nemen; dus eig. de eerste plaats milemend) de eerste, voornaamste, opperhoofd, aanvoerder, voorste, vorst; bij de Rom. degene, die
in den Senaat de eerste stem over een wetsvoorstel uitbracht (later de keizer), hetgeen voor het
voorstel beslissend was; pl. principes, ook de
tweede rij der romeinsche slagorde, vgl. h a st a t i en t r i a r i i; - principe, m. it. (spr.
prienisjipe) vorst, prins; titel van Macchiavelli's
geschrift; - principéssa, f. vorstin, prinses; principaat, n. (lat. principàtus, m.) voorrang,
eerste of opperste plaats in eenen staat of in
een leger, opperbevelhebberschap; oppermacht,
heerschappij, alleenheerschappij ; vorstendom.
principaal, adj. lat. (principális, e, van princeps, z. ald.) oorspronkelijk, voornaam, hoofd
als adv. principaliter; - principaal, m.-zakelij,
hoofdpersoon, voornaamste, heer, meester,
hoofd; lastgever aan eenen makelaar enz. ; ook
gevolmachtigde; hoofdzaak, hoofdwerk, hoofdpunt; - het principaal, in een orgel het voor
gewoonlijk van voren; hoofd -namstepijwrk,
orgel, waarvan de meeste overige-stemvan'
stemmen afhangen; - principale bas, hoofdbas;
- principale schuldeischer, eerste of voornaamste
schuldvorderaar enz. ; - principaliteit, f. (later
lat. principalitas) voortreffelijkheid, opperheerschappij, oppermacht; huisheerschappij.
Principaat, principe, principessa, z. onder
p r i n c e p s; - principe, z. ook het volg. art.
Principlum, n. lat. (v. princeps, z. ald.) of fr.
principe, m. ; principla of prineipién, of fr. prineiges, aanvang, oorsprong, aron; grona, gronaoorzaak; grondstof, eerste of oorspronkelijke
stof; grondslag, grondregel, grondleer, grondbegrip eener wetenschap; kennisbron, kennisgrond; eindelijk ook: grondstelling, verhoudingsregel (maxime), oorzaak of beweeg
handelingen van een mensch; --grondvae
omne principium di f j"icile (of wel onjuist grave),
alle begin is moeilijk; - principium cognoscéndi,
kennisgrond, grondbegrip, grondstelling; - pr.
contradictions, grond der tegenspraak; - principiis obsta, wedersta de eerste beginselen, n.l.
verzoekingen, verleidingen, dwalingen, valsche
grondbeginselen enz. ; - principiëel, adj. (lat.
principiàlis, e) oorspronkelijk; volgens de eerste
gronden.
Prins, m. (fr. prince, van 't lat. princeps, de
-
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eerste, voornaamste) vorst, vorstenzoon; - prinsés, f. (fr. princesse) vorstin, vorstendochter; prinsmetaal, n. geelkoper, een mengsel uit 4
deelen koper en 1 deel zink, naar zijn uitvinder,
den paltsischen p r i n s R o b e r t (gest. 1862)
genoemd.
Prints, Printers, pl. eng. (v. print, drukken)
glad, ongebleekt katoen, dat later bedruktwordt.
Prinzipien-reiterei, f. dui. voortdurend schermen met principes, het zich voor een of andere
gedane handeling beroepen op aangenomen
grondstellingen, overdreven vasthoudendheid
aan beginselen.
Prion, m. gr. (prión, van priéin, zagen) zaag;
Chir. schedelboor, schedelzaag; - prinódes, adj.
zaagvormig.
prior, pries, adj. lat. de of het eerste, voor
vroegere; - prior tempore, prior jure, lat.-gande,
z. v. a. potior tempore enz., z. ald. ; - pries, n.,
pl. priora, het voorgaande, eerste (het tegengestelde van poslerius); vroegere zaken of voorval
- a priori of aprioristisch, van voren, voor -len;
zich zelve of uit verstandsgronden (zon -uit,dor
ervaring) erkend (het tegengest. van a poste--der
riori); - prior, m. priorés of priorin, f. de eerste,
opperste, hoofd, inz. in een klooster; - prioraat,
n. eerste plaats, voorzitterschap, priorschap,
ambt, gebied en waardigheid van een prior of
eene priores; - prioriteit, f. nw. lat. (fr. priorité)
voorrang, voorkeur; voorrang ten opzichte van
den tijd, het ouder-zijn, vroeger-zijn; p r i oriteitsaandeelen of - obligaties,
schuldbrieven van leeningen van een maat
wier renten eerst betaald-schapijondel,
of verrekend moeten worden, voordat van het
dan overschietende bedrag de overige aandeel
hun aandeel (d i v i d e n d) verkrijgen;-houders
pr i o rite its-re eh t, recht van voorgang of
voorrang, naderrecht; p r i o r i t e i t s-s c h u ld e n, zulke, die bij een faillissement het eerst
in aanmerking komen; p r i o r i t e i t s-u i tspr. aak (locatie- of classificatievonnis, collocatie - uitspraak enz.),
beslissing van voorrang of gerechtelijke uitspraak, welke schuldeischers bij een faillissement aan de anderen zullen voorgaan.
Priscillianisten, m. pl. aanhangers van P r i se i 11 i a n u s, bisschop van Avila, in de Ode
eeuw; - priscillianisme, n. leer van dien bis
-schop.
Priscus, m. lat. (priscus, a, um, oud, voormalig)
mansn.: de oude; - Prisca, vr.naam: de oude; prisca, n. pl. oude zaken, voormalige toestanden
of gebeurtenissen; - Priselánus of Priseiaan, beroemd lat. taalleeraar (ten tijde van keizer Justinianus); Prisciaan eene oorvijg
g e v e n, d. i. tegen de spraakkunst zondigen,
taalfouten begaan, onjuist spreken of schrijven;
- Priscilla, f. nw.lat. de oudachtige; - Priscilliiinen, z. Priscillianisten.
Prise, f. fr. (van prendre, nemen, vatten, pris,
genomen enz.) greep, greepje, snuifje, neus-vol
snuiftabak; vangst, roof, p x ij s, buit, het weg
veroverde, prijsgemaakte, inz. ver--gekapt,
overd of genomen schip en de daarop aanwezige
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koopwaren; – iets voor bonne prise
v e r k 1 a r e n, voor goede prijs, goede vangst,
goeden buit verklaren, het wegnemen of
zich toeëigenen; – het priserecht, p r ij s r e c h t,
dat gedeelte van het zeerecht, dat de wetten over
de wegneming en uitlevering van buitgemaakte
schepen en goederen bevat; – prise d'eau, f. fr.
(spr. priez'dó) vergaarbak, plaats, waar men het
water neemt voor eene leiding; – priseeren (spr.
s=z), een snuifje nemen; ook (fr. priser, van
prix = lat, praetium) schatten, waardearen, den
prijs of de waarde van iets bepalen; – priseerder
of fr. priseur, m. schatter, waardeerder.
Prisis, f. gr. (van priein, pridzein, zagen) Med.
het zagen, schedelboren; ook het krampachtig
knersen met de tanden; – prisma, n. gr., pl.
prismata, ook prisma's, het gezaagde, gevijlde,
geraspte, zaagsel of vijlsel; Math. kantzuil, hoekige zuil, een lichaam, begrensd door 3 of meer
parallelogrammen (z.ald.) als zij
gelijke en evenwijdige-vlaken,dortw
veelhoeken als grondvlakken; in de Phys. een
g 1 a z e n p r i s m a, langwerpig driekant, zeer
glad geslepen glas tot breking van het licht in
zeven verschillende kleuren enz. ; – prismátiseh, adj. kantzuilig; aan het p r i s m a
eigen of daardoor voortgebracht, b.v. p r i sm a t i s e h e k 1 e u r e n, regenboogkleuren,
enkelvoudige of grondkleuren, zooals die door
een glazen prisma ontstaan ; – prismoide, n.
lichaam met evenwijdige, rechtlijnige grond
evenveel zijden hebben, maar on--vlaken,di
gelijkvormig zijn.
Prison, f. fr. (spr. prizon' ; prov. preis6, sp. prision, it. prigione, v. lat. prentio, prehentio, aan
gevangenneming; vgl. p r e h e n s i e)-grijpn,
gevangenis, kerker, inz. voor soldaten, hechtenis;
– prison privée, huisarrest; – prisonnier, m. (spr.
–njé) gevangene, krijgsgevangene.
Prisstau, m. russ. (van prisstatj, landen) landingsplaats, steiger voor schepen.
Prisstaw, m. russ. (v. prisstáwilj, iemand aan
opziener maken) opzichter, b.v.-steln,o
.tjurémnuj-prisstaw, opziener der gevangenis.
pristinus, a, um, lat. vorig, voormalig; – pr.
status, m. vorige of voormalige toestand; in
pristinum statum redigeeren, in
vorigen staat terugbrengen.
prius, z. ond. prior.
privaat, adj. lat. (privatus, a, um, van privére,
berooven; afzonderen, inz. van het staatsverband) in samenstellingen : niet , openbaar, bij
alleen, geheim, heimelijk, verborgen,-zonder,
eenzaam; ambteloos, huiselijk, in tegenst. met
het openbare en algemeene; b. v. privaat-audiëntie (spr. –tsie), f. bijzonder gehoor, geheim onderhoud, b.v. met een vorst; – privaat-biecht,
oorbiecht; – privaat-college, n. z. p r i v a a tv o o r 1 e z i n g; – privaat-correspondéntie (spr.
–tsie) f. bijzondere briefwisseling; – privaat-doeént, m. huisonderwijzer, docent aan hoogescholen, die niet benoemd, maar op eigen verzoek
toegelaten is; – privaat-leven, ambteloos leven;
-- privaat-nut, bijzonder of eigen nut; – privaatlessen, privaat-onderw(js, onderwijs aan afzon-
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derlijke personen, huisonderwijs, het lesgeven; –
privaat-persoon, ambteloos of onbeambt man,
afzonderlijk persoon; – privaat-voorlezing, f. of
privátum (n.l. e o 11 e g i u m), n. voorlezing
voor zich aanmeldende en betalende toehoorder ; tegengest. van p u b 1 i c u m of openbare
voorlezing; – privaat, als subst. z. v. a. p r i v é
(z. ald.); – privátim, bijzonder, in het bijzonder,
afzonderlijk, in het geheim, voor zich alleen; –
privatissime, adv. geheel alleen, in het grootste
geheim; – privatissimum (scil. c o 11 e g i u m),
n. geheel bijzondere voorlezing voor iemand alleen of voor slechts weinigen; – privátie (spr.
t=ts), f. berooving, afzondering, onttrekking, intrekking, versteking, afzetting; ontblooting, ontbering, verlies, gebrek aan het noodzakelijke;
afwezigheid, het niet-bestaan eener eigenschap; – privatief, adj. lat. (privativus, a, um) beroovend, uitsluitend, onttrekkend; afzonderlijk,
afgezonderd; – alpha privativum, z.
onder alpha; – privatieve jacht,
eigen, afzonderlijke jacht; – een p r i v a t i e f
r e c h t, uitsluitend recht; – privative, adv. uit
-sluitend; rwjs,–pivaten(.
s=z), barb.lat. ambteloos, ambtvrij leven, zonder ambt zijn; – privauté, f. fr. (spr. priwoté) ver
privé, n. fr. (mid.lat. priváta)-trouwelijkhd;–
geheim gemak, secreet, p r i v a a t; eigen persoon; voor zijn privé optreden, in
zijn privé handelen, voor zijn eigen
persoon, voor zich zelven, voor zijn eigen belangen optreden, handelen; – priveeren (lat. priváre) berooven, onttrekken; – privy council, n.
eng. (spr. prívvi kounsel) geheime raad.
Privádo, m. sp. (= lat. privátus) gunsteling,
vertrouwde, eerste minister in Spanje.
Privatie, privatief, privatiseeren, privatissimum
enz., z. ond. privaat.
Privignus, in. lat. stiefzoon; – privígna, f.
stiefdochter.
Privileglum, n., pl. privilegla of privilegién, lat.
(van privus, afzonderlijk, eigen, en lex, wet)
p r i v i 1 e g e, eigen recht, voorrecht; vrijheidsof verlofbrief, vorstelijke vergunningsbrief;
ook beschermingsbrief; – cum privilegio, met verlof, met bijzondere vergunning; – privilegium
de non appellándo, ook pr. de non evocándo, door
keizer Karel IV aan de zeven keurvorsten enz.
gegeven vergunning, dat zij geen beroep hunner
onderdanen op de rijksrechtbanken behoefden
toe te laten; – pr. exclusivum, uitsluitend voorrecht, alleenrecht; – pr. gratiósum, geschonken
voorrecht; – pr. onerósum, met lasten verbonden of aangekocht voorrecht; – pr. pers~,
persoonlijk voorrecht; – pr. prioritatis, z. v. a.
prioriteitsrecht; – pr. reále, zakelijk,
d. i. aan een grondeigendom verbonden voorrecht; – privilegiéeren, nw.lat. bevoorrechten of
een voorrecht uitdoelen of toekennen, met eene
vrijheid voorzien, bevrijden, verzekeren, beveiligen; – geprivilegiëerd, adj. (lat. privilegiàtus) bevoorrecht, met een voorrecht beschonken.
privy council, z. ond. p r i v a a t.
Prix, m. fr. (spr. prï; proveng. pretz, it. prezzo,
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sp. precio, V. 't lat. preiium) prijs, waarde eener maar alleen waarschijnlijkheid zou te verkrijgen
zaak; — prix fixe (spr. pri fieks'), vaste prijs; — zijn; — Probabilisten, m.pl. aanhangers van dien
d prix fixe (spr. apri f íéks'), tegen vastgestelde stelregel of van die leer; — probaat, adj. lat. (pro-

prijzen, op welke niets af te dingen valt; — d non
prix, beneden den prijs, met schade (verkoopen);
— hors de prix (spr. hórd' pri) boven den prijs, zeer
duur; — à tout prix (spr. atoeprz), tot eiken prijs,
het koste wat het wil, ook voor eiken (ook den
geringsten) prijs (iets verkoopen); — sans prix
(spr. sanprI), niet gevraagd, niet gezocht.
Prize, m. eng. (spr. praiz') een te winnen prijs;
— prize-fight (spr. —fait), wedstrijd, wedkamp,
vooral van boksers ; — prize-fighter, m. (spr.
- f áiter) wedkamper, deelnemer aan eenwedstrijd.
pro-, gr. voorzetsel in vele samenstellingen,
beteekent: voor, voorwaarts, voort; te voren,
vroeger, liever, eer.
pro, lat. voor; naar, met betrekking tot,
krachtens, overeenkomstig enz. ; -- pro et contra,
voor en tegen; — het pro en contra eener zaak,
het voor en tegen, wat zich daarvoor en daar
-tegn
laat zeggen.
Prowrésis, f. gr. (proalresis, v. proairein, voor
voornemen, oogmerk; — proaerétiseh, adj.-nem)
opzettelijk.
Proagogie, f. gr. (v. proágein, voorleiden, toevoeren) toevoeriiag, koppelarij.
Proapodósis, f. gr. (van proapodidónai, vooraf
teruggeven) Log. woordvoeging, waarbij eene
herhaling van het eerste woord aan het einde van
den zin plaats heeft.
pro arts et f ocis, z. ond. ara; — pro arrha, z.
a r r h a.
Proaulfa, n. pl. gr. dag vóor de bruiloft.
Proaulion, n. gr. (van autos, fluit) voorspel op
de fluit.
Proävus, m. lat. (v. anus, grootvader) overgrootvader; — proavïa, f. overgrootmoeder.
Probatica piscina, lat. zie ond. p i s c a t i e.
probeeren, (van 't lat. probáre) beproeven, de
proef nemen, onderzoeken, navorschen; in het
muntwezen en de smelthutten: het ware gehalte
der metalen of ertsen onderzoeken en bepalen,
toetsen; — probeerkunst, f. proefkunst, toetskunst (gr. d o k i m a s t i e k), leer van de beproeving der ertsen enz. ten opzichte van hun
gehalte, de leer van de toetsing in het klein; —
probeermeel, n. zeer fijn gestooten erts om het te
beproeven; — probeernaalden, toetsnaalden, uit
bekende verhoudingen van goud en zilver of
van zilver en koper vervaardigde naalden, welker streep op een toetssteen met de streep van
•nbekende metaalmengsels vergeleken wordt; —
probeersteen, proefsteen, toetssteen, doorgaans
kiezelschiefer, ook basalt, tot toetsing van het
gehalte der edele metaalmengsels; — probàbel,
adj. lat. (probabilis, e) of probable, fr. bewijsbaar,
te bewijzen, gelooflijk, waarschijnlijk, vermoede lijk; — probabilitiet, f. (lat. probabilitas) waar
-schijnlked,gofbar;—pilsme,
II. nw.lat. meeningsgeldigheid, stelregel volgens
welken reeds de meering, dat een daad wellicht
goed kan zijn, voor voldoende geldt om haar te
ondernemen; ook de waarschijnlijkheidsleer,
volgens welke er geen volkomen zekere kennis,

bàtus, a, um) of probátuni, beproefd, onderzocht,
getoetst, echt, goed, bewezen; — probátum est, het

is goed, op de proef goed bevonden, echt, te ver
t=ts), f. (lat. probatio)-trouwen;—pbài(s.
beproeving, proefneming, proef, onderzoek, toet
bewijs; — probatio arti f iciósa, gekunsteld,-sing;
kunstig, sluw bewijs; Jur. bewijs door gevolg
een onmiddellijk-treking, s.va
bewijs door getuigen, acten of oorkonden, oogenschijn of eed; — pr. contradictoria, tegensprekend
bewijs; — pr. desérta, verzuim van het rechterlijk
bewijs; — pr. legitima, rechtmatig, wettelijk bewijs; — pr. perfécta of pléna, volkomen bewijs; —
pr. semiplèna, half bewijs; — pr. per famarn, bewijs door een algemeen gerucht; — pr. per inspectiónem oculárem, bewijs door oogenschouw
of door bezichtiging der zaak; — pr. per instruménta of documénta, bewijs door oorkonden en
brieven; — pr. per praesumptiónes, bewijs door
rechterlijke vermoedens; — pr. per testes, bewijs
door getuigen; — probátor, m. beproever, naziener, b. v. van rekeningen; — probatorium, n.
nw.lat. proef, bewijs, bewijsschrift, bewijs- of
getuigschrift van echtheid.
Probiteit, z. ond. p r o b u s.
Probléma, probleem, n. gr. (problëna, eig. - het
voorgeworpene; van probállein, voorwerpen,
voorleggen) een op te lossen vraagstuk, voorgelegde ' strijdvraag, een te ontbinden opgave
of voorstel, twijfelachtige vraag, raadsel; —
problemátiseh, adj. twijfelachtig, onzeker, onbeslist, onuitgemaakt, duister, moeilijk; — probble,
f. (eig. het voorwerpen) Med. uitsteeksel, b. v.
van een been; — probölos, m. vooruitspringende
rotspunt, voorgebergte; Med. beenuitsteeksel.
pro bond publico, z. ond. bonus.
Proboscis, f. gr. (proboskis) snuit (van een olifant enz.); vangers van de inktvisschen, van
vele insecten enz.
ProbrAchys, (van pro, voor, en brachys, kort)
m. gr. Poët. versvoet van eene korte lettergreep
en vier lange (.—' — — —
Probrum, n. lat. schanddaad; smaad, beschimping, hoon, laster; pl. probra ; — probreus, adj.
(lat. probrósus, a, um) smadelijk, schandelijk,
hoonend; — probrositelt, f. (later lat. probrosUtas)
schandelijkheid, smadelijkheid.
Probus, m. lat. (probus, a, um, rechtschapen,
braaf) mansn.: de brave, rechtschapene, eerlijke;
— probiteit, f. (lat. probitas) braafheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, goede trouw, oprechtheid.
Proeaciteit, f. lat. (procacn tas, v. procax, onbeschaamd, moedwillig) onbeschaamdheid, uitgelatenheid, moedwil.
Procaneellaris, m. nw.lat. (vgl. c a n c e 11 a r i u s) plaatsvervanger van den kanselier.
procedeeren, lat. (procedére) voortgaan, voort
te werk gaan, handelen; een rechtsge--ruken;
ding voeren; — non procedátur, Jur. men ga niet
verder; — procédé, n. fr. handelwijze, manier van
doen, werkmanier; vgl. p r o c e s; ook: pomerans van een biljartkeu; — proceduur, nw.h t.
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of proeedïre, fr. f. rechtsgeding, rechtspleging;
– procés, n. (lat. procéssus) voortgang, ontwikkelingsgang, wijze van ontwikkeling, van plaats
een chemisch of scheikundig pro--grijpn(b.v
ces); handelwijs, werkmanier, inz. rechtshandel,
rechtszaak, rechtsgeding, pleidooi, pleit; – procéssus, tn. Med. beenuitsteeksel; – processus
eermi f órmis, wormvormig aanhangsel (a p p é nd i x, z. a.) van den blinden darm; – procéssus
summarius, Jur. verkort rechtsgeding; – processus verbális, fr. procès verbal (spr. prosè werbál), of
proces-verbaal, n. mondelinge rechtsbehandeling, gerechtelijk verhoor; schriftelijk verslag
of uiteenzetting van een voorval, ambtshalve nedergeschreven toedracht eener zaak,
ambtelijk verslag, akte van feiten en handelingen; in het fr. recht z. v. a. protocol; –
processie, f. (lat. processio, eig. het vooruitgaan)
plechtige optocht, statige of feestelijke omgang,
inz. lijkstaatsie; bij de R. Kath. plechtige bedeof kerkvaart.
Proceleusmatleus, m. gr. (van prokeleuein,
door toeroeping aandrijven) Poët. eig. aandrijver, verslid of versvoet van vier korte lettergrepen
Procellarla, f. nw.lat. (van 't lat. . procella)
stormvogel; – procelleus, adj. (lat. procellósus, a,
um) stormachtig.
Procent, z. c e n t 1).
Proe res, m. pl. lat. de voornaamsten van eene
stad of een land; in Spanje medeleden van het
Hoogerhuis of van de Eerste Kamer, z. v. a.
pairs.
Proceriteit, f. lat. (procéritas, van procèrus, a,
um, hoog, slank) hooge wasdom, slankheid.
Proces, processie, z. ond. p r o c e d e e r e n.
Prochila en proehilidla, n. pl. gr. (prócheila,
procheilídia, van cheilos, lip) voorlippen, lippenranden.
Prochronfsme, n. gr. (van chronos, tijd) ver
fout in de tijdrekening, waardoor-vroegin,
eene gebeurtenis iets vroeger geplaatst wordt,
dan zij zich heeft toegedragen (vgl. a n a chronisme).
proeideeren, lat. (procidëre, van cadere, vallen;
vgl. c a d e n t) uitvallen, nedervallen; Med.
uitzakken, doorzakken (van lichaamsdeelen); –
procidéntie (spr. t= ts), f. (lat. procidentia) Med.
het uitsteken, uitwijken of doorzakken van een
lichaamsdeel; vgl. p r -o 1 a p s u s.
procinctus, lat. (van pro-cingére, vooraf aangorden, toerusten) toegerust, bereid; als subst.
m. het aangorden, toerusting, het gereedmaken
tot iets ; – in procínctu, op het punt, gereed, op
sprong, b. v. om iets te doen.
proclameeren, lat. (proclamáre, van clamáre,
schreeuwen, roepen) uitroepen, openlijk bekendmaken, verkondigen, verbreiden, verklaren; een verloving van den kansel afkondigen; –
procláma, n. nw.lat. of proclamatie (spr. t = ts),
f. lat. (proclamatio) uitroeping, openlijke bekendmaking, aflezing, afkondiging, het aflezen
of uitroepen der geboden van twee verloofden; –
proclamàtor, m. uitroeper bij verkoopingen.
proclineeren, lat. (proclinàre) voorwaarts
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buigen, neigen; – proelinátie (spr. t = ts), f. (lat.
proclinatio) het vooroverhangen, overhangen

van gebouwen enz.
Proccellus, m. nw.lat. (van 't gr. prokoílios,
van koilia, buikholte) Med. dikbuik, hangbuik.
Proeaeton, m. gr. (prokoitón, v. koitè, leger)
voorvertrek, voorkamer.
pro compleet, lat. in den boekhandel: voor het
geheel; als bij de eerste afleveringen de volle.
prijs gerekend wordt, waarbij de latere gratislevering van het overige (als rest) van zelf
spreekt.
pro con f esso et convicto, z. ond. c o n f e s s i e.
Proconsul, m. lat. (vgl. c o n s u 1) bij de oude
Romeinen een gewezen consul, die na afloop
van zijne ambtsvervulling eene provincie bestuurde, stedehouder, onder- of vice-consul; proconsulair, adj. (lat.. proconsulá ris) stadhouderlijk; door een proconsul bestuurd; – proconsulaat, n. (proconsulátus) stadhouderlijke waardigheid en het stadhoudersambt van een
proconsul.
pro contante, z. ond. c o n t o.
pro continuatióne, z. c o n t i n u a t i e, ond.
continuum; – pro copia, z. ond. c o p i e.
procrastineeren, lat. (procrastinàre, eig. tot
op morgen verschuiven, v. tras, morgen, crastinus, a, um, dat tot morgen of tot den volgenden
dag behoort) uitstellen, vertragen, verschuiven,
talmen, dralen; – procrastinátie (spr. tie=tsie),
f. (procrastinatio) Jur. vertraging, verschuiving,
uitstel van den eenen morgen of dag tot den
anderen; – procrastinator, m. nw.lat. uitsteller,
vertrager, talmer, draler.
procreéeren, lat. (procreàre; vgl. c r e ë e r e n)
telen, voorttelen, voortbrengen; – procreatie
(spr. t=ts; lat. procreatio), f. voortteling, voort
teler, voortbrenger,-brengi;–pocat,m.
vader; – procreàtrix, f. barende, moeder.
Proctagra, z. p r o k t a g r a.
Proctor, m. eng. (spr. prókter; samengetrokken uit procurator) zaakvoerder, opziener.
procul, adv. lat. verre, wijd; – procul absit,
moge hij verre van hier zijn 1 – procul a Jove,
procul a f ulmine, sprw.: ver van Jupiter (den
donderaar), ver van den bliksem, of ver van
het vuur, ver van den brand; een middelmatige, nederige staat is de veiligste.
proculceeren, lat. (proculcáre, van calcáre,
treden, en dit van calx, gehit. calcis, hiel) vedertreden, met den voet treden.
procumbeeren, lat. (procumbére) nedervallen,
nederzinken, bezwijken; – procumbens, Bot.
nederliggend, gestrekt, met den stengel langs
den grond.
pro cura, lat. z. ond. cura.
procureeren, lat. (procuràre; vgl. c u r e e r e n, ond. cura) berzorgen, besturen, beheeren, verplegen; verschaffen, teweegbrengen, tot
stand brengen, ergens aan helpen; – procura, f.
nw.lat. of procuratie (spr. t=ts), f. lat. (procuratio) beheer, bestuur, plaatsvervanging, zaak.waarneming, bezorging, verschaffing, overne
ming van een zaak; schriftelijke lastgeving of
volmacht; – procuratie, f. in de r. kath. Kerk inz.
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de visitatie-gelden der bisschoppen; - procuratio
Prodítie (spr. t = ts), f. lat. (proditio, v. prodére,
abórtus, bevordering der te vroege geboorte, het eig. voor of aan de hand geven, bekend maken,
afdrijven der lichaamsvracht; - procüra, f. Kmt. verraden) verraderij, verraad; - prodirtio cvuitatis,
belooning voor gedane diensten, verrichte commissiën; ook recht, door het hoofd van een
handelshuis aan een ander gegeven, om in zijnen
naam te onderteekenen; - procárahouder, procnránt, procurfist, m. Kmt. gevolmachtigde of
zaakvoerder van een handelshuis ; - per procuratiónem, lat. of per procura, it. door of bij
volmacht, of door een gevolmachtigde, een
plaatsbekleeder, zaakwaarnemer enz. ; - procurátor, lat., fr. procureur, sp. procurádor, m.
zaakvoerder, zaakbeheerder, zaakverzorger, hij,
die belast is met in iemands naam te handelen
en diens volmacht heeft; verzorger, verpleger
van een stift; gevolmachtigde, afgevaardigde;
rechtszaakvoerder, pleitbezorger; keizerlijke
stadhouder in romeinsche provinciën; - proeuradóres, m. pl. in Spanje medeleden der
Tweede Kamer, afgevaardigde volksvertegenwoordigers ; - per procuratórem, lat. door een
gevolmachtigde of plaatsvervanger; - procureur
général of procureur de la Republique, vroeger:
de l'Empereur, fr. (spr. -zjenerál de la republiek'
of de lamp'réur) in Frankrijk procureur-generaal,
staatsadvocaat, hij, die met het openbaar ministerie bij het oppergerechtshof is belast; proeuratorlum, n. nw.lat. bijzondere volmacht
van een procurator; - procuratuur, f. bezorging,
zaakbeheer, zaakwaarneming.
Procyon, m. gr. eig. voorhond (omdat hij bij
het opgaan Sirius voorafgaat) ster der eerste
grootte, midden in het sterrenbeeld van den
Kleinen Hond.
Prodataris, n. nw.lat. opperste der pauselijke
prebendenkamer; vgl. d a t a r i a onder d atum.
pro Deo, eig. voor God; om Gods wil, om niet,
g r a t i s.

prodest, z. prosit.
prodigeeren, lat. (prodsgére, v. pro, en agére,
eig. het voortdrijven, vandaar verdoen) ver
doorbrengen, onnoodig verteren, ver--kwisten,
doen, door de keel lappen; - prodigaal, adj.
verkwistend, doorbrengend; - prodigus, m.
(prodigus, a,um, verkwistend) verkwister, doorbrenger; - pro prodigo v e r k 1 a r e n, voor
eersen verkwister verklaren en dus onder
voogdijschap of onder curateele stellen; prodigaliteit, f. (prodigalitas) verkwisting, doorbrengingszucht.
Prodigia, prodigiéus, z. ond. p r o d i g i u m.
Prodiglum, n. lat. (ontstaan uit prodicium, v.
prodicére, voorzeggen), pl. prodigla of prodigién,
wonder, wonderteeken, wonderwerk, verbazingwekkend verschijnsel, b u i t e n den gewonen loop der natuur (t e g e n den gewonen
gang der natuur is het een mirakel); monster, wonderdier, misgeboorte, gedrocht; ook
in goeden zin: wondermensch enz.; - prodigiLus, adj. (lat. prodigio-sus, a, um) wonderbaar,
wonderlijk, verbazingwekkend, buitengewoon,
ongeloofelijk, monsterachtig, gedrochtelijk.
Prodigus, z. ond. prodigeeren.

landverraad; - proditor, m. verrader; - proditórisch, adj. verraderlijk.

pro dolor, z. prop.
Prodominium, n. nw.lat. recht op uitoefening
der leenheerlijkheid; - prodominium sublime, n.
opperleenheerschappij van den vorst.
Prodómos, m. gr. (v. domos, huis) voorhuis,
voorzaal, z. v. a. a t r i u m.
pro domo sua, lat. voor zijn (eigen) huis; z.
ond. oratie.
Prodótto, m. it. (= p r o d u c t) Kmt. zuiver
bedrag van wissels en waren.
Prodrómus, gr. (pródromos, on, voorloopend,
V. dramein, tréchein, loopen) voorlooper, voorbode; voorrede, voorloopige behandeling; prodromaál-stadium, n. Med. tijd van de voorboden bij een ziekte.
produceeren, lat. (producére, v. ducére, voeren;
vgl. d u x) voorleiden, voorbrengen, voorleggen, toonen, te voorschijn of voor den dag
brengen, openleggen, bijbrengen, b. v. bewijzen,
getuigen enz. ; voortbrengen, werken, veroorzaken, telen, kweeken, verbouwen, b. v. vruchte
; leveren, vervaardigen, maken ; zich goed of slecht produceeren, zich goed of
slecht voordoen, vertoonen, gedragen of doen
kennen; - produceering, f. voorlegging, bij
verwekking, teling; - producént, m.-brengi;
(producens) ieder die door zijn arbeid iets voortbrengt, een voortbrenger, teler; veld- of akkerbouwer, vruchtenteler, kweeker; tegenst. van
C o n s u m e n t; Jur. voorlegger, aanbrenger,
aanvoerder van getuigen, bewijzen enz.; n

iténdum eí liquidándum,
ad producéndum, pro/iténdum

tot aangifte en inorde-brenging of belegging van
de zaak, van de aanklacht, van den eisch; producibel, adj. nw.lat. vertoonbaar, geschikt
of waardig om voor den dag gebracht te worden;
teelbaar; kweekbaar; - product, m. lat. (productus) Jur. tegenpartij van den p r o d u c e n t
(z. ald.); - product, n. (prod(ctum) voortbrengsel, b. v. van het land, de natuur ( n a t u u rP r o d u c t, natuurvoortbrengsel, natuurgave); produit net (spr. prodwie nè), fr. netto opbrengst volgens de p h y s i o k r a t e n (z. a. ),
alleen uit de aarde (door landbouw) te ver
-krijgenofvadust(prc),
de teelt, het gekweekte, voortgebrachte, werk;
werking, vrucht; bedrag, beloop, het te vinden
getal, de uitkomst in de rekenkunde, z. v. a.
het f a c i t, inz. het door vermenigvuldiging
(m u 1 t i p 1 i c a t i e) verkregen getal; vroeger in de schooltaal ook klap, kastijding op het
achterdeel; Chem. (tegengest. van e d u c t) bij
een chemisch proces nieuw voortgebrachte samengestelde stof; - productenhandel, handel
met natuur- of landsvoortbrengselen; - producten-kaart, f. kaart, waarop de voortbrengselen van een land aangeduid zijn; - prodûetie, f. (spr. t=s) (productlo, n. in oud-lat.
alleen voor uitrekking, verlenging) Jur. voorof bijbrenging, b. v. der getuigen (productie
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Profés, m. nw.lat. (pro f éssus, van 't lat. prodocunzentàrum); voortbrenging,teling,schepping; f iteri, openlijk verklaren, bekennen, belijden;
Cesium), of der bewijsstukken of oorkonden (pr.

ook het voortgebrachte, z. v. a. p r o d u c t; - zich voor iets uitgeven) belijdenis, ordesgeproduetie-termijn, tijdruimte bij een proces, lofte van eenen monnik of eene non; - ex probinnen welke de bewijzen te berde gebracht moe- f ésso, lat. opzettelijk, met voorbedacht, uit
ten worden; - productief, adj. nw.lat. voortbren- eigen aandrift; beroepshalve, anbtshalve, b. v.
gend, scheppend, telend, werkzaam, vrucht iets e x p r o f e s s o doen of voeren enz. ; productieve verbeeldings--bar; proféssie, f. (lat. pro f essio, eig. openlijke ver
bekentenis, belijdenis), 1) z. v. a. p r o--kiarng,
kracht, z.v.a. phantasie; productieve associatie, vereeniging tot ge- f e s; - 2) beroep, bedrijf, handwerk, ambacht;
zamenlijke voortbrenging, vereeniging tot be- zijne professie van iets maken,
oefening van een handwerk of tak van nijver iets beroep- of handwerkmatig drijven; ook
productiviteit, f. werkingsvermogen,-heid; iets openbaar en zonder vrees of schaamte uitvoortbrengingskracht, scheppende kracht, oefenen, uitvoeren; - professioneel, adj. nw.lat.
beroep- of handwerkmatig; - professional, m.
vruchtbaarheid.
Proëdrfe, f. gr. (proedria, v. hedra, zetel) eng. iemand, die sport als beroep beoefent (tevoorzitting in den raad, in de volksvergaderin- genover a m a t e u r); - professionist, m.
gen enz. ; - proédros, m. voorzitter, z. v. a. handwerker, uitoefenaar van een ambacht; proféssor, m. lat. fr. professeur, bij de Romeinen
president.
Proéguniëna, n. pl. gr. (van prohégeisthai, openbaar leeraar, vooral in taalkunde en welvooraangaan en den weg toonen) Med. ver sprekendheid; sedert omstreeks 1600 docent aan
voorbereidende oorzaken eener-wijderof eene hoogeschool, hoogleeraar; - professor (puziekte; - proéguméniseh, adj. aanvoerend, blicus) extra- ordinarius, buitengewoon hoogvoorbereidend, vooropgaand.
leeraar; - professor (publicus) ordinarius, gewoon hoogleeraar; - professeur, in Frankrijk en
pro emerito, lat. z. emeritus.
proëminént, adj. nw. lat. (vgl. e m i n e e- België ook gewoon onderwijzer, vooral leeraar
r e n enz.) vooruitstekend, uitstekend; - aan een middelbare school of gymnasium, en
proëminéntie (spr. t =ts), f. het vooruitsteken, ieder, die eenige kunst of kunstvaardigheid
uitstekendheid; het in het oog vallend gedeelte uitoefent en daarvan zijn beroep of bestaaneener zaak.
middel maakt (in tegenst. met den a m a t e u r
Proépizeuzis, f. gr. Gram. plaatsing van het of liefhebber) b. v. een professeur
esseur de billard,
werkwoord tusschen zijn beide onderwerpen een meester op 't biljart; - professuur, f. of
(subjecten) of voorwerpen (objecten), of ook de professoraat, n. nw.lat. openbaar leeraarsambt,
plaatsing van het subject of object tusschen de j hoogleeraarsplaats, hoogleeraarsambt; - protwee werkwoorden.
fessoraal, adj. nw.lat. daartoe behoorende, ook
pro et contra, z. ond. pro; - pro excusso, z. ond. zich gedragen als een geleerde, als een professor.
e x e u t e e r e n.
proficiëeren, lat. (pro f icére, V. pro en facére;
pro expresse positis, z. ond. e x p r i m e e - dus eig. voortmaken) voortgaan, vooruit of
r e n.
verder komen; iets uitwerken, uitrichten, beprofaan, adj. lat. (pro /anus,
anus, a, um, van pro, werken, nut doen; - proficiat ! wel bekome het
en f anum, tempel, dus eig. voor of buiten den u ! God zegene u! - proficient, m. (lat. pro/id
id ens)
tempel) ongewijd; onheilig, ontheiligend, ont- wie vorderingen maakt, iets uitricht, vooruitwijdend, goddeloos, roekeloos, het heilige niet komt; - proficiéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. of
eerende, met den godsdienst spottende; ongees- proféctus, m. lat. het vooruitgaan, voortgang;
telijk, wereldlijk, niet kerkelijk; gemeen, on- wasdom, toeneming, toename; voordeel, nut; edel; - als subst. een profaan, een oningewijde, pl. proféetüs, vooruitgang in kennis enz.
inz. niet-vrijmestelaar; - p r o f a n e g eProfiel, z. profil.
S e h i e d e n i s, wereldlijke, burgerlijke, alge i; v. 't lat.
Profijt, n. (fr. profit; spr. pro/i;
meene geschiedenis, in tegenst. met de gewijde pro/éctw,
éctus, z. ond. p r o f i c i ë e r e n) winst,
kerkelijke of bijbelsche geschiedenis; - p r o- voordeel, nut, opbrengst, genot; - profit tout
faan schrijver, profaan scribent, clair (spr. pro/ii toe klèr'), fr. zuivere winst; m. wereldlijk schrijver enz. ; - profaneeren (lat. profijter, m. profjjtertje, n. werktuig om kleine
pro/andre), ontwijden, ontheiligen, tot onedele eindjes kaars af te branden, zuinige lichtdoeleinden misbruiken, wereldlijk maken, ver spaarder; - profiteeren (fr. pro/iter,
iter, it. pro/itiáre,
ittáre,
geheimen verpraten en-ontwardige; , prov. pro f eitar), winnen, voordeel of winst doen
algemeen maken, misbruiken; - profaniteit, f. of trekken, toenemen; leeren, vorderen; nuttig
onheiligheid, wereldschgezindheid, goddeloos- of winstgevend zijn; - profitabel, adj. (fr.
heid; - profanátie (spr. t=ts), f. ontwijding, profitable) voordeelig, winstgevend, nuttig.
ontheiliging, misbruik, onteering; - profanàtor,
ilo, sp. per f il,
Profil, n. fr. (spr. pro/lél; it. pro/ito,
m. ontwijder, heiligschender.
V. 't lat. f ilum, draad, oneig. omtrek van de
Profeetus, z. ond. p r o f i c i ë e r e n.
gedaante, van 't gelaat) zijdebeeld, half-gezicht;
Profeet enz., z. p r o p h e e t.
Arch. doorsnede, afteekening van een gebouw,
profereeren, lat. (pro f érre; fr. pro/érer)
érer) uit - zooals het zich doorgesneden zou voordoen;
of voortbrengen; spreken, woorden voort ook: borduurwerk, dat niet in de stof maar e r
-breng; b o v e n o p genaaid wordt; - en profil (spr.
te voorschijn brengen.
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a.-), volgens het gezicht van ter zijde in doorsnede geteekend; - profileeren (fr. profiler, it.
pro f iláre, sp. per filar),
ilar), de doorsnede van een
gebouw en dgl. aangeven, teekenen, in doorsnede voorstellen.
profitabel, proliteeren, z. onder p r o f ij t.
profligeeren, lat. (pro f ligare, v. f ligére, slaan,
nederslaan) nederslaan, nederwerpen, te gronde
richten, overweldigen; - profligátie (spr. 1=ts), f.
(later lat. pro f ligatio) nederwerping, overweldiging, vernietiging.
luére, van f lucre, vloeien;
proflueeren, lat. (profluére,
vgl. f l u i d e) voortvloeien, ontspringen, zijn
oorsprong nemen uit iets, uit iets volgen; —
profluvïum, n. Med. (tegennatuurlijke) uitstorting van vloeistoffen of vochten; - pro/luvium
luvium
album, witte vloed, slijmvloed; - pr. alvi, buik
doorloop; - pr. cruentum of sanguinis,-vloed,
bloedvloeiing, bloedvliet, z. v. a. h oe m o r r h ag i e; - pr. seminis, zaadvloed, zaaduitstorting;
- pr. urinae, pisvloed, z. v. a. d i a b e t e s.
pro forma, Jat. z. f o r m a.
profugeeren, lat. (pro - f ugére, v. fugére, vlieden,
vluchten; vgl. f u g a) ontvlieden, ontvluchten;
-i profugus, m. lat. vluchteling, voortvluchtige,
verbannene, banneling, balling.
profimnd, adj. lat. (pro f undus, a, um) diep,
diepzinnig, grondig; - de pro/undis,
undis, uit de
diepten, de aanvangswoorden, en vandaar ook
de naam van een der boetpsalmen; - e prof undis, uit de diepte (b. v. zingen) ; - profundimetrie,. f. lat.-gr. dieptemeting; - profunditeit,
f. (lat. pro f unditas) diepte, grondigheid.
pro f uturo, z. ond. futurus.
profuus, adj. lat. (pro f usus, a, um, v. pro/undére, vergieten, oneig. verkwisten enz.) ver
verspillend, overdadig, overmatig,-kwistend,
kwistig, spilziek, te mild, te vrijgevig, te ruim
omstandig; - profusie, f.-schot;wijdlpg,
(lat. pro/usio)
usio) eig. vergieting, uitgieting, ver
verspilling, overdaad, overvloed. -kwistng,
Progástor., m. gr. (v. gastér, buik) Med.
hangbuik, dikbuik.
progenereeren, lat. (progenerare, vgl. g e n er e e r e n) telen, voortbrengen; - progenerátie
(spr. l=ts), f. (progeneratio) voortteling; - progenies, f. afstamming, geslacht; iemands kinderen of nakomelingen; - progenitor, m. stam
voorvader; -- progenituur, f. nw.lat. na--vader,
komelingschap ; kinderen, jongen, teelt, welpen,
gebroed.
progermineeren, lat. (pro-germináre; vgl.
g e r m i n e e r e n) uitspruiten, ontkiemen.
Proglóssis, f. gr. (van glossa, tong) tongspits,
punt der tong.
prognaath of prognathisch, adj. gr. met voor
-uitseknd
kaak.
Prognosis of prognose, f. gr. (vgl. g n o s i s)
voorkennis, vooraanwijzing, voorzegging, inz.
van den afloop eener ziekte; - prognost, m. (gr.
prognóstes) of prognosticus, voorafweter, voor
voorspeller; - prognostiek of prognóstiea,-zegr,
f. kunst om vooraf te kennen of te voorzeggen; -prognostïkon of prognosticum, n. teeken der
toekomst, voorteeken, voorbode, vooraandui-
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ding, voorspelling; kenteeken; ook soort van
weerglas, dat het weder door het troebelworden der vloeistof, waarmede het gevuld is, uaoet
aanwijzen, ook b a r o s k o o p genoemd; i emands prognosticum trekken,
hem iets vooraf verkondigen, voorspellen, inz.
zijne lotgevallen; vgl. nativiteit en h or o s k o o p; - prognosticeeren, vooruitzeggen,
voorspellen, voorzeggen; - prognostisch, adj.
voorbeduidend, voorzeggend, voorspellend.
progradu disputeeren, z.ond. graad.
Programma of program, n. gr. (programma,
pl. prográmmata, v. prographein, openlijk uitschrijven) eig. openlijke schriftelijke bekend
openbare aanplakking; inz. gedrukte-making,
aankondiging of uitnoodiging tot eene plechtig
scholen enz.; bij een feest de opgave-heidop
van de op-elkander-volging der verschillende
feestelijkheden; lijst der muziekstukken bij
eene muziekuitvoering; in de staatkunde:
openlegging van de grondstellingen van een
politieke partij of een ministerie; - programmataris, m. nw.lat. programmenschrijver, schrijver van gelegenheidsschriften aan hoogescholen.
progrediéeren, lat. (progrédi) voortstappen,
voortgaan, vorderingen maken; - progrés, n.
(lat. progréssus, m.), pl. progréssen, voortgang,
voortschrijding, opklimming, wasdom, vorderingen, trapsgewijze voortgang, inz. van de
oorzaken tot de gevolgen; - progréssie, .f. (lat.
progressio) vooruitgang, trapsgewijze opvolging,
trapsgewijze verhooging naar het vermogen of
inkomen (b. v. bij belastingen) ; Arith. reeks,
rij van getallen, die naar dezelfde wet of naar
eene gegeven verhouding voortloopen, b. v.
arithmetische progressie, rekenkunstige reeks, of zulk eene, van welke iedere
twee op elkander volgende grootheden hetzelfde
verschil hebben, b. v. 1, 3, 5, 7, 9 enz.; g e ometrische progressie, meetkunstige
reeks, of zulk eerre, van welke iedere twee op
elkander volgende grootheden dezelfde ver
reden hebben, b. v: 1, 2, 4, 8,16 ens.;-houdingf
harmonische progressie, rij van
grootheden, van welke iedere drie op elkander
volgende termen in eene zoodanige verhouding
tot elkander staan, dat de eerste tot den derde
dezelfde reden heeft, als het verschil der twee
eersten tot dat der twee laatsten, b. V. 2'/„,
3, 4, 6, 12; Muz. herhaling eener figuur in ver
scheiden toonaarden ; - progressibeI, adj. nw.lat.
tot vorderingen geschikt, voor volmaking vatbaar; - progressibiliteit, f. nw.lat. vatbaarheid
tot volmaking; - progressief, adj. nw.lat. (fr.
progressi f) voortgaand, toenemend, opklimmend, trapsgewijze, voor en na; p r o g r e ssieve belasting belasting, welke in
verhouding tot het opklimmende inkomen of
vermogen stijgt; progressief stelsel,
ook wel het iersche stelsel genoemd, een systeem
van gevangenis, waarbij na een stadium van
strenge gevangenschap een tijd volgt met
eenige meerdere vrijheid van beweging; progressist, m., pl. progressisten, barb.lat. vooruitgangsvrienden, mannen van den vooruit-

PROGREDIEEREN.

— 993 --

gang, naam eener politieke partij in Spanje
sedert 1842; – progressistisch, adj. daartoe behoorende, b. v. de progressistische partij.
Progymnasïum, n. gr. (vgl. g y m n a s i u m)
vooroefeningsschool, voorbereidingsschool tot
de gymnasiën; bij ons vroeger: instelling
van hooger onderwijs met 4-jarigen cursus,
gelijkstaande met de 4 laagste klassen van een
volledig gymnasium (dat een zesjarigen cursus
heeft); in Pruisen: gymnasium, waaraan de
prima ontbreekt; – progymnásma, n. voor
pl. progymnasmáta, vooroefeningen.-oefnig;
proh of pro, lat. uitroep van verwondering of
klacht, o 1 ach! – proh dolor 1 o smarte 1 o wee 1
helaas 1 – proh pudor 1 o schaamte 1 o schande 1
prohibeeren, lat. (prohibere, v. habére, hebben,
houden) afhouden, verhinderen, beletten, ver
stuiten, stremmen, verbieden, ontzeg -hoedn,
pl. verboden dingen; –-gen;–prohiblta,.
prohlbftie (spr. t=ts), f. lat. (prohibitio) verhindering, wering, ontzegging, weigering, verbod,
beletsel, stremming; – prohibitie- of prohibitiefsysteem, n. in ruimeren zin het geheel van de
maatregelen, waardoor een staat de persoonlijke
en oeconomische vrijheid der ingezetenen beperkt; in engeren zin de handelsstaatkunde,
welke de concurrentie van vreemde goederen
met inlandsche bemoeilijkt of onmogelijk maakt,
door heffing van hooge invoerrechten op of
totaal verbod van invoer van sommige waren; –
prohibitionist, m. barb.-lat. aanhanger van
dit stelsel, voorstander van handelsbeperking
en beschermende rechten; – prohibitief, nw.lat.
en prohlbitbrisch (lat. prohibitoriius, a, um), adj.
terug- of afhoudend, verbiedend, belettend, verhinderend; – prohibitorlum, n. verbod van inof uitvoer van waren.
pro hospite, z. hospes.
prop pudor, z. proh.
proinsolvénte verklaren, z.ond.insolvabe1.
projieeeren, lat. (projicére, van jacére, werpen)

eig. voorwerpen; voortwerpen, verwerpen,
versmaden; later ook ontwerpen; – projbet, n.
nw.lat. (fr. projet) ontwerp, plan, voorslag,
aanslag, voornemen, oogmerk, bedoeling; –
projecten-maker, m. plannen- of ontwerpenmaker; – projéctie (spr. t=s), f. (lat. projectco,
het voorwerpen) Mechan. worp, het werpen
van een lichaam; in de teekenkunst: schets,
ontwerp, teekening, afbeelding van den stand
en de gedaante van een voorwerp; inz. graadnet
van landkaarten; dit laatste viervoudig: 1)
centrale projectie, het ontwerpen
eener kaart, waarbij men het oog in het middelpunt der aarde denkt en van dat punt de landen
rondom zich heen ziet; 2) o r t h o g r a p h iS c h e projectie, waarbij men het oog op
een oneindiger afstand van de aarde denkt en
de landen als op eene vlakke tafel naast elkandersiet;3) stereographische proj e c t i e, bij welke men het oog in een punt
van de oppervlakte van den bol denkt en door
do aarde heen het tegenoverstaande halfrond
opneemt, alsof het zich afspiegelde op een vlak,
IRAMERS ZONDERVAN.
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dat de aarde in 2 helften deelt; 4) h o m a 1 ograp hische of isographische proj e c ti e, waarbij men het oog op een aardstraal
boven de aarde denkt. – Ten opzichte van het
gedeelte der aardoppervlakte, dat men projecteert, is de projectie of: p o l a i r e p r o j e ct i e, wanneer men zich tegenover een der polen,
of aequatoriale projectie, wanneer
men zich in den evenaar, of horizontal e
p r o j e c t i e, wanneer men zich in een willekeurig punt van de oppervlakte der aarde
denkt geplaatst te zijn en dat punt tot middel
ontwerp maakt; al naar gelan -puntvahe
het graadnet óf op een plat vlak (projectieV 1 a k) wordt afgebeeld, dat loodrecht staat op
de verbindingslijn van het oog met het middelpunt van het af te beelden deel der aardoppervlakte, Of op een cylinder- of kegelmantel, die
men zich om de aarde gelegd denkt, onderscheidt men de a z i m u t a l e-, de c y l i nder-kegel- en de conventioneele
projecties, welke laatste tot geen der beide
vorige groepen behooren; – projectie-as, f. doorsnede van de projectie; – projectie-vlak, zie
boven bij projectie; – projectie booglamp, f. elektrische lichtinrichting voor zoeklicht; – projecteeren (fr. projeter), ontwerpen,
afbeelden, door eene teekening voorstellen;
plannen, ontwerpen maken, iets voor hebben,
van plan zijn, bedoelen; – projectiel, n. werptuig, elk door de eene of andere kracht voortgeslingerd of weggeworpen lichaam, inz. werptuigen der artillerie; – projectuur, f. lat. (projectura), of projécta, n. pl. Arch. het vooruitspringende, uitstekende, b. v. van lijstwerk,
van eene kornis.
Prokatalèpsis, f. gr. (vgl. k a t a 1 e p s i s) eig.
voorafgegane in- of wegneming; Log. figuur,
waarbij datgene, wat iemand ten laste kan gelegd
worden, als verontschuldiging wordt bijgebracht.
prokatárktisch, adj. (vgl. k a t a r k t i k o n),
te voren aanvangend, voorafgaand, voorbereidend, gelegenheid gevend; – prokatárzis, f.
voorbereiding, gelegenheid gevende oorzaak.
Prokiitika, n. pl. gr. (van proklinein, voorwaartsneigen of buigen; vgl. p r o c 1 i n e er e n) toonlooze woorden, die hun accent op
het volgende woord werpen; – proklftisch, adj.
den toon op het volgende werpend, in tegenst.
met enklitisch.
Prokrdstes, m. gr. (v. prokroeein, door slagen
uitstrekken, in 't alg. met geweld uitrekken en
pijnigen) uitrekker, pijniger, naam van een
fabelachtigen wreedaard in Attika, die twee
bedsteden had, eene korte en eene lange. Had
hij een gast van eene lange gestalte te herbergen,
dan legde hij hem in de korte bedstede en hieuw
zooveel van hem af, tot hij er in paste; was de
gast klein, dan werd hij naar de lange bedstede
gevoerd en daarin zoolang uitgerekt, totdat hij
den adem uitblies; vandaar spreekwoordelijk:
het bed van Prokrustes, d. i. een
willekeurige vorm, in welken men een voorwerp
met geweld besluit of inkleedt.
Proktágra, n. gr. (v. próktós, aars) Med.
63
.
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in
, pijn
jichtige aarspijn; - proktalgíe, f.p'ji n
aan den aars; - prokt-attresle, f. verstopping
van den endeldarm; - proktftis, f. ontsteking
van den aars; - proktocèle, f. uitzakking van
den endeldarm; - proktóncus, m. aarsgezwel; proktophantasmist, m. wie ten gevolge van
lijden in den aars of het onderlijf verschijningen
heeft of spoken ziet (in Goethes Faust); proktoptama, n. uitzakking van den endeldarm; - proktorrhagle, f. bloedvloeiing uit den
aars; - proktorrheuma, n. rheumatische aarspijn; - proktorrhocea, f. ontlasting van bloed of
slijm uit den aars; - proktostenásis, f. vernauwing van den endeldarm.
prolabeeren, lat. (prolábi, v. labi, vallen, glijden; vgl. 1 a b e n t) uitzakken, te voorschijn
komen; - prolápsus, m. nw. lat. uitzakking of
doorzakking van weeke lichaamsdeelen, b. v.
prolapses ani, uitzakking van den endeldarm;
-Pr. oculi, uitzakking van het oog; - pr. umbilici,
uitzakkingvan den navel; -pr. utéri, doorzakking
van de baarmoeder enz. ; vgl. p r o c i d e n t i C.
Prolablum, n. nw. lat. (van labium, z. aid.)
voorlip, voorste roode strook van elke lip.
Prolapsus, z. ond. prolabeeren.
Prolátie (spr. t=ts), f. lat. (prolatfo, v. pro/erre;
erne;
vgl. p r o f e r e e r e n) voortbrenging, . vertel
vermelding; uitzetting, verwijding, ver --ling,
schuiving; in den zang: toonverlenging, uitrekking, aanhouding van eenen toon.
Prolegaat, m. nw. lat. (vgl. l e g a a t ond.
1 e g e e r e n 1) pauselijk stadhouder in eene
provincie van den voormaligen Kerkelijken
Staat.
Prolegonmëna, n. pl. gr. (van prolégein, voorafzeggen) het voorafgezegde, vooropgeplaatste,
voorrede, voorherinneringen, voorloopige aan
inleiding, voorbereiding tot eene-merking,
wetenschap.
Prolèpsls of prolèpsie, f. gr. (vgl. 1 e p s i s)
voor-wegneming, het vooraf-wegnemen; Med.
het vroeger intreden, b. v. van eenen aanval der
koorts, koortsvervroeging, het nalaten; Log.
voorkomende beantwoording van eene moge
waarschijnlijke tegenwerping, ook a n --lijkeof
t i c i p a t i e; - proléptisch, adj. voorkomend,
vooraf beantwoordend, voorloopig; p r o 1 e p t i s c h gebruik van een woord vindt
plaats, wanneer daardoor wordt voorgesteld,
dat iets reeds is gedaan, dat nog gebeuren moet,
als gevolg van de bedreven handeling, b.v. de
verraste blikken van den vreemde zagen keer op
keer iets nieuws; verrast, d. i. zoodat zij verrast
worden.
Proletariërs, m. pl. lat. (proletarius, pl. proletarfi, v. proles, kinderen, kroost, nakomelingin 't oude Rome : arme burgers, die
schap)
den Staat niet met geld, maar enkel door hunne
kinderen van dienst konden zijn; vandaar in 't
alg. voor: geheel onbemiddelde, arme menschen
uit lagen stand; - proletariaat, n. nw. lat. stand
der proletariërs, gezamenlijke proletariërs; dat
deel der burgerij, dat niets bezit; de arme, van
de hand in den tand levende volksklasse, arbei-
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dersbevolking; - proletirisch, adj. tot de geheel
onbemiddelde volksklasse behoorende.
pro 11bi1o, z. ond. libitum.
pro lieentta, lat. voor het verlof (b. v. om te
prediken).
proifiek, adj. nw. lat. (proli f ficus, a, um,
van proles, nakomelingschap, en /acre, maken,
fr. proli f ique) vruchtbaar, tot voortteling geschikt, kinderverwekkend; vruchtbaarmakend;
- proliferátie (spr. t=ts), f. het verschijnen van
een knop
of een bloem
ongewone
p
Pop eene
g
pplaats;
- prolifieltie (spr. l= ts), f. bevruchting, teling; prolificeerende bloemen of vruchten, zulke, die
uit andere bloemen of vruchten aan een afzonderlijken steel groeien.
pro ligatura, z. ond. 1 i g e e r e n.
prolix, lat. (proltixus, a, um, en als adv.
prolixe, v. pro en taxus, wijd, ruim) wijdloopig,
omslachtig, langwijlig, te uitvoerig; - prolixitelt, f. (prolixitas) wijdloopigheid, omslachtigheid enz. ; - prol zeeren, (lat. prolixare, uittreken) wijdloopig zijn.
Prolocutor, m. (van prolöqui, uitspreken) redenaar, woordvoerder, spreker; - prolocutorïum, n. nw. lat. openbare spreekplaats, plaats
van onderhoud. i
Prológus of proloog, m. gr. (prologos; vgl.
1 o g o s) voorrede, inleidingsrede, openingsrede;
inz. tot het publiek gerichte toespraak voor de
opvoering van een tooneelspel; - prolögus galeátus, lat. (galéa, helm of stormhoed) gehelmde,
geharnaste openingsrede (tot verdediging tegen
de aanmerkingen en tegenwerpingen zijner
partij).
prolongeeren, nw. lat. (prolongáre, fr. prolanger) verlengen, vertragen, uitstellen, uitstel geven, eenen lateren tijd of termijn bepalen; een
geprolongeerde wissel, zulk een,
waarbij de bepaalde betaaldag met wederzijdsche beng later gesteld wordt; - prolongàbel, adj. verschuifbaar, tot verlenging, ver
uitstel geschikt; - prolongatie (spr.-tragin,
t=ts), f. verlenging van den tijd, vertraging, uit
gestelde termijn; Kmt. bij den verkoop-stel,ar
van effecten bedongen terugkoop daarvan; e f fecten in prolongatie geven,zein
handen van een geldschieter geven als onder
een verschuldigde geldsom om ze-pandv
later in te lossen; ook middel om effecten te
koopera, zonder dat men ze kan of wil betalen,
waarbij doorgaans op koersverschil wordt gespeculeerd, daar de kooper slechts 10 O/0 der
werkelijke waarde behoeft te betalen; - prolonge,
f. fr. (spr. -Ióiizj') sleeptouw, inz. tot voorttrekken van 't geschut.
pro lubito, z. ond. libitum.
proludeeren, lat. (proludére, v. ludére, spelen;
vgl. 1 u s u s) voorspelen, vooroefenen; - prolilsie, f. (lat. prolusfo) voorspel, vooroefening;
uitnoodigings- of aankondigingsschrift; - prolusief of prolusórisch, nw. lat. vooroefenend.
Promáchos, m. gr. (v. pro en machesthai, strijden) voorvechter, strijder in het voorste gelid;
ook: voorvechter, verdediger.
Promemoria, z. ond. memoia.
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promeneeren, fr. (promener, rondleiden, se
promener, wandelen; oudfr. pourmener, se pourmener, V. lat. prominare, voortdrijven, voor zich
uitdrijven, v. minare, dreigend aansporen, fr.
maner, leiden) wandelen, zich eene beweging geven, zich vertreden; - promenade, f. wandeling,
gang voor vermaak of voor gezondheid; wandelbaan, wandelweg, wandelplaats; - promeneur, m. promeneuse, f. wandelaar, wande
-larste;
handblaker.
Promésse, f. fr. (van promettre = lat. promittëre, beloven) belofte, toezegging; Kmt. voor
belofte om een zekere som op een be--lopige
paalden tijd te betalen, orderbriefje.
Promètheus, m. gr. (spr. diaos als éene lettergreep) de voorbedachtzame, voorzorghebbende;
Myth. zoon van den titan Japétos, uitvinder
van vele kunsten, inz. der beeldende. Hij vormde
menschen uit leem en water, en stal, om hen te
bezielen, het vuur van den hemel, waarom Jupiter hem in toorn aan eene rots van den Kaukasus liet vastklinken, waar een gier hem de
telkens weder aangroeiende lever moest uitpikken; deze verschrikkelijke straf stond Prometheus zoolang door, totdat Hercules hem van
de rots bevrijdde; verstandig, bekwaam kunstenaar, inz. beeldhouwer, boetseerder.

pro mille, z. mille.
prominént, adj. lat. (prominens, van promtinére, vooruitsteken) uitstekend, vooruitspringend; - prominéntie (spr. t=ts), f. lat. (prominentia) z. v. a. p r o ë m i n e n t i e; ook het
vooruitstekende, uitbouw.
pro ministerco, z. ministerie.
promiscue, lat. (van miscère, mengen; vgl.
m i s c e e r e n) vermengd, gemengd, door elkander, zonder onderscheid of orde; - promiseuïteit, f. nw. lat. grenzelooze vermenging of
absolute gemeenschap van vrouwen.
promitteeren, lat. (promittére) beloven, toezeggen; - promittént, m. (lat. promittens) z. v. a.
p r o m i s s o r; - promissair, m. nw. lat. (promissarius) belover, hij, die iets toezegt of belooft; ook ontvanger van een belofte, hij, wien
eene belofte gedaan is; - promissie, f. lat. (promissio) belofte, toezegging; - promissor, m. belover, toezegger (het tegengest. van a c c e p t a n t, z. aid.); - promissorisch, adj. nw. lat. belovend, eene belofte bevattende; - promissum,
n. het beloofde, toegezegde; - promissa cadunt
in debitum, beloften maken schuld; - promissory
notes, pl. eng. z. v. a. promessen.
Promontorlum, n. lat. (van mons, gehit. monlis, berg) voorgebergte, kaap.
pro mortuo, lat. z. ond. mortüus.
promoveeren, lat. (promovére, eig. voort- of
voorwaarts bewegen; vgl. m o v e e r e n) bevorderen, verhoogen; op hoogescholen: iemand
promoveeren, hem eene geleerde of academische
waardigheid mededeelen of opdragen; ook promoveeren, zulk eene waardigheid aannemen of
zich doen opdragen, doctor of magister worden;
- promovéndus, m. hij, die bevorderd zal worden ; vgl. do etorand,us;-promótus,m. een
bevorderde, die tot eene waardigheid verheven
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is; - promède (spr. t = ts), f. (later lat. promotic)
bevordering, verheffing, standsverhooging, inz.
bevordering tot eene geleerde of academische
waardigheid op hoogescholen (d o c t o r a 1 e
p r o m o t i e); - in limïne promotiónis, op het
punt zijnde van te promoveeren; - promotor,
m. nw. lat. bevorderaar, waardigheids-uitdeeler;
aanlegger, aanstoker, roervink; hoogleeraar,
die de doctorale waardigheid verleent; - promotoridles (littérae) of promotorlilen, pl. herinnerings- of bevorderingsschrijven van een hoogeren
rechter aan een lageren rechter; ook herinneringsschrijven van een gerechtshof aan een
buitenlandsch gerecht.
promt of liever prompt, adj. lat. (promptus,
a, um, en als adv. prompte, van prom cre, uitnemen, uithalen, aan 't licht brengen) bereid,
vaardig, toegerust; onverwijld, gezwind, spoedig, haastig, snel, ras, flink, vlug; puntelijk,
stipt, gereed, baar, b. v. p r o m p t e betaling;
iets in promptu hebben, in gereedheid, voor de
hand hebben; vgl. i m p r o m p t u; - promtaménte, it. Muz. stipt of nauwkeurig voor te
dragen; - promptitude, f. fr. gezwindheid, snelheid, vlugheid, vaardigheid, behendigheid enz.;
stiptheid in betalen en dgl. ; - promtuarlum, n.
lat. spijskamer, bottelarij, etenskast, spinde,
schapraai; handboek, ook hulphandboek, raadgever, hulpbron.
promulgeeren, lat. (promulgàre) kond doen,
bekendmaken, verkondigen, afkondigen, ver
-spreidn,b.vwt;-promulgie(s.
t = ts), f. openbare bekendmaking, konddoening,
verkondiging, verbreiding; - promulgátor, m.
bekendmaker, afkondiger, verkondiger, ver
-breid.
pro mundo, lat. z. ond. m u n d u m.
Promythïon of promythium, n. gr. (vgl.
m y t h o s) voorvertelling, inleiding tot de sage
of overlevering, voorsage; pl. promythiën.
Pronáoe, m. of pronáon, n. gr. (van naós,
tempel) voorhof van een tempel, ingang.
Pronàtle (spr. t = ts), f. nw. lat. (pronatio, van
prondre, voorwaartsbuigen) Med. voorwaartsdraaiing of -buiging (b. v. der baarmoeder); inz.
beweging der armpijp om den elleboog, zoodat
de binnenste handvlakte naar beneden ligt, tegengestelde van s u p i n a t i e; - pronàtor, m.
voorwaartsdraaier, spier, die de hand naar voren
draait.
proneeren, fr. (prsner, eig. eene vermaningspredikatie houden, van le pr6ne, predikatie, rede;
verder : roemen, prijzen, van 't lat. praeconium,
z. aid.) overmatig loven, lofprijzen, uitbazuinen,
zwetsen; veel praats, veel woorden over iets
maken; op eene lastige of vervelende wijs zwetsen of snappen; - proneur, m. bovenmatig lofredenaar; zwetser enz.
Pronëpos, m. lat. (v. nepos, kleinzoon) achter
zoon van den kleinzoon.
-kleinzo,
Prónik-getal, n. som van een quadraat- of vierkantgetal en zijn wortel; b. v. 2, 6, 12, 20, 30
enz., omdat (1 x 1)-}-1=2,(2 x 2)-+-2=6,
(3 x 3) + 3 = 12, (4 x 4) + 4 = 20, (5 x 5)
+ 5 = 30 is.
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Pronomen, n., pl. pronomina, lat. (v. pro, voor,
en nomen, naam, naamwoord) Gram. voornaam
plaatsvervangers en begeleidende be--worden,
palende woorden der zelfstandige naamwoorden,
welke de voorwerpen naar zekere redeverhoudingen aanduiden; - pronómen substanrsvum,
voornaamwoord, dat als plaatsvervanger der
zelfst. nw. het voorwerp zelf in formeele betrekking aanduidt; - p. adjectivum, voornaam
dat sommige formeele betrekkingen der-word,
voorwerpen als begeleidend bepalend woord
der zelfst. nw. uitdrukt; — pronomina personalia,
persoonlijke voornaamwoorden: i k, g ij, h ij,
w ij enz. ; — pr. possessive, bezittelijke voornw.:
m ij n, u w, z ij n enz. ; — pr. demonstrativa,
aanwijzende voorn.: d i e, deze, d a t
enz. ; — pr. delerminativa, bepalende voornw.:
degene, dezelfde, zulk enz.; — pr.
inita, onbepaalde voornw.: iemand,
indefinita,
niemand, men, iets, niets enz:; pr. interrogativa, vragende voorn.: wie ?
w e 1 k e ? wat ? enz. ; - pr. re f lexiva, terugwerkende of wederkeerende voornov.: z i c h; pr. relativa, betrekkelijke voorn.: d i e, d a t,
w e l k e, w a t; — pronominaal, adj. (pronomzndlis, e) op de wijze van een voornaamwoord,
voornaamwoordelijk; — pronominalla, n. pl. vormen, die in Benige talen ter aanduiding en hoedanigheid van grootte of getal der voorwerpen
dienen; — pronomingtie (spr. l=ts), f. lat. (pronominatio) vermijding van het noemen van een
naam door aanduiding eener omstandigheid, b.
V. held van Quatre-Bras, voor koning Willem
de tweede; de Agrippijnsche zwaan, voor Vondel; z.v.a. antonomasia.
prononceeren, z. pronuneiëeren.
Pronopiograaf, f. gr. camera o b s c u r a,
welke de voor haar liggende voorwerpen vertoont; p a n t o g r a a f voor 't landschapteekenen.
pro novitáte, lat. als nieuwtje, als pas verschenen (bij niet bestelde zendingen der boek
-handelrs).
Prondba, f. lat. (van nubëre, trouwen) beschermster der huwelijken, huwelijksstichtster,
een bijnaam van Juno.
pro nuns, lat. voor het tegenwoordige, voor-

loopig.
pronunciëeren of pronunceeren, lat. (pronunciare) of fr. prononceeren (prononcer, spr. pro-no*s—), uitspreken, beslissen, uitspraak doen; —
zich prononceeren, zich bepaald, krachtig uit
duidelijk verklaren, beslissend uiten; —-druken,
geprononceerd, adj. sterk uitgedrukt,
scherp afgedrukt, uitkomend (van spieren, gelaatstrekken); — pronunclibel, adj. later lat.
(pronunciabilis, e) uitspreekbaar, uit te spreken;
— pronunciamiénto, n. sp. openbare verklaring en
bekendmaking, acte van verzet, protest, inz.
openbare opstandsverklaring in Spanje en Z.
Amerika; — pronunctatum juris, lat. rechtsuitspraak, rechterlijk bescheid; — pronunclitie (spr.
f=ts), f. (lat. pronunciatlo) uitspraak, uitspreking, openbare bekendmaking.
proódisch, gr. (van hodós, f. weg) voorloopig.
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Proo mium, n. lat. (van 't gr. prooímion, van
oimos, weg, gang) ingang, voorrede; voorbericht,

voorspel; . — proaemiëeren, eene voorrede maken.
Proof, f.- eng. (spr. proef), pl. proofs, proef, inz.
proefvel, proefdruk, proefbladen van letter-,
koper- of steendruk.
Proost, m. (hoogd. probst, van 't lat. propositus of liever praepositus, van praeponère,
voorzetten, vooropplaatsen; vgl. p r o v o o s t)
opperste, kloosterhoofd, stiftsvoorstander, oppergeestelijke; -- proostdf j, f. ambt, woning en
district van eenen proost.
Propeedeutika, f. gr. (vgl. p w d e u t i k a)
vooroefening, voorschool, voorbereidende kundigheden tot eene wetenschap; voorbereidend
onderwijs, inleidende wetenschap, voorbereidings-wetenschap; — propa deutisch, adj. vooroefenend, voorbereidend; p r o p ae d e u t i s c h
e x a m e n, onderzoek naar de kundigheden, die
als voorbereiding tot dezen of genen tak van
geleerdheid beschouwd worden; ook verkort:
zijn p r o p ae d e u t i s e h doen, het voorbereidende examen afleggen, alvorens tot de eigenlijke vakstudie over te gaan.
propageeren, lat. (propagàre) voortplanten,
verbreiden, uitbreiden, vermenigvuldigen, vermeerderen; — propaganda of propagánde, f. nw.
lat. d. i. congregatio de propaganda fide, z. c o ng r e g a t i e; ook in 't algemeen ieder genootschap ter uitbreiding van kerkelijke of politieke
leerstellingen;propaganda maken, voor
de verbreiding eener meaning, van een plan
enz. werken ; — propagandísme, n. nw. lat.
grondstellingen en handelwijze eener propaganda, verbreidings- of bekeeringsijver; — propagandisten, m. pl. medeleden of aanhangers eener

propaganda; — propagitie (spr. t=ts), f. lat.
(propagatio) voortplanting; uitbreiding, verbreiding; — propagator, m. voortplanter, verbreider;
— propagdlum, n. Bot. voortplantingsstof der
mosplanten, kiemstof, kiemmeel.
propaleeren, lat. (propaláre, van propdiam,
openbaar) openbaar maken, bepraten, onder
de menschen brengen.
pro parte virili, z. ond. v i r i e 1.
Propathie, f. gr. (vgl. p a t h o s) voorgevoel,
eerste gewaarwording eener ziekte.
pro patria, z. p a t r i a.
Propéller, m. eng. (v. propél, lat. propellëre,
voortdrijven, voortstooten) Big. de of het voort
vandaar: screw-propeller-drijven,
(van screw, spr. skroe, schroef), archimedische
schroef als beweegkracht bij stoomschepen,
vliegmachines enz.
Propemptikon of propemptleum, n. gr. (van
propémpein, heenzenden, begeleiden) begeleidings-, afscheids- of reisgedicht, door de achterblijvenden aan den scheidende gericht; togen
-gest.vanpomik
Propénsie, f. lat. (propensio, van propendére,
nederhangen, zich neigen) overhelling, neiging,
zucht; — propendentie (spr. t = ts). f. nw. lat. neiging, genegeiheid; — propensitelt, f. nw. lat. ge
neigdheid, zucht.
proper enz., z. p o p r e.
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Próperty, f. eng. eigendom, bezitting.
Propetfe, (spr. t=ts) f. gr. (propeteía, eig.
het voorwaartsvallen, van propíptein) voor
onbezonnenheid; Med. spraakgebrek,-barighed,
waarbij de woorden als tegelijk worden uit
-geston.
Prophásls, f. gr. (van prophaínein, doen ver
voorwendsel, voorgeven, schijngrond,-schijne)
uitvlucht; ook (inz. verwijderde) aanleiding, gelegenheid gevende oorzaak; Med. verwijderde
of meer verborgen oorzaak eener ziekte.
Propheet, m. gr. (prophétes, v. proph4nai, uitspreken) of profeet, openbaar verkondiger, spreker, vooral als tusschenpersoon tusschen de Godheid en de menschen bij het joodsche volk; dan:
voorzegger, ziener, voorspeller, voorafverkondiger, waarzegger; - prophetés, profetés, f. zie
voorzegster, waarzegster; - prophetïe,-ners,
profetie, (spr. t =ts) f. (gr. propheteía) voorspelling, openbaring; - prophétiseh, profètiseh, adj.
voorspellend; vol voorgevoel; - propheteeren,
profeteeren (gr. prophètetcein) voorspellen, vooraf
verkondigen, toekomstige, toevallige dingen
vooruitzeggen.
prophyláktiseh, adj. gr. (vgl. p h y l a x,
p h y 1 a k t i s c h) Med. verhoedend, voorbehoedend, voorkomend, afwendend; - prophyIáktïeum, n. voorbehoedmiddel; - prophyláxis,
f. verhoeding, voorbehoeding, voorkoming, b. v.
eener ziekte door gepaste geneesmiddelen.
Propinátie (spr. t=ts), f. lat. (propinatio, het
toedrinken, van propinare, toedrinken, ook
iemand te drinken geven) in Duitschland het
uitsluitend recht tot bierbrouwen en drankstoken, aan een landgoed behoorende; - propina,
f. sp. drinkgeld.
Propinquiteit, f. lat. (propinquitas, van propinquus, a, um, nabij ; verwant) het nabijzijn,
nabijheid; verwantschap.
Propiolzuur, n. kleurlooze vloeistof, die naar
azijn riekt en ontstaat bij verwarming van een
waterige oplossing van acetyleendicarbonzure
kali; het wordt gebruikt tot bereiding van kunst
-matigendoz.
Propionzuur, n. kleurlooze vloeistof, zoo helder als water en van zuren reuk, o. a. gevormd
door inwerking van scherpe alkaliën op kool
ook bij gisting van afval van-hydratenz.,
leder, tarwezemelen enz.
propitiabel (spr. t=ts), lat. (propitiabilis, e,
van propitiáre, bevredigen, verzoenen) verzoen lijk; - propitiàtie (spr. -tsiátsie; lat. propitiatio),
verzoening, bevrediging; - propitlatbriseh (spr.
ti = isi), adj. nw. lat. verzoenend.
Proplásma, n. gr. (vgl. p l a s m a) voorbeeld, model van leem, waarnaar de kunstenaar
iets bewerkt; - proplastika, f. kunst om zulke
modellen te maken.
Propeetfden, pl . (lat. Propoetides, gr. Propoitides) gr. Myth. meisjes te Amathus op 't eiland
Cyprus, die de godheid van Venus loochenden
en daarom door die godin in schaamteloozen
minnegloed ontvlamd en eindelijk in steenen
veranderd werden; vandaar voor: geile, schaam telooze vrouwen.
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Propólis, f. gr. (van phis, stad) voorstad;
bouwwerk aan den ingang; maagdenhonig.
Propollum, n. nw. lat. (van 't gr. propólein,
voorafkoopen) voorkoop, voorkooprecht; propolist, ook propóla, m. voorkooper, opkooper;
wie iets uit de eerste hand koopt en dan in het
klein weder verkoopt.
Propóma, n. gr. (van poma, drank, van pinein,
drinken) voordrank, dronk bij het ontbijt, inz.
drank van wijn, azijn en honig.
proponeeren, lat. (proponére, eig. voorzetten)
voorstellen, voorslaan, voordragen, voorleggen,
opwerpen, opgeven; in het écarté: het spel aan
(propónens) voordrager,-nem;prot,.
voorsteller; tot het predikambt onderzocht en
bevoegd verklaard, doch niet geplaatst persoon,
protestantsch candidaat, die het recht heeft
om te prediken, maar niet om de sacramenten
uit te deelen; - propositie (spr. -zi-tsie), f. (lat.
propositio) voorslag, voorstel, aanbod; stelling,
hoofdstelling eener rede; - propositio major, het
meerdere voorstel, boven- of hoofdstelling; - pr.
minor, het mindere voorstel, ondervoorstel (in
eene sluitrede); - propositum of fr. propos (spr.
propó) propoost, n. rede, woordvoering, uitdrukking; voorslag, voorstel; aanbod; voornemen,
oogmerk, besluit; - ad propositum, lat. tot de
zaak zelve; - d propos, fr. juist van pas, juist ter
snede, ter rechter tijd, als geroepen, tot de zaak
behoorend; ook dikwijls in het gesprek als overgang voor : eer ik het vergeet, of wat ik zeggen
wilde; - mal à; propos, ten ontijde, ongepast, ongelegen; - proposánt, m. (fr. proposant, spr.
proposár; van proposer, voorslaan, tot iets voordragen, inz. tot een ambt) bij de fransche gereformeerden, z. v. a. p r o p o n e n t; - propósta,
f. it. voorslag, voornemen; Kmt. voorstel, aanbod; Muz. het eerste koor in beurtgezangen.
Propontis, f. gr. „voorzee" van den P o n t u s
(z. ald.) of Zwarte zee, zee van Marmora.
Propórtie (spr. t=ts), f. lat. (proportio, v. pro
en portco; vgl. p o r t i e) evenredigheid, gelijkmatigheid, overeenstemming; Math. gelijkheid
van twee verhoudingen of reden, redengelijkheid; - arithmétisehe propórtie, rekenkunstige
evenredigheid, waarbij het verschil der twee eer
termen gelijk is aan het verschil der twee-ste
laatste, b. v. 28: 24, 40: 36, d. i. 28-24 = 4036 ; - geometrische proportie, meetkunstige evenredigheid, waarbij de beide eerste termen tot
elkander dezelfde verhouding of reden hebben
als de beide laatste, b.v. 4: 12 = 7: 21; - harmonisehe proportie, evenredigheid van drie getallen, waarvan het eerste tot het derde staat
gelijk het verschil der beide eerste tot het ver
beide laatste, b. v. 6, 4 en 3 (want 6 : 3-schilder
= 6-4 : 4-3); - proportio continua, gedurige
evenredigheid, in welke het derde lid gelijk aan
het tweede is, b. v. 4 : 6 = 6 : 9 of 12-8 =
8-4; - proportio discréta, ongebonden of ongedurige evenredigheid, waarin het derde lid van
het tweede verschilt, b. v. 4 : 6 = 2 : 3 of 128 = 7-3; - d proportion, fr. (spr. -s jón), naar
p r o p o r t i e, naar evenredigheid, naar ver
lat. (proportio--houding;prtal,j.
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Propyleeën, pl. gr. (propylaia, van propyiaios,
nális, e) of proportioneel, fr. (proportionnel) in
verhouding, in evenredigheid staande, gelijk - a, on, voor de deur, p ylé, aanwezig) voorhof,
matig, evenredig; - proportioneele grootheden, voorplaats, hoofdportaal, prachtingang van
grootheden, die tienerlei verhouding tot elkan een groot gebouw, inz. rijk versierde ingang van
der hebben ; — proportionaal- of proportie-passer, de Akropolis in 't oude Athene; vandaar ook:
verhoudingspasser; — proportionaliteit, f. even- inleidingsgeschriften, inleidende werken, b. v.
redigheid, gelijkheid der verhoudingen; — pro- voor kunstverzamelingen.
Proquxstor, m. lat. bij de oude Romeinen
portioneeren, nw. lat. (fr. proportionner) in ver
stellen, evenredig maken, afmeten, naar-houding q u ae s to r (z. ald.) of staatsontvanger in een
zekere verhouding of zekeren maatstaf inrichten; wingewest.
pro quota, z. q u o t a.
— geproportioneerd, adj. naarverhoupro rata, z. r a t a; — proratiseering (spr. s—t),
ding, gelijk- of evenmatig; welgeordend ingericht of ingedeeld, welafgemeten, welgeordend, barb. lat. Jur. afdeeling in aandeelen; — pro
rato et grab, z. ratus.
welgebouwd, welgegroeid enz.
pro recognitis et liquidis, z. r e c o g n o s Propos, proposta, z. onder p r o p o n e e r e n.
-

Proposant, propositie, z. ond. p r o p o n e er e n.
Propotisma, n. en propotismus, m. gr. (van
pro-potidzein, een drank overreiken) Med. geneesdrank en zijn toediening.
pro praesénti, z. ond. p r ae s e n s.
Proprietor, m. lat. (vgl. p r w t o r) oud-rom.
landvoogd of opperrechter in een wingewest.
propre, adj. fr. (= lat. proprius) eigen; doorgaans voor zindelijk, rein, lief en net, p r o p e r;
— propre- of properhandel, Kmt. eigenhandel,
d. i. handel met zelf geproduceerde waren,
zelf uitgegeven boeken en dgl. ; ook voor eigen
rekening gedreven handel; — propreté, f. zindelijkheid, reinheid, sierlijkheid, netheid, p r op e r h e i d.
propria enz., propri tafr, proprièteit enz. z.
ond. proprius.
proprfus, a, um, lat. eigen, eigenaardig, bij
eigenlijk, in den eigenlijken zin geno--zonder;
men; — proprium, n. het eigene, eigendom; — ex
propriis, uit eigen vermogen, uit eigen inzichten; — propria laus sordet, sprw.: eigen lof stinkt;
— propria auctori d e, uit eigen macht, eigen
tig, op eigen gezag; — propria causa, eigen-mach
— p r. manu, z. ond.
zaak ofel enheid;
^
^
manus; — proprio Marts (d. i. eig. met eigen
M a r s, z. ald., als zinnabeeld der kracht), uit
eigen kracht, zonder vreemde hulp ; — proprio
motu, uit eigen aandrift; — propriis verbis, met
eigen woorden; — propriëteit, f. lat. (propriëtas)
eigendom, eigendomsrecht; eigenaardigheid; —
plena propriétas, Jur. volle eigendom; — proprl&aris, later lat. of propriétair (fr. proprietaire), m. eigenaar.
pro prodigo enz., z. ond. p r o d i g e e r e n.
Proptóma, n. en proptósis, f. gr. Med. z. v. a.
lat. providentie.
propugneeren, lat. (propugnare) voorvechten;
voor iets vechten, het verdedigen, beschermen; —
propugnacillum, n. schutsweer, voormuur; —
propugnàtle (spr. l=ts), f. (propugnatw) voor
bescherming; — propugnàtor, m. voor-vechting,
verdediger.
-vechtr,
Propálsie, f. nw. lat. (v. propellére, voort
voortdrijven, voortstooten; — pro--drijven)ht
pulseeren, lat. (propulsdre) terugdrijven, afhouden, afweren, afwenden; uitstooten; — propulsátie (spr. t=ts), f. (lat. propulsatw) terug-

drijving, afhouding, uitstooting, het afweren.

ceeren.
Proréetor, m. nw. lat. (vgl. r e c t o r) plaats
hoofd aan eene hooge- of latijnsche-verangd
school, ook ondervoorzitter van een (studenten)
vereeniging; (in Duitschland) jaarlijks gekozen

en door den vorst bevestigde hoogleeraar, die
als hoofd in den academischen senaat de plaats
van den vorst (den rector der universiteit inneemt; - proreetoraat, n. ambt en waardigheid
van prorector.
pro redimenda rixa, lat. z. ond. r e d i m e e r e n; - pro re nata, z. ond. res.
pro rege saepe, pro patria semper, voor den
koning dikwijls, voor het vaderland altijd (de-

vies van Colbert).
prorogeeren, lat. (prorogare, v. rogdre, vragen,
bij het volk bekrachtiging vragen van een
wetsvoorstel,
tel, feitelijk in het oude Rom
Rome
i evlen
rging van het imperium van een ambtenaar na
den wettigen tijd, waartoe een senaatsbesluit
of p l e b i s c i e t noodig was) verschuiven,
uitstellen, verlengen, verdagen, vertragen, b.v.
Benen wissel, vgl. pro 1 o n g e e r e n; — prorogátie (spr. t=ts), f. uitstel, verschuiving, ver
verlenging, b. v. van eenen termijn-dagin,
(prorogatio termini); — prorogatief, adj. (lat.
prorogativus, a, um, uitstel lijdend of betreffend)
verschuivend, verlengend, verdagend.
pro rostris, z. ond. r o s t r a.
prorumpeeren, lat. (prorumpére, vgl. r u mp e e r e n) uitbersten, uitbreken; — pmr*pta
audacia, roekelooze stoutheid; — proráptle (spr.
t = s), f. lat. (proruptio) het uitbreken, uit
-brak.
pros-, gr. voorz., beteekent: aan, tot, tegen,
heen; daarbij, daarenboven; bij, naast, nevens
Prose, z. p r o z a.
pro saldo, z. s a 1 d o.
Prosapodösis, f. gr. (van pros-apodidónai, nog
daarenboven teruggeven) Rhet. bijvoeging van
het bewijs bij elke der opgenoemde stellingen.
Prosárma, n. gr. (prósarma, van prosaírein,
tot zich nemen) het genotene, spijs; artsenij.
Proscenium, n. lat. (van 't gr. proskénion ;
vgl. s c e n e) voortooneel, voorste gedeelte -ran
het schouwtooneel.
Proschematisme, n. gr. (v. schamat n, vor-

men, eene gedaante geven) Gram. verlenging
van een woord door het aanhangen van eene lettergreep.
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proscindeeren, lat. (proscindre) aan stukken
snijden, doorsnijden, vaneenscheuren.
proscribeeren, lat. (pro- scribére, eig. openlijk
uitschrijven, schriftelijk bekend maken) in den
ban doen, vogelvrij verklaren, verbannen, buiten een gezelschap sluiten, iemand als gebannen of ook als voortvluchtig misdadiger op
de uitspraak van een wereldlijken rechter openlijk bekend maken, vervolgen, van de veiligheid
van het leven en de goederen berooven; - een
geproseribeerde, of fr. proserit (spr. proskrí), een
in den ban gedane, gebannene, vogelvrijverklaarde; - proscriptie (spr. 1=s), (lat. proscriptio) ban, verbanning, vogelvrijverklaring; verwerping, afschaffing; - proseriptief, adj. nw.lat.
verbannend, verwerpend.
Prose, z. proza.
Prosécco, of Proseceer Rjjnval (hoogd. -Reinfall), m. zoetachtige, donkerroode wijn, van het
dorp P r o s e c a in de omstreken van Görz in
Illyrië.
Proséctor, m. lat. (v. pro-secdre, voorsnijden,
aan stukken snijden; vgl. s e c e e r e n) opensnijder, opperontleder van menschelijke lichamen onder opzicht van een leermeester der anatomie, voorsnijder, assistent bij de ontleedkunde
op hoogescholen.
pro secundo, lat. z. ond. secundus.
Proseentie, prosecutor, z. onder p r o s eq u e e r e n.
proselènisch, adj. gr. (van selénè, maan) ouder
dan de maan.
Proseliet, m. gr. (pros- elgjtos, er bij gekomen,
van pros-ércheslhai, er bij komen) bijkomeling,
nieuwbekeerde, overlooper in 't geloof; wie van
de eene, partij, inz. godsdienstpartij, welke eene
vroegere aanspraak op hem had, tot eene andere
overgaat, in welke hij niet dan na het losmaken
van de vorige banden wordt opgenomen; proselietenmaker, bekeeringszuchtige, geloofswerver; - proselitisme, n. of proselietenmakerij,
f. bekeeringszucht, geloofswerverij, het streven
van hen, die anderen door oneerlijke en slechte
middelen tot hunne godsdienstpartij zoeken over
te halen; - proselietisch, adj. aan nieuw bekeerden eigen; bekeeringszuchtig; - proselitiseeren,
tot eenen proseliet maken.
Proseminátie (spr. t = ts), f. nw.lat. (van 't lat.
prosemináre, uitzaaien; vgl. semen) uitzaaiing,
bezaaiing, voortplanting door zaden.
prosequeeren, lat. (proséqui, v. sequi, volgen)
volgen, begeleiden; voortzetten, voortvaren;
vervolgen; ook gerechtelijk betrekken, aanklagen, achtervolgen; - prosecutie (spr. l=ts), f.
voortzetting, vervolging, volvoering, doorzet
ook gerechtelijke aanklacht, vervolging;-ting;
- prosecutio arrésti, voortzetting van het arrestproces; - prosecutor, m. later lat. begeleider;
vervolger, aanklager.
Proserpina, f. lat. of Persephone, f. gr. Myth.
dochter van Zeus en Demeter, gemalin van
Hades (Pluto) en koningin der onderwereld; vgl.
P 1 u t o; Astr. naam van een door Luther te
Bilk in 1853 ontdekte planetoide.
Proseucha, f. gr. (pros-euchè, d. i. eig. gebed,
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bede, van euchesthai, bidden, smeeken) joodsch
bedehuis aan wegen, bronnen enz. ; ook z. v. a.
synagoge.
prosit 1 lat. (van prosum, prodésse, nuttig,
voordeelig zijn) eig. het doe u nut of voordeel!
wel bekome het u l God zegene u l uwe gezondheid l vgl. is f ècit cui prodesi.
Proskynèsis of proskyn se, f. gr. (v. proskynein, aanbidden, aanroepen) aanbidding,
voetval, slaafsche verootmoediging voor de gebieders in het Oosten, z. v. a. p r o s t e r n at i e.
Prosodie, f. (gr. prosódia, eig. toezang, v.
pros, toe, bij, en odè, gezang; vandaar oorspr.
syllabentoon, z. v. a. a c c e n t, dan toonteeken, zoowel als andere teekens, die de uitspraak
bepalen, inz. teekens van de lengte en kortheid),
lettergrepenmaat, syllaben-maat, regelmatige
uitspraak der woorden, overeenkomstig het
accent en de quantiteit; leerderlettergrepenmeting, tijd- of toonmeting, gedeelte
der metriek of verskunst; - prosodiek, prosodlka,
f. leer der lettergrepenmaat en toonzetting; prosbdiseh, adj. daartoe behoorende, de syllabenmaat en toongeving betreffende; - prosodomanle, 1. rijmelaarswoede, poëtenkoorts.
Prosonomasie, f. gr. (prosonomasia, benoeming) Rhet. gelijkheid in de woorden, overeenkomst in de woorden van verschillende talen
(die op gelijken oorsprong kan wijzen), ook p ar o n o m a s i e.
Prosopalgie, f. gr. (v. prósàpon, gezicht, persoon) Med. aangezichtspijn; - prosopálgiseh, adj.
de gezichtspijn betreffende of daaraan lijdende;
- prosopographie, f. persoonsbeschrijving, ka
prosopokareinbma, f. Med.-rakteschildng;
aangezichtskanker; - prosopolepsle, f. aanzien des
persoons, partijdigheid, het in aanmerkingnemen
des persoons; - prosopologie, f. leer van het aangezicht, kroostkunde, gelaatkunde; vgl. p h ys i o g n o m ie k; - prosopománt, m. waarzeg-

ger uit het gelaat, gezichtskijker; - prosopomantie (spr. t=ts), f. gelaatswaarzegger; - prosopopeeie, f. Log. persoonsverdichting, de voorstelling van het onpersoonlijke en levenlooze als
persoon, z. v. a. personificatie; bezieling; - prosoposkopie, f. gezichtsbeschouwing, gelaatsonderzoek, inz. leer van het ziekelijk uitzicht, z. v. a. pathologische
p h y s i o g n o m i k a.
Prospect, z. ond. prospicie-eren.
Prosper, lat. (prosper, prospéra, prospérum,
gelukkig) manse.: de gelukkige ; - prospereeren,
lat. (prosperdre) gelukkig maken; gewoonlijk:
gedijen, gelukken; gelukkig zijn, goed voortkomen, bloeien, zijn fortuin maken, goede zaken
doen, in bloeiende of gelukkige omstandigheden
komen; - prosperiteit, f. (lat. prosperitas) het
gedijen, welstand, bloei, welvaart, fortuin, geluk, voorspoed.
Prospheromëna, n. pl. gr. (van prosphérein,
bijdragen, brengen) eig. bijgebrachte dingen;
Med. van buiten inwerkende geneesmiddelen,
ook voedsel, spijs en drank, al wat men nuttigt.
Prosphysis, f. gr. (v. pros-phyein, aanwassen)
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Med. aaneengroeiing, samenwassing der deelen,
het vergroeien.
prospiciëeren, lat. (pro-spicére) vooruitzien,
heenzien, voorwaartskijken; voorzien, vooruitzorgen gebruiken, voorzichtigheidsmaatregelen
nemen; - prospiciént (lat. prospiciens), vooruitzorgend, voorzichtig; - prospieiéntie (spr. l=ts),
f. (prospicientia) voorzorg, voorzichtigheid; prespéctor, m. degene, die bij den mijnbouw productieve ertslagen opzoekt; - prospéctus, m.
veelal n. prospéct, n. aanblik, het aanzien, uitzicht, vergezicht; teekening, schets, ontwerp,
omtrek, voorstelling van een gebouw, zooals het
zich uitwendig voordoet; - prospecte, adj. voor
bedachtzaam; - prospectus, m.en n.voor--zichtg,
loopige aankondiging, openbare bekendmaking;
programma of voorloopige uiteenzetting van
een werk, inz. boekwerk, dat gew. bij inteekening wordt uitgegeven, en waarin men een
denkbeeld geeft van het onderwerp, dat het behandelt, van het formaat, de letter, het getal
deelen, den prijs enz.
prossimo (mese), it. (= lat. proximus, z. ald.)
Kmt. der volgende, eerstvolgende (maand); prossimo passáto,van de jongstverloopen maand;
- prossimo ventüro,voor de eerstvolgende maand.
Prostaphwrésis, f. gr. onderscheid van de ware
en de middelbare beweging eener planeet.
Prostásis of prostasle, gr. f. (v. prod, vooraanstaan) het vooraanstaan, voorrang; - prostaat (gr. prostátés, of lat. prostáta), m. voorstander, aanvoerder, vooropgeplaatste, hoofd; in het
oude Athene : beschermer, zaakvoerder, advokant van ieder, die geen burger was ; Med. het
vooruitstekende; - f. (stil. glandiUla) voorstanderklier aan het bovendeel der pisbuis ; - prostataigie, f. Med. pijn aan de voorstanderklier; prostathelkósis, f. verzwering dier klier; - prostátiseh, adj. vooruitstekend, vooraanstaand; prostatítis, f. Med. ontsteking van de voorstanderklier; - prostatóneus, n. gezwel dier klier.
prosterneeren, lat. (pro-sternére) uitstrekken,
nederwerpen; - zich prosterneeren, zich nederwerpen, een voetval doen, nederknielen; prosternittie (spr. tie=tsie), f. barb.lat. en fr. lat.,
liever prostritie, f. (prostratfo) nederwerping,
kniebuiging, voetval; - prostratio virlum, Med.
verval der krachten.
Prosternidlum, n. gr. (v. stérnon, borst) Med.
borstpleister.
Prosthesis, f. gr. (v. stéthos, n. borst) Med.
vleezig deel voor op de borst bij sterke mannen;
ook het vleezige aan handen en voeten, de zoogenaamde muis aan de hand en de bal onder den
grooten teen.
Prosthësls, of prothësis, pro(s)thése, f. gr. (van
pros-theinai, er bij voegen, pro-theinai, voorzetten) Gram. voorzetting, toevoeging eener letter
of lettergreep aan het begin van een woord, b.v.
tachtig voor achtig; - prosthesis, Med. kunstma
aanzetting van een lid, b. v. van een houten-tige
been, een neus, eene lip, oog, gebit enz. ; prosthéta, n. pl. Med. uitwendig aangebrachte
middelen, omslagen enz., inz. eene zetpil voor
de baarmoeder,
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Prostibila prostibilis, f. of prostibnlum, g. lat.
(v. pro-stare, openlijk te koop staan) straat

openbaar vrouwspersoon. -mensch,orvil;
prostitueeren, lat. (pro-stituére, d. i. eig. voor
vgl. s t a t u e e r e n), openlijk prijs-opsteln;
geven, schenden, onteeren, schandvlekken, te
schande maken; gemeen, verachtelijk of belachelijk maken; aan ontucht overgeven, tot ontucht aanzetten of verleiden; - geprostitueerde, f.
aan ontucht prijs gegeven vrouw, veil vrouwspersoon, hoer; - prostitutie (spr. tie=tsie), f.
(prostitutio) schending, onteering, schandviekking; het ontuchtig leven, zedenbederf, staat
der zedelijke verdorvenheid, inz. in sequeel
opzicht.
Prostratie, z. ond. prosterneeren; prostratus, a, um, lat. Bot. z. v. a. p r o c u mnbens.
pro studio et labóre, lat. z. ond. s t u d i u m.
ProstIlon, n. gr. (van stylos, zuil) zuilendeur
of -poort, zuileningang; - prostyliseh, adj. met
een zuileningang.
pro substrata materia, z. ond. s u b s t r a t u in.
Prosyllogisme, n. gr. (vgl. s y 11 o g i s m e)
Log. voor-sluitrede, inleidende sluitrede, zulk
eene, die tot bewijs eerer stelling in eene andere
sluitrede gemaakt wordt.
Protagonist, m. gr. (prót-agonistes, v. pr ótos,
de eerste, en agonistés, kampvechter) eerste
kampvechter; eerste overwinnaar, eerste zege
ook tooneelspeler, die de hoofdrol-behalr;
speelde op het oud-grieksche tooneel.
Protalbinpapier, n. Phot. papier, bereid met
plantaardig eiwit voor phot. platen.
Protasis, f. gr. (v. pro-teinezn, eig. voor iets
uitbreiden; voorbehouden, voorleggen, opgeven)
voorgelegde vraag; Log. voorzindeel; ook inleiding of eerste gedeelte van een tooneelspel,
waarin het leggen van den knoop begint.
Profes, f. nw.lat. zilverboom, een gewas met
zeer vele schoone soorten (naar P r o t e u s r
z. ald. genoemd, omdat sommige soorten fluweelachtige, van kleur verwisselende bladeren
hebben); - proteaeeén, pl. een plantenfamilie.
van Kaap de Goede Hoop en Australië met
1100 soorten, gekenmerkt door mooie bladeren
en bloemen.
protegeeren, lat. (pro-tegére, d. i. eig. van
voren bedekken; gew. naar het fr. protéger,
uitgespr. protezjeeren) beschermen, beschutten,
beveiligen, begunstigen, onder zijne hoede of
bescherming nemen; - protegé, m. fr. (spr. protezjè) gunsteling, beschermeling, begunstigde; protéetie (spr. tie = sie), f. lat. (protectio) bescher-ming, beschutting, ondersteuning, hoede, ver
begunstiging, beschermheerschap; ---deign,
jus protectiónis, beschermingsrecht; - proteetieverband, n. steriel noodverband, om voorloopig:
bij ongelukken te dienen; - proteetief, adj. beschermend; - protectionisme, n. streven om.
landbouw en nijverheid van het eigen land door
regeeringsmaatregelen, inz. hooge invoerrechten,
tegen buitenlandsche concurrentie te beschermen; - protectionist, m. barb.lat. aanhanger van
het beschermend stelsel, aanhanger en verde-
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diger van beschermende invoerrechten ten voor
landbouw en industrie van het eigen-delvan
land; in Engeland eene politieke partij onder
het ministerie Robert Peel (1846); — proteetlonistisch, adj. op het protectionisme betrekking
hebbende, het beschermend stelsel toegedaan
of verdedigend; — proté&tive silk, n. eng. (eig.
beschermende zijde) Med. met hars of gutta
percha overtrokken dun weefsel tot beschutting
der wonden (bij het antiseptisch verband van
Lister); — protector, m. beschermer, beschutter,
beschermheer, patroon; rijksbeschermer (de titel
van C r o m w e 1 1); — kardinaal-protector, m.
kardinaal, die te Rome belast is met de kerkelijke zaken eener natie of met de belangen van
zekere geestelijke orden; — protectoraat, n. nw.
lat. ambt, plaats en waardigheid van een p r ot e c t o r; in de staatkunde: heerschappij van
één staat over een anderen, welke laatste in zijn
buitenlandeche aangelegenheden en tot zekere
hoogte ook in zijn binnenlandsch bestuur van
den eerste afhankelijk is; — proteetorium, n. of
protestuur, f. beschermheersambt, bescherm
schutbrief, bescherming, beschermheer -brief,
-schapij.
Proteine, f. nw.lat. (proteinum, van 't gr.
protos, de eerste ?) Chem. grondslag of basis (het
radikaal) van het plantaardige en dierlijke eiwit
en daarmede nauw verwante stoffen.
pro tempore, z. ond. t e ni p u s.
Proténsie, f. lat. (protenslo, v. protendére,
voor-, uitstrekken) uitstrekking, uitrekking; ook
z. v. a. protasis; — protensief, adj. of als adv.
protensive, nw.lat. volgens den duur, duurzaam.
Protervitelt, f. lat. (protervitas, van protérvus,
onbeschaamd) onbeschaamdheid.
protesteeren, lat. (protestàri, eig. betuigen,
openlijk, plechtig verklaren; vgl. t e s t e e r e n)
zich tegen iets verklaren of verzetten, tegen iets
opkomen, eene kwetsing, schending of benadeeling van zijn recht tegenspreken, zich daartegen
in rechten of vormelijk verzetten; e e n w i ss e l protesteeren, de betaling er van
weigeren, hem verwerpen, hem afwijzen, maar
ook: wegens niet-betaling een wissel als bindend
voor de borgen (giranten) verklaren; p r ot e s t daarvan doen opmaken; g e p r o t e st e e r d e w i s s e 1, afgewezen, met protest
teruggezonden wissel, een bij gebreke van betaling voor de borgen verbindend verklaarde
wissel; — protést, n. nw.lat. tegenspraak, rechts
afwijzing of verwerping, wettelijke-vorbehud;
acte, waardoor men aan hem, die een wissel of
ander handelspapier weigert te accepteeren of
te betalen, verklaart, dat hij en zijn correspondent verantwoordelijk zullen zijn voor alle daaruit voortvloeiende schaden; — senza protésto, it.
Kmt. zonder protest; — sopra protesto, boven
't protest, d. i. ter eere, uit vriendschap (een
wissel aannemen); — protest meeting (spr.
mieting), f. vergadering om tegen een maatregel
op te komen; — protestant, m. (van het lat. deelwoord protéstans) tegenspreker, vrijgeloovige,
oorspr. alleen de benaming der L u t h e rS c h e n, sedert zij op den rijksdag te Spiers in
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1529 tegen de besluiten der Katholieken een
p r o t e s t indienden, sedert den vrede van
Munster (1648) ook aan de Gereformeerd e n gegeven; — protestantisme, n. leer en
geloof der protestanten, het door L u t h e r s
optreden verworven recht der evangelische
Christenen, om zich met betrekking tot hun geloof alleen aan de oorkonden van het Christendom te houden en zoo min in de uitlegging
daarvan, als in de gevolgen dezer verklaring
van eenig gezag hoegenaamd af te hangen; in
tegenst. met het katholicisme ; — protestántsch, adj. overeenkomstig met dit geloof
of recht, daartoe behoorende, vrijgeloovig; —
protestàtie (spr. tie=tsie), f. lat. (proteslatio) betuiging, openlijke of plechtige verzekering; voorbehoud, vrijwaring van zijne rechten door een
vormelijke tegenspraak, door een wettelijk verzet; afwijzing, wettelijke verwerping van een
wissel; — cum protestatióne, met tegenspraak, met
verzet; — protestatorlum, n. nw.lat. afwijzingsof verwerpingsgeschrift, schriftelijke verklaring,
dat men de handhaving van .zijne rechten inroept, schutbrief.
Proteus (tweelettergrepig), m. gr. Myth. zeegod, die de gave der voorspelling en het vermogen bezat, zich in allerlei gedaanten te veranderen; oneig. onbestendig, veranderlijk mensch,
gedaante-verwisselaar; in de alchemie : kwik,
omdat het verschillende gedaanten aanneemt.
Protevangellum, n. gr. (van prólos, prótè,
proton, de of het eerste, en e v a n g e 1 i u m,
z. aid.) eerste evangelie, eerste voorspelling van
den Messias, die men in Genesis III, vs. 15 meende te vinden.
Prothésis, z. prosthesis.
Prothymie, f. gr. (prothymia) geneigdheid, bereidwilligheid; gunst, genegenheid.
Proth f rum, n. gr. (prothyron, v. thyra, deur)
plaats voor de deur, voorhof.
Protiatros, of protiáter, m. gr. (van protos,
eerste, en natros, arts) opperarts = a r c h i a t e r
en protomedicus.
Protimèsis, f. gr. (v. pro- tinfan, boven anderen
eeren, voortrekken) voorrang; voorkoop (z. jus
protimiseos of protimeseos).
Protoeol, z. protoko1.
Protoëlement, n. door geweldige hitte gesplitste element°r, zooals die op de zeer heete
sterren voorkomen; protowwatersto f , protokoper enz.
Protogála, n. gr. (van prótos, de of het eerste
en gala, melk) Med. eerste (moeder-)melk,
eerste zog, biest; colostrum; — protogaea, f.
eerste gedaante der aarde (naar L e i b n i t z),
oorspronkelijke aarde; — protogénisch, adj. het
eerst geteeld, voortgebracht, gevormd; — protographic, f. eerste teekening, planteekening;
eerste geschrift, voorschrift; — próto-jerej, rn .
russ. opperpriester = p r o t o p o p e; — protoklepht, m. nw.gr. (vgl. k 1 e p h t e n) rooverhoofdman, aanvoerder van een nieuw-grieksche
rooverbende.
Protokisten, m. pl. gr. volgelingen van 0 r ig é n e s, die geloofden, dat de ziel voor het
lichaam was geschapen.
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Protokól, n. mid.lat. (protocóllum, later gr.
protókollon, van 't gr. prótos, de of het eerste, en
kollun, lijmen, vastkleven, dus eig. het eerst of
van voren aangevoegde, eerste blad, dat eene
chronologische opgave bevatte en aan de nota
oorkonden niet ontbreken mocht) in 't al--riëel
gemeen schriftelijk opgeteekende handeling,
verklaring of uitspraak van ondervraagde personen enz. in burgerlijke aangelegenheden; bericht van het voorgevallene, verhandelde, han
bolk, dat al de notariëele-delingsba;Jur.
acten bevat; formulierboek ter opmaking van
de openbare acten, de rechterlijke berichten enz.;
register der beraadslagingen en handelingen van
een rijksdag, een congres, eene conferentie enz.;
dikwijls die beraadslagingen en handelingen zelve; ook het verhoorschrift; - ad protocóllum of
ten protocol brengen of protocolleeren, gerechtelijk opteekenen of nederschrijven, een zakelijk
bericht schrijven; openbare handelingen terstond opschrijven of schetsen; een verhoorschrift
maken; - protoeolláriseh, adj. volgens het protocol, daarmede overeenkomstig; - protoeollfst of
protoeolhouder, m. verhoorschrijver, gerechtsboekhouder.
- Protoloog, m. gr. (próto-logos, eerst sprekend)
eerste tooneelspeler; - protomártyr, proto-martelaar, m. eerste martelaar (z. ald.) of
bloedgetuige van het Christendom, S t e p h anfiu s.
Protönie, f. gr. (protome, van protémnein, voor
voren afsnijden) voorsnede; ook-snijde,va
borstbeeld, b u s t e; - protómus, m. voorsnijder, z.v.a. prosector.
Protomedieus, m. gr.-lat. (van 't gr. prótos
enz., de eerste, en 't lat. medicus, z. ald.) opperarts, eerste geneesheer; - protonotaris, m. opper
oppergeheimschrijver, stadsschrijver;-schrijve,
ook eerste geestelijke naast den patriarch in
Constantinopel; aan 't roomsche hof: tot een
ambtgenootschap verbonden voorname geestelijken ter besturing van alle zaken, die het pausdom en de kerk betreffen; - protonotariaat, n.
ambt en waardigheid van een protonotaris; proton-pseudos, m. gr. eig. eerste leugen; valsche
p r Ee m i s s e in eene sluitrede, valsche vooropgaande stelling in een bewijs; - protopápas,
m. eerste priester, kardinaal der grieksche kerk;
- protopasehieten, pl. kettersecte, die het Pascha
vroeger vierde dan de overige Christenen; - protopathie, f. voorliefde voor iets; ook het eerste
lijden, de eerste ziekte, die niet door eene andere
voorafgegaan of veroorzaakt is; - protopáthiseh,
adj. eerst lijdend, eerst ziekwordend; - protophyte, f. pl. laagstaande planten, eigenl. eerste
gewassen; - protoplásma, n. oorspronkelijk
beeld of voorbeeld, zelfstandigheid, waaruit de
cellen zijn gevormd van elk levend organisme; protoplásten, m. pl. eerstgevormde (menschen),
eerste menschen; -. protoplástiseh, adj. eerstgevormd, in den oorspronkelijker vorm; wat de
eerste menschen betreft; - protopópe, m. gr.russ. (vgl. p o p e) russisch opperpriester; protopraxne, f. Jur. recht om bij een f a i 11 i sS e m e n t het eerst door den schuldenaar be-
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taald te worden; - protopresb jter, m. gr. z. v. a.
archipresbyter bij de domkerken van
eenige stiften, nu gewoonlijk d e k e n; - protoprovineiális, m. gr. lat. opperlandverzorger; protoseholáreh, m. gr. opperschoolopziener, inspecteur van het onderwijs; - protoseholarehaat,
n. ambt van opperschoolopziener; - protosebast,
m. eerste minister aan het hof te Constantinopel;
- protoseeretaris, m. gr.-lat. opper- of eerste geheimschrijver; - protosenátor, m. gr.-lat. eerste
raadsheer of stadsschepen; - protoslavisch, adj.
tot de eerste Slaven behoorende (vroeger in
Thracië; vgl. S 1 a v e n); - protostasie, f. gr.
opperste plaats, eerste rang; - protosyncellus,
m. vicaris van een patriarch, van een bisschop in
de gr. kerk; - protosyndíeus, m. gr. opperadvocaat of opperrechter; - prototfpe, f. eerste
voorbeeld, oorspronkelijk model en vorm (ook
in de woordafleidkundel; eerste afdruk of
vorm van ets- of snijwerk; - protozyde, z. ond.
o X y d e; - protozeugma, n. Log. soort van
z e u g m a (z. ald.), waarbij het woord, dat in
den loop der uitdrukking verzwegen wordt, aan
het hoofd staat uitgedrukt, b.v. v i n c i t p udorem libido, timorem audacia
(stil. v i n c i t), de schaamte overwint of bedwingt de wellustigheid, de vrees (overwint of
bedwingt) de stoutheid; - protozoon, (pl. protozoén) n. dier op den laagsten trap der organische
ontwikkeling, het onvolkomenst bewerktuigd
dier, aanvangsdier; ook eidiertje; het zijn niet
veel meer dan klompjes eiwit, echter in staat
voedsel op te nemen, te groeien en zich voort te
planten.
protraheeren, lat. - (pro-trahére) voorwaartstrekken; op de lange baan schuiven, vertragen,
verschuiven, uitstellen, verlengen; - protráetie
(spr. tie=sie), f. (protraeiio) vooruittrekking; vertraging, verlegging, verwijl, uitstel; - protractor,
m. nw.lat. voorhaler, werktuig tot zuivering
van wonden; hoekopnemer, graadboog.
protréptiseh, adj. gr. (protreptikós, ë, ón, van
pro- trépein, voorwaartswenden, aandrijven enz.)
opwekkend, aanmanend, vermanend, aanprikkelend.
pro tribundli, z. ond. t r i b u n a al.
protubereeren, lat. (pro-tuberdre, van tuber,
buit, buil, gezwel) op- of uitzwellen; - protuberántle (spr. tie=tsie), f. nw.lat. Med. ringvormige
verhooging, gezwel, uitwas, bult; Astron. eigen
roodachtige lichtverschijnselen, nu eens-ardige,
vlammen, dan weer bergen of wolken, aan den
rand der zon, vooral waargenomen bij verduisteringen; - protuberantfa oculórum, kalfsoogen,
ossenoogen.
Protutèla, f. lat. (vgl. t u t e 1 a) plaatsvervangende voogdij ; - protutor, m. nw.lat. bijvoogd, toeziende voogd.
Protyl, n. oerstof, waaruit alle elementen
zouden zijn samengesteld.
protypográphiseh, adj. gr. (vgl. typ og r a p h i e) van voor de uitvinding van de
boekdrukkunst.
Protfpus, m. of protypon, n. gr. (vgl. t y p u s)
voorbeeld, model, monster; - protypisth, adj. als
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voorbeeld of model dienende of bestemd; oor- ^
spronkelijk.
Prouésse, f. fr. (spr. proe–) dappere daad, dapperheid.
prouveeren (spr. ou = oe), fr. (prouver, v. lat.
probàre) bewijzen, pleiten; d i t p r o u v e e r t
v o o r h e m, dit pleit in zijn voordeel.
Provasállus, m. mid.lat. (vgl. vas a 1)
plaatsvervangend leenman, ter verrichting van
de leendiensten.
Provatóra, f., pl. provatûre (spr. u =oe), it.
buffelkaas, inz. een soort van goede kleine kaas
op Sicilië; - próveles, pl. it. soort van napolitaansche kaas uit de melk der buffelkoe.
Prove, z. V. a. p r e b e n d e (z. ald.); - provenier, z. v. a. p r e b e n d a r i s; - proveniersbuis, gesticht, waar personen samenwonen, die
voor hun geheele leven uit eene geestelijke stichting hun onderhoud trekken.
Provencàlen of provencaalsehe dichters, ridderlijke dichters der 12de en 13de eeuw in Z.
Frankrijk, n.l. in P r o v e n c e, en in noordoostelijk Spanje. Zij heeten ook r o m a n t ische dichters en troubadours (z.ald.);
- provencaalsch, provenoaalsehe taal, eigen
taal van Z. Frankrijk, thans enkel nog een dialect,
vroeger eene zelfstandige schrijftaal naast de
noord-fransche;vgl. occitanisehe taal;
- Provence-olie, f. (spr. prowás'is-) olijf- of boomolie uit P r o v e n c e, d. i. Z.Frankrijk, dat
oudtijds als romeinsche provincie den naam
Provincia (vandaar P r o v e n c e) droeg.
Provénda, f. it. (eig. mondgedeelte, mond
provenda; vgl. p r o v i a n d)-vorad,mi.lt:
graanmaat in Ancona, van bijna 9 L. inhoud.
proveniéeren, lat. (pro-venire) eig. vooruitkomen; daaruit voortkomen., opbrengen, nut of
voordeel aanbrengen, opleveren, afwerpen; proveniéntie (spr. l=ts), f. nw.lat. herkomst, oorsprong van een uit den vreemde ingevoerd product; - provenu, n. fr. opbrengst, voordeel,
winst; bedrag.
Proventriculus, m. lat. voormaag.
Proverbium, n. lat. (van verbum, woord)
spreekwoord; pl. proverbla of proverblën,
spreekwoorden, gedenk- of zedespreuken, b.v.
die van S a 1 o m o ; - proverbe, n. fr. (spr.
prowérb') spreekwoord; inz. een tooneelspel, dat
op een spreekwoord gegrond is, eene bijzondere
soort van fransche dramatische stukken; - proverbiaal, adj. (lat. proverbiàlis, en als adv. proverbialiter) spreekwoordelijk; - proverbii=us,
spreekwoordenrijk, met spreekwoorden opgevuld, doorspekt, b.v. zulk een schrijftrant; proverbaliseeren (spr. s=z), nw.lat. tot een
spreekwoord maken.
Proversie, f. lat. (v. pro en verfere, wenden)
voorwaartsbuiging.
Proviánd, f. (it. proviánda, provénda, oudfr.
provende, mid.lat. provenda, prov dénda; dus van
providère, bezorgen, aanschaffen) mondvoorraad,
teerkost, levensmiddelen, levensbehoeften; proviandhuis, proviandkamer, proviandmagazijn, huis, kamer, pakhuis enz. voor of met
mondbehoeften; - proviandeeren, met spijzen of
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levensmiddelen verzorgen of voorzien.
Provicaris, m. nw.lat. (vgl. v i c a r i s) onderof medeplaatsvervanger; - provicarlaat, n.
onderplaatsvervangerschap.
provident, adj. lat. (providens, van providere,
vooruitzien, zich voorzien, zorgen) voorzienend,
vooruitzorgend, voorbedachtzaam; - providéntie
(spr. t=ts), f. (lat. providenlia) voorzienigheid,
voorzorg (van God); - providenliae memor, gedachtig aan de Voorzienigheid (zinspreuk op het
kruis der koninklijke saksische kruisorde der
R a u t e n k r o n e); - providentiéel, adj. uw.
lat. vooruitziend, voorzorgend, door de Voor
beschikt; - provideeren, het laatste-zienghd
oliesel toedienen; - provisie (spr. s=z), f. lat.
(provisio, het vooruitzien, voorzorg) voorraad,
inz. mondvoorraad, verzorging met levensmiddelen (proviand), b.v. winterpro v i s i e, voorraad voor den winter; ook in de
r. kath. kerk: aanstelling tot een kerkelijk ambt
met eene prebende; Kmt. recht van zooveel procent, door bankiers, commissionnairs, expeditours enz. voor de zaken genomen, die zij ver
provisie-conto, n.-richten,bzogsl;Kmt. bezorgings-rekening, rekening van provisie-gelden; - provisioneel, adj. (fr. provisionnel) en als adv. provisionaliter, soms ook wel
provisorisch, nw.lat. voorzorgend, voorbehoedend, bij wijze van voorzorg; bij voorraad, voor
nadere bepaling,-lopig,ndertuscho
nader orde, ad ism enz. ; - provisioneel decreet, n. provisionele uitspraak, beslissing,
door welke eene partij voorloopig in het bezit
der betwiste zaak wordt gesteld; - provisor, m.
lat. toeziener, bezorger, meesterknecht; bevoegd waarnemer, inz. van eene apotheek, van
een fonds enz.; - provisor imperiii, rijksvoogd,
rijksbestuurder; - provisoraat, n. nw.lat. post
van een provisor, waarnemerschap; - provisórisch, z. ond. p r o v i s i o n e e 1; - provisorio
modo, uit voorzichtigheid, bij wijze van voorzorg; - provisorium, n. acte of geschrift, waarbij men zich voorloopig tegen toekomstige voorvallen behoedt, behoedingsstuk; ook voorloopige beschikking of toestand, geldig tot een definitieve regeling.
Provincie, f. lat. (provincia, van vincére, overwinnen) oorspr. bij de oude Romeinen: door
verovering of erfmaking verkregen gebied,
wingewest; gewest, landschap; gedeelte land
van een Staat, dat een gouvernement
voor de justitie, financiën enz. uitmaakt; grondgebied buiten het hoofdland of de hoofdstad
van een rijk; in de r. kath. kerk ook district of
gebied van een aartsbisdom; - provincie-roos, f.
gemeene roode tuinroos; - provinciaal, adj. (lat:
provinciális, o, fr. provincial) gewestelijk;
iemand uit de provincie, tegenover stedeling;
Gram. wat tot een tongval behoort; p r o v i ne i a a 1 b 1 a d, blad, dat alleen voor de behoeften van een bepaald landschap is ingericht;
- provincielis of provinciaal, m. nw.lat. oppertoeziener of overste van de kloosters in een
kerkelijk district; - provincialaat, n. ambt en
waardigheid van zoo iemand; - provincialisme,
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gewestelijk, landschappelijk woord, taaleigen
van een gewest, landschap, oord; gewestelijk
taalgebruik, eigen landschapsspraak; - provineialiseeren (spr. s = z), tot een provincie maken.
Provisie, provisor enz., z. ond. p r o v i d e n t.
provoceeren, lat. (provocáre; vgl. v o c e eT e n) Iemand provoceeren, hem uitdagen, tot
iets opwekken, opeischen; - i e t s p r o v oC e e r e n, iets veroorzaken, daartoe aanleiding geven, het te voorschijn roepen; o p i e t s
p r o v o e e e r e n, zich op iets beroepen; ook
hooger hulp inroepen, daarop aanspraak maken
(a p p e 11 e e r e n), gerechtelijk aanspraak op
iets verlangen; - provocándo, door beroep, beroepend; - provocándo ad acta, door beroep op
de acten of rechtsverhandelingen; - provoeánt,
m. (provócans) Jur. uitdager, terger, opeischer,
klager, wie tot rechterlijke handelingen aanleiding geeft, daartoe uitdaagt; ook = a p p e l1 a n t; - provocaat, m. (provocátus) wie opgeroepen, opgeëischt, uitgedaagd, getergd wordt;
- provocatie (spr. t = ts), f. (lat. provocatio) uit
voorroeping, aanhitsing, terging; uit -dagin,
een tweegevecht; opvordering tot-daginto
het inbrengen eener klacht bij het gerecht;
beroep op een hooger gerechtshof (a p p e 11 at i e); - provocatief, adj. nw.lat. beroepend,
uitdagend, tergend; - provocateur, zie a g e n t
provocateur ond. agende.
Provoost, m. (oudfr. provos, provost, prevost,
nw. f r. prévót, provenc. prebost, sp. preboste, it.
prevosto, preposto, preposito, v. 't lat. praepositus) eig. voorop of aan 't hoofd geplaatst, fr.
prevót (spr. prewó), z. v. a. p r o o s t, z. aid.;
ook titel van verschillende officieren, belast
met de zorg, de handhaving der orde, het bestuur van iets, opziener, overste, voorstander ; provoost- geweldige, m. in den tijd der oude
landsknechten de militaire ambtenaar, belast
met het handhaven der orde in de legerplaats
en de bestraffing van overtreders; - p r ovoost der schermzaal, danszaal,
voorvechter, voordanser (soort van onder
ook naam van een rang in de-lermst);
schermkunst; oneig. strafverblijf der soldaten,
waarin zij door den p r o v o o s t van het
regiment gezet worden; Mar. stille ronde,
lantarenwachter bij de kruitkamer, cipier,
stokkeknecht, rollezer enz.
Proxeneet, m. gr. (proxenëtës, v. proxinein,
iemand als pró-xenos, d. i. als openlijk gast bij
int alg. voor hem in de bres springen,-stan,
zich zijner aantrekken, voor hem iets bemiddeten, hem iets verschaffen) bemiddelaar, onderhandelaar, makelaar, koppelaar; - proxenetitum, n. later lat. (gr. proxenétikón) makelaarsloon, c o ii r t a g e ; - pro genie, f. gr. bij de
oude Grieken: staatsgastvrijheid, recht en
verhouding van den openbaren gast, d. i. van
een gezant of zaakvoerder van een anderen
Staat omtrent wiep, door een daartoe door den
Staat benoemden burger (p r o x é n o s), al de
plichten der gastvrijheid volbracht werden.
proximus, a, um, lat. de of het naaste ; proximus - est sibi quisque, sprw.: ieder is zich
U.
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zelven 't naast, het hemd is nader dan de rok;
- proximus sum egomet mihi, ik ben mij zelven

het naast; - proximus suecéssor, m. naaste opvolger of erfgenaam; - proximo (stil. mense of
it. próssimo), Kmt. in de volgende maand; proilma, f. Kmt. eerstvolgende, naaste tijd,
dien de trekker van een wissel bepaalt; - ad
proximam (sessiónem), tot de eerstvolgende
zitting of vergadering; - proxime, adv. eerst
(lat. proximitas) na--volgend;prximt,f.
bijheid, nabuurschap; nauwe verwantschap.
Próxy, f. eng. (samengetrokken uit procuracy;
vgl. p r o c u r e e r e n) beheer, zaakwaarneming, procuratie; - m. gevolmachtigde, zaak
zaakwaarnemer, zaakvoerder.
-gelastid,
Proza, f. (lat. prosa, ontstaan, uit prorsa, sell.
oratio, d. i. de voorwaartsgerichte, rechtuitgaande rede, van prorsus, a, um, naar voren
gericht, rechtuit) ongebonden rede, taal van het
gewone leven, onrijm (in tegenstelling met
p o ë z i e) ; ook lat. lofzang in de r. kath. kerk,
waarin het rijm en het getal der lettergrepen de
quantiteit vervangt; in de middeleeuwen aan
prozaische tekst der s e q u e n t i é n-vankelij
(z. ald.), stichtelijke schilderingen van het leven
en de werken der heiligen; - prozálach, adj.
(later lat. prosaicus, a, um) .ongebonden, bandeloos, in onrijm, rijmeloos, in de taal van het gewone leven vervat; ook : alledaagsch, plat, gemeen; - prozaisme, n. nw.lat. eigenaardigheid
van den ongebonden, niet dichterlijken stijl;
ook alledaagschheid, b. v. der uitdrukking,
eentonigheid, b. v. van het leven; - prozaist, m.
schrijver in ongebonden, niet dichterlijken stijl;
boek, waarin de s e q u e n t i ë n staan.
Prozymieten, pl. gr. (v. zynw, zuurdeeg)
Christenen, die bij het Avondmaal g e z u u r d
b r o o d gebruiken; zoo werden de grieksche
Christenen door de latijnsche genoemd; vgl.
Azymieten.
prude, adj. fr. (oudfr. prod, prud, fem. prole,
prude, braaf, deugdzaam, wijs, v. 't lat. probus,
zedelijk, goed, deugdzaam, met invloed, van
't lat. prudens, omzichtig, wijs) schijnzedig, zeer
ingetogen, preutsch, schijnheilig; als subst.
prude, f. schijnzedige, preutsche, stuursche
schoone, schijnvrome, schijnheilige; - pruderie,
f. schijnzedigheid, preutschheid, ingetogenheid
voor het oog der wereld, schijneerbaarheid,
gemaaktheid.
prudens, lat. (samengetr. uit providens) voorzichtig, omzichtig, bedachtzaam, verstandig; prudéntie (spr. i = is), f. (lat. prudentïa) of prudence, fr. (spr. prudáns') f. voorzichtigheid,
bedachtzaamheid, wijsheid; - prudenter, adv.
omzichtig, wijselijk; - Prudentius, m. Prudentie,
f. mans- en vr.naam: de bedachtzame, omzichtige.
Pruderie, z. ond. p r u d e.
Prud'homme, m., pl. prud'hommes, fr. (spr.
prudómm' ; van oudfr. prud, rechtschapen,
vroed; - prud'homme, rechtschapen, eerlijk
man; vgl. p r u d e) zaakkundigen enz., scheidsrechters ter bemiddeling van oneenigheden
tusschen fabrikanten, arbeiders, inz. in de fran-
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ache fabriekssteden; - Prud'homme, of Joseph
Prud'homme, fr. deftige, steeds in spreuken
zich uitende en onnoozele burgerman, een door
Henri Monnier geschapen type.
Pruzna, f. lat. (van prunum, pruim) dauw
waas over de pruimen, pruimenstof; --achtig
pruinosus, a., um, Bot. bedauwd, berijpt, als
met een dauwachtig waas overtogen, b. v.
pruimen.
Prunél, n. (eng. prunello, fr. prunelle, f.) fijne,
dichte zijden stof; wollen stof, ook l a s t i n g
geheeten.
Prunéllen, f. fr. pl. (la prunelle, de slee-pruim,
verklw. v. prune = lat. prunum, pruim) v. a.
brunellen, liever brignolen (fr. brignoles, spr.
brienjól' of prunes de Brignoles), Katharinapruimen, bijzonder schoone, eerst van de pit
ontdane, geschilde en dan gedroogde pruimen,
die inz. in en bij de stad B r i g n o 1 e s in
Frankrijk, maar ook in Duitschland groeien.
Prunélzout, n. (nw.lat. sal prunellae, van 't
lat. pruna, gloeiende kool) witte massa van
grofstralige breuk, uit salpeter, die in de roode
gloeihitte gesmolten is, en eenig zwavel bevat.
prunus, f. lat. pruimeboom; - prunus arme nidca, abrikoos; - p. avium, kriekeboom; - p.
cerasus, morelleboom; - p. domestica, gewone
pruimeboom; - p. laurocerasus, laurierkerseb oom; - p. padus, troskerseboom; - p. spinósa,
sleeboom; - pruni f olius, a, um. lat. Bot. pruimbladerig; - prunine, f. nw. lat. gomstof uit
pruimen, ook c e r a s i n e, z. ald.
Prurigo, f. of pruritus, m. lat. (van prurire,
jeuken) huidjeuking; ontijdige aandrift, ontijdig
verlangen, hevige begeerte; - prurieus, lat.
Bot. jeukend.
Prussiileum acidum, n. nw.lat. (van Prussia,
Pruisen) Chem. eig. Pruisisch zuur; blauwzuur;
- prussiáten, n. pl. blauwzuurzouten; - prussienne, z. p e r u v i e n n e; - prussine, f. of
prussiaan, n. radicaal van Berlijnsch-blauw, van
ijzerblauwzuur enz. ; - prussophiel, lat.gr.
Pruisenvriend.
Prytánen, m. pl. gr. (prytánis, pl. prytàneis)
in het oude Athene commissie van 50 raadsleden, die in den raad en de volksvergadering
voorzaten; - prytanéum, n. (gr. prytaneion)
openbaar gebouw te Athene, waarin de p r yt a n e n op staatskosten hun maaltijden hielden, en waar tevens de mannen, die zich omtrent den Staat verdienstelijk gemaakt hadden,
levenslang onderhouden werden; - prytanée
militaire, m. fr., door Napoleon I gesticht opvoedingsgesticht te Parijs voor de kinderen,
die op kosten van den Staat worden voorbereid
voor de krijgsschool te St. Cyr of de polytechnische school te Parijs; - prytanée, f. gr. (prytaneia) tijd van 35 of 36 dagen, gedurende welke
de grieksche p r y t a n e n de zaken van het
volk bestuurden.
Psalis, f. gr. (psalis, van psaein, schaven
enz.) schaar; gewelf, boog; - psalidlum, n. (gr.
psalidion) schaartje; klein gewelf, booggewelf;
Med. zoogenaamd gewelf in de hersenen; psalidbma, n. gewelf; binnenste schedelvlakte.
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psalleeren of psalteeren (lat. psallére, v. 't gr.
psállein, in 't alg. aanraken, inz. de snaren
tokkelen, een snarenspeeltuig bespelen), psalmen zingen of lezen; met luider stem bidden; psallénda, n. pl. lat. eig. het te zingene, gezangen,
een beurtzang op heilige dagen in de r. kath.
kerk; - psallétte, f. fr. school voor koorknapen,
koorzangersschool; - psalm, m. (van 't gr.
psalmos, eig. snarenspel) vroom lied, plechtig
gezang tot Gods eer; hymne; inz. de grootendeels aan koning David toegeschreven geestelijke gezangen in den Bijbel; - psalmist of
psalmograaf, m. gr. maker der psalmen in den
Bijbel; ook in 't alg. psalmzanger, maker van
geestelijke liederen; - psalmodie, f. het afzingen
der psalmen, psalmgezang, zangwijze der psalmen ; - psalmodiëeren, zingen, psalmzingen;
zonder stembuiging zingen of lezen, verzen of
proza op eentonige wijs voordragen, opdreunen; - psalmograaf, m. psalmschrijver, psalmdichter; - psalmographie, f. psalmdichting; psallódes of psallbdiseh, in de gedaante van een
p s a 1 t e r i o n, cithervormig; - psalter, m.
of psalterion, gr. en psalterium, lat. n. zeer oud
snarenspeeltuig in den vorm van een geknotten
driehoek met 13 rijen snaren van ijzer- of koperdraad, waarop men met een ijzeren roetje of
krom staafje sloeg; bijbelsch psalm- of gezangboek; zeer lange rozenkrans der nonnen
in sommige kloosters; derde maag der herkauwende dieren; - psaltrla, f. citherspeelster
en zangeres bij de oude Romeinen.
Psammos, m. gr. zand; Med. graveel, zandachtige stof, die zich in de nieren of blaas ontwikkelt; - psammísme, n. loozing van zandige
urine bij den niersteen; ook warm zandbad; psammódes of psammódisch, adj. zandig of
gruizig; - Psammoom, n. goedaardig hersengezwel, dat bij 't doorsnijden, alsof er zand
zijn, knarst; - psammomantie (spr.-delni
t=ts), f. zandwaarzeggerij, voorspelling uit zand.
Psapharasis, ook psapherósis en psaphyrósis,
of psatharbsis en psathyr®sis, f. gr. (v. psapharós, psatharós of psath#jrós, murw, los) Med.
bronwording der beenderen; - psathyrótes, f.
murwheid, fijnwrijfbaarheid.
Psatrianen, m. pl. arianische sects uit de
4de eeuw.
Pselaphetlek, pselaphetika, f. (van psélaphán,
aanraken, betasten) leer of kunst om iets door
betasting te onderzoeken en te kennen; - pselaphie, f. betasting, wrijving met de handen.
Psellfsme, n. gr. (van psellídzein, stamelen,
psellós, stamelend) het stamelen, stotteren.
Psephlsma, n. gr. (pséphisma, van psèphidzesthai, met een steentje, pséphos, stemmen)
volksbesluit, bij meerderheid van stemmen
in de volksvergadering genomen; pl. psephismáta ; - psephokrdtisch, adj. door meerderheid
van stemmen regeerende; - psephopaektae, pl.
steenspelers en psephokleptae, pl. steendieven,
goochelaars bij de oude Grieken.
pseudo- of pseud-, gr. (van pseudos, n. leugen,
verdichting, pseudés, onwaar, gelogen enz.)
valsch, onecht, misleidend, bedrieglijk enz., in
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samenstellingen gebruikelijk, b. V. pseud-akóë
of pseud-akàsis, f. gehoormisleiding, gehoor
waarbij de lijder tonen hoort zonder-bedrog,
uitwendige aanleiding; - pseud-msthsis, f. gevoelsmisleiding; - pseudaléus, adj.. verdicht,
schijnbaar, b.v. morbus pseudaleus, eene schijn
ziekte; - pseud-angelie, f. valsche bood-bare
(vgl. h a p t i s c h)-schap;eudf,.
misleiding van het gevoel of den tastzin; pseud-apostèma, n. Med. valsch ettergezwel; pseud-arthrósis, f. valsch, onwaar gewricht;
bij een nietgeheelde beenderbreuk blijvende
beweeglijkheid der gebroken einden tegen elkander; - pseud-ásthma, n. valsche (door een
gezwel veroorzaakte) engborstigheid; - pseudiater, m. (van iátrós, geneesheer, arts) kwak
voorgewend geneesheer; --zalver,sch
pseudo-apostel, m. valsche apostel; - psendoblepsie, f. het valschzien, gezichtsmisleiding;
elk ooggebrek; - pseudo-christen, m. onecht
christen, schijnchristen; - pseudoehrysolfth, of
b o u t e i 11 e-steen, onechte chrysolith, groene o b s i d i a a n (z. aid.); - pseudo-croup, f.
valsche croup, op croup gelijkende hoest- en
ademnood-aanvallen in den nacht; - pseudocyésis, f. onware zwangerschap; - pseudodiptéros, m. (vgl. d i p t e r o s) tempel, waarvan de
cel slechts met ééne zuilenrij is omgeven, terwijl
de tusschenruimte tusschen cel en zuilen twee
rijen liet verwachten; - pseud-odontósis, f.
ziekelijke of valsche tandvorming; - pseudodoxie, f. (van doxa, meening) valsche meening,
dwaalbegrip, dwaalleer; - pseudodoxologie, f.
leer van de dwalingen of valsche meeningen; pseudo-epigrápha of liever pseud-epigrápha, pl.
(van epigrdphein, opschrijven, een opschrift

geven) verkeerd of valsch toegeschreven, d. i.
niet als van den zoodanig genoemden schrijver
afkomstige schriften; - pseudogeusie, (van
geusis, het proeven, smaken) valsche smaak,
smaakmisleiding; - pseudograaf, m. schriftvervalscher; - pseudographie, f. schriftvervalsching; - pseudogräphum, n. valsch, ondergeschoven geschrift; - pseudo-Isidorus, m. de
valsche Isidorus, schrijver van eene pauselijke
verzameling van d e c r e talen (de p s e udo-isidorische decretalen,tusschen
829 en 857 ;vgl. h i s p a n a) onder den naam
van den heiligen I s i d o r u s, aartsbisschop
van Sevilla (gest. 636); - pseudokardiógmus,
m. valsche hart- of maagpijn; - pseudokatabrósis, f. (van katábrósis; het slikken) het zoogenaamde door 't verkeerde keelgat slikken; pseudokleteia, f. (van kléteuein, voor het gerecht
roepen) valsche dagvaarding voor de rechtbank;
valsche getuigen-onderteekening; - pseudokrisis, f. valsche, onvolkomen krisis; - pseudoloog, m. leugenaar; - pseudologie, f. het valschspreken, leugen, onwaarheid; valsche leer; pseudomántis of pseudománt, m. leugenachtig
voorspeller, leugenprofeet; - pseudomartyrie, f.
valsche getuigenis; - pseudo- medicus, m. gr.-lat.
z. v. a. p s e u d i á t e r; - pseudomembraan,
f. gr.-lat. of pseudomèninx, f. gr. valsch vlies,
door 't uitzweeten van strembare lympha ont-
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staande; - pseudomessfas, m. valsche m e ss i a s (z. aid.); - -psendomóla, f. gr.-lat. Med.
valsche of schijnbare moederkoek; - pseudomorphoom, n. gr. (van morphoen, vormen, gedaante geven) valsch of ziekelijk gevormd deel;
- pseudomorphósis, f. ziekelijke vorming; pseud-onymus, m. (v. ónpna = ónoma, naam;
vgl. a n o n i e m) een valschnamige, onder een
valschen naam verborgen persoon; schrijver,
die een verdichten naam aanneemt; - pseudoniem of pseudontmiseh, adj. valschnamig, met
verdichten naam; - pseudonymie of pseudonymiteity f. valschnamigheid, verborgenheid onder
een valschen naam; - pseudopaal, m. onechte
opaal, kattenoog; - pseudo-paradisisch, adj.
valsch paradijsachtig, wordt gebruikt om die
volken aan te duiden, aan wie de natuur alles,
wat zij voor het leven behoeven, ook nu nog
verschaft, ten gevolge waarvan zij echter in
diepe barbaarschheid blijven voortleven; pseudoparasieten, pl. woekerplanten of -dieren
in schijn, zulke, die wel op organische lichamen
leven, maar niet hun voedsel uit deze trekken; pseudoperipneumonie, f. z. v. a. p s e u d op n e u m o n i e; - pseud-opïe of pseudopsie, f.
(vgl. o p s i s) het valschzien, gezichtsmisleiding; - pseudophilosoof, m. valsche, onechte
wijsgeer, zulk een, die de wijsbegeerte tot nadeel
van den godsdienst aanwendt; - pseudophthisis,
f. valsche tering, schijntering; - pseudplonktan,
n. valsch, niet echt p l a n k t o n (z. a.), maar
door den stroom meegevoerde planten en dieren,
die aan den oever thuis hoeren; - pseudoplasma,
n. valsche vorming, ziekelijke vorming; pseudo-pleuritis, f. onecht zijdewee; - pseudopneumonie of pseudopneumonitis, f. schijnbare
longontsteking; - pseudopodiën, f. pl. schijnvoetjes, trilharen, waarmee eencellige (liertjes
zich voortbewegen; - pseudopoliep, f. schijnpoliep; - pseudoprofeet, m. valsche profeet; pseudopsie, z. p seud- o p i e ; - pseudorásis,
f. (van horàsis, het zien) het ingebeelde zien,
gezichtsmisleiding; - pseudoreheocèle, f. schijnbare balbreuk; - pseudo-republiek, f. schijnrepubliek; - pseudorexie, f. (vgl. o r e x i e)
valsche hongerprikkel; - pseud-orizon, m. val
-scheorizn;pudk,m.valschijer
een optisch werktuig, door 't welk men de voor
anders meent te zien, dan zij wezenlijk-werpn
zijn, b. v. holten als hoogten, en omgekeerd; pseudo-smerdis, m. valsche Smerdis, een magiër,
die zich voor- Smerdis, den vermoorden broeder
van den perz. koning Kambyses, uitgaf; pseud-osmie of pseud-osphrasie, f. ingebeelde
reuk, reukmisleiding, gewaarwording van niet
aanwezige riekende dingen; - pseudostóma, n.
valsche beenvorming; - pseudostudiósus, m.
naamstudent; - pseudosyphilis, f. venerisch
gelijkende zweren; - pseudothanátos, m. schijndood; - pseudoth f ron, n. valsche of blinde deur,
achterdeur, geheime deur; - pseudotoxie, f.
eene in de b e 11 a d o n n a ontdekte stof; pseudo-turkoois, m. groen geverfde fossiele
beenderen, tot sieraad aangewend, valsche of
onechte turkoois; - pseud-ydropisie, f. (vgl.
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h y d r o p i s i e) valsche of schijnbare waterzucht; - pseudozbiseb, adj. schijnbaar dierlijk; psendo-zooarlèn, n.pl.op dieren gelijkende planten.
psi, de grieksche letter ?F, p (ps); een dag
-vlinder.
Peiloma, n. gr. (van psilós, é, ón, kaal, psiloen,
kaal maken) kale plek, het kaalzijn; - psilósis,
f. het kaalmaken, verlies van haar, van wenkbrauwen en oogharen, het kaalworden; psil8thron, n. z. V. a. d e p i 1 a t o r i u m; psilbthriseh, adj. ontharend, kaal makend; psilometrie, f. (v. psílos, oneig. naakt, bloot,
zonder gezang) het niet door muziek begeleide
heldendicht (epische poëzie) bij de oude Grieken.
Psimithos, psimythos, m. of psimithlon,
psimythion, n. gr. loodwit.
Psittacisme, n. (v. 't gr. psíttakos, lat. psittacus, hoogd. psittich, papegaai) papegaaigesnap,
vaardigheid in het gebruik van woorden, die
men niet verstaat, onverstandig napraten, leerwijze om door voorpraten kennis aan te brengen; - psittaczni, pl. op den papegaai gelijkende
vogels ; - psiltacinus, a, um, Bot. papegaaigroen, levendig, geelachtig groen.
Psóa, f. gr. lende- en nierstreek; - psoas (scil.
musculus), m. lendespier; - psoas-abces, n. ver
ontsteking-etringdlsp;-oit,f.
van de lendespier.
Psóra, f. gr. (v. psáein, schaven, krassen)
Med. schubbige schurft, ruiderigheid, volgens
H a h n e m a n de onderdrukte schurft, uit
welke de meeste chronische ongesteldheden zouden ontstaan; - psoraléa, f. schurftkruid; - psoriásis, f. het schurftig- of ruidig-worden; schurftachtige melaatschheid; - psorleum of psorikon,
n. pl. psorlka, schurftmiddelen, geneesmiddelen
tegen de schurft; - psbrisch, adj. schurftig,
ruidig; - psoromiásma, n. aanstekingsstof der
schurft, schurftvergift; - psor-opthalmiê, f.
schurftachtige ontsteking der oogleden, oog
pl. woekervormen-schurft;poemiën,.
der visschen.
Psyche, f. gr. (psyché, oorspr. adem, v. psychein, ademen) ziel, geest; ook vlinder, als zinnebeeld van het leven en de onsterfelijkheid der
ziel; Myth. de beminde van Eros, die als een
zeer schoon meisje met vlindervleugels of als
een vlinder wordt voorgesteld; ook: een groote
staande spiegel, die door dames bij het aan
gebruikt wordt; Astr. in 1852 door de-kledn
Gasparis ontdekte asteroïde; - psychisch, adj.
(gr. psychikos, é, ón) den geest, de ziel betreffende of daarin gegrond, b. v. p s y c h i s c h e
z i e k t e n, z. v. a. zielsziekten; - psychagoog,
m. zielbestuurder; zielverkooper; - psychagógisch, adj. (psych-agógós, ón) zielbesturend,
levenbehoudend; - psychagóga, psychagogika,
n. pl. Med. middelen tegen onmacht en schijndood; - psychagogie, f. zielbesturing, levensonderhouding; - psych-entonie, fr. (vgl. e n t oii i e) overmatige geestinspanning; - psychentóniseh, adj. geest-inspannend; - psychidter,
m. (van Iàlrós, arts) zielszieken- of krankzinnigenarts ;. - psychiatrie, f. zielgeneeskunde,
krankzinnlgengeneeskunde ; - psychiatrisch, adj.
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zielgeneeskundig; - psychisme, n. philosophische leer, dat de ziel iets stoffelijks of vloei
ook leer dat zij iets zuiver geestelijks-barsi;
en bovenzinnelijks is; - psychíst, m. aanhanger
van die leerstelsels; - psychognosie, f. kènnis
van de zielekracht, van 't zielsvermogen; psychograaf, f. schrijfinstrument, dat dienst
doet bij spiritistische séances; - psycholoog, m.
zielleeraar, zielkundige, onderzoeker der ziel; psychologie, f. zieleleer, zielkunde, wetenschap
van den aard, de vermogens, de veranderingen
en werkzaamheden der ziel, als de draagster
van het geestelijk leven; - psychologisch, adj.
tot de zielkunde behoorende, zielkundig; - de
pg methode in de Staathuishoudkunde is de
Oostenrijksche school, die de waarde der dingen
beschouwt als een uitvloeisel van de begeerten
der menschen (zie h e d o n i s m e); - psychomachie, f. ziels- of gemoedsstrijd; - psychomántis of psychománt, m. geestenbezweerder, geestenbanner; - psychomantie (spr. t=ts), f.
geestenbezwering, geestenbanning; - psychonomie, f. leer van de wetten der ontwikkeling
van het zieleleven; - psychonosologle, f. leer
van de zielsziekten; - psychopannychie, f. (van
pan-nychios, geheelnachtelijk, eig. den ganschen
nacht durend) zieleslaap; doodslaap tot aan de
opstanding; - psychopannychieten, m. pl. zieleof doodslapers, zij die aan den ziele- of doodslaap gelooven; - psychopathologie, f. leer van
de zielsziekten; - psychophysiek, f. leer van de
betrekkingen tusschen lichaam en ziel; psychopómpos, m. (van pempein, zenden, geleiden) zielengeleider; Myth. bijnaam van
Hermes of Mercurius, die de zielen
der overledenen naar de onderwereld voert;
ook bijnaam van C h a r o n (z. ald.); - psychósis, f. (van psychogin, bezielen) bezieling,
ook zielsziekte.
Psychrologie, f. gr. (van psychrós, a, on,
koud, koel) koude, smakelooze rede, platte taal;
- psychrolusie, f. het koudbaden; - psychrolütron, n. koud bad; - psychrométer, m. eig.
koudemeter; een werktuig om de vochtigheid
der lucht te meten; - psychrometrie, f. koudemeting, meting van de vochtigheid der lucht; psychrophoble, f. vrees voor koud water; psychrophobisch, adj. de koude schuwend,
bang voor koud water; - psychroposie of psychropósis, f. het kouddrinken; - psychrospermasie, f. koudzadigheid, het zoogen. koude
zaad ; - psychrospermaticus, m. iemand, die
koud zaad heeft, een koudzadige ; - psychrospermátisch, adj. door een te koud zaad veroorzaakt; - psychrotër, m. afkoeler, waaier; psychrótisch, adj. (van psychroen, koud maken)
verkoelend, uit koude voortspruitend.
Psydracium, n. gr. (psydrákion, verklw. van
psydrax, van psydrós = pseudés, leugenachtig,
valsch) Med. jeukend waterblaasje of -blaartje,
inz. op den neus en de punt der tong (eig.
leugenblaasje, omdat men geloofde, dat het
ontstond, wanneer iemand gelogen had); psydracla, n. pl. valsche schurft of ruidigheid,
schurftachtige uitslag.
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Psyktër, m. gr. (van psychein, ademen, bla- lfsme, n. gr. (van ptyalidzein, veel spuwen)
zen; afkoelen) verkoeler, koelvat; – psyktíka,
n. pl. Med. verkoelende geneesmiddelen; –
ps f ktisch, adj. verkoelend, koudmakend; –
psyxis, f. verkoeling, afkoeling.
Psyllion, n. gr. of psylilum of psylliekruid, n.
(van psylla, f. vloo, bladvloo) vlooienkruid,
vlooienzaad; – psyllla, n. pl. Med. huidvlekken,
bloedvlekken (om de gelijkenis op de vlooien
-bet).
Psfxis, z. ond. psykter.
Ptarmieum, n., pl. ptarmica, gr. (ptarmika,
van ptaírein, niezen) niesmiddelen, nieskruid; –
ptármisch, adj. niezingverwekkend, ook door
niezen veroorzaakt.
Ptelea, f. gr. (ptelea) iep, olm, olmboom;
driebladerige ptelëa, lederbloem,
struikachtig pronkgewas in N. Amerika.
Pteris, f. gr. (van pterón, veder, wegens zijne
gevederde bladeren) varenkruid, varen; – pteris
aquilina, arendsvaren; – pteri(di) f olius, a, um,
Bot. vleugelbladerig.
Pterodaktflus, m. gr. (v. ptéron, veder, vleugel,
en dáktylos, vinger) z. v. a. o r n i t h o c e p h a1 u s, Z. aid. ; – pteroldisch, adj. vleugelvormig;
– pterama, n. vleugel van een gebouw; ook
z. V. a. p o r t i c u s; – pterophórisch, adj.
vleugeldragend; – pterepus, m., pl. pteropóden,
voetvieugeligen; vliegende hond, eene soort
van groote vleermuizen in 0.-Indië; – pteryx,
f. vleugel; Anat. neusvleugel; – pteryglum, n.
gr. (pterygion, eig. kleine vleugel) Med. nagel
of vleugel op het hoornvlies; – pterygldes of
pterygbdiseh, adj. vleugelvormig; – pterygopalatinisch, adj. tot de vleugelsgewijze uit
verhemelte-steklvanhwigb et
behoorende.
Ptilósis, f. gr. (v. ptilon, donsveder) het ruien
der vogels; het uitvallen der haren; Med. inz.
verlies van wenkbrauwen en oogharen; ook
eeltachtige ontaarding der oogleden (omdat
een gevolg daarvan niet zelden het uitvallen
der oogharen is).
Ptisáne f. gr. (ptisanè, v. ptissein, gerst, enz.
pellen) of t i s a n e, f. fr. gerstewater, gersteank, koeldrank, gezondheidsdrank; verdund
afkooksel of opgietsel.
Ptoehláter, m. gr. (van ptóchós, bedelaar, en
iatros, arts) armendokter; ptochiatrie, f. ar
mengeneeskunde; – ptoehodochium, n. (van
docheion, berg- of bewaarmiddel) armenherberg,
bedelaarsdoelen; – ptochokomlum en ptochotrophéum, n. verplegingshuis voor armen.
Ptolemwus, gr. (Ptolemaios, v. ptólemos =
pólemos, oorlog) mansn.: de krijgshaftige.
Ptomaine, f. giftige lijkalkalolde, lijkengif.
Ptósis, f. gr. (v. piptein, vallen) val; Med.
zakking, b. V. van het bovenste ooglid en van
ingewanden; ook voor uit- of doorzakking,
z. v. a. prolapsus; Gram. z. v. a. casus
(z. aid.).
Ptyalalóga, n. pl. gr. (v. ptyalon, speeksel)
speekselafvoerende middelen, geneesmiddelen,
die de fluimloozing bevorderen; – ptyalíne, n.
Chem. speekselstof, speekselferment; – ptya.

Med. menigvuldig spuwen; speekselvloed (s al i vatie).
Ptysis, f. gr. (van ptyein, spuwen) het spuwen;
— ptysma, U. het uitgespuwde, opgebrachte, opwerping van fluimen; – ptysmagbga, n. pl. geneesmiddelen, die de afscheiding van het speeksel bevorderen; – ptysmatischètiseh, adj. door
onderdrukking van de fluimloozing ontstaan.
Pu, chineesche lengte- of wegmaat, ongeveer
= 1/2 t s j a n g = 1,228 M. ; ook chineesche
vlaktemaat = 2,8 M$ (z. k i n g) en japansche
vlaktemaat (z. t s j o e b o).
Pubes, f. lat. schaamstreek, haar der schaam
manbaarheid; – pubéres, pl. manbare,-deln;
huwbare jonge personen; – puberteit, f. (lat. pubértas) manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrijpheid, mondigheid, rijpe ter voortteling geschikte leeftijd; – pubeseeeren (lat. pubescére),
manbaar worden; – pubescént, adj. (pubescens),
manbaar wordend, rijpend; Bot. met fijn zacht
haar bezet; – pubeseéntie (spr. t=ts), f. nw. lat.
het ontkiemen van het schaam- en baardhaar;
het manbaarworden; bekleeding met zacht haar
of dons.
publicus, a, um, adj. als adv. publics, lat. (afgek. publ.), ook publiek (fr. public, publique),
oorspr. wat het volk, den staat, de gemeente
betreft; openlijk, openbaar, voor aller oog, iedereen, algemeen; algemeen bekend, wereldkundig;
– publica auctoritáte, met openbaar gezag, d. i.
met de toestemming of goedkeuring der overheid, of volgens hoogere bepaling; – publicae concordiae pignus, onderpand der openbare een
(opschrift der medaille tot aandenken-dracht
van de fransche Juli-revolutie); – publf,cum meritórum pretium, openlijk loon der verdienste (rinspreuk der hongaarsche St. Stephanus -orde;
– publics, f. rekenmunt in Napels, ongeveer 21/s
cent nederl. ; – publicum, publiek, n. het algemeen, het gezamenlijke volk; de groote gemeente, inz. leeswereld, schouwburgwereld, grooter
of kleiner getal personen, dat leest, den schouwburg bezoekt enz. ; de menschen; – tot w e 1 z ij n van 't .pub 1 i e k, tot algemeen welzijn;–in 't publiek komen, zichopenlijk vertoonen of laten zien; – een publicum stil.
c o 11 e g i u m), 'openbare voorlezing, vrije voor
i --lezingophsc(ten.mpr
v a t u m, privaat- of bijzondere voorlezing); –
publicaan, m. (lat. publicánus) tollenaar, oudromeinsche tol- of belastingpachter; – publiceeren (lat. publicare), openbaar maken, openlijk
bekend maken, afkondigen, verspreiden, uitgeven, in 't licht geven, algemeen verkrijgbaar
stellen, b. v. boeken, tijdschriften enz.; – publicándum, n. pl. publicánda, iets dat bekend gemaakt moet worden; – ad publicandum, tot naricht; – publicátum, openlijk bekend gemaakt,
afgekondigd; – publicatum of publikaat, n. het
bekend gemaakte; – publieátie (spr. t = ts) (publicatfo), publiceering, f. bekendmaking, openlijke aankondiging, afkondiging, uitgave, ver
V. van een dagblad, een boek; –-schijng,b.
publicatio bondrum, openlijke verbeurdverkla-
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ring (c o n f i s e a t i e) van het vermogen; —
publicist, m. nw. lat. staatsgeleerde, staatsrecht kenner, hij, die over het staatsrecht schrijft,
daarin onderwijs geeft; schrijver over openbare
aangelegenheden, z. v. a. j o u r n a 1 i s t; ook
uitgever (van boeken) ; — publicistiek, publieistlka, f. leer van het staatsrecht, staatswetenschap; — publicistisch, adj. staatsrechtelijk; —
publiciteit, f. openbaarheid, ruchtbaarheid, algemeene bekendheid.
Puce, z. couleur de puce.
Pucelle, f. fr. (spr. pu-séll' ; mid. lat. pucella,
it. pulcella, oud-mid. lat. pulicella, verklw. van
't lat. pullus, jong, jong dier, en dit van puellus,
samengetr. uit puerulus, verklw. van puer, knaap,
kind) maagd; — la pucelle d'Orleans, de maagd
van Orleans (Jeanne d'Arc, die onder Karel VII
de stad 0 r 1 e a n s, welke door de Engelschen
belegerd werd, ontzette); — pucelage, f. (spr.
- pu- s'laazl') maagdom, maagdelijke staat, soort
van kleine porseleinschelp; ook halsband van
chenille met van voren afhangende kwasten.
Pud (spr. poed), n. russ. ongeveer 16 liter;
z. poed.
Pudding, m. eng. eig. in een vorm -beslagen
en gekookte meelspijs; — puddingsteen, m. uit
ronde stukken vuursteen en een kwartsachtig
bindmiddel bestaande steensoort, inz. in Engeland.
Puddle-, puddlingwerk of het puddlingfrissehen, n. (van 't eng. puddle, morsen, omroeren)
in de metaalsmelterijen of smelthutten: roerwerk, wijze, die men het eerst in Engeland toepaste om het ijzer in den vlamoven te f r i s s e h e n, d. i. uit het ruwe ijzer het smeedbare
ijzer, staafijzer, te bereiden; — puddle- of puddlingoven, m. roeroven, vlamoven voor het smelten van ijzer.
Puddy, z. p o e d d y.
Pudénda, pl. lat: (v. pudére, zich schamen)
schaamdeelen, geslachtsdeelen, ; — pudendágra,
f_ lat.-gr. pijn in de schaamdeelen; — pudeur,
f. fr. (lat. pudor) schaamachtigheid, schaamte,
eerbaarheid, kuischheid; — pudica, f. lat. (pudieus, a, um, schaamachtig) schaamachtige, kuische, eerbare; — pudiceeren, zich schamen; —
pudicitia (spr. t = ts), f. of pudiciteit (fr. pudicité)
f. schaamachtigheid, eerbaarheid, kuischheid; —
Pudicitia, f. godin der kuischheid enz.
Pueblo, m. sp. plaats, vlek, dorp.
pueriel, lat. (puerilis, e, v. puer, knaap, kind)
kinderachtig, jongensachtig; — puerilia, n.pl.
kinderachtigheden , kindergrappen, jongensstreken; — puéri puerilia tractant, kinderen doen als
kinderen; — pueriliteit, f. (lat. puerilitas) kinderachtigheid, kinderachtig gedrag; — pueritia, f.
kindsheid, knapenleeftijd; — puéricultuur, f. aan
ook het opkweeken lichamelijk, ver--kwen,
standelijk en zedelijk van kinderen; kinderverzorging.
Puerpéra, f. lat. (v. puer, kind, en parére,
baren) kraamvrouw; — puerperaal- koorts, f.
kraamvrouwenkoorts; — puerperium, n. kraam
-bed,
kinderbed.
Puerta, f. sp. poort.
KRAMERS - ZON DERV_".
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Puérto, m. sp. (= lat. portus, it. porto) haven,
zeehaven; ook enge pas tusschen twee bergen,
inz. in de Pyreneën, z. v. a. p o r t.
Puff, m. eng. (eig. iets opgeblazens, opgezwollens) pochende, kwakzalverachtige aanprijzing,
loftuiting enz. ; op leugenachtige overdrijving
berustende grap.
Pugilàtus, m. pugilaat, n. of pugilàtle (spr.
t=ls), f. (pugilatio, van pugil, vuistvechter, v.
pugnus, vuist) het vuistvechten, vuistkamp; —
pugilist, m. nw. lat. vuistvechter, kampvechter,
worstelaar, bokser; — pugilfstisch, adj. op vuistvechterswijze; — pugilisme, n. vuistkamp, worstelstrijd, bokspartij ; — pugillus, m. lat. eig.
kleine vuist, handvol; Med. vingermaat, zooveel
als men van kruiden, bloemen enz. met duim en
twee vingers grijpt, een greepje; — pugilométer,
m. vuistkrachtmeter.
Pugnaciteit, f. lat. (pugnacitas, v. pugna,
strijdlustig; pugna, f. strijd, gevecht) strijdlust,
strijdzucht.
Puissance, f. fr. (spr. pari-sáns, als ware 't lat.
possentia voor polentia, v. possens voor poten,
v. posse, kunnen) macht, vermogen, heerschappij, gezag; — puissant, adj. (spr. pari-sa i) machtig, veelvermogend; — p u i s s a n t - r ij k,
schatrijk.
Puits, m. fr. (spr. pwí) bron, put; — puits artesiens (spr. —zien), z. artesische putten.
Pul of poul, algemeene benaming der perzische
koperen munten, vroeger perzische en georgische
rekenmunt = 1/10 s j a h i = 1/2 OOG toman en
van verschillende maar geringe waarde (iets
meer dan 1/4 cent).
pulchellus, a, um, pulcher, -chra, thrum, lat.
Bot. sierlijk, schoon, fraai; — pulcherrimus, a,
um, lat. Bot. zeer schoon, zeer fraai.
Pulcherlus, m. en Pulcheria, f. (v. 't lat. pul
schoon) mans- en vr. naam: de schoone-cher,
liefelijke, aanminnige; — pulcherine, f. nw. lat.
schoonheidsmiddel voor de huid.
Pulcinella, m. it. (spr. poeltsjinélla) potsenmaker, hansworst in 't italiaansche blijspel, z.
polichinel, poesj enel.
Puleglum, n. lat. vlooienkruid, z. v. a. p o 1 e i,
z. ald.
Pulgáda, f. sp. (spr. poel—, van pulgar, duim,
van 't lat. pollex) vóor 1852 sp. duim, '/12 voet
(p i é, z. ald.).
Puliahs of poeliahs, z. ond. p a r i a h.
Pulk, m. (russ. polk, poolsch pólek, pulk, misschien verwant met v o 1 k) troep, vendel of
escadron kozakken; ook in 't algemeen z. v. a.
corps, regiment.
Pullariërs, m. pl. lat. (pullarius, v. pullus,
jong hoen) hoenderoppassers bij de oude Romeinen, de verzorgers van de gewijde hoenders,
uit welker eten de wichelaars de toekomst voorspelden; ook die kiekenwichelaars zelve; — pul
t=ts), f. lat.-gr. waarzeggerij door-lomantie(spr.
hoenders.
Pullman(car), f. groote, gemakkelijke spoorwagon, salonrijtuig naar den maker P. (in Amerika).
pulluleeren, lat. (pullulàre, v. pullulus, jonge
64
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tak, spruit) welig groeien, opschieten, sterk ver
t=ts), f. nw.-menigvuld;pàt(sr.
lat. welige ontkieming, sterke vermenigvuldiging.
pulmonaal, adj. nw. lat. of pulmonair, lat.
(pulmonarius, a, um, van pulmo, gehit. pulmónis,
long) de longen betreffende of daartoe behoorende; de longziekte genezende; - pulmonarla, f.
longkruid, eene tuinplant met verschillende
soorten; - pulmonie, f. nw. lat. longtering;
soms ook longontsteking; - pulmiinisch, adj. lat.
(pulmonéus, a, um) de longen betreffende.
Pulpa, f. lat. het vleezige aan dierlijke lichamen, celweefsel b.v. in de tanden; in apotheken:
het vleezige of het merg der wortels en vruchten,
moes; in het dagelijksch leven pulp, f. (fr.
pulpe) voor veevoeder gebruikt, van de beetwortelsuikerfabrieken afkomstig uitgeperst (uitgeloogd) vruchtenvleesch of -moes der beetwortels ; - pulpeus, adj. (lat. pulpósus, a, um) vleezig,
mergachtig; - pulposus, a, um, Bot. brijachtig,
pappig; - pulpositelt, f. nw. lat. vleezigheid,
mergachtigheid.
Pulpét, n. (van 't lat. p u 1 p i t u m, z. aid.)
lessenaar, standaard of knaap met een schuin,
afhellend vlak, om daaraan te lezen, te schrijven, muziek te maken.
pulpeus, z. oud. p u 1 p a.
Pulpitum, n. lat. lessenaar, spreekgestoelte,
kansel (k a t h e d e r); inz. verheven plaats op
het voortooneel (p r o s c e n i u m) der oud-rom.
schouwburgen, waar de sprekende personen
stonden.
Pulque, m. sp. (spr. poelke) algemeene drank
in Mexico, uit het gegiste sap der a g a v e
(Agave mexicana); afgetrokken zijnde wordt
dit sap een bedwelmende drank, m e x i c a 1
geheeten; - pulquería, f. winkel, waar die drank
verkocht wordt.
pulsate et aperiètur vobis, lat. klopt en u zal
opengedaan worden.
pulsus, m. lat. (van pellëre, stooten, slaan)
slag, aderslag; slagader (a r t e r i e), wegens
de kloppende beweging, p o 1 s; - pulsimantïe,
(spr. t = ts), f. lat.-gr. waarzeggerij uit den pols
polsmeter, werktuig om de-slag;puiméter,.
snelheid van den polsslag te bepalen; - pí lsie, f.
(later lat. pulsio) slingering; stoot, slag; - pul
(lat. pulsdre), slaan, kloppen; - pulseeren--sern
de gelijkstroom, m. El. stroom, die wel van
kracht, maar niet van richting verandert; pfilsans, m. eig. de kloppende; de naaste tot het
vervullen eener opengevallen pastorie in de
T. kath. kerk; pl. pulsánten, aankloppers, zij, die
in een klooster wenschen opgenomen te worden of eene openstaande pastorie te vervullen;
ook wel op sommige plaatsen klokluiders, die bij
de stadskerken zijn aangesteld; - pulsatief, adj.
kloppend; - pulsatieve pijn of bew e g i n g, Med. pijnlijke klopping van ontstoken gezwellen; - pulsatile, f. nw. lat. keukenschel, bijtwortel, windkruid, een langlevend
peulgewas; - pulsatie (spr. t=ts), f. lat. (pulsatio)
het slaan, kloppen, inz.kvan het hart, polsslag;
het periodiek zwellen en samentrekken van den
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straal van uitstroomend water; - pulsafto
auriurn, f. Med. oorkloppen; - p. capitis,'t hoofd
kloppen der slapen; - pulsator,-klopen,iz.ht
m. samenstel van zuiverbakken van diamanterts, waarin diamantsteentjes blijven vasthangen; - pulsometer, m. of pulsometerpomp, f.
door den Amerikaan W. Hall uitgevonden waterpompwerk, met stootsgewijzen (op den pols
gelijkenden) stoomdruk zonder aanwending van
een zuiger.
Pultiphaag, m. lat. gr. (putliph, v. 't lat.
puls, meelbrij, en 't gr. phá gein, eten) brijeter,
papeter.
Pulver, n. lat. pulvis, m. (gerit. pulvériis) elke,
op stof gelijkende, fijn gewreven zelfstandigheid, inz. als geneesmiddel, p o e d e r, stof; pl.
pulvéres, poeders; - pulvéres composita, samen
gemengde poeders ; - pulvis aërophorus,-gestld,
bruispoeder; - pulvis Algarothi, Chem. spiesglanspoeder (naar den uitvinder genoemd); p. anglicus, eng. poeder tot schoonmaking van
metalen voorwerpen; - p. antimoniàlis, spiesglanspoeder; - p. Charthusianórum, z. v. a.
karthuizerpoeder, z. aid.; -p. chrysoceraunius, z. v. a. aurum f ulminans; - p. denti f ricius, tandpoeder; - p. Doven, Doveripoeders, hoestpoeders; - p. f ulminans, slag- of knalpoeder; - p. glandium quercus tostarum, eikelkoffie; - p. insecticidus, insectendoodend poeder; - p. grossus, grof poeder; - p. laxans, afvoerend poeder (van Seidlitz); - p. stomachicus,
maagpoeder; - p. subtilissimus, allerfijnst poe
- p. tempérans, neerslaand, bedarend poe--der;
der; - p. torme•tarius, buskruit; - pulveraticum,
n. (van pulvis, f. veld, kampplaats; oneig. arbeid, moeite) Jur. arbeidsloon, inz. het loon der
landmeters ; - pulverine, f. klaringspoeder van
Appert; - pulveriseeren (spr. s=z), nw. lat. tot
poeder maken, in stof veranderen; - pulveris tie
(spr. -za -tsie), poedermaking, het veranderen
eener stof in poeder; - pulverisator, m. stofverspreider, bestuiver; - pulverülentus, a, uw, lat.
Bot. stoffig, bepoederd.
Pulvinus, m. lat. kussen, bolster; Bot. kleine
verhevenheid, uitstekend deel; - pulvillus, m.
lat. (verklw. v. pulvinus, kussen) Med. verbandkussen, groote ronde plukselwiek, plukselkoek;
- pulvillum, n. nw. lat. mestbed; - pulvinarlum,
n. met geneesmiddelen gevuld zakje of doosje;
ook bij de Ouden kussen of bed, waarop de
beelden der goden bij de offermaaltijden rondom
eene tafel vol kostelijke gerechten geplaatst werden; - pulvinifórm, adj. Bot. kussenvormig.
pulvis enz., z. p u 1 v e r.
Pulwáne, m. hgd. (wellicht verbasterd uit
poolsch polowanie, jacht ?) opgezette berkhaan
ten gebruike bij de jacht op berkhoenders.
Puma of Poema, m. peruaansch, ook p a g i en
k u g u a r geheeten, roofdier uit de familie der
katten in Amerika, dat vele dieren doodt en hun
bloed drinkt; amer. leeuw.
pumex, m. lat. (gehit. pumicis) puimsteen;
- pumiceeren, (lat. pumicári) met puimsteen af
wrijven, schuren.
pumilus, lat. Bot. klein, dwergachtig.
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Pun, n. eng. woordspeling; ook japansch gewicht, z. meh.
Punaise, f. fr. (spr. punèz') weegluis; ook:
kleine koperen stift met fijne punt en zeer grooten platten kop, drukspijkertje.
Punamu-steen, bijlsteen, niersteen, van de
talkgroep in Nieuw-Zeeland gevonden.
Punch, 1) f. eng. (spr. puntsj) bekende drank,
p o n s (uit het hindostansch pantsj, sankr.
pantsja, vijf, omdat deze drank 5 bestanddeelen
telt: suiker, arak, thee, water en citroen); –
punch-bowl, m. (spr. –bool), punchkom, ponsbeker, ponsschaal; – punch-essence, f. (spr.
essalis') of punch-extract, n. geest van punch,
punchuittreksel, de bestanddeelen van punch of
pons zonder water; – 2) m. hansworst of p o 1 i e h i n e 1 in het eng. poppenspel (eene afk. v.
punchinello, van 't it. pulcinella, z. ald.); zijne
vrouw heet J u d y, d. i. J u d i t h; ook naam
van een boertig en spottend eng. tijdschrift.
Puncheon, n. eng. (spr. puntsjen; fr. poincon,
z. ald.) vochtmaat = 381,661 L. (vgl. t u n).
Punctum, n., pl. p u n c t a, lat. (van pungére,
steken) of afgek. punet., eig. steek; oneig. stip,
tittel, p u n t, inz. sluitteeken van een geëindigden zin, ook afkortingsteeken bij een afgebroken
woord (vandaar p u n c t u m! als uitroep : klaar,
't is uit!); Geom. grens, begin en einde eener
lijn; ook bepaald deel, afdeeling van een geschrift; onderwerp van de rede of het gesprek,
omstandigheid, zaak; betrekking; op het p u n t
zijn enz. ; vgl. p o i n t; – puntdiertjes, z. ond.
m o n a s ; – puncta diaereséos, pl. lat. gr. deel- of
scheipunten boven klinkletters, trema, b. v.
poëet, Phaëton enz. ; – punctum litis, lat. voor
strijd, inz. den rechts -werpvandtis,
– p. saliens, n. springpunt, broeipunt,-strijd;
tred in het ei door vogelen; oneig. hoofdpunt,
waarop alles aankomt; – in puneto, of enkel
puncto, ten opzichte, betreffende; – puncto
adulterii, wegens echtbreuk; – p. debiti, ten opzichte der schuld; – p. f urti et vitae vagae, wegens
diefstal en omzwervende levenswijze; – p. homicidii, wegens moord of doodslag; – p. sexti,
(scil. mandati, gebods) ook wel puncto puncti,
met betrekking tot het 6de gebod of tegen het
Ede gebod; – p. stupri, wegens verkrachting; –
puncticula, n. pl. nw. lat. puntjes; Med. z. v. a.
p e t e c h i ë n; – punctie (spr. t=s) of punetuur,
f. (lat. punctio, punclüra) steek; gat of lek in een
luchtband; pl. puncturen, Med. opening door
middel van een prik of steek, of doorboring van
een lijdend deel; bij boekdrukkers : twee op de
cylinder der pers aangeschroefde punten om het
te bedrukken blad vast te houden en den schoonen weerdruk juist tegenover elkander te brengen,
ook de daardoor in het blad geprikte gaatjes,
p u n e t u u r g a a t j e s, stiftgaatjes; – puneteeren, punteeren, nw. lat., vgl. p o i n t e e r e n,
met punten en teekens (vooral in het hebreeuwsche schrift) beteekenen, bestippen, stippelen;
de voorloopige voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen; Kmt. zijne betalingen uit
-steln;–pucrk,tensiprkenkunst; waarzegkunst uit stippen of punten;
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bij graveurs: gepuncteerde manier,
gestippelde wijze, gestippeld; Muz. g e p u n ct e e r d e n o t e n, gestipte noten, zulke, die
door achterplaatsing van een stip de helft langer
worden; – punctitie (spr. tie=isie), f. eerste
ontwerp, plan, verdrag of overeenkomst; ook
stippelkunst, eene soort van waarzeggerij door
punten; – punctatus, a, um, lat. Bot. gestippeld; – punctátor, m. joodsche geleerde, die in
hebreeuwsche geschriften (bijbel, talmud) de
leesteekens (klinkers, keri's) geplaatst heeft; –
punctuAtie (spr. tie = tsie), f. punt- of teekenzetting, zinscheiding door het plaatsen der zin- en
scheiteekens; – punctueel, adj. (fr. ponctuel)
puntelijk, stipt, zeer nauwkeurig, streng; –
punctualíst, m. zeer stipt, nauwkeurig mensch;
– punctualiteit, f. stiptheid, nauwkeurigheid, gestrengheid in het handhaven der orde, groote
oplettendheid.
Pundiet, ook Pandiet, m. ind. titel van een
schriftgeleerde in Britsch- Indië, z. v. a. bij ons
d o c to r; inz. naam voor inboorlingen, die door
de Engelschen tot g e o d u t e n worden opgeleid om daarna in Tibet e. a. voor de Europeanen niet toegankelijke landen opmetingen
te doen. Hun namen worden geheim gehouden.
Punedar, m. turk. sjaal om het hoofd.
Lung, n. eng. in Amerika slede met een
paard bespannen.
Pungal, m. indisch feest, dat ter eere van de
zon in Januari wordt gevierd (de naam beteekent eig. r ij s t e n b r ij, en wordt aan dit
feest gegeven, omdat men deze spijs dan aan de
zon ten offer brengt).
pungent, adj. lat. (pungens, van pungére, steken) stekend, scherp, bijtend.
punicae f olies, a, um, lat. Bot. granaatboombladerig.
punisch, adj. lat. (punicus, a, um) de Puniërs
of Pheeniciërs en inz. de Karthagers betreffende,
van hen afkomstig, hun eigen of toebehoorende;
valsch, trouweloos, verraderlijk, woordbreukig
(omdat de Karthagers, naar de beschuldiging
van hunne vijanden, de Romeinen, zich gedurig
aan verraad en woordschennis schuldig maakten), vandaar p u n i s c h e trouw, z. fides
punica; – punisch (eleodorisch) was,
schilderwas, waszeep tot schilderen, door de
Pheeniciërs uitgevonden en tot ingebrand wasschilderwerk gebruikt, z. e n k a u s t i e k.
punissable, adj. fr. (v. punir, straffen) strafbaar; – punitie (spr. t = s), f. lat. (punitio, van
punire, straffen) bestraffing.
Punka(h), zie p o n g k a.
Punn, m. oostind. munt in Bengalen = x/80
comp. ropij = 1 1/ 1 , cent.
Punsch, z. p u n c h.
Punt enz., z. point, punc turn en punta
punta, f. it. (spr. poenta = fr. pointe, van
't lat. pungére, steken) p u n t, spits; – punta
d'arco of p. dell'arco, Muz. punt van den strijkstok; – puntéllo, n. stut aan bouw- of beeldwerk
tot bevestiging en verbinding van vrijstaande
deelen.
punteeren enz., z. ond. p u n c t u m.
.
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Punto, m. sp. punt of streep, vroeger de
kleinste spaansche lengtemaat = 1/1$ linea =
1,/144 pulgada (z. p ié).
Pupil, m. en pupille, f. lat. (pupillus en pupilla,
eig. verklw. van pupas, knaap, pupa, meisje,
pop) voedsterling, pleegzoon en pleegdochter,
onmondige wees onder het toezicht van een
voogd; - pupil, f. (lat. pupilla of pup'la,
eig. klein meisje, of in 't alg. kindje, menschje,
zoo geheeten wegens het spiegelbeeld van den
beschouwer in het oog van een ander) Anat. gezichtsopening, oogappel; - pupilvorming, de
vorming van een nieuwen oogappel, wanneer de
natuurlijke voor het licht ontoegankelijk is geworden; - pupillair, adj. (lat. pupillaris, e) weeZen of onmondigen betreffende ; ook tot den
oogappel behoorende; - pupillariteit, f. nw. lat.
minderjarigheid.
Pupinsysteem, n. methode, door . Pupin gevonden, van oceaantelephonie ; - pupinrol, 1. inductierol, door Pupin uitgevonden, welker inschakeling bij de telephone in hooge mate van
nut is.
Puppis, f. lat. achtersteven, spiegel van een
schip; - in prora et puppi, voor en achter, overal.
Puránas, pl. (sanskr. sing. purdna, n., als adj.
tot de oudheid behoorende, van poerá, oudtijds)
soort mythologische geschriften der Indiërs,
die tegelijk historische s a g e n bevatten.
purchase, eng. (spr. p(rtsjees) koopen.
pure, pure pule, z. ond. p u u r.
Purée, f. fr. (v. purer, afschuimen, v. pur,
zuiver) Kookk. moes of brij van door een zeef
gewreven aardappelen of erwten en andere peulvruchten; - purée de pommes, fijngewreven aardappelmoes; ook = j a u n e i n d i e n (spr.

zjoon endiéé), n. kameelpis, een uit Indië en

China komende gele verfstof, die volgens som
uit buffelpis of kameelgal gewonnen-migen
wordt, volgens anderen het met talkaarde ingedikte sap eener onbekende plant is.
purgeeren, lat. (purgáre, v. purus, rein,
schoon) reinigen, schoon, zuiver maken; inz.
het lichaam, den buik of de ingewanden reinigen, afvoeren (1 a x e e r e n); Jur. zich van eene
beschuldiging zuiveren of bevrijden; zich recht
zich willen schoonwasschen; zijde ter-vardigen,
opneming van verf toebereiden; - p u r g e e rV 1 a s, vlassoort in Zuid-Europa; - p u r g e e rk e r s, soort van kruisdoorn, ook eene haag
(grana tiglii), de-kers;pugol
zaadkorrels van een oostindischen boom; purgeerkruid of purgeerwinde,
soort van winde in Syrië (al de genoemde producten tot purgeermiddelen, d. i. middelen tot buikzuivering) ;- p u r g e e r n o o t,
braaknoot, de vrucht van een amerikaanschen
boom; - purgeerpruim, z. myrobalanus; - purgeerzout, bitterzout; purgantía, (spr. t = ts) n. pl. Med. buikzuiverende
of afvoerende middelen; - pí rgans, f. raw. lat.
afvoerend, buikzuiverend middel, ook purgatief
en purgeermiddel, n.; - purgatie (spr.
t = ts), f. (lat. purgatio) buikzuiverend middel;
gerechtelijke rechtvaardiging, zuivering, ver-
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ontschuldiging, verantwoording; - purgatïo alvi,
Med. buikzuivering; - p. contumatiae, verontschuldiging voor den rechter wegens ongehoorzaam wegblijven; - p. menstrua, maandelijksche
zuivering of reiniging; - p. morae, opheffing
der nadeelige gevolgen van een met het recht
strijdig verzuim; - purgatorlum, n. z. v. a. juraméntum purgatorium, z. ald. ; ook zuiveringsmiddel; bij de R. Kath. vagevuur.
purificeeren, lat. (purl f icáre, van purus, a, urn,
rein,. zuiver, z. p u u r) of fr. purifiëeren (purifier),
zuiveren, reinigen, schoonmaken, louteren; purificátie (spr. t=ts), f. reiniging, zuivering; puri f icatio Mariae, het feest (2 Febr.) der reiniging van Maria, haar tempelgang na hare bevalling; - purificatie-eed, zuiveringseed; - purificatorlum, n. nw. lat. handdoek der
r. kath. priesters tot kerkelijk gebruik, kelkdoekje; - purisme, n. taalzuivering, het zuiveren
der taal van onnoodige vreemde of verkeerd gevormde woorden; overdreven ijver tot taalzuivering zooals die Hooft wordt ten laste gelegd;
taalvitterij ; - purist, m. taalzuiveraar, taalzifter,
taal- of woordenvitter (in tegenst. met i m p u r i s t, taalbevlekker, taalverbasteraar) ; - puristerij, f. overdreven zucht voor taalzuiverheid;
- puriteit, f. lat. (puritas) zuiverheid, reinheid;
zuiverheid van zeden, kuischheid, onschuld; Puriteinen, m. pl. nw. lat. reingeloovigen, z.
Presbyterianen; - puritanisme, n. puriteinendom, leer der reingeloovigen.
Pàrim of purimfeest, n. hebr. (van poer, lat.,
een perz. woord; vgl. het perz. páráh, stuk, deel,
en bahrah, deel, aandeel, lot, noodlot) eig. feest
der loten, dat de Joden in Maart (den 14den en
15den Adar) tot aandenken van den hun door
Haman toegedachten ondergang vieren; zie het
boek Esther, hoofdstuk III, 1 en IX, 24..
Purisme, purist, Puriteinen enz., z. ond. p ur i f i c e e r e n; - puros, m. pl. sp. eig. de reinen;
volbloed-koningsgezinden (royalisten), eene politieke partij in Spanje.
Purkin je-verschjjnsel, n. wet dat bij de werking van het licht op het oog de helften of
vierde-deelera van gelijke hoeveelheden niet gelijk zijn; twee schijnbaar gelijk heldere lichten
blijven na gelijke versterking of verzwakking
niet gelijk. Rood licht neemt sneller af of toe
dan groen licht.
Purper, n. (lat. purpura, van het gr. porphyra,
f. eig. purperslak) purperkleur, kostbaarste
hoogroode kleur, in de oudheid uit het vocht
der purperslak bereid; purper of purperkleurig
gewaad, purperkleed,' purpermantel, inz. der
kardinalen, oneig. schoonheid, glans, vorstenpracht, kostbaarheid enz. ; - purpura, f. Med.
purperkoorts, scharlakenkoorts, roodvonk;
purpurascens, lat. Bot. purperachtig; - purpuráten, m. pl. (lat. purpurátus, in het purper
gekleed) in het purper gekleede kardinalen;
ook Chem. purperzure zouten; - purpuréus, aum, lat. Bot. purperkleurig, donkerrood; - purpuríne, f. raw. lat. Chem. kraprood, meekraprood; - purpurino (spr. poerpoe-), of porporino,
m. it. een door koperrood bruin geverfde, on-
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doorzichtige glasvloed; – purpuriet, m. nw. lat.
versteende purpersiak; – purperkorrels, z.
k e r m e s; – purperzuur (purpuricum acidum),
dierlijk zuur, uit de urine voortgebracht.
pur-sang, fr. (spr. puursán) volbloed, van
echt ras, inz. van paarden.
purulént, adj. lat. (purulentus, a, um, van
pus, genit. puris, etter) etterend; – purulénta,
n. pl. Med. ettermakende of -voortbrengende
middelen; – puruléntie (spr. 1= ts), f. (later lat.
purulentia) ettering, het etteren; – purulescéntie
(spr. t = ts), f. nw. lat. verettering.
gurus, z. puur.
Pus, n. lat. (gen. puris) etter.
Pusehtu, n. z. p o e s c h t o e.
Puseyfsme, n. leer eener godsdienstsecte (gesticht in 1833 te Oxford door professor P u s e y,
spr. pjoezi), die door aanneming van de kerkelijke traditiën, door wederinvoering van vasten,
kerkboete, mis enz. er naar streeft om de anglicaansche of bisschoppelijke Kerk het katholicisme naderbij te brengen en het rationalistische
protestantisme te bestrijden; nu gewoonlijk
ritualisme geheeten; – Puseyiet of Puseyfst, m.
aanhanger van die leer en godsdienstpartij ; ook
T r a c t a r i a a n (eng. Tractarian, omdat deze.
leer het eerst in de sedert 1833 uitgegeven tijd
(Tracts for the times) tevoorschijn trad).-tracen
Pushball, (spr. poesjbol) n. eng. spel, waarbij
een zeer groote bal moet worden voortgeduwd.
pusillaniem, adj. lat. (pusillanimis, van pusUlus, klein, en animus, geest, gemoed) kleinmoedig, versaagd, bloode, bevreesd, laf; – pusillanimiteit, f. (later lat. pusillanimilas) klein
-moedigh,
versaagdheid, lafhartigheid.
pustuleus, adj . (lat. pustulósus, a, um, van
pustula, puist) puistig, puisterig, vol uitslag.
Puszta, f., pl. Puszten (spr. u = oe), hong.
woeste, maar grasrijke steppen in Hongarije,
met afzonderlijk liggende boerenwoningen of
plaatsen, inz. als weiden voor 't vee gebruikt.
Put, z. poet.
Putàna, z. p u t t a n a.
Putdtie, (spr. tie=tsie) f. later lat. (putatio,
van puidre, meenep, gelooven) meening, het daar
voorhouden; – putatief, adj. (later lat. putativus,
a, um) vermeend, ingebeeld, daarvoor geacht of
gehouden, vermoedelijk; – p u t a t i e f h u w e 1 ij k, een huwelijk, dat door een der partijen
wordt aangegaan zonder kennis te dragen van
een werkelijk bestaand beletsel.
Putoor, zie p i t o o r.
Putrèdo, f. lat. (van puler, putris, putre, rot,
verrot) verrotting; – putreficeeren (van 't lat.
putre f acére), tot verrotting brengen, ontbinden,
doen vergaan; – putrefáctie (spr. tie=sie), f. nw.
lat. verrotting, bederving, ontbinding, het vergaan; – putresceeren, lat. (putrescére) verrotten,
rotten, tot verrotting overgaan, bederven, ver
tie=tsie), f. nw. lat.-dufen;–ptrscéi(.
het verrotten, bederven; – putrescfbel, adj. verrotbaar, aan de verrotting onderworpen; – putrfde, adj. fr. (lat. putridus, a, um) rot, verrot, bedorven; tot verrotting geneigd; – putriditeit, f.
nw. lat. verrottingstoestand, rotheid.
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Puts, dui. P f utze f. scheepsemmer; ook weinig
aesthetisch verlengstuk (verbastering van fr .
poche, zak ?) aan de mansbroeken in vroeger tijd
en o. a. te zien op Lucas v. Leiden's Banierdrager. Zie ook p r i a p u s.
Putsch, m. in Zwitserland: volksoploop, opstand.
Puttána of putàna, f. it. (van putta, meisje)
hoer, veile deern; – putto, m., pl. putti, kleine
knaap, jongen; in de beeldende kunst: naakte,
dikwijls gevleugelde kindergestalten, engeltjes
enz.
Puttings, f. pl. of puttingwant, n. Mar. touwen,
die, aan de p u t t i n g-ij z e r s vastgemaakt,
van onder den mast schuin afdalen, en door
't onderwant gaande, aan den mast bevestigd
zijn, en tot vastzetting van het stengewant
dienen.
Putty, puttee, f. eng. soort slobkous van waterdichte stof, die stijf om 't been gewonden
wordt en daarna vastgegespt.
puur, adj . (lat. pürus, a, um, en als adv. pure)
rein, zuiver, onvermengd, onvervalscht, klaar,
helder, schoon; onvoorwaardelijk, zonder beperking, b.v. een wissel pure accepteeren; bloot,
enkel, louter, niets dan enz. ; – pürus putus,
niets dan een kenner van zijn vak, die van andere dingen niets verstaat; – pure pule, louter,
slechts, enkel en alleen.
Puzzle, eng. n. raadsel, raadselspelletje.
Puzzolána of pozzolána, f. it., pozzolaan-aarde,
vulkanische tufsteen of tras, eene vulkanische
aardsoort, waaruit een mortel bereid wordt, en
die inz. bij Pozzuoli of Puzzuolo in
Italië veel voorkomt.
Pywmie, f. (v. gr. pion, etter, en haima, bloed)
Med. etterbloed, een soort van bloedbederf; –
pywmisch, adj. daarop betrekkelijk, daarmede
behept; – pyekchysis, f. gr. Med. etteruitstorting; – pyemésis, f. het etterbraken of etterspuwen; – pyésis, f. (van pyein, etteren) ettering.
Pyanepsión, m. herfstmaand der Atheners,
waarin de p y a n e p s i a, het boonenfeest,
ter eere van Apollo en Artemis gevierd werden.
Pyelitis, f. (gr. puélos, bekken) ontsteking van
het nierbekken.
Pyeniet, m. stangsteen, een soort van topaas.
Pygmaeén, m. pl. gr. (sing. Pygmaios, d. i.
als 't ware ventje als eene vuist, v. pygmë,
vuist) Myth. fabelachtige dwergmenschen; zeer
kleine, nietige menschen; – pygmè, f. gr. lengtemaat (van den elleboog tot aan de gesloten
vuist); – pygmwlsch, adj. dwergachtig, zeer
klein, nietig, onbeduidend; – pygmaeus, a, urn,
lat. Bot. dwergachtig.
Pygmalion, m. gr. fabelachtig koning van
Cyprus, een bekwaam beeldhouwer,
die, daar hij geen meisje naar zijn zin kon vinden,
zich zelf er een uit elpenbeen vervaardigde,
en nu zoodanig op dit meesterstuk verliefde,
dat hij V e n u s smeekte, dit levenlooze beeld
te bezielen. De godin verhoorde zijn gebed, en
dit bekoorlijk wezen werd zijne gade.
Pyjama, f. licht en ruim nachttoilet, bestaande
uit broek en jasje.
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Pykniet, m. gr. (van pyknós, ë, ón, dicht,
stevig) stangsteen, eene soort van topaas; —
pyknometer, m. toestel om de dikte van papier
te meten; ook toestel ter bepaling van het
soortelijk gewicht van vaste stoffen;'— pyknoskoop, m. een door Z e m e c k uitgevonden
werktuig ter bepaling der soortgelijke zwaarte
van poedervormige lichamen; — pyknostylos,
adj. dichtzuilig; — pyknostylon, n. Arch. dicht
bouwwerk, waarin de zuilen anderhalve-zuilg
zuildikte van elkander staan; — pyknósis, f. (van
pyknoen, verdichten) verdichting, verdikking; —
pyknotika, n. pl. Med. verdikkende geneesmiddelen; — pyknótisch, adj. verdikkend; — pyknotroop, m. soort van serpentijn.
Pyládes, gr. mansn.: trouwe vriend en onaf
gezel van O r e s t e s (z. ald.),-scheidljk
voor wien hij in den dood wilde gaan; vandaar
een trouwe, zich opofferende vriend.
PyIÓn, m. gr. (van pale, deur) deur, poort, ingang; deur- of voorzijde, gevel; inz. hoog, bijna
torenachtig gebouw aan den ingang van egyptische paleizen en tempels; — pyloklástrum, m.
werktuig om poorten te doen openspringen; —
pylórus, m. (pyl-órós, eig. deurwachter) portier,
rechtereinde van de maag, waar zij in den
twaalfvingerigen darm overgaat, benedenste
maagmond; — pylórisch, adj. tot den portier behoorende; — pylorieten, m. pl. tweeschalige
schelpdieren, waarvan de schalen niet juist op
elkander passen.
Pyocarcinoma, n. (v. pon, etter) Med. etter
gr. Med. etterbreuk; —-kaner;—pyocél,f.
pyocenósis, f. etterontlasting; — pyochesie, f.
etterbuikloop, etterafgang; — pyoeo Iie, f. etterbuik, verzameling van etter in de buikholte; —
pyoetstis, f. etterzak; — pyoèmésis, f. braking
van etter; — pyogens
ési of pyogenle, f. ettervorming; — pyogénisch, adj. etterverwekkend,
ettermakend; — pyohwmie, f. etterigheid van
het bloed; — pyométra, f. verzameling van etter
in de baarmoeder; — pyophthalmie, f. etterige
oogontsteking; — pyophtálmus, m. etteroog; —
pyoplanie, f. etterverdoling of -verzakking; —
pyopoèsis, f. z. v. a. p y o g e n e s i s;— pyoptysis, f. looting van etterfluimen; — pyorrhagie, f.
sterke etterafscheiding uit eene zweer; — pyorrhoea, f. etterafvloeiing; — pyásis, f. ettering, ver
-etring;—pyohóax,m.
etterborst.
Pyr, gr. (pyr, vuur) n. eenheid van licht,
bougie décimale, 1/20 der lichteenheid van
Violle (1879), ongeveer gelijk aan de H e f n e rkaars, z. a.
Pyráme, m. fr. kleine soort van kortharige
bologneezer hondjes.
Pyramide, f. (gr. pyrámis, van 't egypt. piromi) egyptische spitszuil, zonnezuil, straalzuil,
groote, overoude steenera gevaarten, welker vier
opwaartsgaande zijvlakken zich in eene s p i t s
vereenigen, pronknaald, grafnaald, tijdnaald;
Math. spitszuil, een lichaam, dat door een recht
grondvlak begrensd en door driehoekige-lijng
zijvlakken ingesloten is; — pyramidaal, adj.
(pyramidális) spitszuilig, spitstoeloopend, als
Bene pyramide; — pyramidaal-dodekaéder, z.
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ond. d o d e c a d i e k; — pyramidaalgetallen,
pl. de sommen der op elkander volgende polygonaalgetallen, b.v. 1, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 6
= 10, 1 + 3 + 6 + 10 = 20 enz. ; — pyramidion, d. i. eig. kleine pyramide; Arch. de pyramidevormige spits eener obelisk; — zich pyramideeren, den vorm van een pyramide hebben,
spits toeloopen.
Pyramus en Thisbe, gr. een paar minnenden
te Babylon, wier teedere liefde, zoo min door de
ouders als door het lot begunstigd, een ongeluk
-kig
einde nam.
Pyrargyriet, n. (van gr. pyr, vuur, en árgyros,
zilver) antimoniumzilverblende.
Pyraulíek, pyraulika, f. gr. (van pyr, vuur, en
aalos, buis) vuurbewegingsleer, leer van de beweging of doorvloeiing van het vuur.
Pyraxe, zie p y r o gallol.
Pyrena iet, m. variatie van den granaat, in
de P y r e n e ë n; — pyrenaeïcus, a, urn, lat.
Bot. van de Pyreneën.
Pyretèrium, n. gr. (van ppr, vuur) vuurhaard,
dat gedeelte van een chemischen oven, dat het
vuur bevat; — pyréthrum, n. (gr. pyrethron) bertram (welker naam uit pyrethrum ontstaan is),
bertramkruid, kwijiwortel; — pyrethrine, f. een
eigen stof van den bertramwortel; — pyretine, f.
brandhars, eene uit de lampolie afgezonderde,
op een plantenhars gelijkende stof.
Pyretika, n. pl. gr. (van pyrétós, koortshitte,
koorts, van ppr, vuur) Med. koortsverdrijvende
middelen; — pyrétisch, adj. koortsachtig; koorts
lichte koorts; — pyre--verdijn;—pytlo,.
togenie of pyretogenesie, f. ontstaan en outwikkeling der koorts; — pyretographie, f. koorts
koortskenner,-beschrijvng;—pytol,m.
beoefenaar der koortsleer; — pyretologie, f.
koortsleer; — pyretológiseh, adj. de koortsleer
betreffende; — pyrezïe, f. (gr. pyrexis, v. pyréssein, de koorts hebben- of krijgen) koortsaanval,
koorts krijgen.
Pyrgos, m., pl. pyrgoi, gr. toren, inz. vestingtoren, een torenachtig gebouw; ook op raderen
beweegbaar belegeringswerktuig; — pyrgootn, n.
op augiet gelijkend mineraal .
Pyrheliometer, m. gr. (v. par, vuur, hekos,
zon, en metron, maat) zonnewarmtemeter.
Pyria, f. gr. (van ppr, vuur) Med. droog zweetbad, zand- of stoombad; warme omslag; — pyridine, f. onaangenaam riekende vloeistof, voorkomende in steenkolenteer en de dierlijke olie
van Dippels; — pyriphlegetón, z. v. a. p h 1 eg e t h o n, z. ald. ; — pyrisch, adj. vurig; — pyriet, n. (gr. pyrites) eig. vuursteen; zwavelkies,
kattengoud; — pyrieten of pyritoiden, m. pl. kiezelstukken in schelpkalk, ijzerkies, een verbinding van zwavel met ijzer, krijt, zand; — pyritologie, f. beschrijving der kiezelsoorten; — pyritueus, adj. kiezelachtig; — pyrobal ist, m. (van
bállein, werpen) vuurwerker; — pyroballistiek,
pyroballistika of pyrobeliek, pyrobolika, f. vuur werp- en vuurwerkerskunst; — pyrobologie, f.
vuurwerkerskunst; — pyrodmalith, z. v. a. p yr o s m a 1 i t h (z. ald.); — pyrodynamika, f.
leer van de krachten van het vuur; — pyro.
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elektriciteit, f. door vuur en warmte ontwik- lichtwormen, lichtende zeedieren met een kraakkelde elektriciteit, inz. in kristallen (toermalijn); beenachtig, bijna doorzichtig lichaam; - pyro- pyro-elektrisch, adj. door warmte elektrisch sophie, f. vuurwijsheid, iron. voor scheikunde; geworden; - pyrogallol of pyrogalluszuur, n. door pyrostatlka, f. leer van het evenwicht van het
sublimatie uit goed gedroogd galnoten-extract vuur; - pyrotechniek, pyrotechnika of pyroals witte, bladerige, reukelooze massa verkregen, technie, f. vuurwerk- of vuurwerkerskunst,
bij de photographie ter oplossing der zi.lverzou- vuurwerkerij ; - pyrotéchniseh, adj. daartoe beten dikwijle aangewend; gekristalliseerd heet hoorende, vuurwerkkunstig; - pyrotelegraaf, f.
liet p i r a l of p y r a x e; - pyrogenesle, f. het (vgl. t e 1 e g r a a f) vuurwijzer, vuurseiner,
ontstaan, voortbrenging van vuur; - pyroge- een werktuig, om bij nacht den afstand van een
nétisch, adj. vuurverwekkend; - pyrogénisch, brand te bepalen; - pyrotheologie, f. bewijs
pyrogeen, adj. uit het vuur ontstaan; - pyro- voor Gods bestaan uit het vuur ontleend; - pylóter, m. vuuraanbidder of -vereerder; - pyro- rothonide, f. papierolie, de bruine, brandige stof,
latrie, f. (van latreia, dienst, godsdienst) vuur die zich uit samengerold, langzaam verbranvuurdienst, vuurvereering; - pyr--anbidg, dend papier ontwikkelt; - pyroticum, n. (gr.
olelne, f. met menie gekookte raapolie, soort pyrótikon, brandend, van pyroen, branden) Med.
machinesmeer; - pyroligniet, n. azijnzuur lood brandend, bijtend, invretend geneesmiddel
loodsuiker; - pyrologie, f. vuurleer; leer-oxyde, a d u r e n s, b.v. spaansche vliegen; - pyróvan het vuur; - pyrológisch, adj. tot de vuur tisch, adj. brandend, ontstekend, bijtend, in-lerbhond;pyusiet,.gmnbr- vretend; - pyroxanthine, f. z. v. a. e b 1 a nine;
steen, eene soort van mangaanerts; - pyroma- - pyroxeen, n. (van x é n o s, vreemdeling) eig.
chieten, m. pl. (van pyrómachos, het vuur weer- vreemdeling in het vuur, omdat men meende,
staande) veldspaatachtige mineralen; - pyro- dat het mineraal niet in vulkanische gesteenten
manie, f. vuurwoede, zucht om vuur aan te leg- voorkomt, z. v. a. a u g i e t; - pyroxénisch,
gen, brand te stichten; - pyrománt, m. vuurwaar- adj. de eigenschappen daarvan bezittende; zegger ; - pyromantie (spr. t = ts), f. vuurwaarzeg- pyroxyllne, f. door salpeterzuur explosief gegerij, voorspelling, inz. uit het offervuur; - maakte plantenvezelstof, b.v. schietkatoen.
Pyrrha, z. Deuka1ion.
pyrometer of pyroskoop, m. vuurmeter, werktuig
Pyrrhichlus, m. gr. (van pyrrhichè, wapentot meting van hooge temperaturen of eig.
van de uitzetting der vaste lichamen door de dans en ook het daarbij gezongen lied) Poët.
warmte; - pyrometrie, f. vuurmetingsleer, vuur- danser, een versvoet van twee korte lettergremeetkunst; - pyromorphiet, n. groenlooderts, pen(—'---).
Pyrrhonísme, n. gr. twijfelleer van P y r r h o,
bontlooderts of phosphorzuur loodoxyde; pyronomie, f. vuurleiding, kunst der vuurver- een oud-gr. philosoof, die leerde, dat men aan
deeling; - pyroop, m. eig. vuuroog; een bloed alles moet twijfelen om de waarheid uit te vorschubbige granaat uit Bohemen; --rode, schen; vandaar in 't alg. voor twijfelzucht, vgl.
pyropapier, n. vuurpapier, vesuviuspapier, licht s c e p t i c i s m e; - pyrrhoniaan, m. twijfelaar
ontbrandbaar papier om poeders op te leggen, aan alles; vgl. s c e p t i c u s; - pyrrhóniseh,
die men wil doen ontbranden, b.v. bij de photo- adj. twijfelzuchtig, twijfelziek.
Pyrrhotine, f. gr. (v. pyrrhotès, vuurkleurig,
graphie; - pyrophaag, m. (voorgewend) vuureter, vuurvreter; - pyrophagie, f. het vuureten, roodachtig, van ppr, vuur) magneetkies.
Pyrrhus-zege, f. vruchtelooze of schijnovervuurslikken; - pyrophaan, m. (van phalnein,
schijnen) opaal, die door inzuiging van gesmol- winning, die meer den overwinnaar verzwakt
ten was doorzichtig wordt; vgl. h y d r o- dan den overwonnene; zoo genoemd naar kop h a a n; - pyrophörus of pyrophoor, in. eig. ning Pyrrhus van Epirus en de in het jaar 279
vuurdrager; zelfontbrander, eene stof, die van v. Chr. door hem bij Asculum bevochten overzelf in de lucht ontbrandt, gelijk b.v. de winning.
Pyrrol of beter pyrrhol, n. gr.lat. (v. pyrrhós,
p h o s p h o r (z. aid.); - pyrophórisch, adj .
vuurdragend; zelfontbrandend; - pyrophoto- vuurkleurig, en lat. oléum, olie) roodolie, een
graphie, f. vervaardiging van lichtbeelden op kleurlooze, sterk lichtbrekende vloeistof, door
smeltbaar grondvlak met smeltbare kleuren; - Runge in steenkoolteer ontdekt.
Pyruliet, m. (nw.lat. pyrula, fr. p yrul e) verpyrophysalfth, m. z. v. a. p h y s a 1 i t h; pyroplasmóse, f. wei, een bloedziekte van run- steende vijgeslak, z. v. a. b u 11 i e t.
Pythagóras, m. beroemd grieksch wijsgeer,
deren, door ééncellige organismen (pyroplasmen)
veroorzaakt; het bloedwateren is een kenmerk; geboren omstreeks 582 voor Christus; - Pytha- pyrosideriet, n. schubbige bruinijzersteen; - goristen, Pythagoréérs, (gr. Pythagóreioi, lat.
pyrásis of pyrosie, f. (van pyroen, branden) in Pythagorëi) leerlingen, aanhangers of vrienden
't alg. het branden, brand, ontbranding; Med. van Pythagoras; - pythagórisch, adj . van Pythade oprispingen, branding in den slokdarm; goras afkomstig, met zijne leer eenstemmig; gloeiende aangezichtsroodheid ; - pyroskaaf, f. pythagorische tafel, tafel van ver
producten van alle en--menigvuld t
pyroskáph, n. (v. skáphos, schip) vuurboot,
stoomvaartuig; - pyroskoop, z. p y r o m e t e r; kelvoudige getallen; - p y t h a g o r i s c h e
- pyrosmalíth, ook pyrodmalith, m. parelgum• s t e 11 i n g, z. magister matheseos; - pythagomer, eene steensoort, die zoutzuur ijzer, man- risme, n. leer, wijsgeerig stelsel van Pythagoras.
Pythla, f. gr. (Pythia), priesteres van Apollo,
gaan enz. bevat; - pyrosbma, n., pl. pyrosómen,
-
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die te Delphi of P y t h o, eene beroemde, aan
den Parnassus gelegen stad in Griekenland,
orakelspreuken verkondigde; ook de p y t h iache priesteres geheeten; - pythisch of
d e 1 p h i s c h, adj. Apollo betreffende, hem
geheiligd, b.v. p y t h i s c h e s p e 1 e n, feest
wedstrijden, die ter eere van Apollo-speln
alle 5 jaren te Delphi gevierd werden; - Python,
m. fabelachtige, vreeselijke slang of geduchte
draak, wiens nederlaag door Apollo aan dezen
den naam van P y t h i u s deed verwerven;
ook naam van een geslacht van niet giftige
slangen, die 9 m. lang kunnen worden, in
0.-Indië; - pythonissa of pythonisse, f. profetes,
waarzegster.
Pyulkle, f. gr. (v. p yon, etter, en hélkein, trek-

ken) Med. uittrekking of ontlasting van den
etter; - pyt Ikon, n. werktuig om den etter en
de scherpe vochten uit de diepte der pijpzweren
te ontlasten, etterbuisje; - pyurie, f. (van
oerein, pissen) ontlasting van etter met de pis,
etterpissen.
Pyxis, f. gr. (pyxis, v. pyxos, buksboom) eig.
doos uit buksboomhout; vaas of doos, waarin de
Kath. de gewijde hostie bewaren; - pyxis nautica
schippersdoos, d. i. scheepskompas; - pyxidium,
n. doosje; - pyxádes of pyxbdisch, adj. doosvormig, op een doos of bekertje gelijkende.
pyx kai lax, gr. met handen en voeten, met
alle krachten.
PL, bij natuurhistorische benamingen afk.
voor G. Panzer (gestorven 1829).

Q als getalteeken = 500, V = 500 000; in
latijnsche opschriften eene verkorting van de
eigennamen Quirinus, Quintus, Quinctius, of van
de woorden quaestor, que, quinquennalis, qu les;
- Q. A. lat. quod attestor, hetgeen ik getuig; Q. B. F. F. S. of ook Q. B. F. F. Q. S., lat. z.
quod bonum, f elix f austumque sit; - q. ch. of q. c.,
fr. quelque chose, iets; - Q. D. B. V., z. quod Deus
bene vergat; - Q. E. (op recepten), d. i. quinta
essentia, z. q u i n t e s s e n s; ook z. v. a.
q u o d e s t; ,- Q. E. D., d. i. quod erat demonstrándum, z. ond. demonstreeren; q. l., z. quantum tibet; - qn. fr. quelqu'un, iemand;
- Q. P. of q. pl., z. quantum placet; - q. q., z.
qualitate qua; - q. s., z. quantum satis of sufficit;
- Q. T. of quat. = quatertemper, z. ald.;q. v., z. quantum vis; - quaer., z. quaeritur; quaest. = quaestionis, z. q u w s t i e; - Q als
muntteeken, en wel op oudere fransche munten:
Chalons, op nieuwere : Perpignan.
qua, lat. als, in zooverre, in zijne hoedanigheid
ofu a 1 i t e i t van-, b.v. qua koning, qua
rechter, als koning, als rechter; - qua tales, als
zulk een, als die hij zijn moet, als zoodainig.
Quaas, z. kwas.
Quacamáyas, m. mexicaansche papegaai.
Quácquero, m. it. k w a k e r (z. ald.).
Quaden, m. pl. zuidoostelijke suevische volks
eerste tot de vierde eeuw in het-stam,dievn
tegenwoordige Moravië en aan den westrand
van Hongarije woonde.
Quader, m. (v. lat. quadra, f. vierkant stuk,
van quadrus, a, um, vierkant) vierhoekige steen;
- quaderzandsteen, n. vierhoekige, uit Duitschland afkomstige zandsteen, bf uit steengroeven
afkomstig, óf kunstmatig vervaardigd.
Quadernarlo, m. it. (van 't lat. quaternarius,
a, um, viervoudig) poot. vierregelige strophe van
het klinkdicht, z. v. a. fr. q u a t r a i n.
Quadrant, n. lat. (quadratum, van quadràre,
vierkant maken, z. q u a d r e e r e n) regel
vierhoek met vier gelijke zijden en rechte-matige
hoeken, gelijkzijdige rechthoek, vierkant; als

adj. (soms ook q u a d r a t i u s) vierhoekig,
vierzijdig, vierkant; - quadraatgetal, vierkant
getal, het product van een met zich zelf ver
getal, dat men quadraat- wortel-menigvuld
noemt, in zoo verre het een vierkant getal vormt;
- quadraatvoet, vierkante voet, voet in 't vierkant, vlaktevoet; - quadraat-roede, vierkante
roede; - quadraat-mjjl, vierkante mijl; - quadraat-vergelijking, tweede-machte-vergelijking,
vergelijking van den 2den graad, waarin de onbekende in de tweede macht staat; - z. verder
ond. quadrates.
Quadragèna, f. nw.lat. (van 't lat. gagën ,
ae, a, bij veertigen, van quadragínta, veertig)
veertigdaagsche boetedoening bij de R. Kath.,
ook aflaat van 40 dagen; - quadragenarlus, m.
lat. veertiger, een man in de veertig jaar; quadragesima, f. (van quadragesimus, a, usa, de
of het veertigste) 1) (stil.. pars) het veertigste
deel, inz. als opbrengst of belasting bij de oude
Romeinen; 2) (stil. dies) zesde Zondag voor
Paschen, ook Zondag i n v o c a v i t (z. ald.)
geheeten, 40 dagen vóor Goeden Vrijdag; quadragesimàle, n. nw. lat. veertigdaagsche
vasten vóor Paschen bij de R. Kath.
Quadrangblum, n. lat. (vgl. a n g u 1 u s) iets
vierhoekigs, vierhoek; - quadrangulair, adj.
nw.lat. vierhoekig, vierkant; - quadranguleeren,
vierkant of vierhoekig maken.
Quádrans, m. lat. (eig. tegenes. deelwoord van
quadrare) apothekersgewicht van 3 onsen of 6
boden; ook het vierde deel eener erfenis; quadránt, n. (lat. quadrans) vierde gedeelte van
een geheel, inz. van een cirkelomtrek; hoekmeter
graadboog, hoogtemeter, een astronomisch
werktuig; ook gereedschap der steensnijders en
staalslijpers; - quadranten-elektrométer, m. toestel om de elektrische spanning op den conductor te meten.
quadrat (hoc), hoc non quadrat, z. onder
q u a d r e e r e n.
Quadràten, n. pl. lat. (van quadráre, vierkant
maken) bij boekdrukkers: aanvulsel, het wit
-
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tot aanvulling van de uitgangen of niet met
letters gevulde regels; - quadrateeren, z. q u ad r e e r e n; - quadratic (spr. t ts), f. lat. deeling in vieren; het vierkant; - quadratisch, adj.
vierkant, in 't vierkant; - quadrato, m. it. voor
vlaktemaat = 34,065 are;-maligetoscnh
- quadratorfst, m. nw.lat. eig. vierkantschilder; muur- of wandschilder; - quadrátrix, f.
kromme lijn, door middel waarvan men een
rechte lijn van gelijke lengte met een willekeurigen cirkelboog vinden en die men daarom tot
de mechanische quadratuur van den cirkel gebruiken kan; - quadratum magicum, n. tooverquadraat; - quadratuur, f. lat. (quadratura) ver
een vierhoek; Astron. stand van een-anderig
planeet met betrekking tot de zon en de aarde,
door welken aan de aarde een rechte hoek gevormd wordt; Math. inhoudsbepaling van vlakken, door kromme lijnen begrensd, b.v. de
quadratuur van den cirkel, ver
cirkelvlak in een vierkant van-anderigvht
gelijke grootte, waartoe volgens 1 Kon. 7, 23
door koning Salomo reeds een poging tot oplossing is uitgevoerd; in 't alg. berekening van
het cirkelvlak, welke op de verhouding van den
omtrek tot de middellijn van den cirkel berust;
oneig. (omdat men dit vraagstuk niet volkomen
juist, maar slechts bij benadering kan oplossen,
Archimedes heeft er zich reeds mee bezig gehouden, maar sedert 1882 is de onoplosbaarheid bewezen) iets onmogelijks, iets onuitvoerbaars, hersenschim; - quadratus homo, z. ond. q u a d r e eren.
quadreeren (lat. quadrare), ook wel quadrateeren, vierhoekig of vierkant maken, in het
vierkant brengen, den inhoud van een vlak berekenen; met zich zelve vermenigvuldigen of
multipliceeren; oneig. goed samen passen, overeenkomen, rijmen; - hoc quadrat, dat schikt
zich, dat laat zich hooren; - hoc non quadrat,
dat komt niet uit, houdt geen steek; - quadrátus
homo, m. kort,- gezet mensch, vierkante kerel.
quadrieyele, fr. m. vierwielige velocipède,
vierwieler.
q°uadridentatus, a, um, lat. Bot. viertandig.
Quadriénnium, n. lat. (v. annus, jaar) vier
jaren, een tijdperk van vier jaren; - quadriënnaal,
adj. (lat. quadriennàlis) vierjarig; - quadriffdisch
(lat. quadrti fidus, a, urn), vierspletig, in vieren gespleten; - quadrifinlum, n. later lat. (van finis,
grens) plaats, waar vier grenzen samenloopen;
- quadrifolium, n. nw.lat. (vgl. f o 1 i u m) vierblad; - quadrifólisch, adj. vierbladerig; - quadrifórm, adj. nw.lat. van vierderlei gedaante; quadrlga, f. lat. (samengetr. uit quadri-juya; vgl.
b i g a) met vier paarden bespannen strijdwagen, reeds bij Homerus vermeld; vierspan bij
feestelijke optochten en de plastische afbeelding
ervan; Chir. kruisverband; - quadrigàlisch, adj.
vierspannig; - quadrigarius, m. wagenmenner
van een wedrennend vierspan; - quadrjjugisch,
adj. (lat. quadrijugus, a, urn, v. lugum, juk),
vierjukkig, aan vieren gepaard ; - quadrilateraal,
adj. (lat. quadrilatérus, a, um, v. latus, zijde) vierzijdig, vierkant, dat vier zijden heeft; - quadri-
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látero, n. it. (eig. vierzijdig) vestingsvierhoek
in Venetië; - quadrilocularis, Bot. vierhokkig.
Quadrille, f. fr. (spr. kadríélj') dans van vier
personen of paren; omberspel met vier in plaatst
van drie spelers; ook partij of afdeeling ridders bij t o u r n o o i e n enz.; - quadrille -taf, n.
taf met veelkleurige strepen; - quadrillioen, n.
duizend maal duizend trillioenen, millioen trillioenen, millioen tot de vierde macht verheven
(1,000000,000000,000000,000000, of 1,0O0000 4 ).
Quadrimanen, z. q u a d r u m a n e n.
Quadrin, m. sp. kleine kopermunt, een penning.
quadrinómisch, adj. lat.-gr. vierdeelig, vierledig, vgl. b i n o m i s c h; - quadrinomium, n.
vierdeelige, vierledige grootheid; - quadriparteeren, lat. (quadripartáre) in vier deelen scheiden of verdeelen, vierendeelen; - quadriparlitus,
a, um, adj. lat. vierdeelig; - quadripartitle (spr.
tie = tsie), f. (quadripartit io) en nw.lat. quadriséctie (spr. t = s), f. vierendeeling, verdeeling in
vieren; - quadriphflliseh, adj. lat.-gr. vierbladerig ; - quadrirèmiseh, adj. lat. (quadrirëmis,
van renrus, riem, roeispaan) met vier roeibanken;
- quadrisyllábisch, adj. nw.lat. (v. sylldba, lettergreep, s y 11 a b e, z. aid.) vierlettergrepig;
- quadrisylläbum, n. vierlettergrepig woord; quadrivalént, adj. Chem. vierwaardig; - quadriválviseh, adj. (v. valva, valvula, klap, huize)
met vier klappen, vier lobben of hulzen; - quadrivasculair, adj. (van vasculum, vaatje) viervatig, vierhuizig, vierkelkig; - quadrivium, n.
lat. (van via, weg) plaats, waar vier wegen elkander kruisen, kruisweg, viersprong : in do
middeleeuwen de tweede groep der vrije kunsten, de reëele kunsten en wetenschappen nl.:
rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek, welke met het t r i v i u m, n.l.: grammatika, dialektika en rhetorika, de zeven vrije
kunsten uitmaakte.
Quadro, n. it. z. v. a. q u a r t e t; ook teerling van een zuilstoel (z.v.a. p o s t a m e n t).
Quadroon, mn. eng. (spr. -droen), z. v. a. sp.
quarteron, z. aid.
Quadrumánen, pl. lat. (quadrirndna, quadrumdna, v. manos, hand) dieren met vier handen,
vierhandige dieren, apen, bavianen enz. ; - quadrupéden, pl. (lat. puadrupédes, sing. quadr-upes,
V. pes, voet) viervoetige dieren.
Quadruplum, n. lat. (van quadruples, a, eet,
viervoudig) het viervoudige, viervuldige; quadrûpel, adj. (fr. quadruple) viervoudig, viermaal zoo groot; - q u a d r u p e l (in het
whistspel) wordt eens- partij gewonnen, als de
tegenspelers in 't geheel niets geteld hebben; quadrupel, fr. quadruple, n. viervoudig getal of
viervoudige grootheid, welke viermaal zoo
groot is, als eene andere, b.v. eene spaansche
goudmunt van vier pistolen; als adj. viervoudig;
- quadruple alliantie, f. lat.-fr. viervoudig verbond; - quadruplé, n. fr. bij het biljartspel: het
quadrupleeren van een bal, vgl. d o u b 1 é; quadruple-compound machine, quadruple e spansiemachine, f. stoommachine, waar door
middel van 4 of meer cylinders met vierdubbele
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stoomspanning gewerkt wordt; - quadruplet(te),
f. rijwiel voor 4 personen; - quadrupliek, f.
nw.lat. Jur. tegenantwoord of verantwoordingsschrift van den beklaagde op het derde klaagschrift of de t r i p l i e k van den klager; vgl.
d u p 1 i e k; - quadruplicátie (spr. t=4s), f. lat.
verviervoudiging; - quadrupliceeren of quadrupleeren, lat. (quadruplicdre) viervoudig maken,
verviervoudigen; - quadrupliceeren, ook Jur.
eene quadrupliek indienen; - quadrupliciteit, f.
nw.lat. viervoudigheid.
quae nocent, docent, lat. sprw.: wat schaadt
leert, of door schade wordt men wijs.
quae, qualis, quanta ? lat. wat, hoedanig, hoe
groot? de 3 hoofdvragen omtrent de eigenschap
eener zaak; ook gebruikelijk als uitdrukking der
verwondering.
Quwr&aten, m. pl. lat. (van quaerére, zoeken,
vragen) dweepzieke secte in Engeland, die eene
verborgen en dus te z o e k e n kerk wilde,
daarom ook z o e k e r s (eng. seekers) genoemd;
- quaerens quem devoret, zoekende, wien hij kan
verslinden (bijbelwoord, als Petrus van den duivel spreekt); - quaeriitur, lat. er wordt gevraagd,
men vraagt, het is de vraag; - quwsitor, m.
lat. eig. zoeker; onderzoeker, aanzoeker, vechtzoeker; - qua situm, n. het gezochte; - quaesitum
jus, z. jus quaesitum; - quxstie, f. (lat. quaestio)
of fr. questie (question, spr. kestjóh), vraag, twistvraag, opgave, onderzoek, strijdpunt; pijnbank, foltering; - quaestio facti, vraag naar het
feitelijke, in tegenst. met het onderzoek naar
den rechtsgrond; - p e r s o o n of z a a k quaestienis of in quaestie, persoon of zaak, waarvan
gesproken wordt, de behandeld wordende, bewuste, gedachte, vermelde persoon of zaak, onze
man, onze zaak; -dat lijdt geen q u a e st i e, dat spreekt van zelf, behoeft geen navraag,
geen onderzoek; - questionárli, m. pl. s c h ol a s t i e k e n (z. ald.) in de 13de eeuw, die eene
menigte moeilijke vragen in de theologie opwierpen; - quwstioneeren, nw.lat. (fr. questionner) vragen, ondervragen, uitvragen, iemand
met vragen bestormen; pijnigen; - quaestor, m.
in het oude Rome een regeeringspersoon, die het
toezicht had over de schatkist en de inkomsten
van den Staat inde (quaerebat); schatmeester,
penningmeester, rentmeester, rekeninghouder
van de ontvangsten en uitgaven; eertijds op
universiteiten: ontvanger der honoraria voor
de colleges; - quaestuur, f. ambt en bureau
vaneen quaestor.
Quagga, m. (hottentotsch quagga of guacha)
zuid-afrikaansch, het naast aan den zebra ver
dier, maar iets kleiner.
-want
Quaff, m. fr. (spr. kè) kade of kaai (oorspr.
een celtisch woord), muur, langs het water, oever
of havendam, gemetselde rand van een rivier of
haven, naast de geplaveide plaats, waar de
schepen laden en lossen; - qualage, f. (spr. -aazj')
het daarvoor te betalen recht.
Qual d'orsay, f. ministerie van Buit. Zaken in
Frankrijk, zoo genoemd naar de kade, waaraan
het is gelegen.
Quaker, z. k w a k e r.
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Quaker-oats, (spr. oots) eng. havermout.
qualibet ex re, lat. uit allerlei dingen, uit zaken
naar welgevallen.
quális, quàle, lat. hoedanig gesteld, van welken aard; - qualis persona, talis perizoma, gelijk de persoon, zoo ook het voorschoot; men
geeft ieder schoenen naar zijne voeten; - qualis
rex, talis grex, zooals de koning, zoo ook de
kudde, d. i. de onderdanen; zoo heer, zoo
knecht; - qualis vir, talis oratio, gelijk de man,
zoo de rede, d. i. uit de rede of redeneering kent
men de menschen; elke vogel zingt, gelijk hij
gebekt is ; - qualiter, talïter, evenals — zoo, d. i.
hoe het ook zij of het zij zoo het wil; - qualitelt,
f. (lat. qualitas) gesteldheid, eigenschap, deugdelijkheid, waardigheid, hoedanigheid; titel, stand,
rang;-qualiteit van den toon,Phys.
van den aard van het medetrillend lichaam afhankelijke en door de boventonen bepaalde
klank; - qualitate qua, lat. (afgek. q. q.) in hoedanigheid of qualiteit van; - qualitatief, adj. nw.
lat. volgens de waarde, het gehalte, de gesteldheid eener zaak betreffende; - qualificeeren,
eigenschappen toeleggen of toekennen; benoemen, betitelen; - zich qualificeeren, zich ergens
geschikt toe maken„ zich bekwamen tot eene
zaak of zich die waardig maken, geschikt, bekwaam en waardig bevonden worden; - g e qualificeerde diefstal en dgl., Jur.,
z. delictum en f urtum quali f icalum; e e n g equalificeerde bekentenis, een bekentenis met beperkingen en toevoegsels; qualifleàtie (spr. t = ts), f. bijlegging, toekenning
eener eigenschap, benoeming, betiteling; ook
deugdelijkheid, geschiktheid, vatbaarheid, Jur.
verzwaring eener misdaad, eener straf enz. door
bijzondere, verergerende omstandigheden; qualificatief, adj. nader bepalend, beschrijvend;
- qualifieàtor, m. berichtgever (referent) in cri
-minel
zaken.
qua mandatarius, z. m a n d a t a r i s, onder
m a n d a m u s.
Quamasch, noord-amer. eetbare en door de
inboorlingen van N. Amerika gerooste wortel
van Anthericum esculéntum.
Quan of kwan, m. (eig. draad) rekenwijze in
Cochinchina, bestaande uit 600 aan een draad
geregen d o n g s (bronzen, boden of zinken
munten) en ongeveer 57 centen waard.
quand même, fr. (spr. ka& mm') ondanks
alles, al was 't ook nog zoo, in elk geval, er gebeure wat er wil.
Quando, n. lat. (quando, wanneer, als) het
wanneer, tijd van eene gebeurtenis.

quandoque bonus dormitat Homerus, lat: de

goede Homerus dut somwijlen, d. i. ieder maakt
op zijn beurt wel eens een fout.
Quang of quoan, chin., z. v. a. regenten,
benaming der mandarijnen in China.
quantus, a, um, lat. hoe groot, hoeveel; zoo
groot of zooveel als enz. ; - quantum, n. grootheid, veelheid, menigte, maat; bedrag, aandeel,
som; pl. quanta ; - quanta contenua, samenhangende of blijvende grootheden; - quanta
discréta, onsamenhangende of getallen-groot-
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heden (vgl. d i s c r e e t); - quantum in me, zooveel in mij ligt, zooveel ik vermag; - quantum
est, quod nescimus I hoeveel is er, dat wij niet
weten! - quantum tibet of quantum placet, of
quantum vis (afgek. q, 1. of q. pl. of q. v., op recepten), zooveel men wil of verkiest; - quantum
sates of quantum sufficit
f icit (afgek. q. s.), zooveel
als genoeg is, zooveel als toereikend is ; - quanturn mutatus ab illo, wat is hij veranderd, hoe
verschillend van wat hij vroeger was (citaat van
Virgilius); - in quantum, in zooverre; - in quanturn de ;ure, zoover het recht of rechtens is, in
zooverre de wetten het vergunnen; - quanti?
(scil. pretii) tot welken prijs? hoe duur? - quantiteit, f. (lat. quantïtas) veelheid, menigte, grootte; gewicht, maat; Gram. syllabenmaat, duur
der lettergrepen, lengte of kortheid daarvan;
Muz. tijdmaat, toonmaat; door het getal der
slingeringen bepaalde hoogte van den toon; quantité négligeable, f. fr. (spr. kantitee neeglizjabel) hoeveelheid, waarop men geen acht heeft te
slaan; zaak, die buiten beschouwing kan worden
gelaten; - quantitatief, adj. nw. lat. volgens
de menigte of de grootte, naar 't getal; - quantitaftva (stil. nomina) eene hoeveelheid aanduidende zelfst. naamwoorden; - quantiteeren, de
versleden naar lengte en kortheid vormen.
Quarantaine, f. fr. (spr. karantèn; it. quarantina, mid. lat. quadragintana, v. lat. quadraginta,
veertig, fr. quarante, it. quaranta) getal van
veertig; inz. veertigdaagsche (thans kortere) ligof proeftijd van schepen en reizigers, die uit
vreemde, van een besmettelijke ziekte verdachte
plaatsen komen; ook c o n t u m a c i e (het
eerst in Venetië in de 15de eeuw opgekomen);
q u a r a n t a i n e houden, genoodzaakt zijn
te blijven liggen om de gezondheidsproef te ondergaan; - quarantla, f. it. (van quaránta, veertig) gerecht der veertig in 't voormalig Venetië.
quarderonneeren, fr. (quarderonner, spr. kar-)
eig. in den vorm van een vierde gedeelte van een
cirkel brengen; Arch. hoeken aan balken en
planken afronden.
Quaresima, f. it. z. V. a. lat. q u a d r a ge s i ma, z. ond. quadragena.
Qnarré of carré, n. fr. (spr. karré, van het lat.
q adrátum, z. q u a d r a a t) vierkant; inz. vierhoekige soldatenstelling; - en quarré (spr. agar-),
in het vierkant; - quarreau, n. (spr. karró) z.
V. a. e a r r e a u; ook lineaal van vierhoekige
gedaante tot het trekken van evenwijdige lijnen;
- quarreograaf, f. fr. gr. werktuig tot het opnemen van perspectief-teekeningen.
Quart, n. lat. (van quartus, a, um, de of het
vierde) vierdedeel; vierde maat, voormalige
duitsché vochtmaat; in Engeland thans nog inhoudsmaat voor droge en natte waren = 1,136
L. (vgl. quarter en tun); ook oude graan
Pruisen enz., rekenmunt te Genève,-matin
ongeveer = 1/$ cent; - quart, f. z. q u a r t e; quarta, f. (stil. classis) vierde klasse of afdeeling,
ins. vroeger van een latijnsche school; - quartaai, n. nw. lat. vierendeeljaars, ontvangst of
uitgave van een vierendeeljaars ; - quartaliter,
adv. elk vierendeeljaars, alle drie maanden; -
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quartaan, lat. (quartànus, a, um) vierdaagsch,
b. v. quartaankoorts of quartàna, vierdaagsche
koorts, - quartair, adj. nw. lat. vierde plaats
in eene volgreeks innemende; Geol. tot de
vierde periode in de geschiedenis der aardkorst behoorend ; - quartaire periode, f. vierde
d. i. laatste of tegenwoordige periode in de
geschiedenis der aardkorst, onderverdeeld in
diluvium en alluvium; - quartarlus,
m. lat. het vierde van eene maat, maatje; quartário, m. it. vochtmaat in Venetië, ook
eene korenmaat; - quartáro, m. vroeger vocht
-matinLobrdjeMsa;-qutrbl,
f. voormalige koren- en vochtmaat te Parma
en Bologna = 19,648 L.; - quartatie, f. z.
ond. q u a r t e e r e n; - quartant, m. fr. (spr.
kartáit) vierendeel, kwarttoon = 1 /z f e u i 11 e t te
= 1/2 m u i d (z. aid.) ; - quarte, f. Muz.
de vierde toon van een aangenomen grond
derde vioolsnaar (A); uit quint en-ton,de
octaaf gemengde orgelstem; in het schermen: de
vierde stootmanier; in het piketspel: vier op
elkander volgende kaarten in eene kleur ; quarter, n. engelsche inhoudsmaat voor droge
waren = 2 cooms = 8 bushels = 32 pecks = 46
gallons =128 pottles = 256 quarts = 512 pintes =
2048 gills = 290,78926 L. ; verder eng. kwartcentenaar = 12,701 kilo; munt in Malabar =
30 ct. courant; - quarter-eagle, m. eng. (spr.
kwárter ieg'l) een vierde adelaar: goudmunt in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ter
waarde van 2 1/s dollar of 6 gl. 25 ct. ; - quartéra, f.
sp. korenmaat en quartéro, m. vochtmaat te Barcelona, Mahon en Palma; - quarterly review, eng.
m. belangrijkst eng. conservatie tijdschrift voor
staatkunde en letteren, verschijnt om de drie
maanden te Londen; - quarterólla, f. graanmaat te Rome; - quarteron, m. fr. (spr. karteró )
voormalige fransche en zwitsersche korenmaat;
- quarterón, m. sp. (spr. kwarteroon) afstammeling van een Europeaan en eene T e r c e r on i n of m e s t i e s, z. aid. ;- quarteróne, m.
in Spanje vroeger oliemaat van 0,126 L.; ook
gewicht van 115,023 gram; - quartét, n. it.
quartétto, en quadro, fr. quatuor (van het lat.
quatuor, vier), Muz. vierstemmig zangstuk; ook
muziekstuk voor vier instrumenten (gew. 2
violen, een alt en een violoncel of wel piano,
viool, alt en violoncel); ook z. v. a. q u a d e rII a r i o, z. aid. ; - quartettino, m. klein vierstemmig stuk; - quarticeno, m. it. (spr. -tsjéno)
korenmaat te Bologna;- quartidi, fr. z. decade.
quarteeren, nw. lat. (v. lat. quartus, vierde)
goud en zilver in de verhouding van 1 tot 3
samensmelten, om het dan te scheiden door de
quart, de quartátie of quarteering, f. d. i. schei
goud van het zilver door salpeter -dingvahet
(sterkwater), wanneer de verhouding der-zur
beide metalen als 1 tot 3 is.
Quarteron, quarterone, quartet, quartette,
quartidi enz., z. onder q u a r t.
Quartier, n. (van 't fr. quartier) k w a r t i e r,
het vierde van een geheel, een vierdemaat, z.
v. a. q u a r t; wapenveld; zool- of hielleder aan
de schoenen; Mar. tijd der wacht tot op do
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aflossing, ook k w a r t i e r w a c h t; inz. stadswijk en in 't algemeen het grondgebied der stad;
vandaar voor verblijfplaats of woning; bij de
soldaten: inlegering, herberging, n a c h t k w a r t i e r, nachtverblijf; overnachting; oneig. Mil. sparing van het leven; b. v. om
kwartier bidden, om lijfsgenade vragen; iemand kwartier geven, hem het
leven schenken; - quartieren of inkwartieren,
soldaten inlegeren, hun herberging, verblijf of
huisdak verschaffen of aanwijzen; - inquartiering, inkwartiering, f. inlegering, tehuislegging; quartiermeester, kwartiermeester, militaire of
burgerlijke inlegeraar, beambte, die voor de
inlegering zorgt; op schepen: stuurmansmaat,
opzichter der scheepswachten enz.
Quartijn, z. ond. q u a r t o.
Quartilla, f. sp. (spr. -tielja) voormalige spaan
korenmaat = 1/$ f anega = 13,875 L. ; ook-sche
wijn- en brandewijnmaat = 1 /m mayo = 4,034
L. ; - quartilho, m. voormalige portugeesche
vochtmaat = 1/4, almude = 0,35 L. ; — quartillo,
m. sp. (spr. -tiéljo) spaansche kopermunt = 1/4
r e a a 1; ook spaansch gewicht, ongeveer 1/,
k i 1 o; vochtmaat = 1/8 quartilla = 0,504 L.;
korenmaat = 1/12 quartilla = 1,156 L. ; ook
vlaktemaat = '/ f anegada = 1,341 are ; quartinho, m. portugeesche goudmunt = 1200
reis, of ongeveer 3 gl. 90 ct. ; - quartino, m. it.
vochtmaat in Alexandria en Florence = 19 3/,
parijsche kubiek duim; voormalige rekenmunt
te Napels, iets meer dan $/a cent courant; quartirólo, m. it. vruchtmaat te Bologna = 1/e
s t a j o= 4,915 L.
Quarto, m. sp. en it., rekenmunt van verschil
waarde, in Spanje, Gibraltar, Marokko en-lend
Mexico; vochtmaat te Barcelona; ook eene
ital. graanmaat; - quarto, lat. ten vierde; in
quarto of quartijn, boek, bestaande uit tweemaal
toegevouwen vellen, d. i. met vellen van 4
bladen of 8 bladzijden; - quartóle, f. figuur van
4 noten, die dezelfde waarde hebben en 3 van
dezelfde soort.
Quarts of kwarts, m. hgd. mineraal, uit meer
of minder zuiver kiezelzuur bestaande, dikwijls
in kristalvorm.
Quartuceio, m. it. (spr. -tóétsjo) vochtmaat
te Messina, het achtste gedeelte van een kan;
in Toscane vroeger korenmaat = 1/ =
0,190 L. ; ook wijnmaat = '/lom barite da vino =
0,285 L.
quartus, a, um, lat. de, het vierde (vgl.
q u a r t) ; - quartus, m. de vierde, inz. vroeger de
vierde leermeester of leeraar van de vierde klasse
eener latijnsche school.
Quas, z. k w a s.
quasi, adv. lat. als ware 't, gelijk, als, bijna,
eenigermate, ongeveer, even alsof; in samenst.
b. v. quasi- geleerde, quasi-doctor,
schijn- of halfgeleerde, slecht geneesheer, kwak
een stuk van een geleerde, van een-zalver,
doctor enz. ; - quasi-affiniteit, f. schijnverwantschap; - quasi-contract, n. rechtsverhouding,
die als een verdrag behandeld wordt, zonder
een wezenlijk contract te zijn; - quasideliet,
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n. op misdrijf gelijkende, bij vergissing begane daad, die in hare bijzondere uitwerkingen als een misdrijf wordt behandeld; - quasidesértie of quasi-desertio, f. (vgl. desertio) ver
vrouw van den kant van-ontachzmigder
den man, die op verlating gelijkt, verzaking van
den huwelijksplicht; - quasi-dominium, n.
schijn-eigendom, dat voorshands als een wezenlijk eigendom wordt behandeld; - quasi-legitimiteit, f. schijnbare rechtmatigheid; - quasiposséssie, f. oneigenlijk bezit, bezit van onlichamelijke dingen, bij welke een bezit in den engeren en eigenlijken zin des woords niet denkbaar is; - quasi-traditie, f. handeling, die de
plaats der vormelijke overgave vervangt; quasi-ususfruetus, m. aan iemand gegeven recht
om eene zaak naar welgevallen te gebruiken,
onder voorwaarde van haar eenmaal in gelijke
soort en dezelfde deugdelijkheid, of wel in de
waarde daarvan terug te geven; oneigenlijk
vruchtgebruik, daar dit in den eigenlijken zin
tot zaken bepaald is, die gebruikt en teruggegeven kunnen worden; - quasimodogeniti,
eerste zondag na Paschen (eig. quasi mode
genili, „evenals de eerstgeborenen", naar de
woorden der latijnsche mis, 1 Petrus II, 2); quasi re bene (oplime) gesla, even als ware alles
goed (zeer goed) gegaan.
Quasimodo, m. fr. leelijk, eenoogig, mismaakt
mensch (naar den klokluider in Victor Hugo's

Notre-Dame).
Quassia, quassie, f. of kwássiehout, bitterhout,
bitterwortel of bitterbast van een plantengeslacht in Suriname, door de inboorlingen tegen
slangenbeten gebruikt en bij ons als vliegen
aangewend. Naar men wil zou het-vergifnz.
genoemd zijn naar een neger C o a s s i, die het
ontdekt heeft; - quassie- beker, m. uit quassiehout gedraaide beker, die aan den wijn, die er
een tijd lang in staat, de bitterheid en de geneeskracht der quassia mededeelt; - quassia-extract,
n. dik sap, verkregen door uitkoking van quassiehout; - quassine, f. bijzondere plantvormende
stof in de quassia (Q. amara en excelsa).
qua talis, z. ond. qua.
Quatérne, f. nw. lat. (quatérni, ae, a, vier aan
vier) in het lotto-spel vier bezette en tegelijk
uitkomende nommers; bij boekdrukkers : vier
beschreven of bedrukte bladen ineengeschoven,
vgl. q u a t e r n i o; - quaternair, lat. (qualernarius, a, um) viervoudig, in vieren, uit vier bestaande; - quaternaire periode is hetzelfde als q u a r t a i r e, z. a. ;- quaternarius,
z. d i m e t e r; - quaternio, m. nw. lat. uit vier
stukken bestaand geheel; inz. in oude handschriften en boeken eene laag van vier in elkander gestoken dubbele bladen; - quaterniteit, f.
nw. lat. viervoudigheid.
Quateroon, m. z. v. a. sp. q u a r t e r o n,
z. aid.
Quatertémper, quatémper, m. (mid. lat.
quatempóra, uit het lat. quatuor tempora, vier
tijden) het vierde van het jaar, z. v. a. q u a r t a a 1; dag van 't vierendeeljaars, dag, waarmede een vierendeeljaars aanvangt; bij de
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Quei, oude chineesche munt in den vorm van
R. Kath. strenge vastendag op, den eersten vrij
ieder vierendeeljaars.
-dagvn een langwerpigen rechthoek met een vierkant
.,
quatre, f. fr. (spr. kaar' ; v. 't lat. quatuor) gat.
vier ; - en quatre couleurs (spr. alt kattr' koeléur),
in vier kleuren; - d quatre épingles (spr. a katir'
epéngl'), eig. met vier spelden, d. i. zeer netjes,
propertjes (gekleed); opgesierd (van eene rede);
- a quatre mains (spr. -mèn), voor vier handen
(op de piano te spelen); - quatremains, pl. (spr.
kcattr'meiï) muziekstukken voor 4 handen gezet,
om op de piano gespeld te worden; - quatre
mendiants (spr. -mendiá^i), pl. eig. vier bede
een mengsel van-lars;bednopg,
vierderlei vruchten voor het nagerecht, n.l.
amandelen, hazelnoten, vijgen en rozijnen; quatre nations (spr. -nasjóli), eig. vier natiën,
een college te Parijs, door Mazarin gesticht voor
het onderhoud van 60 jonge edellieden, geboortig uit de door Lodewijk XIV veroverde landschappen, die tot Italië, Duitschland, Nederland en Spanje behoorden; - quatrain, m. fr.
(spr. katren) strophe of klein gedicht van vier
verzen, ook de twee vierregelige strophen van
een sonnet.
Quatricinlum, n. nw. lat. Muz. muziekstuk
voor 4 horens of trompetten; - quatricróma,
1 /64 noot of pauze; - quatridüum, n. lat. vierdaagsche termijn, tijd van vier dagen.
quattro, it. (v. lat. quatuor) vier; -a quattro of
a quatro voci (spr. wóts?i-), vierstemmig; quattrocentisten, p1. italiaansche schrijvers,
kunstenaars enz. van het quattrocento (toen men
400, namelijk boven 1000 schreef) d. i. van de
15de eeuw ; - quattrino, m. it. kleine rekenmunt
van verschillende waard , in den Kerkelijken
Staat, Florence, Piëmont enz., zoo genoemd,
omdat zij vier d e n a r i (z. ald.) waard is.
quatuor, lat. vier; - quatuor, n. z. q u a r t e t;
ook soort citer; - quatuórvir, m. lat. vierman,
medelid van een college van vier mannen in
het oude Rome, pl. quatuorviri; ook regeeringspost in de voormalige rijkssteden; - quatuorviraat,n. viermanschap, waardigheid van vierman.
Quebracho, n. (sp. port. quebrar, breken, en
(h)acha, bijl) naam van een harde houtsoort
(waarop de bijl breekt), vooral in Argentinië,
met een groot looizuurgehalte, vandaar bij de
leerbereiding gebruikt, ook als timmerhout,
brandstof in locomotieven enz.
Queen (spr. kwien), I. eng. koningin; - Queen
Anne style, m. (spr. kwien anne steil) bouwstijl
uit de 18de eeuw in Engeland ontstaan; - Queen
Elizabeth style, m. bouwstijl uit den tijd van
koningin Elizabeth; - queens-bench, I. eng.
(spr. kwíénsbentsj) eig. bank der koningin,oppergerechtshof in Londen onder de regeering eener
koningin (vgl. k i n g s b e n c h); - queens-metal,
n. gemengd metaal uit tin, lood, spiesglans en
bismuth; - queens -pipe, I. (spr. -paip) pakhuis
te Londen, waarin de in beslag genomen goederen bewaard worden, spottenderwijs d e p ij p
d e r k o n i n g i n geheeten; - queens-purveyer,
m. (spr. --purvéjer) leverancier van het vleesch
voor het hof; - queens-ware, f. (spr. -weer)
soort van aardewerk.

Quekker, m. zeer vurige palmwijn.
Quellbougie, f. of Quelistift, f. dui. zwelstift,
staafje om nauwe kanalen in het menschelijk
lichaam te verwijden; het zwelt op, wanneer het
in aanraking komt met een vloeistof. Vgl.
1 a m i n a r i a - s t i f t.
quelque chose, fr. (spr. kelk'sjóóz', gewoonlijk
kek'sjooz') iets, het een of ander; - quelqueehoserieën, I. pl. kleinigheden, kleine, geringe waren.
Quemadéro, m. sp. (van quemar, verbranden,
lat. cremáre) plaats, waar de tot den vuurdood
veroordeelde ketters verbrand werden.
qu'en díra-t-on? fr. (spr. kain diratón) wat zal
men er van zeggen? d. i. de praatjes der men-

schen.
Quentchen, n. hgd. duitsch gewicht van 1 /Q
lood = 3,6 gram.
Quercus, I. lat. eik, eikeboom; - querci f olius, a,
um, alt. Bot. eikebladerig; - quereïne, f. nw.
lat. eikenstof, in den bast van den steeneik
(Quercus robur) gevonden, kristallijne bittere
stof; - quereitrine of quereitrelne, I. barb. lat.,
ook quereitrongeel of quercitrine -zuur, gele
kleurstof van den gemalen bast van den noordamerikaans then ververseik (Quercus tinctoria) ;
- aliam quercum excute, lat.: schud ook eens een
anderen eik uit; vraag ook eens een ander wat.
Querél, f. fr.( querelle, spr. kerell'; lat. queréla)
klacht, bezwaar; twist, strijd; pl. queréllen,
twist of gekijf, oneenigheden; - queréla nullitátis,
z. V. a. nulliteits- vordering, z. ald.; querelleeren, fr. (quereller) twisten, kijven, harrewarren; - querelleur, m. twister, twistzieke; queruleeren, nw. lat. (van 't lat. querulus, klagend, klaaglijk) gaarne klagen, zonder rechtmatige oorzaak geschil zoeken; - querulánt, m.
klaagzuchtige, geschilmaker; Jur. (zonder hatelijk bijbegrip) wie eene klacht bij het gerecht

indient; - querelaat, m. hij, tegen wien eene
klacht, eene rechtsvordering wordt ingediend.
Questie, z. quaes tie.
Queue, I. fr. (spr. keu' ; oudfr. toe, provenc.
coa, it. coda, van 't lat. cauda) staart; paardestaart van den turkschen stadhouder; biljartstok, stootstok, gewoonlijk k e u geschreven;
ook fransche wijnmaat; Mil. laatste afdeeling,
einde, laatste soldatentroep, b. v. o p m a r s c h.
i n d e q u e u-e, opmarsch op het einde; q u e u e m a k e n, bij openlijke plechtigheden,
in schouwburgen, aan de bureaux der spoorwegstations enz.: rij van achter elkander staande
personen, om plaatsbriefjes te krijgen, om beter
te zien enz. ; ook getraliede ruimte voor den
ingang tot de bureaux der schouwburgen en dgl.
ter voorkoming van den aandrang der menschen.
qui bene distinguit, bene docet, lat. die wel
onderscheidt, leert (onderwijst) wel.
Quible, n. eng. (spr. kwíbbel) woordspeling,
geestige, moedwillige dubbelzinnigheid, zet.
Quibus, of k w i b u s (eig. de dativus meer
voud van het lat. qui, quis, wie), raar heer,
zonderling.
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qu'libet f ortunae suae faber, elk is de maker
Quiehua, n. sp. (spr. kietsjoea) of keehua (spr.
kelsjoea), inheemsche taal van Peru sedert de of bewerker van zijn fortuin; — quilibet praesuheerschappij der Inkas, die nog thans door vele
inlanders gesproken wordt.
quid, lat. (neutr. van quis, wie) wat? — quid
ad me? lat. wat gaat het mij aan? — quid ad te?
wat raakt het u?
Quidam, m. lat. (quidam, quaedam, quoddam)
een zeker iemand; ook wel z. v. a. q u i b u s,
z. ald.
quidditas of quidditeit, f. barb. lat. (van 't lat.
quid, wat) in de voormalige philosophische kunst
abstracte of afgetrokken begrip der-taleig.h
bewering, dat eene . zaak iets is.
quid f aciéndum ? lat. wat is er te doen? wat
nu gedaan? — quid f aeièmus nos ? wat zullen wij
doen? — quid hoc sibi vult ? wat wil dat? wat moet
dat beduiden? — quid juris, wat rechtens is; —
quid juvat adspéctus, si non conceditur usus ? wat
helpt het zien, als men 't niet mag genieten? —
quid juvat, amísso claudére septa grege ? wat helpt
het den stal te sluiten, als het vee er uit is? of
den put te dempen, als 't kalf verdronken is? —
quid novi ? wat nieuws ? wat nieuws is er ? — quid
prodest ? waartoe dient het, waar is het goed
voor? — quid rei ? wat is het? wat is er gaande
of aan de hand?
Quidproquo, of qui-pro-quo, n. nw. lat. een
wie-voor-wat, het eene voor het andere, misverstand, misgreep, verwisseling van personen, namen of begrippen; — quidquid agis, prudenter
altas, et respice f inem, wat gij ook doen moogt,
doe het met beleid en zie op het einde; — quidquid delirant reges, plecticntur Archivi, de fouten
der vorsten moeten de onderdanen boeten; —
quidquid in buccam vent, al wat hem in den
mond komt; — quidquid sit, 't zij wat het wil; —
quid, si coelum ruat ? wat te doen, als de hemel
invalt?
quiesceeren, lat. (quiscére, van quies, genit.
quiètis, rust) rusten, bedaard of rustig zijn;
zich geruststellen, bevredigen, stillen, bedaren; —
quieseént, m. een rustende, tot rust gebrachte; —
quiescéntie (spr. t=ts), f. rust, toestand van rust;
— Quietisten, pl. raw. lat. rustvrienden, eene
dweepzieke chr. secte, in de 17de eeuw door een
spaanschen priester, M i c h a e l M o 1 i n o s,
gesticht; — quietisme, n. leer van genoemden
secte-stichter : volkomen berusting van het gemoed in God en de daaruit voortvloeiende ongestoordheid der ziel; gemoedsrust; — quiéto, it.
Muz. met kalmte voorgedragen, bedaard, gelaten.
qui est sine peccato ? lat. wie is zonder zonde?
qui habet aures audiendi audiat, lat. wie ooren
heeft om te hooren, hij hoore.
Qujjote, z. d o n Quixote.
Quilat, quiláte, m. sp en port. (spr. kiláte, ontstaan uit het arab. karat = k a r a a t, z. ald.)
karaat, d. i. als goudgewicht 1/z4 marco =
9,585 gram; als gewicht voor edelgesteenten
1 /14o ons of onca = 0,199693 gram; in Portugal
vroeger als proefgewicht voor goud = 1/2 4
marco = 9,563 gram; als gewicht voor juweelen
en paarlen de eenheid = 0,20583 gram.

mitur bonus, donec probètur contrarium, lat. van
ieder mensch onderstelt men, dat hij goed is,
zoolang niet het tegendeel wordt bewezen; en
omgekeerd : quilibet praesumitur malus, donee
probetur contrarium, ieder houdt men voor slecht,
zoolang niet het tegendeel bewezen wordt.
Quillage, f. fr. (spr. kilád z j ; van quille
k i e 1) kielrecht, kielgeld, tol van handelsschepen, die voor de eerste maal eene fransche haven
binnenloopen.
Quillot, m. fr. (spr. ki-ljó) killo, kilo, chiló of
ehilé, voormalige turksche korenmaat van 1/ 4
fortin = 35 tot 37 L. ; (vgl. k i 1 o).
Quilting, n. eng. (van to quilt, doornaaien,
doorstoppen) z. v. a. p i q u é (z. ald.).
Quimos, m. pl. (spr. ki—, in de taal van Madagaskar anachimoesse, dwerg) voorgewend
dwergenvolk op Madagaskar (eene soort van
cretins, z. aid.).
Quina, z. kina.
quinair, adj. lat. (quinarvius, a, um) uit vijf
bestaande, vijfvoudig.
Quineaillerie, f. fr. (spr. keuikalj'ríe; v. quincaille, allerlei kleine metaalwaar = clinquaille,
v. 't oudfr. clinquer, en dit v. ons k l i n k e n?)
kramerijen, allerlei uit ijzer, staal, koper enz.
vervaardigde kleine, weinig kostbare voorwerpen.
Quincunx, n. lat. (v. quinque, vijf, en unica,
z. o n s) 5/12 van een geheel; gewicht van 5 o n s e n; eene munt van á/12 a s; gedaante eener romeinsche V; de vijfvorm, b. v. boomera enz. in
quincuncem, d. i. in den vijfvorm of in het kruis
planten (:.:.:.: ); wijze van opstelling der

romeinsche soldaten.
Quindecagoon, m. lat. gr. (van 't lat. quindecem, vijftien, en 't gr. gonia, hoek) vijftienhoek.
Quine, f. fr. z. q u i n t e r n e, ond. q u i n t a.
qui nescit dissimulare nescit regnare, lat. wie
niet weet te veinzen, kent de kunst van regeergin
niet.
Quinétte, f. fr. (spr. kin—; sp. quinete) soort
van kamelot, af geheel van wol, Of met geitenhaar vermengd.
qui nimium probat, nihil probat, lat. wie
te veel bewijst, bewijst niets.
Quinine, f. (van het sp. quina, voor c h i n a)
z. kina.
Quinoa, f. (spr. quinóa, peruaansch kenoea)
witzadige ganzevoet (Chenopodium quinoa), eene
gierstplant in Peru, welker voedzame zaadkorreis tot brij, soepen, ook tot gegiste dranken
aangewend worden.
Quinol, n. z. v. a. h y d r o c h i n o n.
Qufnola, f. sp. (spr. ki—) spaansch kaartspel
met vier kaarten; ook hartenboer in het r e v e r s i - s p e l.
qui non habet in aere, luat in corpore, lat. z.
ond. luat.
qui non vult intelligi, non debet legi, lat. sprw.
wie niet verstaan wil worden, moet men ook
niet lezen.
quinque, lat. vijf; — quinquagenarlus, m. (van
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quinquaginta, vijftig) vijftigjarige, vijftiger; - q u a r t e r o n); - quintesséns, f. (fr. quintesquinquageslma, f. (scil. dies) of zondag qulnqua- sence, van 't lat. quinta essentic) keur of kern, het

geslmw, 7de zondag (eig. de 50ste dag) vóor
Paschen, gewoonlij k e s t o m i h i (z. ald.); vgl.
s e p t u a g e s i m a; - quinquangnlum, n. nw.
lat. vijfhoek; - quinquangulair, adj. vijfhoekig; quitnqueeentisten, m. pl. nw. lat. (it. cinquecentisti) it. schrijvers van de 16de eeuw; - quinquedentatus, a, um, lat. Bot. vijftandig; - quinquef olzus, a, um, lat. Bot. vijfbladerig; - quinquenniuni, n. lat. (v. annus, jaar) vijftal jaren,
vijfjarigheid, tijdruimte van vijf jaren; - quinquennaal, adj. (lat. quinquennalis, e) vijfjarig; quinquennaal, n. of qumquenelle, f. nw. lat. vrij
uitstel voor vijf jaren, vgl. m o r a t o --heid,of
r i u m, onder mora; - quingnennalién, pl. feesten uit den rom. keizertijd, die alle 5 jaar gevierd werden; - quinquertlum, n. lat. of p e nt a t h 1 o n, n. gr. vijfstrijd, of de vijfderlei
soort van wedstrijden bij de nationale spelen of
wedstrijden der Ouden: het springen, schijfwerpen, speerwerpen, wedloopen en worstelen,
welke de deelnemers alle zegevierend moesten
volbrengen, wanneer zij den prijs wilden behalen.
Quinquets, pl. fr. (spr. kerke) Argandsche
lampen met dubbelen lichtstroom, naar den
uitvinder Q u i n q u e t zoo genoemd (1785).
Quinquévir,m. lat. vijfman, vijfheerscher,
een van de vijfmannen, die samen een overheidscollege uitmaken; - quinqueviraat, n. vijf
vijfmanschap, vgl. p e n t a r c h a a t.-hersambt;
Quinquille, z. c i n q u i l l e.
Quinquillioen, n. millioen quadrillioenen of
de vijfde macht van millioen, d. i. dus 1000000
000000 000000 000000 000000 of 1000000 5 .
Quinqufna, f. (sp. quinaquina) eig. bast der
basten, de amerikaansche naam van den koorts
-bastofdek
i n a (z. ald.).
Quinta, f. lat. (van quintus, a, um, de of het
vijfde) vijfde klasse eener vroegere latijnsche
school; sp. en port. (spr. kienta) landhuis,
boerderij (zoo geheeten, omdat de pachter
vroeger i/6 van de opbrengst aan den eigenaar
moest betalen) ; - quintánus, m. leerling der
5de klasse; - quintána, f. vijfdendaagsche
koorts; - quinte, f. (van het lat. quinta) Muz.
quint of kwint, 5de toon van den
grondtoon; vijfde, nu vierde, of fijnste, dunste
vioolsnaar (E), altviool; in het piketspel: vijf
op elkander volgende kaarten van dezelfde
kleur; in het schermen: de vijfde stootmanier;
vandaar pl. quinten of kwinten, eig. scherm
listige streken, knepen; - k w i n t e n--strekn;
m a k e r, doorslepen mensch, kuiperijenmaker;
- quintbrne, f. nw.lat. ook quine, bij het lottospel of in de getallenloterij : het uitkomen van
vijf bezette nommers, van vijf op éene rij geplaatste nommers ; vgl. q u a t e r n e; qumtérne, ook een vroeger in Italië gebruikelijk,
op de either gelijkend snarenspeeltuig; q nternio, m. 5 in elkander gelegde dubbele
bladen papier. (vgl. q u a t e r n i o); - quinterón, m. sp. eig. vijfde-neger; nakomeling van
enen Europeaan en eene quarterone (vgl.

fijnste, beste, edelste en krachtigste van eene
zaak, eig. het vijfde en beste element bij de oude
wijsgeeren (Aristoteles), n.l. de aether; de uit
„quarts natura" van Epicurus heeft-druking
het niet tot zulk een bekendheid gebracht; quintét, n. it. Muz. vijfspel, vijfgezang, vijfstemmig muziekstuk; - quintielavus, m. nw.lat.
(fr. quinticlave) beweegbaar gedeelte aan den
waldhoorn, ter verandering der tonen; quintidi, m. fr. (spr. kes tidi) vijfde dag der
d e c a d e (z. ald.); - quintilis, m. lat. vijfde
en later zevende maand in den rom. kalender,
die toen J u l i u s (Juli) genoemd werd; quintille, z. c i n q ii i 11 e; - quinteeren, fr.
(quinter) Muz. in quinten voortloopen; met
den proefstempel teekenen, stempelen, inz.
goud en zilver; - quintble, f. Muz. notenfiguur
uit vijf tonen, die samenhangend voorgedragen,
de waarde van 4 zulke tonen verkrijgen; quintuplet, f. rijwiel voor 5 personen; - quintnplum, n. nw.lat. het vijfvoudige; - quintuple
alliántie, f. vijfvoudig verbond, verbond tusschen 5 mogendheden; - quintupliceeren, verv ijfvoudigen; - quintupliek, f. Jur. het vijfde
tegenschrift; quintus, lat. de vijfde, inz.
vroeger de vijfde leeraar of de leermeester van
de vijfde klasse eener school.
Quintal, n. fr. (spr. kenial; ook sp. quintal,
van 't arab. kintar, maat, gewicht van 100
pond, en dit van 't lat. centenarius, uit honderd
bestaande, waarvan ook ons c e n t e n a a r
afkomt, mid.lat. centenarius, centenarium) centenaar van 100 pond.
quintanus, quinte enz. - quintille, z. ond.
quinta.
Quintinisten, m. pl. naam van de leden
eener secte, gesticht in de 16de eeuw door een
kleermaker, genaamd Jean Q u e n t i n, uit
Picardië, die geenerlei bijzonderen vorm van
eeredienst aannamen; men noemde hen ook
Libertijnen.
Quintole, quintuplum, quintus enz., z. ond.
q u i n t a.
Quinze, f. fr. (spr. k&iz') vijftien; een hazardspel met kaarten; - quinze-et-leva, het vijftienvoudige van den inzet als winst in het pharaospel, z. p a r o 1 i; - quinze-vingts (spr. kèIcz'wèn),
eig. driehonderd; hospitaal voor (300) blinden
te Parijs; ook daarnaar genoemde wijk.
Quipos of quippos, m. pl. (spr. kipos; van het
peruaansch quipoe, knoop) knoopenschrift der
oude Peruanen, gekleurde snoeren, op vele
wijzen saamgeknoopt en ineengevlochten, welke
den Peruanen als schrijfteekens dienden.
qui pro/icit
icit in artibus et deficit in moribus, plus
deficit quam proficit,
icit, wie in kennis toeneemt en

in zeden afneemt, neemt meer af dan toe; of
zonder deugd schaadt de kennis.
qui pro quo, z. quidproquo.
Quirat, n. (= arab. k€rat, z. k a r a a t en
q u i 1 a t) in Egypte medicinaal gewicht en
gewicht voor edelgesteenten = 1/4 drachme =
D,772 gram.
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Quirinus, m. lat. (v. 't sabinisch quiris of bene (of probe) notándum, lat. wat goed op te
euris, speer) bij de Sabijnen bijnaam van merken is, waarop men goed acht moet geven; M a r s, bij de Romeinen een bijnaam van den quod bonum, felix f austum (f ortunatum)que sit!
-vergoden Romulus; – quirinaal, n. voormalig afgek. Q. B. F. F. Q. S., wat goed, gelukkig en
pauselijk, thans koninklijk paleis op den gelijk
heuvel (lat. collis Quirinalis) te Rome;-namige
– quirinalla, n. pl. aan Romulus geheiligd feest
in het oude Rome; – Quirieten, m. pl. (lat.
Quirrit) eerenaam der oud-rom. burgers, inz.
in openbare volksredevoeringen, sedert zich
met hen de Sabijnen hadden vereenigd, van
gelijke afstamming als Q u i r i n u s, of v. a.,
omdat zij eene stad Quiris of Cures bezaten.
qui scribit, bis legit, wie schrijft, leest tweemaal.
quisque, quaeque, quodque, lat. ieder, iedere;
– quisque sibi proximus, lat. sprw.: ieder is zich
zelven 't naast; – quisque subrum verbórum
optimus intérpres, ieder is de beste uitlegger
of verklaarder van zijn eigen woorden; –

quisque praesumitur bonus, donee probétur contrarium, z. v. a. quilibet praesumitur enz.
Quisquillën, pl. lat. (quisquiliae) slechte, onbruikbare afval, vodderijen, tuig, aanveegsel.

quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam, woordelijk: wie een kikvorsch bemint,
meent dat die kikvorsch Diana is, d. i. ieder
houdt zijne vrouw voor schoon; – quis tulerit
Gracchus enz., z. onder G r a c c h u s.
quitte, adj. fr. (spr. kiel' ; provenc. quiti, sp.
quito, hoogd. quilt, eng. quit, van 't lat. quietus,
rustig, verwant aan ons k w ij t) vrij of bevrijd,
kamp op, even; los, ontslagen, vrij van de ver
om te betalen, zonder vordering; –-plichtng
quitte ou double s p e 1 e n, fr. (spr. kit oe
doebl') vrij of dubbel, het verlorene in het geheel
-

gezegend zij 1 of God geve over dit werk zijnen
zegen! – quod cito fit, cito peril, wat snel komt,
vergaat ook snel; – quod Deus bene vertat, z.
ond. Deus; – quod di omen avertant, de goden
wenden dat voorteeken af; – quod dubitas, ne
dubiteeren, ond. dubium;
f
– quod eraf demonstrándum, z. d e m o n s t r e er e n; – quod f iéri potest per pauca, non debet per
plura, wat met weinig geschieden kan, behoeft
het vele niet.
Quodlibet, n. lat. (eig. quod libel, wat belieft of
behaagt) een wat-men-belieft, wat- men-wil;
iets, dat zonder orde en samenhang of toch met
schijnbare willekeur samengesteld is, b. v. zulk
een muziekstuk, schilderij enz. ; een allerlei,
mengelmoes, poespas, ook laffe woordspeling,
platte dubbelzinnigheid.
quod Beet Jovi, non Beet bovi, wat Jupiter
veroorloofd is, staat daarom eenen os niet
vrij, d. i. hetzelfde is niet gepast voor allen; –
quod non opus est, asre carum est, lat. wat men
niet noodig heeft, is duur, al kost het slechts
een cent; – quod quis per alium facit, id ipse
f ecisse putálur, wat men door een ander doet,
wordt zoo aangezien, als had men het zelve
gedaan; – quod scripsi, scripsi, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven (gezegde van
Pilatus); – quod tibi non vis f iéri, id altéri ne
f ecéris, wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe
dat ook aan een ander niet; – quod tua nihil
re /en,
ert, ne cures, wat u niet aangaat, bekommer

niet of dubbel betalen; oneig. ales op het spel u daarom niet;

zetten, alles wagen om zich uit eene moeilijke,
netelige zaak te redden; – quitteeren (fr. quitter,
in 't alg. verlaten), vrij, ontslagen of van de
vordering, de verplichting los maken, zich van
eene verplichting k w ij t e n; ontslaan, de
ontvangst eener geldsom schriftelijk getuigen,
als voldaan onderteekenen, een k w ij t b r i e f,
q u i t a n t i e geven; een post, spel, vermaak
enz. q u i t e e r e n, d. i. nederleggen, opgeven,
verlaten, laten varen, er van afzien; – quitántie
(spr. tie = tsie), f. (fr. quittance, spr. kitáns')
kwijting, kwijtbrief, ontvangbewijs, bewijs van
voldoening der schuld.
qui facet conséntit, lat. sprw.: wie zwijgt stemt
toe, of stilzwijgen is ook een antwoord.
qui-va-la ? of qui vive ? ( spr. kiwala, kiwiw')
woordelijk: wie gaat daar? wie leeft? werda?
wiedaar ? (de aanroep van fransche schildwachten, wanneer er iemand nadert); op zijn qui-v ive
zijn, op zijn hoede zijn, zeer oplettend op alles
zijn, nauwkeurig toezien.
Quixote, z. don q u i x o t e.
quoad, lat. betreffende, wat aangaat; – quoad
forum et mensam, (scheiden of gescheiden) van
tafel en bed.
quocunque modo, lat. op wat wijze het ook
wezen moge, op elke mogelijke manier, het ga
zoo 't wil.
quod, lat. (neutr. van qui, wie) wat; – quod
,

–

quod vult Deus, lat. wat God

wil (moge geschieden)1
quomodo? lat. hoe? op welke wijze? – quomodo
vales? hoe gaat het? hoe vaart u? als subst.
quomódo, f. handelwijze, wijze waarop, manier
van uitvoering.
quondam, lat. weleer, voorheen, wijlen.
Quorum, n. lat. (gen. pl. v. qui, welke)
wettelijk aantal leden, dat in een volksvertegenwoordiging of vergadering aanwezig moet
zijn om een besluit te kunnen nemen; –
quorum pars magna (of parva) f ui, waaraan ik
een groot (of klein) aandeel gehad heb.
quos ego 1 lat. ik zal ze....1 woordelijk: die
ik (n.l. streng bestraffen zal), afgebroken dreigende toeroep van Neptunus aan de winden,
die tegen zijn wil gestormd hadden (in Virg.
meis I. 135), spreekwoordelijk geworden voor
eene strafbedreiging in 't , algemeen.
quos vult perdére Jupiter, prius dementat, lat.
dien Jupiter verderven wil, ontneemt hij eerst
het verstand.
Quota, f. ook quotum, n. lat. (van quotas,
a, um) de hoeveelste; – quota, (scil. pars,) het
hoeveelste gedeelte, evenredig aandeel of het
behoorlijke, gevorderde gedeelte, wat door ieder
naar verhouding bij te dragen of te betalen is; –
pro quota, naar verhouding, evepredig; – quota
detractions, aandeelsbedrag in de korting; –
quota litis, f. het aandeel in de winst, het deel
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aan do betwiste zaak;- zijn quotam cont r i b u e e r e n, zijn aandeel bijdragen; quoteeren, Jur. naar evenredigheid verdeelen;
het hoeveelste aanteekenen, opteekenen; geschriften met getallen, volgnommers of teekens
voorzien, nommeren (vgl. c o t e e r e n) ; quotibnt, n. nw.lat. (van 't lat. quotiens of
quoties, hoe dikwijls, hoeveel maal ?) Arith.
uitkomst, antwoord op eene deeling; - quotatie
of quotisittie (spr. -za -isie), f. aandeelsberekening, aandeelsbepaling en -verdeeling; - quotiseeren, naar verhouding verdeelen, ook cotiseeren (s. ald.); - quotiteit, f. de aandeelsverhouding.
quot capita, tot census, lat. zooveel hoofden,
zooveel zinnen.
quoteeren, z. ond. q u o t a.
quotidia na viléscunt, lat. (quotidiánus, a, um,
van quotidfe, dagelijks) het alledaágsche wordt
geminacht; - quotidiánus typos, m. dagelijksche

RABH.

(stipte) terugkeer van eene ziekte (vgl. t y p u s);

- quotidiána (scil. febris), alledaagsche koorts;
- quotidienne, f. fr. (spr. kolidiènn') dagelijks
verschijnend blad.
Quotient, quotisatie, quotiseeren, quotitelt, z.
ond. quota.
quo titulo, z. ond. t i t e 1.
Quotum, z. ond. quota.
quousque tandam 1 lat. hoe lang toch. . . . , of
hoe lang nog (n.l. zal het duren of zoo voortgaan) 1 de aanvangswoorden der eerste redevoering van Cicero tegen Catilina.
Quo vadis(Domïne), lat. waar gaat gij heen?
Heer!)
e ) woor den van Petrus op zijn vlucht uit
den kerker te Rome, toen hem Christus ver
wat Petrus de vlucht deed staken; ook-schen,
de naam van een kerkje te Rome ter plaatse
waar 't bovenstaande zou zijn voorgevallen.
quovis modo, lat. z. v. a. quocunque modo, z.
ald., of modus.

V
R. als grieksch getalteeken e = 100, P =
100,000; - als rom. getal R. = 80, W = 80,000;
- als afkorting op rom. handschriften, lat. =
Roma, Roetanus, regia, regnum, restitutor; - op
recepten: recipe; - in muntwerken = rarus,
zeldzaam en bij zeer groote zeldzaamheid staat
R R en R R R; - bij aanwijzing van warmtegraden R. = Réaumur; - R. A. = eng. Royal
Academy, koninklijke academie; - R. D., afkorting van Reverendus Dominus; - R°. D°.,
d. i. Reverendo Domino, z. ald. ; - Ree. _
recensent; - Red. = redactie of redacteur; Ref. = referent; - reg. lat. afk. voor regula,
Re
regel, of voor regius, koninklijk; - rel. = reliqua;

- repr. = reproducdtur, z. onder r e p r o d ue e e r e n; - resp., afkort. van respondeatur,
responsum, respect en respectu, ook respective,
z. &ld. ; - R. F. S. V. P. fr. = reponse favorable
s'il nous plait, veizoeke vriendelijk gunstig
antwoord; - R. I. = Rhode Island in NoordAmerika, - R. I. P. = requiescat in pace, z.
ond. r e q u i e m; - R. I. S. A., lat. afk. van
Romanrum Imperator Semper Augustus, de

romeinsche keizer, altijd vermeerderaar (des
rijks); - R. K. = roomsch katholiek; - R. M.,
verk. van Regia Majéstas of Regiae Majestatis,
de of van de koninklijke majesteit; - r. m.,
afk. van reverendum ministerium, z. m i n i s t er i u m; - R. M. C. = Reverendi Ministerii Candidatus, z. ministerium; - R. N. _
eng. royal navy, koninklijke marine; - R. 0. _
ratione o fficii, ambtshalve ; - r°. = recto, op de
voor- of eerste zijde (van het blad); - R. P., fr.
afk. van Révérend Père (spr. re-w'rah per'), eerwaarde vader of pater; - r. r. = reservatis
reservandis, z. r e s e r v e e r e n; - Chemische
teekens zijn: R. of Rh = Rhodium; - Rb. _
Rubidium; - Ru = Ruthenium; - R. als muntteeken op fransche munten: Orleans; op pauKRAMERS-ZONDERVAN.

selijke: Rome; op portugeesche en braziliaansche: Rio de Janeiro.
Ra, 1) ' f. nederl. lange ronde spier, die aan
een mast of steng hangt en dient om een zeil
op te houden, dwarsmast.
Ra, 2) n. fr. oogenblikkelijke trommelslag,
zeer korte roffel.
Ra, 3) m. egypt. (koptisch re, met het lidwoord phre, zon) egyptische zonnegod, de
hoogste en oudste der egyptische goden, wien
'de sperwer geheiligd was en die daarom ook
meestal met een sperwerkop wordt voorgesteld.
raar, adj. (lat. rarus, a, urn, eig. niet dicht
bijeen, dun, afzonderlijk ook: poreus (bij Lucretius) zeldzaam, kostbaar, - rara axis (in terra),
f. een zeldzame vogel (op de aarde) iets vreemds,
een wonderlijk mensch; - rari nantes in gurgite
vasto, eenige weinige schipbreukelingen hier en
daar drijvende op den wijden afgrond(zee); rarissime, zeer zeldzaam; - omne rarum est
carum, alle zeldzame dingen zijn duur; - rarum
contingens, n. eene zelden voorvallende zaak; rariteit, f. (lat. raritas, fr. rarité) zeldzaamheid,
kostbaarheid; ook zeldzaam, vreemd, aardig
ding; pl.rariteiten, zeldzaamheden, aardigheden;
- raritas dentium, f. Med. het al te ver uit elkander staan der tanden; - pour la rareté du
fait, fr. (spr. poer la rar'té du /è) om de zeldzaamheid van de zaak, voor de aardigheid, voor
de grap; - rarefacientia (spr. t = ts), pl. (van
rare f acére, dun of ijl maken) geneesmiddelen,
die de zweetgaatjes of p o r i ë n verwijden; rarefáctie (spr. t=s), f. verwijding der poriën;
verdunning, verdeeling of uitzetting der lucht
door warmte.
Rab, n. hebr. Muz. hakkebord of tympanon
der Hebroeen.
Rab. of Rabenh., bij botanische benamingen
afk. voor L. Rabenhorst (gest. 1881).
65
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Rabab, f. arab. Muz. arab. viool, een instru- van kwade zaken; - rabulisterjj, f. rechtsverment in den vorm eener schildpad met een draaiing.
Racahout, (spr. -hoe) n. turk. uit zetmeel en
krommen steel en drie paardenharen snaren,
die met een strijkstok bespeeld worden (vgl. chocoladepoeder met allerlei toevoegsels bereid
versterkend voedingsmiddel voor zieken.
rob ab).
Racaille, f. fr. (spr. rakálj' ; óf van 't gr. rakes,
rabaisseeren, fr. (rabaisser; spr. rabèss-; v.
abaisser, nederlaten) verlagen, doen dalen, lomp, Harde, Of beter van 't oudn. racki, hond,
zinken; Kmt. in prijs verminderen, goedkooper eng. rack; vgl. ons r a k k e r, r e k e 1, hond,
worden of maken, afslaan; - rabaissement, n. en 't fr. canaille, v. canis, hond) gepeupel, jan
gespuis, grauw, klompenregiment; uit--hagel,
(spr. rabèss'mái) verlaging, prijsvermindering.
Raband, m. Mar. kort touw, dienende om schot, wrak goed, het bedorvene, onzuivere,
slechte van eene waar, afval.
voorwerpen samen te binden.
Raccólte, f. it. (raccólta, v. raccógliere, verRabánne, f. soort van trommel der Negers
zamelen) inzameling, oogst.
aan de Goud- en Slavenkust in Guinea.
raccommodeeren, f. (raccommoder, v. re-, z.
Rabarber, z. rhabarber.
Rabát, n. (van 't it. rabátlere, aftrekken, in ald. en accommoder; vgl. a c c o m m o d e e't ital. zelf echter ribasso, fr. rabais) aftrek, r e n) verbeteren, herstellen, opknappen, opafslag, korting van den bepaalden prijs eener lappen, weder in orde brengen, verhelpen, wewaar; ook soort van schaaf; - rabat-conto, n. der goed maken; - raccommodage, f. (spr.
aftrekrekening; - rabatteeren, aftrekken, af- -dáa j') verbetering, herstelling, opknapping,
korten; ook den bal in het kolfspel achter den herstelwerk, lapwerk; - raccommodement, n.
rn
verhelping, vereffening, verzoepaal tegen het schot spelen; - rabat, n. fr. over- (spr. -áh)
slag, op- of omslag, omgeslagen zoom of rand fling, herstelling, b. v. van de vriendschapsaan den kraag of de mouwen van een mans- breuk tusschen personen.
raccordeeren, fr. (raccorder, van re- en ackleed; bef of kraag voor geestelijken of rechters; smalle strook boven eene gordijn; lederen corder; vgl. a c c o o r d enz.) speeltuigen werand aan de kap van een rijtuig ter beschutting der stemmen; weder vereenigen, hereenigen,
tegen den invallenden regen; ook smal tuin- of aaneenhechten of voegen; weder een worden;
schilderijen opknappen, verhelpen; - raceorbloembed, zoombed.
Rabattue, f. fr. dun Lyonsch behangsellinnen. dement, n. ( pr. -nui'i) hereeniging; het effenRabaut, m. (fr. ribaud) wellusteling, deug- of gelijk maken, verhelpen, inz. het samenstemmen der tinten bij het opknappen van schilniet, schelm.
Rabbi of rabbijn, m. hebr. (van rab, d. i. derijen; ook gebogen aansluitingsspoor, dat
veel, groot, ouder; de opperste, voornaamste, van een spoorbaan naar een fabriek enz. leidt.
racerocheeren, fr. (racerocher, spr. rakrosj'-;
meester) eig. mijn meester; joodsch leeraar of
verklaarder der joodsche wet, schriftgeleerde; - van re- en accrocher; vgl. a c c r o c h e e r e n)
rabbinisme, n. nw.lat. joodsche schrift- of weder aan- of ophangen; weer vinden, beetgosdienstleer, stelsel der rabbijnsche schrift- krijgen, betrappen, aan den haak krijgen; geleerdheid; - rabbijnseh, rabbluistisch, adj. zich raccrocheeren, zich weder aansluiten, zich
daartoe behoorende; - de r a b b ij n s c h e t a a l verzoenen; - raceroe, m. fr. (spr. rakrd) geluk
fortuinlijke stoot of worp in het spel. -sto,
het door de rabbijnen omgevormde hebreeuwsch,
Race, 1) f. fr. z. ras; - race, 2) f. eng. (spr.
inz. de wetenschappelijke schrijftaal der jood
schrijvers sedert de 10de eeuw; - rabbi--sche rees) wedren, wedstrijd; - racehorse, n. rennieten, z. t a 1 m u d; - rabbóth, pl. oude paard; - racer, m. (spr. reeser) renner, renpaard;
joodsche uitlegging der bijbelsche boeken, inz. - racing, n. (spr. reesing) het rennen, wedloop;
der boeken van Mozes; - rabboeni, m. onze hardrijden met rijtuig of rijwiel; - racirugman, m.
leeraar, onze heer en meester (de titel, waar- (eng.) wielrenner.
Racemátie (spr. i=ts), f. lat. (van racemári,
mede de discipelen van Jezus dezen aanspraken).
nalezing houden, racémus, druif) nalezing, inz.
Rabbit, n. eng. (spr. rébbit) konijn.
van druiven enz. ; - racemaat, n. zout van de
Rabdologíe, z. r h a b d o l o g i e.
druivenzuren.
Rabenh., z. R a b.
racemosus, a, um, lat. Bot. trosvormig, wat
nabes de morue, pl. (spr. raab') schelvischkuit,
den vorm van een tros heeft.
aas bij de sardijnenvisscherij.
Racha, (hebr. eig. rdká; waarsch. verwant
rabeteeren, fr. (rabêter, v. bête = lat. bestia,
beest, dier) verdierlijken, verbeestelijken, gelijk met rak, dun, dor) hebr. scheldwoord, dat een
slecht, nietswaardig mensch aanduidt; vgl.
aan een redeloos dier maken of worden.
rabies, f. lat. woede, razernij ; - rabies canna, Matth. V, 22.
Rachat, z. ond. racheteeren.
f. hondsdolheid.
Rachel, hebr. (ra chêl, d. i. schaap, ooi) vr.Rabinet, n. kanon van klein kaliber.
Rabsaris, m. ass. opziener van den harem, naam: de geduldige.
Rachel, m. (hetzelfde woord als regel, richel)
2 Kon. 18, 17.
Rabsjake, m. ass. overste, opperschenker, in den houthandel naam voor een smalle
schroot.
2 Kon. 18, 17.
racheteeren, fr. (racheter, spr. rastj't-) terug
Rabulist, m. nw.lat. (van 't lat. rabula)
-kopen,ls vrij;-aeht,m.
rechtsverdraaier, rechtsverknoeier, advocaat
-
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(spr. rasjd) herkoop, wederkoop, vrijkooping.
Rachitis, z. rhachitis.
Rack, m. eng. z. v. a. a r a k (z. aid.).
Raekasira, indiaansche balsem, die aangestoken, een aangenamen geur geeft.
Rackoen, z. coati.
raeleeren, fr. (racier, oudfr. rascler, it. raschiare, V. 't lat. radere, rascm, schrappen,
krassen) schrappen, afkrabben, afschaven; afstrijken, b. v. eene gevulde korenmaat; slecht
spelen, rammelen, zagen op eene viool; - ra
slecht vioolspeler; - racloir, m. (spr.-cleur,m.
rakloár) schraapijzer, krabber.
Racontar, m. fr. vertelsel, verzinsel, kletspraatje, inz. in couranten.
Racquit, m. fr. (spr. raki; vgl. a c q u i t)
het wedergewonnene, terugwinst, herwinst; racquiteeren, fr. (racquiller) het verlorene terugwinnen, zijne schade herstellen.
raddolcéndo, it. (spr. c = tsj; van raddolcire,
verzoeten) Muz. verzachtend, lieflijk.
raddoppiáto, it. (van raddoppiare, verdubbelen) Muz. verdubbeld; - raddoppiaménto, m.
verdubbeling.
Rade, f. fr. (it. en sp. rada; van germaanschen
oorsprong) ankerplaats, r e e d e, z. aid.
radeeren, lat. (radére) schaven, afschaven,
afkrabben; uitkrabben; bij plaatsnijders : etsen;
- radeergrond, etsgrond; - radeeriijzer, werktuig
bij het t r e p a n e e r e n (z. aid.); - radeerkunst, etskunst; - radeermes, krabmes; radeernaald, etsnaald; - radeerpoeder, poeder
om uitgekrabde plaatsen op het papier weder
beschrjfbaar te maken, s a n d a r a k, z. aid.;
- radeervernis, n. bij het plaatsnijden: etsvernis;
- radeerwater, etswater; - radir- gummi, n.
bgd. gomelastiek om inkt- en potloodschrift
uit te vegen.
Radeerjjzer, radeerkunst enz., z. ond. r adeeren.
Radegast, m. (russ. Radogastj, van rad, vroolijk, vergenoegd, en gostj, gast, dus : god der
gastvrijheid?) god der oude Slaven of Slavonen,
wien het paard was geheiligd (volgens G r i m m
de slavische Mercurius).
Radesyge, f. deensch (van 't verouderd rade,
hevig, boosaardig, en syge, pest, ziekte) zeer
langdurige en boosaardige, op melaatschheid
gelijkende ziekte in Noorwegen, Zweden, op
IJsland enz.
Rad(h)en, m. adellijke titel op Java, prins ; raden-ájoe, f. titel van een javaansche regenten
-vrouw.
radiaal, radiatie enz., z. ond. r a d i u s.
radicaal, radiceeren enz., z. onder r a d i x.
Radieüla, f. (vgl. r a d i x) lat. worteltje.
radio-actief enz., z. ond. r a d i u s.
Radium, n. in 1898 door het echtpaar Curie
ontdekt element, dat zeer algemeen, doch in
uiterst geringe hoeveelheden op aarde voor
dusver hoofdzakelijk uit pikblende-komten
wordt afgescheiden; om zijn eigen warmtestraling zeer merkwaardig. Het wordt vooral te
Joachimstal in Oostenrijk gewonnen, en wel
leveren 10 000 ton pikblende 1 gr. radium-
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chloried, dat ongeveer 100 000 gld. kost; radiumstralen, pl. de stralen, welke door
radioactieve stoffen worden uitgezonden, nog
onderscheiden in a, p en y stralen.
Radius, m. lat., pl. radii, radíën of radiussen,
lat. straal, spaak of speek; Anat. kleine armpijp;
Math. straal, halve middellijn van den cirkel;
vgl. d i a m e t e r; - radius osculi, hoogere
Math. rechte lijn, met welke men een oneindig
klein gedeelte van een kromme lijn als cirkelvormig beschreven denken kan; - radius vector,
voerstraal, rechte lijn, welke uit het brandpunt
van een kromme lijn naar een punt in haren
omvang getrokken wordt; inz. Astron. rechte
lijn uit het brandpunt der elliptische baan naar
het middelpunt der bewogen planeet; ook Mech.
lijn uit het middelpunt der krachten naar het
zwaartepunt van het bewogen lichaam; radiaal, adj. nw.lat. stralig, stralen hebbende;
ook Anat. de kleine armpijp betreffende, daartoe behoorende, b. v. radiale a r t e r i ë n,
radiale zenuwen enz.; - radiaalk r o o n, straalkroon; - radiarién, pl. versteende straaldieren; - radiatus, a, um, lat. Bot.
gestraald, straalvormig; - radiàten, straaldieren; - radiatie (spr. t=ts), f. lat. (radiatio, van
radiáre, stralen) straling, uitstraling, straalwerping; ook doorstrijken, b. v. van een post in een
rekening; - radius, adj . (lat. radivsus, a, um) stralend, glanzend, schitterend; opgeruimd, vroolijk,
blij te moede; - radlolith, m. lat.-gr. versteening
van een straalschelpdier; ook z. v. a. n a t r o 1 i t h; - radiátor, m. uitstraler van warmte bij
centrale verwarming; - radlcondí etor, m. straal
radioactiviteit, ver -gelidrvanBy(1890);lichaam om voortdurend, spontaan-mogenva
Becquerelstralen uit te zenden; - radioactief,
zulke stralen uitzendend; - radiographeeren,
photographeeren met Röntgenstralen; - radiogram, photographie, verkregen door Róntgenstralen; - radiolarién, pl. eencellige, wezens, die met
wieren leven en uit koolzuur voedsel bereiden; radiometer, m. zeer licht toestelletje, dat door
licht- of warmtestralen in een luchtverdunde
ruimte in beweging wordt gebracht; - radiephonle, f. opwekking van een toon door lichtstralen; - radiophoon, f. draadlooze telegraphie;
- radioskopie, f. onderzoek van inwendige
lichaamsdeelen door Röntgenstralen; - radioskópisch, adj. onderzoekend door middel van
Röntgenstralen; - radiotelegraphic, f. draadboze telegraphie; - radiotherapie, f. geneeswijze door Röntgenstralen.
Radix, f. pl. radices, lat. wortel; oorsprong,
stam; Arith. wortelgetal, machtswortel, wortel;
vgl. p o t e n t i e; Gram. wortel, wortelvorm,
wortel- of stamlettergreep, oorspronkelijk bestanddeel, dat aan eene geheele familie van
woorden ten gronde ligt; - radicaal, nw.lat. ingeworteld; oorspronkelijk, grondig, diep, aan
ook met den wortel, van-geborn,vatu;
den wortel af, uit den grond op; - radicaal, als
subst. n. Chem. grondstof, base der zuren,
lichaam dat in staat is om met een ander een
zuur of eene base te vormen; Jur. titel, be-
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naming, b. v. het radicaal van Nederlander bezitten; bevoegdheid; - radicalis, lat. Bot.
wortelstandig, aan den wortel; - radicale azjjn,
hoogst zuivere, verdichte (geconcentreerde)
azijn; - radicaal bederf, grondbederf, grond
radicale kuur, grondige of volkomen-kwal;
genezing, in tegenst. met p a 11 i a t i e v e
k u u r, z. ald. ; - radicaal kwaad, grondkwaad,
erfzonde ; - radicaal teeken, wortelteeken (V ) ;
- radicaal woord, wortel of stamwoord; - radicalen, m. pl. vroeger : naam der meest vooruitstrevende liberalen, z. a.; - radical-refór
mers, m. pl. eng. naam eener volkspartij, welke
Bene geheele, grondige verandering of hervorming van de constitutie en de wetten verlangen;
- radicalisme, n. grondstellingen en pogingen
van de radicalen; - radicaliter, adv. (lat. liever
radicttus) met den wortel, ten gronde toe, b. v.
iets vernietigen; - radicalement, adv. fr. (spr.
-má#) grondig, in den grond, b. v. genezen; radiceeren, lat. (radicàre) wortelen, wortelschieten; tot zijnen oorsprong terugvoeren; g e r a d i c e e r d, adj. diep geworteld, gegroeid, - radicándus, m. Arith. getal of grootheid, uit welke deze of gene machtswortel moet
getrokken worden.
Radja, z. r a d s j a.
Radomontade, liever r o d o m o n t a d e, z. ald.
radoteeren, fr. (radoter; oudfr. redoter, v.
oud-nederl. dolen, eng. dote, bazelen) beuzelen,
onnoozele, laffe, smakelooze taal voeren, zonder
samenhang spreken, suffen, gem. lullen; radotage, (spr. -taazj') of radoterie, f. beuzelpraat, zotteklap, mallepraat; - radoteur, m.
dwaze snapper, suffer, raaskaller.
radouceeren of radoucisseeren, fr. (radoucir,
spr. radoeseeren of radoesis-; van re- en adoucir;
vgl. a d o u c e e r e n) verzachten, stillen;
doen bedaren, bevredigen; aan een metaal
zijne brosheid benemen, het smedig maken.
Rádowa, z. r e g d o w a.
Radsja, raja, radjah, (sanskr. radjsan, Nomin.
rddsf a, koning = lat. rex) voor-indische stam
vorst der Hindoes, thans groo--vorstfinladch
tendeels van de Europeanen afhankelijk (vgl.
m a h a r a d s j a); - radsjapoeten of radspoeten,
pl., naam van een talrijke hindoekaste in het N.
van Britsch- Indië.
Raduls, n. tooneel, o r d o y s, z. a.
Roeps of raps, m. hoogd. wijn, dien men weder
op versche druiven gegoten en daardoor sterker
gemaakt heeft.
Rafactie, f. vergoeding (bij beschadiging van
goederen); - rafactiemeester, m. beëedigd deskundige, die de schade (bij verzending, brand)
aan goederen vaststelt.
Rafale, f. fr. (affaler,
f alen, af-, nederlaten, b. v.
touwen.) rukwind, valwind, windvlaag.
raffineeren, fr. (ra f f ener, van re- en a finer, vgl.
a f f i n e e r e n) louteren, zuiveren, verfijnen;
-op iets raffineeren, op iets peinzen,
denken, iets trachten uit te vorschen, uit te
pluizen, listig of slim iets bedenken; - g e r a ff i n e e r d, adj.
] ggelouterd,^gg ezuiverd
] verfijnd,
-

;

RAGOUT.

doorslepen, doortrapt, listig, doorkneed; raffinadeur, m. z. r a f f i n e u r; - raffinage
(spr.- náázj'), ook raffinade, f. loutering, zuivering, inz. van suiker, petroleum, zout enz.;
gezuiverde, fijne suiker, geraffineerde suiker; raffinement, n. (spr. ra f ien'mált) het uitpluizen,
haarklooven, vitten, muggenzifterij, spitsvondigheid, gezochtheid of te groote stiptheid in
gedrag, gesprek enz. ; - raffinerle, f. zuivering, plaats der zuivering of loutering, inz.
r a f f i n a d e r ij, suikerzuivering, suikerziederij, ook z. v. a. raffinement; - raffineur,
m. zuiveraar, louteraar, inz. r a f f i n a d e u r,
zuiveraar of zieder der suiker.
Rafflesla, f. (Ra f f lesia Arnoldi) plantengeslacht
in 1818 op Sumatra ontdekt door Dr. Jos. A r n o 1 d, op eene reis, die de eng. gouverneur van
Benkoelen R a f f1 e s in het binnenland van
dit eiland deed; de bloemen hebben een middellijn van 1 m. en zijn de grootste van alle bekende
bloemen, bezitten echter een afschuwelijken
reuk.
Raffl., bij natuurhistorische benamingen afk.
voor Sir T. S. Raffles (gest. 1826).
Rafi, Rafidieten, z. v. a. S c h i 1 e t e n (z.
ald.).
Rafian, f. klein vaartuig met een enkel latijnzeil, op de Middellandsche zee in gebruik.
Rafin., bij natuurhistorische benamingen afk.
voor C. F. Rafinesque Schmalz (gest. 1840).
rafraicheeren of rafraichisseeren, fr. (rafraichir,
spr. ra f rèsj-; van frais, f ra$che, frisch, versch)
verfrisschen, verkoelen, afkoelen, verkwikken,
ververschen, vernieuwen; - rafraichissánt, adj.
verfrisschend, verkoelend, verkwikkend; - rafraichissement, n. (spr. -sji-s'mán) verfrissching,

verkoeling, lafenis, verkwikking, verversching; rafraichisseur, m. verfrisscher, een toestel om
zich afkoelend en verfrisschend water door middel van fijne pijpjes in 't gezicht te spuiten.
Rafter, m. noorsche deel.
Rage, f. fr. (spr. raazj' ; van 't lat. rabies)
woede, razernij, dolzinnigheid, dolheid; overgroote begeerte naar, of verzotheid op iets,
manie, z. ald.
Ragione, f. it. (spr. radzjióne; van 't lat.
ratio; eig. rede, oorzaak, rekening, verhouding
enz.) handelsgezelschap, z. v. a. f i r m a, in het
fransch ook r a i s o n, z. ald. ; - ragione-boek, in
sommige groote koopsteden op de beurs of het
raadhuis openliggend boek, waarin ieder handelshuis zijne firma enz. inschrijft.
Raglan, m. eng. (spr. reglen) naar onderen
smal toeloopende heerenmantel, naar den eng.
bevelhebber der landmacht in den Krimoorlog
genoemd.
Ragnarok, pl. Myth. lot der goden, ondergang
der wereld. Op misverstand berust de vorm
ragnarokr, d. i. godenschemering.
Ragout, m. ft. (spr. ragoe; van ragodter, iets
opnieuw smaak geven, iemand nieuwen eetlust
bijbrengen, als 't ware lat. re-adgustare, v. gustus,
smaak, gustáre, proeven, smaken, fr. gout, godter) uit klein gesneden vleesch, kip, visch enz.
bereid gerecht met pikante saus, dikwijls uit
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overblijfselen van een vorigen maaltijd, soms
(vooral in de fransche keuken) ook zonder
vleesch uit groenten, champignons enz. klaar gemaakt; — ragout fin, n. (spr. —f M) fijn gemengd
gerecht, bestaande uit vleesch, gevogelte, oesters, truffels, champignons enz. en gewoonlijk
in schelpen opgediend; — ragodt a la diable,
poespas, mengelmoes van allerhande spijzen
dooreen; — ragoutant (spr. ragoetáii), den eetlust opwekkend, smakelijk.
Raguet, m. fr. (spr. rage; eig. uitgeschoten
kabeljauw, v. raguer, afwrijven, ijsl. raka) soort
van kleinen gezouten kabeljauw.
Ragusino, ragusine, ook t a 11 a r o of vis1 i n o, m. tot 1800 rekenmunt te Ragusa, van
1 1/s ducati, bijna = 1 gl. 80 ct. courant.
Raid, f. eng. (spr. reed) snelle, onverwachtsche
.strooptocht in een vijandelijk land.
Raiffeisenbank, f. coöperatieve leenbank, boe
genoemd naar den oprichter (±-renlbak,
1850).

Rail, f. eng. (spr. reel; samengetrokken uit
angels. naegel, oudd. rigel, richel) richel, regel,
dwarshout, scheen; pl. rails, ijzeren schenen der
spoorwegen, over welke de wagenraderen rollen;
vandaar rail-roads (spr. -roods), of rail-ways,
pl. (spr. —oeëes) spoorwegen; — railway spine, f.
(spr. spaajn), railway brain, f. (spr. breen) eng.
zenuwtoestand van gewonden, vooral zooals die
zich voordoet bij spoorwegongelukken (bewusteloosheid, verlamming, braking, ademnood,
vrees enz.); — railing, f. eng. (spr. reeling) hek
als leuning, b. v. op schepen.
-werk
railleeren, fr. (railler, spr. ralj—; of samengetr.
uit het mid. lat. ridiculari, belachen, bespotten,
V. 't lat. ridiculus, belachelijk, of van 't sp.
rallar, port. ralar, wrijven, oneig. lastig vallen,
plagen) schertsen, boerten, kortswijlen, den gek
scheren; iemand bespotten, beethebben, plagen,
voor 't lapje houden; — raillerie, f. (spr. ralj'ríe)
scherts, boert, kortswijl, spotternij, plagerij ; —
par raillerie, uit scherts of gekheid, uit jok,
schertsenderwijs, voor de grap; — raillerie a part
(spr. —apaar), scherts ter zijde, gekheid op een
stokje; — railleur, m. (spr. raljeur) spotter, spotvogel, snaak.
Ralnette, z. reinette, ond. reine.
Raisa of reisa, f. oudd. (= hoogd. reise, oudfr.
raise, rèse, r e i s) heervaart, veldtocht; inz.
voormalige graven- en legerdienst in Duitschland.
Ralsiné, n. fr. (spr. rèziné; van raisin, druif)
druivenmoes, druivenconfituur; — raisins secs
(spr. rèzel sek), rozijnen. .
Raison, f. fr. (spr. rèzón; van 't lat. ratio) rede,
verstand, kennis; verstandelijke voorstelling,
verstandsgronden; oorzaak, reden, grond; recht,
gelijk; verhouding, betrekking of reden; Kmt.
handelsnaam, z. v. a. f i r m a (it. r a g i o n e); —
a raison, naar verhouding, tegen, naar den
maatstaf; — raison d'être, f. fr. (spr. rèz6h d'ètr';
V. être, zijn) recht van bestaan, recht om in aan
gebracht te worden; — un être de raison, fr.-zijn
(lat. ens rations) een redewezen, onding, hersens chim ; — manage de raison,. z. ond. m a r i age;
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— raison d'état, n. (spr. —detá) voordeel van den
staat; — ralsonnáble, of gew. raisonnábel (spr.
rèzonnábel) verstandig, billijk; redelijk; tamelijk,
matig; edel, grootmoedig, vrijgevig, mild; -^
raisonneeren (fr. raisonner), redeneeren, verstandig beschouwen, verstandig spreken, oordeelen
en besluiten; volgens de beginselen der rede iets
onderzoeken en beoordeelen; ook in ongunstigen
zin: veel overbodig redeneeren, spitsvondig redeneeren, tegenspreken, tegenwerpingen of tegenspraak maken; ook lasterlijk over anderen
spreken; — catalogue raisonné, uitvoerige catalogus, beredeneerde boekenlijst, waarin bij zeldzame werken de waarde, de lotgevallen, de bezitters er van of het merkwaardigste van den
inhoud of van eene daarover verschenen critiek
vermeld worden; — raisonnement, n. (spr. 3rézonn'
mác"i) het oordeelen of oordeelvellen, beoordeeling, verstandige beschouwing; verstandige gedachte, verstandsbesluit; sluitrede; in verachte
zin: uitpluizerij, haarklooverij, schijn -lijken
ook tegenspraak, tegenwerping; —-rednig;
ralsonneur, m. (spr. rèzonneur) haarkloover;
snapper, kakelaar; dwarsdrijver, verdrietig redenaar; tegenspreker, tegenstribbelaar.
Raitzen, of eig. Ratzen, Raseiërs, (naar de
rivier R a s c a in Servië) m. pl. slavische volksstam, die thans over Slavonië, Neder-Hongarije,
Zevenburgen, Moldavië en'Walachije verspreid is.
Rajah, raja, z. r a d s j a.
Rajas, m. pl. (arab. ra'ijah, weidend vee, kudde ; onderdaan; van ra'a, weiden, bewaken)
schatplichtige onderdanen, die niet de leer van
Mohamed belijden, inz. de Christenen, die onder
het gezag der Turken leven.
Rajóca, f. harde witte steensoort, vroeger dik
-wijls
voor beeldhouwwerk gebezigd.
rajusteeren, fr. (rajuster) weder in orde brengen, weder aanpassen.
Rak, 1) n. nederl. Mar. met leder bekleed
en met vet besmeerd touw, waarmede de ra tegen
den mast of de steng wordt gehangen; — 2) gedeelte van een weg, rivier enz., dat recht of bijna
recht loopt; — 3) zeegat, plaats waar zeeën gemeenschap met elkander hebben; stroommonding in zee.
Raka, z. r a c h a.
Rakehas(as), m. pl. ind. Myth. soort van
booze geesten, die allerlei gedaanten aannemen
en door sommigen als vampiers worden voor
hun aantal is onberekenbaar; — rak -gestld;
pl. naam van de vrouwen der r a k --chasi,
chasas.
Rake, m. eng. (spr. reek) onverlaat, schurk,
woesteling z. v. a. fr. r o u é.
Rakét, f. 1) (van 't it. rocchetto, spil, spoel,
eng. rocket, als in 't fr. f usée, raket en spil- of
klosvol, f useau, klos) straalvuur, vuurpijl, opstijgend vuurwerk, bestaande uit eene met
kruit gevulde papieren bus of kardoes, die met
een langen vurigen staart in de hoogte stijgt
enz. ; ook dienende om touwen of lijnen naar een
in nood verkeerend schip te schieten; — 2) rakét,
n. (it. racchetta, fr. raquette, als ware 't lat.
retichetta, van rete, net) balnet, slagnet bij het
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balslaan of kaatsen; - 3) ook ranket of ranquet,
n. Muz. voormalig kort houten pijpwerk, van
den toon eener dubbele fagot; ook snorwerk in
orgels, dat den toon van dat speeltuig nabootste;
4) Bot. f. sisymbrium, een aangenaam riekend
kruid, tot de kruisbloemigen behoorend.
Rakoezimarsch, f. hongaarsche volksmarsch.
Raky, f. slay. (vgl. het russ. raká, voorloop van
brandewijn en r a k, a r r a k) pruimenbrandewijn in Slavonië.
railliëeren, fr. (rallier; van re- en allíer; vgl.
a 11 i ë e r e n) weder vereenigen, bijeentrekken,
herzamelen; - ra11ii, m. voormalig fransch monarchist, die zich met de Republiek verzoend
heeft; - ralliement, m. (spr. rali'máh) Mil. wedervereeniging, herzameling, het weder bijeentrekken van de door den vijand verstrooide troepen;
- mille-papier, rallye-papier, n. fr. (spr. rali'papjé) z. v. a. paper-hunt.
ralenteeren of ralentisseeren, fr. (ralentir, spr.
ralaiil-; it. rallantare; van lento, fr. lent = lat.
lentus, langzaam) vertragen, langzamer maken,
verzwakken, verflauwen; talmen, afnemen, ver
- rallentándo, it. Muz. vertragend,-minder;
langzaam, dralend, in het langzamere vallende.
Ralph, eng. mansn. z. v. a. R u d o 1 p h.
Rama, ind. Myth. een der vleeschwordingen of
i n e a r n a t i ë n van Vischnoe; hij was koning
van Ayodhya en veroveraar van Ceylon; ramájana, m. ind. wandel of levensloop van
R a m a, d. i. Vischnoe, titel van een groot,
in het sanskrit geschreven episch gedicht van
ongeveer 27000 verzen.
Ramadan of Ramasàn, m. arab. (ramadan,
van ramida, zeer heet zijn) eig. heets maand
(omdat ten tijde van de invoering van den naam,
deze maand in het heetste jaargetijde viel) vastenmaand, de negende maand in den moham.
kalender, in welke de vastentijd der Mohamedanen valt; de groote vasten der Turken.
Ramadoe, m. i c h n e u m o n, z. aid.
Ramajana, z. ond. R a m a.
Ramasan, z. ond. r a m a d a n.
ramasseeren, fr. (ramasser, van re- en amasser;
vgl. a m a s s e e r e n) verzamelen, oprapen,
samenrapen; - g e r a m a s s eer d, adj. eig. ver
sterk, gespierd, ineengedrongen, b. v.-zameld;
een geramasseerde vent.
Rambáde, f. fr. z. v. a. r e g e 1 i n g, z. aid.
Ramberge, f. fr. en eng. (spr. ranbérzl' en
rembérdzj; van 't fr. rame, riem, en berge, z.
b a r q u e) voorm. eng. oorlogsschip, inz. ter
verkenning van een haven; soort van lichte
roeischepen, postschip, inz. op de eng. rivieren.
Ramboelan, f. indische vrucht met dikke
pit en een dikke behaarde schil.
Ramboers of rambour- appelen, pl. fr. (spr.
rahboer) soort van groote geribde zomerappelen
van aangenaam zuuraclitigen smaak; genoemd
naar R a m b u r e s bij Amiens.
Rambouillet, m. fr. (spr. raiiboeljè) witte, roodgestreepte appel, genoemd -naar de gelijknamige
stad in het fr. departement Seine-et-Oise; perziksoort.
Rambourrage, m. fr. (spr. rahboeraazj' ; vgl.

b o u r r e) bereiding der geverfde wol voor gemengde lakens.
Rameau, m. fr. (spr. ramó; van 't lat. ramus,
verklw. als 't ware ramelles voor ramulus) tak,
twijg, spruit, loot.
Rameh, juister rami, ook ramé, f. netelplanten
in Ned.-Indië (Boehmeria javanica); vgl. r a m i é.
Raménta, n. pl. lat. (van raméntum, spaander,
splinter enz.) Pharm. houtwol; Med. kleine
splinters van gebroken beenderen; het draderige,
dat bij den buikloop afgaat; afschaafsel, stukjes,
brokjes; - ramentacéus, a, um, lat. Bot. strooachtig.
Ramequin, m. fr. (spr. ra-rn'kele) kaasgebak;
met kaas, eieren enz. bedekte snede brood.
Ramen, m. lat. (pl. ramtces; v. ramus, tak)
tak; Med. breuk, lichaamsgebrek; - ramificeeren, nw. lat. (v. 't lat. ramus, tak, twijg) vertakken; - ramificátie (spr. t=ts), f. vertakking; ook
wel uitbreiding of verdeeling in takken, in kleine
aderen enz. ; oneig. de talrijke onderverdeelingen
van eene wetenschap, die men ontleedt of indeelt; ook de verschillende takken of draden
eener samenzwering; - ramifériseh, adj. nw. lat.
takken dragende.
Ramié, n. op vlas gelijkende spinvezels, bekend als chinagras, uit den stengel eener van
Ned. Indië afkomstige plant (Boehmeria te ^a ssima), z. r a m e h.
Ramoláde, f. fr. soort van dans; ook eene saus,
z. remolade.
ramollissánt, fr. (van ramollir, weder week worden; vgl. m o 11 i s) weekmakend, verweekend;
- ramollitief, n. barb. lat. weekmakend middel.
ramoneeren, fr. (ramoner; van ramen, stompe
bezem, boender, van 't lat. ramus, tak) den
schoorsteen vegen; - ramoneur, m. schoorsteenveger.
ramosus, a, um, lat. Bot. takkig, vertakt; ramosissimus, a, um, Bot. zeer vertakt, dichttakkig, sterk getakt.
Rampaard, oudtijds meestal rappaert, n
scheepsaffuit, rolpaard, z. a f f u i t.
Rampe, f. fr. (v. ramper, kruipen, oudfr.
klauteren, rampant, in de wapenkunde : klim.
mend, opstijgend) Arch. schuin opgaande vlakte,
aan- of optred, b. v. op den wal; trapgedeelte
tusschen twee trapportalen; rij voetlichten aan
een lat of stelling aan 't voortooneel.
rampokken, ind. holl. jagen op een tijger, op
rooftocht uitgaan.
ramponeeren, fr. (vgl. het oudfr. ramponer,
hoonen, tergen, plukken en trekken, provenc.
ramponar, it. rampognare, hoonen, van rampone,
haak) vernederen, bespotten; beschadigen, bederven; vandaar ontromponeerd, adj. beschadigd, bedorven, gebroken enz.
Ran of Rana, oudn. Myth. zeekoningin, girs
gade, die als leelijk en boosaardig staat beschreven; zij trok de verdrinkenden in de diepte.
rana, verkl. ranula, f. lat. eig. kikvorsch,
kikkertje; Med. benaming van eene tongzweer,
vorschgezwel; - rana in f abula, de kikvorsch in
de fabel, d. i. hij blaast zich op als de kikvorsch,
die ten laatste berstte.
-
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Ranch, f. (eng. v. 't spaansche rancho) in het
W . v. N.-Amerika naam v. eene veefokkerij,
farm.
Ranehèros, m. pl. sp. (spr. rántsjero; eig. een
bewoner van een rancho, - alleenliggend huis)
in Mexico : landlieden van spaansch-indiaansche
afkomst, die uitmuntende ruiters en jagers zijn
en een soort ongeregelde ruiterij vormen.
rancíde, adj. lat. (raneidus, a, um, van ranc^re,
ransig zijn) ransig, rans, tot aanvankelijk bederf
overgegaan, kwalijkriekend; — ranciditelt, f. nw.
lat. ransigheid, ransige reuk of smaak.
Rancune, f. fr. (oudfr. rancune, rancure, rancore, rancor, provenc. en it. rancura, it. rancora,
f rovenc. rancor, mid. lat. rancura, rancuna, van
t lat. rancar, ransigheid; oneig. oude haat) diep
ingewortelde haat, wrok, heimelijke vijand
-schap.
Rand, n. eng. garenmaat = 6 leas of 1800

yards.
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regelmatige inrichting, maat), ook ransoen, da
hoeveelheid spijs en drank voor de-gelijksch
manschap op de schepen; dagelijksche hoeveel
voeder voor de paarden, in onderscheiding-heid
van de hoeveelheid voedsel der soldaten, die
p o r t i e genoemd wordt; — rantsoeneeren (fr.
ranconner), lossen, loskoopen, bevrijden of aan
de gevangenschap onttrekken door betaling van
het losgeld; ook op rantsoen stellen; — een
gerantsoeneerde, m. een losgekochte,
uit de krijgsgevangenschap verloste of ontvlodene; — rantsoenhouten, n. pl. Mar. twee overhellende en vereenigde stukken hout, die op den
achtersteven dragen, naar de hoogste spanten
van den achterboeg oprijzen en zoo een deel uitmaken van den spiegel, ook wel eenvoudig
rantsoenen geheeten.
ranula, z. ond. rana.
ranunculi/torus, lat. Bot. ranonkelbloemig.
ranz des vaches, m. fr. (spr. rans dè wasj') koe
i h e n, z. ald.), een bij do-rein(hogd.ku
Zwitsers geliefd lied, dat de koeherders op den
hoorn blazen.
Raout, m. (fr. route, doch gespeld met a om do
eng. uitspraak aan te geven, dui. rotte, ned.
rot, van lat. rupta, d. i. gebroken, afdeeling)
deftige avondpartij zonder dansen.
Rap, eng. z. v. a. 1 e a.
Rapatélle, rapatél, f. fr. paardenharen stof
voor zeven, huilen enz.
Rapax, m. lat. (rapax, genit. rapácis; roofgierig, van rapére, met geweld ontnemen, rooven)
roofgierig mensch; — rapaciteit, f. (lat. rapaciias)
roofgierigheid, roofzucht.
Rape, f. fr. rasp, raspvijl; — rapeeren, (fr.
raper = it. raspáre) raspen, bevijlen; — rapé, f.
geraspte snuiftabak; — rapures, pl. (—puur') raspsel, vijlsel.
Ráphaël, hebr. (v. rapha, heelen) mansn.:
God heeft geheeld; inz. een der drie aartsengelen
(R a p h a ë 1, Gabriël en Michaël); ook een der
grootste schilders (R. Sanzio, geb. 1483) en een
schilderij van hem.
Raphanie, z. r h a p h a n i e.
Raphánus, m. lat. en gr. radijs, ramenas (gr.
kool).
rapied of rapide, adj. lat. (rapidus, a, um, fr.
rapide, van 't lat. rapére, wegrukken, rooven)
snel, snelloopend, gezwind, rasch, haastig,
schielijk, snelvlietend; — rapidaménte, rapído, it.
Muz. snel, ras, vlug, vluchtig; — rapiditeit. f. lat.
(rapiditas) snelheid, gezwindheid, haastigheid; —
rapids, n. pl. eng. (spr. réppids), rapiden, stroom
rivieren; — rapid-ontwik--versnligam.
kelaar, Phot. snelontwikkelaar.
Rapier of rappier, n. (fr. rapière; van het
duitsch r a p p e n, r a u f e n, vechten, plukharen) schermdegen, stootwapen ter oefening
in het schermen, fleuret of floret.
raptina, f. lat. (v. rapére, rooven,) roof, straat
buit.
-roveij,plundg;
Rappahánock, f. (naar eene gelijknamige
plaats en rivier) soort van tabak in N. Amerika.
Rappél, fr. (v. rappeler, terugroepen, van re—

Randglosse, z. g l o s s e.
Randjoe, m. mal. soort voetangel van bamboestokken met scherpe, in 't vuur geharde
punten.
Rang, m. (uit het fr. rang, maar oorspr.
van germaanschen stam, verwant met het mid.
hgd. r i n g, kring, kringvormige rij) rij, orde;
plaats, eereplaats, stand, waardigheid; in
schouwburgen, circussen enz. een rij van zitplaatsen, die op gelijke hoogte de voor de toeschouwers bestemde ruimte rondloopt; — rangeeren, fr. (ranger, spr. ranzj—) schikken, ordenen, in orde brengen, zetten of plaatsen; inz.
spoorwagons verzetten en tot treinen vereenigen; — Iemand rangeeren, hem eene plaats aan
ook wel: tot zijnen plicht brengen, te--wijzen;
rechtzetten; — zich rangeeren, zijne huiselijke
aangelegenheden in orde brengen; — rangeerder,
m. spoorwegbeambte, belast met het ineenzetten
van treinen; — rangeering, f. het ordenen of
rangschikken; Mil. het plaatsen der soldaten in
de gelederen.
Ranger, m. eng. (spr. rééndzjer; v. range,
rondwandelen) boschwachter; spoorhond.
Rani, of naar eng. schrijfwijze somtijds ranee,
f. (hindost. ráni) indische prinses of koningin.
ranimeeren, fr. (ranimer; vgl. a n i m e e r e n) weder bezielen, opwekken, opvroolijken,
ophalen of opfrisschen, b. v. eene kleur.
Ranket, n. z. r a k e t 3).
rankiniseeren, naar een Schot Rankine (gest.
1872) geheeten, indicatordiagrammen van
stoomwerktuigen onderzoeken; ook het opteekenen der indicatordiagrammen naar de cylinderstanden.
Ranónkel, f. (van 't lat. ranunculus, d. i.
eig. kikvorschje) kikvorschkruid, plantengeslacht met 200 soorten, waartoe o. a. de boterbloem en vele sierplanten behooren.
Ranquet, z. raket 3).
Rantsoen, 1) n. (hoogd. ranzion, uit het oud-it.
ranzóne, fr. rancon; van 't lat. rederatio) losgeld,
prijs, die betaald wordt voor de vrijkooping van
een gevangene, van eene plundering enz. ; —
2) n. (hoogd. enfr. ration, van 't lat. ratio, regel, en appeler, vgl. a p p e 1) terugroeping, het to-
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rugontbieden; Mil. terugroepingsteeken met de
trommel enz. ; Piet. terugstraling van het licht;
- zijn rappél bekomen, teruggeroepen worden; - rappeleeren, terugroepen, doen
wederkomen; ook voor den geest terugroepen,
herinneren; Pict. het licht laten terugstralen.
Rappen, m. kleine kopermunt in eenige zwitsersche kantons = ruim 1 cent.
Rappier, z. r a p i e r.
Rappisten, m. pl. door den Duitscher R a p p
gesticht socialistisch-piëtistisch genootschap bij
Pittsburg in N. Amerika.
rapponisch, adj. zeer krachtig, sterk, naar den
athleet Rappo zoo genoemd.
Rappórt, n. fr. (van rapporter, terug- of wederbrengen, van re- en apporter; vgl. a p p o rt e e r e n) eig. het terugbrengen; bericht, naricht, melding, verslag; oorblazerij, valsche aan
betichting; ook betrekking, opzicht,-tijgnof
wederkeerig verband, verhouding, samenhang;
overeenkomst, gelijkheid, gemeenschap, b.v.
magnetisch rapport; - rapporteeren,
wederbrenger, terugbrengen of voeren; berichten, bericht geven, melden, aanbrengen, vertel
overbrengen, verslag doen; betrekking heb -len,
verband staan; Kmt. posten uit het eene-ben,i
boek in het andere overdragen; - rapporteur, m.
berichtgever, verslaggever, inz. die in de volks
een wetsvoorstel, ook-vertgnwodi
hij, die voor het gerecht van een geding verslag
doet, r e f e r é n t; aanhanger, verklikker, oor
overdrager, klapper; ook werktuig in de-blazer,
meetkunde, hoekmeter (t r à n s p o r t e u r);
richtcirkel van horlogemakers.
rapproeheeren, fr. (rapprocher; spr. raprosj
v. re- en approcher, naderen) weder naderbrengen; verzoenen, weder vereenigen; - rapprochement, n. (spr. -mah) wederbijeenbrenging of
toenadering; het naderbijbrengen; verzoening.
Rapsodie, z. r h a p s o d i e.
raptim, adv. lat. (van rapére, rooven, weg
haast, ijlvaardig, vluchtig,-voernz.)id
in groote haast, hals over kop; - raptus, m. lat.
roof, ontvoering, schaking, vgl. crimen raptus;
ook geestvervoering, opgewonden stemming,
b e g e e s t e r i n g; aanval van razernij, van
ijlhoofdigheid; kolder.
Rapures, z. ond. r a pe .
Raquette, z. raket 2) ; - raquit, z. r a e quit.
Rarefaelentia, rarefactie, rariteit, z. ond. r a a r.
Ras 1), n. (fr. race f., provenc. en sp. raza,
it. razza, van 't lat. radix, genit. radicis, wortel,
zooals het fr. racine uit radicina is ontstaan;
een ander leidt het af van 't oudhoogd. reiza,
lijn, streep) stam, geslacht, afkomst, soort,
aard, slag (van menschen en dieren).
Ras 2), m. it. el (vgl. r a s o).
Ras 3), arab. (punt) hoofd, kop; vorst; kaap,
voorgebergte; in Abessinië: gebergte; ook
vorst, stadhouder.
Ras 4), f. Mar. draaikolk, wieling, wiel.
Ras 5) of rasch, n. (eng. rash, fr. ras; naar
men wil verkort uit arras van de fransche stad
4 r r a s ; meer waarsch, van 't lat. casus, fr. ras,
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it. raso, geschoren, glad, kaal) Kmt. gekeperde,
zeer effen wollen of zijden stof, waarvan men
geen wol of haar ziet.
R&sa, m. sanskr. geheimzinnige dans volgens
de ind. Myth. door . Krisjna met zijn gopi's
(schaapherderinnen) uitgevoerd.
Rasade, rasast, z. ond. r a z e e r e n.
Rasamala, f. mal. reuzenboom op Java, Sumatra en in Voor-Indië, 50-60 m. hoog en
5-6 m. dik.
Rasette, raseur, z. ond. r a z e e r e n.
Rasgado, m. sp. Muz. voorspel of p r an 1 u d i u m op de guitaar, eene soort van a r p €, gg i o met den duim.
Rasière, z. onder r a z e e r e n.
Raskolniks, m. pl. russ. (van raskol, kerk
afvalligen; afgescheidenen, ketters,-scheuring)
in de gr. orthod. kerk naam van alle dissidenten;
inz. naam van een gr. kath. secte in Rusland
aan den Wolga enz., die eene zeer strenge zedeleer heeft; russisch-grieksche oudgeloovigen.
Rasnosjtsjik, m. russ. (van rasnossátl, rond brengen, te koop bieden) straatkoopman, marskramer.
Raso, m. it. (van 't it. raso, fr. ras, gestreken)
voormalige lengtemaat in Noord-Italië, el
0,599 M. ; ook soort van zwaar atlas.
Raspàtle, (spr. t = ts) of raspatuur, f. mid. lat.
(vgl. het it. raspáre, schrapen, r a s p e n) Chir.
het afvijlen, afschaven; - raspatorlum,- n. of
ratiïla, f. schaafwerktuig; beenvijl, Landvijl. .
Raspberry, eng. framboos.
Rassáde, f. fr. glaspaarlen, glaskoralen voor
halssnoeren enz., waarmee bij de Negers ruil
-handel
wordt gedreven.
rassuránt, adj. fr. (v. rassurer, eig. weder veilig
maken, van re- en assurer) geruststellend, weder
moed inboezemend, vrees benemend.
Rasta(quouère), m. (eigenl. ledersleeper)
vreemdeling (vooral Zuid -Amerikaan), die op
grooten voet leeft, inz. te Parijs.
Rastél, n. fr. Fort. uitspringing met een borstwering naar het veld quarantaine-huis, eene
afgesloten ruimte in de quarantaine .plaatsen op
de voormal. oostenrijksche Militaire Grenzen
tegen de Turken.
Rastraal, minder juist rostraal, n. nw. lat.
(van 't lat. rastrum, egge, . hark) lijnentrekker
voor noten, een werktuig om vijf lijnen of een
notenbalk in eens te trekken; - rastreeren, notenlijnen trekken; - rastreerwerk, n. het lijnentrekken in koopmansboeken.
Rastrbjo, m. sp. malsstroo, voeder der muil
-diern
paarden in Mexico.
Rasuur, z. r a z u u r; - rasura, f. door rasping
klein gemaakte apothekerswaren, b. v. rasurn
ligni guajaci, nucis vomicae, succini, geraspt
guajakhout, geraspte braaknoot, geraspt -barnsteen.
Rata, f. (van het lat. ratus, a, um, uitgerekend,
van rëri, rekenen; vandaar rata, scil. pars) evenredige bijdrage of naar verhouding bepaald aandeel van ieder in 't bijzonder; - pro rata (scil.
paria), naar evenredigheid, naar verhouding; pro rata tempóris, naar gelang van den tijd.
;
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Ratáfia, ratáffla of táffia, f. (it. sp. fr. eng. tiae, gewetenshalve; - r. o f cvii, ambts- of plichtsratafia; uit het maleisch arak (z. a r a k) en halve, plichtmatig; - ratiónes decidéndi, be-

tá/fa, uit suikerbezinksel getrokken geestrijk wa- slissingsgronden, de redenen waarom zoo en niet
ter; vandaar sp. en fr. ta /ia,
ia, suikerbrandewijn, anders beslist, geoordeeld of gevonnist wordt; -

rum) drank of likeur, bereid uit brandewijn,
gegist suikersap en het sap van verschillende
vruchten.
Ratanhla, f. (sp. ralania) wortel in Amerika,
van sterk samentrekkenden smaak, als bloed
middel gebruikt; - ratanhiatinetuur, f.-stelpnd
extract van de ratanhia-wortel, als mondspoeling.
Rataplán, n. fr. klanknabootsend woord voor
het geluid der trommels, het rombombom; ook
rommel, boel.
Ratapoil, m. fr. (spr. -poál ; van rat a poil,
rat met haar, behaarde rat) aanhanger van
Napoleon III, gezworen Bonapartist.
Ratatouille, f. fr. (spr. ratatoelj') hutspot van
vleesch en groenten; het dooreengestampt middageten der militairen (platweg r a t j e t o e,
r a t s, geheeten).
Rat de cave, m. fr. (spr. ra de kááv') eig. kelderrot, iron. benaming der kommiezen of peilders,
omdat zij vaak in de kelders hun ambtswerk uit
geheime boodschapper of spion; soort-voern;
van lantaren.
Ratel of rattel, m. (van r a t?) honigdas, honigwezel, aan de Kaap de Goede Hoop.
Ratel of rottel, ook artal en total (arab. rathl),
oostersch en inz. marokkaansch gewicht, 1 pond
van 14 ons = ongeveer 540 gram.
Rateller, n. fr. (spr. rate-ljé; lat. als 't ware
rastellarlus, V. rastellus, hark, rijf, ruif, fr. ráteau)
geweerrek, eene stellage voor geweren in wachten tuighuizen; ook tandenrij, gebit van valsche
tanden.
rati cautlo, z. cautio rati.
ratifieeeren of ratihabeeren, nw. lat. (vgl.
ratus; fr. ratifier) goedkeuren, bevestigen, wettigen, voltrekken, vooral van verdragen, tusschen de regeeringen van twee landen gesloten,
door de beide volksvertegenwoordigingen; - ad
nati f icánddum, ter bekrachtiging; - ratificàtie,
ook ratihabitie (spr. tie=tsie), f. goedkeuring,
wettiging, bevestiging, dat de gevolmachtigde in
den geest van den gever der opdracht heeft gehandeld, bekrachtiging, vooral van verdragen;
stavings-oorkonde.
Ratio, ratjjn, n. (fr. ratine, f. van 't oudfr.
ratin, varenkruid) gekeperde, gevolde wollen
stof, waarvan men het haar doorgaans als
kleine knopjes krult, nopjesgoed; - ratineeren,
laken en andere wollen stoffen noppen, op de
eene zijde van nopjes voorzien, ook f r i s e e r e n.
ratio (spr. t = ts), f. lat. (v. rèor, ratus sum, rèri,
eig. rekenen; gelooven, oordeelen) rekening,
rekenschap; betrekking; overleg, meening, rede;
grondstelling, regel; regelmatige inrichting, aard
en manier, maat; oorzaak, grond; - contra
ratiónem, tegen de rede, strijdig met het gezond
verstand; - ratio legis, Jur. grond der wet, wette
grond; ook doel, oogmerk der wet; - r.-lijke
sum, toereikende grond of reden ; - ratióne,
ten opzichte, met betrekking; - ration conscien-

ratiónes dubitándi, twijfeigronden; - per rationes
dubitándi et decidéndi, door twijfelachtige en
beslissende gronden of volgens redenen van twijfel en beslissing, b.v. vonnissen of rechten; rationes pro et contra, gronden voor en tegen
(eene zaak); - ration, n. f. (spr. rasjón) z. v. a.
r a n t s o e n 2) (z. ald.); - ratiocineeren (spr.
ti=tsi), lat. (ratiocinàri) gevolgtrekken, sluitredenen maken, overleggen, berekenen; - ratioeinium (spr. ti=tsi), n. en ratiocinátie (spr. ti en
tie, als Isi en tsie), f. berekening, verstandig nadenken, overleg; verstandsbesluit, bewijsvoering, gevolgtrekking, sluitrede, het besluiten;
zinswending, waarbij de schrijver of redenaar
zichzelven oproept om den grond van eene voorgestelde bewering aan te geven; - ratiolatrie,
f. lat.-gr. aanbidding of eeredienst van* het verstand; - rationàbel en rationaal, adj. lat. (rationabilis en rationális, e) ook rationeel (fr. rationnel), redelijk, redematig, op verstandelijk inzien,
op redelijke overtuiging gegrond, wetenschappelijk; Arith. ten volle uitrekenbaar (het tegengestelde van i r r a t i o n e e 1); - rationabilitelt, f. gesteldheid overeenkomstig de rede,
redematigheid; - rationalisme, n. nw.lat. nood
toepassing der rede op alles, wat den-wendig
mensch in de ervaring gegeven is, ten einde
het daarnaar te beoordeelen, te toetsen en te
begrijpen; rationalisme in den godsdienst, grondstelling om geen geloofspunt zonder
verstandelijken toets aan te nemen; de overtuiging, dat alleen de gezonde rede de hoogste
scheidsrechter in zaken van godsdienst is, rede
godsdienst der rede, in tegenstelling met-gelof,
supernaturalisme; - rationalist, rn .
redegeloovige, iemand, die de leer en gronden
van zijn geloof uit de rede afleidt en den geopenbaarden godsdienst door het verstand poogt
te begrijpen; - rationalistisch, adj. overeenkomstig met het redegeloof; het verstandsonderzoek;
- rationalistisch denken of rationaliseeren, eig. z. v. a. p h i 1 o s o p hee r e n;
- rationaliteit, f. redelijkheid, denkvermogen;
verstandelijkheid, de eigenschap van al wat
rationeel is; ook berekenbaarheid.
Ratis, n. voor-ind. gewicht voor edele metalen,
parelen en juweelen = 96 tola = 0,121 gram.
ratisbonensis, lat. Bot. van Regensburg afkomstig.
Ratissoir, m. fr. (spr. roti-soár', v. ratisser,
schrappen, afkrabben) krabber, schrapper of
schraapijzer, schrobber.
ratium jus, n. lat. vlotrecht.
Rátnik, m., pl. rátniki, russ. (v. oeroud. slay.
rdtai, krijgsman, soldaat) de tot den krijgsdienst
verplichte, maar niet in actieven dienst staande
russ. landweerman, tegengestelde van o p o 1tsjénetz,*z.ald.
rato, de rato enz., zie oud. ratus.
Ratoe kidoel, f. mal. koningin van het zuiden,
beschermgeest van de rotsige zuidkust van Java
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en de daarvoor gelegen zee, inz. van de vogel
aan` die kust.
-nestklip^
Ratoikiet, n. Min. aardachtige vloei- of glas
genoemd naar de plaats, waar men-arde,zo
haar vindt, R a t o f k a in Rusland.
raltenendo, rattenulo, it. Muz. terughoudend,
aarzelend.
rattrapeeren, fr. (rattraper, v. re- en attraper,
vgl. a t t r a p e e r e n) weder betrappen of
vatten, weder inhalen, terugkrijgen; weder bedriegen of betrekken.
Rátula, z. raspatorium, ond. raspa tie.
ratus, a, um, lat. (deelwoord v. rèor, ratus sum,
cëri, rekenen; daarvoor houden) eig. uitgerekend
onveranderlijk vast, geldig, besloten, uitgemaakt; - ratuur, ook de rato, Jur. besloten, goedgekeurd, bepaald; - ratum et gratum, bekrachtigd en goedgekeurd; - pro rato et grato, voor bekrachtigd en aangenomen (houden of rekenen);
- ratum, n. het goedgekeurde; gebillijkte; bepaalde; - de rato caveeren, voor de goedkeuring
en aanneming borgblijven; zorgen, dat het beslotene zijn beslag krijgt, instaan; - sub spe rate,
in de hoop van goedkeuring of met het voorbehoud, dat een ander, in wiens naam men onderkend heeft, het zal billijken; - cautiónem rati
S t e 11 e n, slechts voor zijn aandeel borgstelen.
Raueëdo, f. nw.lat. en raucitas, f. lat. Med.
heeschheid.
Raus, rosj, barg. hoofd.
Ravage, f. fr. (spr. rawaazj ; van 't lat. rapëre,
rooven) verwoesting, vernieling, toebrenging
van schade en bederf; - ravageeren (fr. ravager),
verwoesten, vernielen, plunderen; - ravageur,
m. (spr. -zjeur) vernieler, verwoester, bederver.
ravaudeeren, fr. (ravauder; spr. rawod-; als
't ware van lat. re-ad-validare, v. validus, gezond, sterk, mid.lat. validáre, gezond of sterk
maken, fr. valider) stoppen, lappen, verstellen;
met zotteklap het hoofd warm maken; uitluchten, de wetten lezen; - ravaudage, f. (spr. rawodáázj') lapwerk, verstelwerk; knoeiwerk; ravaudeur, m. lapper, versteller; - ravauderies,
f. pl. prullerij, lorrenkramerij ; zotteklap, beu
-zelprat.
Ravelin, n. fr. (spr. raw'leIi) Mil. ravelijn, voor
walschild, buiten -schan,lvem
dat in den regel voor de-werkvan stig,
courtine tusschen twee bastions ligt.
Raviggiuolo, m. it. (spr. rawi-dzjoeólo) soort
an kleine en vette geitenkaas uit de omstreken
an Brescia.
Ravigote, f. fr. (spr. rawigót' ; v. ravigoter,
weder versterken, verkwikken) pikante saus
der fransche keuken, uit sjalotten en andere
kruidige planten toebereid.
Ravin, m. fr. (spr. raweili) ravijn, holle weg.
Ravis, f. lat. z. V. a. r a u c e d o, z. ald.
Ravissement, n. fr. (spr. rauri-s'maii; van
ravir = lat. rapére, rooven, wegnemen) ver
vervoering.
-ruking,
ravitailleeren, fr. (spr. rawitalj-; vgl. a vit a i 11 e e r e n) Mil. weder met levensmiddelen
voorzien; - ravitailleering, f. herhaalde verzor)
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ging eener plaats met levensmiddelen; - ravitaillement, n. (spr. -vital j'mán) nieuwe proviandeering.
Rawa, m. mal. moerasgrond, moeras.
rayeeren, royeeren, fr. (rayer) doorhalen, doorschrappen.
Rayon, m. fr. (spr. re jón; it. raggio, sp. rayo,
van 't lat. radius) straal, spaak; halve middellijn van een cirkel; het rayon n. van eene vesting, de landstreek eener vesting tot waar zich
hare tactische werkzaamheid uitstrekt; in het
bijzonder de verboden kring, waarbinnen het
bouwen aan zekere bepalingen is onderworpen,
opdat bij een beleg de verdediging niet belemmerd zal worden (men onderscheidt de omgeving eener vesting in e e r s t e, t w e e d o en
d e r d e r a y o n, naargelang van den afstand
van de buitenste verdedigingslinie); - rayonnánt,
adj. (van rayonner, stralen) stralend, glanzend,
schitterend, prachtig.
Raypour, f. soort van voorindische zijde.
razeeren, fr. (raser, sp. rasar, it. rasare, van
't lat. radëre, rascm, schaven) scheren, afscheren, afnemen (den baard); nederwerpen, sloopen, slechten, met den grond gelijkmaken (vestingwerken); even aanraken, afschampen, dicht
voorbijgaan (van kogels); - razeermes, scheermes; - rasade, f. fr. (spr. razáád') boordevol geschonken glas ; - rasánt, adj. fr. (spr. razáli) of
razeerend, Mil. rakelings langsgaand, afschampend (van kogels), langs eene vlakte heen ^trijkend; - rasétte, f. fr. (spr. s=z) krabijzer; ook
zekere fijne en gladde stof; - raseur, m. fr. (spr.
s=z) scheerder, baardscheerder, barbier; razeering, f. het sloopen, nederwerpen van vestingwerken; - rasiéra, f. it. strijkstok; schaafijzer ; ook siciliaansche en sardinische korenmaat = r e s t i é r a, z. ald. ; - rasière, f. fr.
(spr. razjèr') oude Brusselsche korenmaat -=
48,76 L.
Rázia of razzia, f. (arab. rgaza, rga a, kamp,
strijd, - veldtocht, inz. van de Mohamedanen
tegen de ongeloovigen, v. rgeza, strijden, aan
strooptocht der Arabieren-grijpen)ludof
in N. Afrika; in het algemeen: onverwachte en
algemeene aanval of overrompeling.
Razuur, f. lat. (rasüra, van radére, zie r ad e e r e n) het schaven, afschaven, uitdelging,
uitschrapping, uitkrabbing in geschriften; eene
uitgekrabde plaats; bij R. Kath. geestelijken:
het plechtig afscheren der haren; afschaafsel,
vijlsel.
Rchb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. G. L. Reichenbach (1793-1879).
Rchb. fil., bij natuurwetensch. benamingen
alk. voor H. C. Reichenbach, zoon van den
vorige (1824-1889).
re-, lat. en roman. voorlettergreep (ital. ook
ri-), beteekent in de daarmede samengestelde
woorden: terug, tegen, weder, nogm a a 1 S. In het fransch staat voor woorden,
die met a beginnen, en voor en, in plaats van re,
enkel r, welke letter somtijds echter slechts een
versterkende kracht heeft; zoo b.v. r a b a t,
raccommodeeren, raffineeren enz.
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re, lat. ablat. van res, z. aid.
Ré, m. it. koning; - re galantuomo, z. onder
ga1an.
Reaal 1), real, m. sp. en port. (v. real = lat.
regàlis, koninklijk), pl. port. r e i s (vgl. m i 1r e i s) rekenmunt in verscheiden landen en
van uiteenloopende waarde; voor 1864 inz. in
Spanje een real d e v e l l o n (spr. weljóón)
of koperen reaal (door een zilveren muntstuk
vertegenwoordigd) = 13 cents; een r e a 1 d e
p 1 a t a of zilveren reaal (niet door een munt
vertegenwoordigd) = 241/2 ct.
-stuk
Reaal 2), n. bij boekdrukkers stellage van de
letterkasten (vgl. r e g a a l 1)).
reaal, adj. nw. lat. (reális, e) van 't lat. res,
zaak) zakelijk (in tegenst. met v e r b a a l
en p e r s o n e e 1); ook werkelijk, wezenlijk,
waar (in tegenst. met i d e a a 1; vgl. r e ë e 1);
ook wezenlijk, dadelijk; gangbaar (in tegen
i n a a 1); - real estate, eng.-stelingmo
(spr. rzejel ésleet) land, huis, onroerend goed; reale definitie, f. zaakverklaring, zakelijke bepaling; - reale encyclopedie, f. samenvatting van
alle zakelijke wetenschappen; - reaal geld, gemunt geld (in tegenst. met p a p i e r e n g e 1 d
en gefingeerde munt); - reale injürie, f.
beleediging door dadelijkheden (niet door woorden); - reale kennis, zaakkennis; - realschule,
hgd. hoogere burgerschool; - real-gymnasium,
n. hgd. onderwijsinstelling, die het doel en de
leerstof der gymnasia en der reaal-scholen tracht
te vereenigen, een gymnasium waar wel Latijn
doch geen Grieksch geleerd wordt, daarvoor
echter meer fransch en wis- en natuurkunde; realpolitik, staatkunde, die voor alles voordeelen wil bereiken, geen idealen nastreeft; - reale
of reele waarde, zakelijke waarde, gehalte waarde, werkelijk gehalte der munten; • waarde
der effecten volgens den c o u r s; - het reale
of iets reaals, iets waars, werkelijks; - realia of
realiën, n. pl. zaken, wezenlijke dingen (in tegen
i ë n); ook zakelijke we--stelingmvrba1
tenschappen, zaakkennis; - realiseeren, (spr.
s=z) (fr. réaliser) verwezenlijken, wezenlijk of
werkelijk maken, uitvoeren, bewerken, bewerk
aanzijn roepen, tot werkelijk--stelign,h
heid brengen; vervreemden, verkoopen, tot geld
maken, inz. papieren geld enz. in klinkende
munt omzetten; Log. eene erkende waarheid uit
de ondervinding staven en boven allen twijfel
verheffen; - realiseerbaar vermogen,
bezittingen, die in contant geld zijn om te zetten;
- realisatie (spr. -za-Isie), en realiseering, f. ver
verwezenlijking, uitvoering; om--werklijng,
zetting in klinkende munt; - realisme, n. werkelijkheidsleer, de philosophische leer, die aan
de dingen buiten ons een werkelijk zijn toeschrijft, dat onafhankelijk is van onze voorstellingen (tegengest. van i d e a l i s m e); realisten, m. pl. aanhangers dezer leer, zaakgeloovers; in de middeleeuwen die scholastieken,
welke de algemeene begrippen der dingen voor
iets reëels of werkelijks hielden (in tegenst. met
de nomina 1 i s t e n) ; - realiteit, f . werkelijkheid, wezenlijkheid, zakelijkheid, het ware wezen
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van een ding (in tegenst. met den schijn); ook
waarheid, vertrouwbaarheid en rechtschapenheid van het karakter (vgl. r e ë e 1); s u bjectieve realiteit, denkbaarheid; obj e c t i e v e realiteit, werkelijkheid, uit
- realiter, werkelijk, in zich zelve,-voerbahid;
in de daad, in waarheid, waarachtig.
Reader, m. eng. (spr. ea =ie) lezer, docent aan
een eng. hoogeschool; - reading, het lezen; readingroom (spr. roem), leeskamer, leeszaal.
readopteeren, weder aannemen (vgl. a d o p.
t e e r e n) ; - readoptie (spr. i=s), f. nw.lat. wederaanneming.
ready, adj. eng. (spr. reddi) gereed, klaar; all ready l alles klaar!
reageeren, nw.lat. (van re- en agére; vgl. a g e er e n) tegenwerken, terugwerken; tegenstreven,
tegenstand bieden; - reactántie, f. El. inductieve weerstand, die met den gewonen weerstand, de i m p e d i a n t e, z. ald. van een elektr.
stroom uitmaakt; - reägens, . n. pl. reagentia of reagentïén (spr. t=ts), terug- of tegenwerkende dingen; Chem. lichamen, die door de zinnelijk waarneembare veranderingen, welke zij
zelve ondergaan, of door de werkingen, die zij
teweegbrengen bij het samentreffen met andere
stoffen, tot het opsporen der laatste in hare ver
aangewend worden; - reactie (spr.-bindge
t = s), f. tegenwerking, terugwerking, tegenstand
of tegendrukking van een bewogen of gedrukt
lichaam tegen een ander; reactie is het tegen
actie en de gelijkheid van beide-overgstldan
is een fundamenteele wet der mechanica; Med.
werkzaamheid, die in een prikkelbaar lichaamsdeel wordt te voorschijn geroepen door een daarop werkenden indruk; Jur. vernieuwing van een
rechtsgeding; op staatkundig gebied het opzettelijk verhinderen van den vooruitgang tot
het betere in het staatsleven en het vernietigen
van het reeds bestaande betere, om daarvoor
het vroeger bestaande, maar verouderde en reeds
te niet gegane met geweld in de plaats te stelle ; - reactiekleuren, f. pl. kleuren, die men op
spinbare vezels aanbrengt zonder gebruik te
maken van kleurstoffen; - reactiesnelheid, f.
snelheid der scheikundige werking van de eene
stof op de andere; - reactionair (spr. t=s), adj.
terugwerkend, tegenwerkend, tegenstrevend; reactionair, m. tegenstrever, wederstrever, tegenstandbieder, terugdranger; - reaetiveeren,
opnieuw in werking brengen; - reactiviteit, f.
vernieuwde werkzaamheid; ook terugwerkende
kracht.
Réalgar, n. arab. (fr. réalgar, realgal, sp.
rejalgar, it. risigallo, nw.lat. risigallum) robijnzwavel, rood zwavel-arsenik (vgl. a r s e n i k).
Realia, realisme, realiteit, realiseeren enz, z.
ond. reaal, adj.
reappeileeren, nw.lat. zich opnieuw beroepen,
andermaal appelleeren; vgl. a p p e 11 e e r e n.
reappreciéeren, nw.lat. (vgl. a p p r e c ie e r e n) opnieuw schatten; - reappreciàtie (spr.
í=ls), f. herschatting, herhaalde schatting van
een voorwerp.
Rear-admiral, m. eng. (spr. rier-édmirel; van.
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rear = fr. arrière) z. v. a. c o n t r e-a d m i

schout-bij-nacht bij de Engelschen, om--ra1,
dat hij de achterhoede (r e a r) der vloot aanvoert.
rearmeeren, nw.lat. (vgl. a r m e e r e n)
weder of opnieuw wapenen; een schip weder
uitrusten.
reassumeeren, nw.lat. (vgl. a s s u m e e r e n)
weder opnemen, weder ter hand stellen; –
reassfimtie (spr. t=s), f. wederopneming, ver
een proces (reassumtio litis).-nieuwg,b.va
reassureeren, nw.lat. (vgl. a s s u r e e r e n)
wederverzekeren, herverzekeren; – reassurántie
(spr. t = ts), f. herverzekering, wanneer een verzekeraar of a s s u r a d e u r het risico zijner
assurantie weder bij een ander verzekert.
Reàtus, m. lat. (van reus, beklaagde) toestand
van een aangeklaagde, het aangeklaagd zijn;
vergrijp, moedwillig bestaan.
Réaum., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Réaumur (gest. 1757).
Réaumurs thermometer, z. t h e r m o m eter; – réaumurs porselein, z. d e v i t r i f i
-cern.
Rehab of roebab, n. (arab. rabáb, perz. roebáb;
vgl. r a b a b) turksch strijkinstrument met
hoogstens 3 snaren.
rebaptiseeren, nw.lat. herdoopen, wederdoopen; – rebaptisàtie (spr. –za-tsie), f. herdoop, wederdoop; – rebaptlsàtor, m. herdooper, weder
-doper.
rebarbatief, adj. nw.lat. onvriendelijk, terugstootend, zuurziend.
Rebate, f. geheime korting op vrachtprijzen,
vooral op de amer. spoorwegen.
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werpen; – rebéllisch, adj. oproerig, weerspannig,
weerbarstig.
Rebi, m. arab. lente; naam van de 3de en
4de maand in den arab. kalender, van welke de
eerste r e b i-e l-e w w e 1 (de eerste rebi) en de
laatste r e b i-e 1-a c h e r (de laatste rebi) heet.
rebondeeren, fr. (rebondir, v. bondir, opspringen) opspringen, terugstooten, opstuiten
(van kogels en ballen gebruikelijk).
Rebózos, pl. sp. (v. rebozar, omhullen) in
Mexico : lange omslagdoeken.
Rebulla, m. wijn uit het graafschap (^ órz.
Rebus, m. fr. (spr. rebu; v. 't lat. rebus, ablat.
V. res, d. i. door zaken, nl. gedachtenuitdrukking door beelden in plaats van schrijfteekens of
letters) teekenraadsel, figuurraadsel, letterraadsel, woordspeling in afbeeldingen, soort van
beeldschrift, dat ontraadseld moet worden.
rebus sic stantibus, z. res.
Rebut, n. fr. (spr. reb 1, eig. terugworp, terug-

stoot; vgl. d e b u t) afwijzing, weigerend antwoord; uitschot, uitvaagsel, inz. bij kooplieden:
wrak goed, slechte, bedorven waar; bij de posterijen: ter zijde gelegde, niet bestelbare of geweigerde brieven; – rebuteeren (fr. rebuter), afwijzen, van zich wijzen; uitschieten, verwerpen;
afschrikken, voor het hoofd stooten, den moed
benemen; – rebutant, adj. (spr. rebutáIa) afschrikkend, barsch, norsch, terugstootend, ternederslaand, moed- of lustbenemend, verdrietig.
Recadéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van recadére,
voor recidére, terugvallen) terugvalling, terugkeer, b.v. van een recht aan zijnen vorigen bezitter.
1
recalcitrant, adj. lat. (van re-calcitráre, eig

Rebattement, n. fr. (spr. –má1; van rebattre, met den hiel, calx, achteruitslaan) wederspannig,

eig. weder slaan; dikwijls herhalen) het dikwijls
herhalen van dezelfde tonen of woorden.
Rebbes of rebes, joodsch (rabbijnsch ribbis,
van rovav, vermeerderen, ray, veel) winst, voor
-del;
rente, woeker.
Rebebe, graanmaat in Alexandrië.
Rebee, m. fr. (it. ribeca, ribeba, port. rabeca,
provenc. rabey; vgl. r e b a b) driesnarige viool.
Rebékka, hebr. (Ribkáh, van het chald. raak,
mesten of aanbinden; arab. ribkat, strik met
eene lus) vr.naam : de vette, lijvige, of wel: de
door hare schoonheid boeiende; ook de naam van
den aanvoerder van den opstand in Wallis in
1839 tegen de tollen op de openbare wegen
(steunende die naam op Gen. XXIV, 60) ; –
Rebekkafsten, pl. aanhangers en deelnemers
aan dien opstand, welke des nachts in vrouwen
zwartgemaakte gezichten de-kledrnmt
slagboomen, tolhuizen enz. vernielden.
Rebél, m. lat. (rebéllis, d. i. eig. wie den oorlog
vernieuwt, van bellum, oorlog; fr. rebelle) oproermaker, oproerling, muiter, weerspannige,
weerbarstige; – rebelleeren (lat. rebelláre, eig.
den oorlog vernieuwen), een oproer verwekken,
oproerig worden, muiten, aan 't muiten slaan,
zich met geweld verzetten; – rebellie, f. (lat.
rebelll o) oproer, muiterij, gewelddadig verzet,
opstand, die aan de bestaande regeering gehoorzaamheid weigert en haar dreigt omver te

koppig, tegenspartelend, tegenstrevend; – reealeitrantie (spr. tie = tsie), f. weerspannigheid.
Recamblo, z. ricambio.
recanteeren, lat. (r. e-cantàre, eig. terugzingen)
herroepen, terugnemen; – reeantátle (spr. tie=
tsie), f. nw.lat. herroeping, terugneming van datgene, wat men gesproken of geschreven heeft,
ook retractatie.
recapiteeren, reeápito, z. r i c a p i t o.
recapituleeren, nw.lat. (recapituláre, vgl.
e a p i t t e 1) iets .volgens zijne hoofdpunten of
zijn zakelijken inhoud nog eens doorloopen, kort
en puntsgewijs herhalen, het gesprokene of geschrevene hoofdzakelijk samenvatten; – reeapitulánt, m. herhaler; – recapitulatie (spr. tie
=tsie), f. korte herhaling van den hoofdinhoud

of de hoofdpunten van een verdrag, inz. aan het
slot eener rede, om met nadruk op de toehoor
te werken; bijeenvoeging der verschillende-ders
hoofden eener rekening om het overzicht gemakkelijk te maken.
recedeeren, lat. (recedére; vgl. c e d e e r e n)
terugwijken, terugtreden; iemand iets weder
afstaan, weder overlaten.
Receiver, m. eng. (spr. ei=ie) ontvanger, hou
bewaarplaats, z. r e c i p i e n t, ond. r e--der,
e i p i ë e r e n.
recenseeren, lat. (recensère; vgl. c e n s e er e n) iets onderzoekend doorloopen; inz. een
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boek beoordeelen, toetsen en daarvan bericht
geven, het beoordeelend aankondigen; -- recensent, m. afgek. ree., openlijk boek- of schrift
aankondiger, boekrechter; --beordlaf
reeénsie, f. (lat. recensio) onderzoek, beproeving;
inz. boekbeoordeeling, uitspraak over de waarde
of onwaarde van een boek of geschrift, van een
tooneelvoorstelling of concert; ook vaststelling
der oude teksten naar de handschriften en de
daarnaar genomen nieuwe uitgave van een geschrift.
reent, adj. lat. (reten, gehit. recéntis ; fr.
recent) nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs; reeenlióren (spr. t = ts) m. pl. (lat. recentidres) de
nieuweren, jongeren, inz. de nieuwere, latere,
hedendaagsche schrijvers.
Recepisse, recept, receptief enz., z. ond.
recipiëeren.
Recés, n. lat. (recéssus, eig. teruggang, terug
recedére, z. r e c e d e e r e n) uit-toch;van
verdrag, en het daarvan gemaakte-enztig,
schriftelijk opstel, schriftelijk vergelijk; afloop,
resultaat of eindgevolg van gehouden onderhandelingen; Kmt. achterstand van niet betaalde
gelden, verzuimde betaling, schuldige som; vandaar i n r e c e s z ij n, • in achterstand, ten
achteren zijn; bij bergwerken heet r e c e sb o e k het rekeningboek over de kosten, den
voorraad en de schulden van een bergwerk;
re cesschrijver, persoon, die dit boek
houdt; bij wetgevende vergaderingen: verlof,
verdaging der zittingen; o p r e c e s u i te e n g a a n, tot nadere bijeenroeping scheiden;
- recessus orális, mondelinge voordracht tot
protocol, in tegenstelling met recessus scríptus,
die schriftelijk als grondslag tot een protocol
wordt gegeven; - recesseeren, nw.lat. een eind
maken, een slotvergelijk treffen, ook-verdag
afsluiten.
Recétte, f. fr. (ontst. uit het oudfr. recepte)
ontvangst, ontvang; ontvangersambt; - receveur, m. (van recevoir = lat. recipére) ontvanger, gaarder.
rechangeeren, fr. (rechanger, spr. resjaiizj' ;
vgl. c h a n g e e r e n) weder veranderen of
verwisselen; - reehánge, m. z. r i c a m b i o; rechánges, pl. voorraadstukken om te verwisselen of in plaats te stellen (b.v. wagenraderen
enz.).
Rechaud, m. fr. (réchaud, spr. resjó; van reen échauder, verwarmen) kool- of vuurbekken,
vuurpan, bordwarmer, komfoor.
rechercheeren, fr. (rechercher, spr. resjersj-;,
v. chercher, zoeken) eig. herhaaldelijk zoeken;
nazoeken, navorschen, opzoeken, onderzoeken,
vervolgen; aanzoeken, aanzoek doen; verzoeken,
najagen, verlangen; - droit de recherche, in het
volkenrecht het recht van oorlogsschepen der
strijdende partijen om schepen, onder onzijdige
vlag varende, te onderzoeken; - g e r e c h e rC h e e r d, adj. (fr. recherché) gezocht, gewild,
b.v. van waren, boeken enz. ; gezocht, gemaakt,
gekunsteld, al te kiesch (in woorden, kleeding
enz., in tegenstelling met natuurlijk); - rechershe, f. (spr. resjérzj') onderzoek, navorsching,
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vooral die afdeeling der politie, die zich met het
opsporen van misdaden en misdadigers ophoudt;
navraag, nasporing en opgespoorde waarheid;
aanzoek, vrijerij ; - recherche- vaartuig, n. vaartuig met rijksambtenaren aan boord, om aan de
zeegaten en op de groote binnenwateren de
schepen te onderzoeken en tegen smokkelarij
te waken; - rechercheur, m. (spr. resjersjéur)
politiebeambte, die inz. belast is met het onderzoek naar misdrijven en het opsporen der schuldigen.
Rechimdar, z. r e s j i m d a r.
Rechte klimming, z. r e c t a s c e n s i e, ond.
rectus.
recidiveeren, nw.lat. (v. 't lat. recidére, terugvallen, fr. recidiver) weder instorten (van een
zieke); dezelfde zonde, feil of misdaad begaan;
- recidive, f. (v. 't lat. recidivus) het wederbedrijven eener zonde, terugkomst eener ziekte
enz. ; in het fr. ook r e c h u t e, f. (spr. resjuut' ;
v. chute, val, het vallen, provenc. cazuta, it. caduta, sp. caida, v. 't lat. cadére, vallen) ; - recidivist, misdadiger, die vroeger ook reeds veroordeeld is.
Recief, recif, ook ressif, resell, n. fr. ontvangceel, bewijs van ontvang (z. v. a. r e c e p i s s e);
inz. in Nederland: schriftelijke verklaring van
den schipper of kapitein omtrent de door hem
overgenomen en geladen goederen.
recipiëeren, lat. (recipére, v. re- en capére)
eig. terugnemen, aannemen, opnemen in een
gezelschap, toelaten; - ne recipíátur, lat. Jur.
het worde niet aangenomen; - recipiangulum,
n. lat. door Tobias Mayer uitgevonden hoekmeter (vgl. transporteur) ; - recipiént,
m. (lat. recipiens) opnemer, ontvanger; Chem.
ontvanger van een vat ter opneming van de zelfstandigheden of vochten, door de destillatie
voortgebracht; ook glazen klok op de plaat der
luchtpomp, uit hetwelk do lucht wordt gepompt;
- recipiéndus, of fr. reciplendaire, m. (spr. - pias dèr') opnemeling, de aan te nemen persoon, hij,
die zich aanmeldt om in een gezelschap, genoot
opgenomen te worden, candidaat; --schapenz.
recepisse of recepis, f. (van den lat. infinit. recepisse, d. i. ontvangen hebben) ontvangbewijs,
bewijsschrift van ontvangen waren enz., bewijs'
van overneming; - recepisseeren, barb.lat. zulk
een bewijs schrijven, uitreiken; -- recépt, n. (van
't lat. receplum, genomen, ingenomen enz.) voor
toebereiding, b.v. van eene spijs enz.;-schrifto
inz. artsenij-voorschrift, voorschrift van den
geneesheer, naar hetwelk de apotheker in de
samenstelling en bereiding van het geneesmiddel moet te werk gaan; ook het recipe (eig.
recipe, neem!), afgekort R., op recepten de
eerste letter; - recepta sententia, n. of receplum
juris, n. lat. aangenomen meening, rechtsregel; - receptaciílum, m. verzamelplaats, ver
watervergaarbak; bij de planten-garbk,inz.
dat gedeelte der bloem, waar de bevruchtingsdeelen zijn samengegroeid, vruchtbodem, zaadhulsel; - receptaris, m. nw.lat. opziener
over de artsenijvoorschriften in groote apotheken; - receptitor, m. lat. (van receptãre) opne-
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mer; Jur. heler; - receptibel of receptief, adj.
nw.lat. opneembaar; ontvankelijk; - receptibiiteit of receptiviteit, f. opneembaarheid; ontvankelijkheid, vatbaarheid om iets aan of op
te nemen; - recéptie (spr. t=s) f. (lat. receptio)
opname, opneming, aanneming, b.v. tot lid van
een genootschap enz. ; ontvangst, inleiding in
een gezelschap; - receptie-bewijs, schriftelijk bewijs van ontvang, quitantie, inz. voor waren; recepteeren, nw.lat. artsenijen voorschrijven en
naar het voorschrift gereedmaken; - recepteerkunst, kunst om recepten te schrijven, een gedeelte der toegepaste of praktische geneeskunde;
- reeeptitiën, n. pl. of receptitia bona, lat. z. bona,
ond. bonus; - reckptor, m. ontvanger, gaarder
van zekere gelden; - receptoraat, n. nw.lat. ontvangerschap, gaarderschap der tollen en accijnzen enz. ; ook wel de r e c e p t u u r; - receptorlum, n. nw.lat. bewaarplaats der gewijde
voorwerpen in de R. Kath. kerk, sacristie; ook
het receptenboek der apothekers; - receptrix, f.
heelster; - receptuur, f. ontvang, ontvangst; ook
de kunst van het artsenijvoorschrijven (r ee e p t e e r k u n s t) en het toebereiden en
afleveren van artsenijen in apotheken.
Reeipiént, m. lat. (ontvanger) toestel, waarin
bij de distillatie het distillaat wordt opgevangen.
reciproque, adj. (spr. -prók; van het lat.
reciprócus, a; um) en als adverb. recipröce, wederzijdsch, wederkeerig, onderling; op elkander
betrekking hebbende; terugvoerend, terugwerkend, terugwijzend; - reciproque getal1 e n, getallen, die, met elkander vermenigvuldi d, de eenheid geven, b.v. 5 x 1/ b = 1; 2/3 x
1'/2 = 1; - reeipróeum, n. (of verbum reciprócum)
wederzijds terugvoerend, terugwerkend of wederkeerig werkwoord, b.v. e 1 k a n d e r d o od e n, vroeger ook genomen voor r e f l e x i
reciprociteit, f. *nw.lat.-vum,z.erb;
wederkeerigheid, onderlinge, wederzijdsche betrekking, terugwerking, beantwoording, ver
lat. (reciprocáre, eig.-geldin;rcpo,
teruggaan, herhalen) of reciproqueeren, fr.
(réciproquer) beantwoorden, wedergeven, vergelden, met gelijke munt betalen (vooral in
goede beteekenis); - reciprocàbel, adj. nw.lat.
verwisselbaar, gelijkgèldend, b.v. zoodanige
uitdrukkingen, begrippen enz. ; - reciprocabiliteit, f. verwisselbaarheid; - reelprocátie (spr.
t = ts) f. lat. (reciprocatlo, eig. het teruggaan op
denzelfden weg) wederzijdsche afwisseling, terugvoering of vergelding; wederzijdsche betrekking, wederkeerigheid.
reciteeren, lat. (recitàre) opzeggen, voordragen, voorlezen of uitspreken in den redenaars
verhalen; - recitando, it. (spr. retsji-)-ton;
Muz. in gesproken zang, in zangspraak voor te
dragen; - recita, f. it. (spr. rétsjita) opvoering
van een tooneelstuk; - recitàtie (spr. tie=tsie),
f. lat. (recitatio) het opzeggen, voorlezen, de
voordracht van een gedicht of prozastuk in den
redenaarstrant; - recitatief, m. nw.lat. (it.
recitativo) verhalende zang, zangspraak, zingende spraak, die soort van gezang, welke
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het midden houdt tusschen zingen en spreken of den spreektoon naderbij komt en doorgaans zonder volstemmige begeleiding (a c compagnement) is; in de cantate
dient het tot samenbinding van de verschillende
gedeelten van het -stuk, om de a r i a te doen
uitkomen en de verwarring te verhinderen,
die de aanhoudendheid van het volle geluid
zou veroorzaken; - recitativo accompag, it
(spr. retsjitativo accompanjáto) zangspraak met
begeleiding; - r. obligáto, zangspraak, begeleid
door obligaat-instrumentale muziek; - r.
parlánte, meer gesproken dan gezongen zang
enkel bas-accompagnement; - r.-sprak,met
semplice (spr. semplitsje) of secco, zangspraak,
waarbij alleen de hoofdaccoorden worden aangeslagen bij de tonen, die zingend gesproken
moeten worden; - r. stromentáto en r. con gil
stroménti (spr. gli als lji), zangspraak met begeleiding der muziekinstrumenten; - reeitativiseh,
adj. naar de wijze of in den vorm van een recitatief of eene zangspraak.
reclameeren, lat. (reclamáre, eig. daartegen
roepen of schreeuwen, van clamàre, roepen; fr.
réclamer) luide terugvorderen, tegen iets opkomen, zich daartegen verzetten of zich daarover bezwaren, zijne bezwaren indienen, hulp,
herstel, vergoeding enz. inroepen, afsmeeken; reclamánt, m. (reclamans) terugeischer, terug
tegenspreker, opwerper en indiener-vordea,
van bezwaren ; - reclamatie, (spr. t = ts) of
reclameering, nw.lat. ook reclame, f. terug
terugvordering, indiening van bezwaren;-vrage,
Jur. klacht, elk bezwaar wegens schending
van het recht; ook rechtmatige aanspraak; réclàma, Mar. zorg, waartoe de assuradeurs en
de verassureerden verplicht zijn om een gekaperd schip te bevrijden; - réclame, f. fr. boven
aanbevelende aankondiging, kwakzalver -matig
aanprijzing van waren, geneesmiddelen,-achtige
kunstvertooningen enz. (soms gehuld in den
vorm eener vertelling).
reelasseeren, eigent. weder plaatsen in de
klasse, in de afdeeling, waar iemand thuis
hoort; gezegd van gevangenen na hun vrijlating, het duurzaam behouden van dezen voor
de maatschappij, het weder verheffen van deze
.lieden, in Engeland geheeten reclaiming; reclasseering, f. opheffing van gewezen mis
-daigers.
reelineeren, lat. (reclinàre, van clináre, buigen) terug- of nederwaarts buigen, ombuigen;
afwijken, hellen; Med. eene staar ombuigen;
die zonnewijzer reclineert, d. i.
wijkt van de loodrechte richting af, beschrijft
een grooteren of kleineren hoek dan de poolshoogte; - reelinátie (spr. t=ts), f. nw.lat. ombuiging, overbuiging, omlegging; Med. staaroperatie, bij welke men de staar ombuigt; —
reclinatorium, plaats tot vederligging, rustbed.
recludeeren, lat. (recludére, van claudëre,
sluiten) opensluiten, openen, ontsluiten, ontdekken; ook opsluiten, insluiten; - redusie
(spr. s=z), f. nw.lat. opsluiting, het in verzekerde bewaring nemen; beslotenheid, het in
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zich zelf gekeerd zijn; ook uitsluiting uit de eommandatiebrief, aanbevelingsbrief.
plaats, waar men tot dusver verblijf heeft
gehouden.
reeaogiteeren, lat. (recogitáre; vgl. c o g i t e er e n) terugdenken, zich bezinnen, in zijne
gedachten terugroepen; - recogitAtie (spr.
tie= isie), (lat. recogitatio) overdenking, overweging.
recognosceeren, lat. (recognoscère; vgl. c o gn o s e e e r e n) herkennen; erkennen, na voor
onderzoek voor juist, goed, echt ver -afgen
kondschap uitgaan,-klaren;Mi.utvosch,p
de ligging of stelling bespieden; bezichtigen,
onderzoeken, monsteren; - pro recognitis ei
liquidis, Jur. voor erkend en bewezen (verklaren), -van schuldvorderingen; - recognoselbel,
adj. herkenbaar, te erkennen; - recognosceering, f. kondschap, bespieding, opneming der
stelling of ligging; - recognitie (spr. tie = isie), f.
lat. (recognitio) herkenning, erkenning, gerechtehjke erkenning van eenen persoon, eene zaak
of een geschrift voor datgene, waarvoor men
die uitgeeft; het onderzoekend en verbeterend
nazien van een geschrift; - recognitie-gelden,
erkenningsgelden, d. i. zulke, die de erfpachter
aan den grondeigenaar betaalt en waarmede
hij diens recht van grondeigendom erkent; recognitle-bewjjs, schriftelijk bewijs, waardoor
men zich tot eene verrichting verplicht; ook
interimsbewijs.
recoleeren, 1) Jur. (fr. récoler, mid.lat. recoldre) met elkander vergelijken, b. v. twee
geschriften; aan de getuigen hunne getuigenis
nogmaals voorlezen, om te zien of zij daarbij
berusten; 2) (lat. recoláre) weder doorzijgen;
vgl. c o 1 e e r e n; - recolement, n. vergelijkend
overzicht, b. v. van een origineel met de copie;
de voorlezing der attestatie aan de getuigen.
reeolligeeren, lat. (recolligére; vgl. c o 11 ige e r e n) weder verzamelen; - zich ree--,
zijne zinnen bijeenroepen, zich weder bezinnen,
zijne bedaardheid hernemen, zich herstellen; reeolléetie (spr. i=s), f. nw.lat. verzameling
der gedachten, inz. bij geestelijke beschouwingen; vandaar Recoilécten, fr. Recollets, (spr.
rekolè) eene monnikenorde, leden der franciscaner-orde (Minorieten van de strict e observantie), die blootsvoets op
klompen gaan.
reeommandeeren, fr. (recommander; vgl.
e o m m a n d e e r e n) aanbevelen, aanprijzen,
opdragen; ook recommendeeren, nw.lat. (vgl.
e o m m e n d e e r e n) inscherpen, inprenten,
gelasten; - zich aan iemand recomm a n d e e r e n, zich in zijne herinnering aan bevelen, hem om de voortduring zijner genegen heidverzoeken;--eengerecommandeerde of aangeteekende brief, een
aangeteekende brief, van welken de afzender
een bewijs van verzending door de post ontvangt;
- reeommendábel, adj. nw.lat. of recommen dáble, fr. aanbevelenswaardig, lofwaardig, prij zenswaard; - recommendàtie of recommandatie
(spr. t=ts), f. aanbeveling, aanprijzing, voorspraak; bij de posterijen: 't aanteekenen; - r e-

Recomparátie, (spr. t = ts) f. nw.lat. (v. 't lat.
comparàre, verwerven, aanschaffen) weder
-verwing,
wederkoop of voorkoop.
recompenseeren, nw.lat. (ré-compensàre; vgl.
c o m p e n s e e r e n; - fr. récompenser) schadelocsstellen, vergoeden, vergelden, beloonen;
recompens, f. nw.lat. (recompensa) of récompense, f. fr. (spr. rekoiipális') schadeloosstelling,
belooning, vergoeding, vergelding, loon; - en
récompense, fr. (spr. aha reko?páns) ter be
boning; - recompensa dotis, f. Jur. z. v. a. donmtlo
propter nuplias, z. d o n a t i e, ond. donuno.
recompingeeren, nw.lat. (van 't lat. compingére, samenvoegen, en dit v. pangére, be
vestigen, inslaan) weder samenvoegen, wederhechten, wederzetten.
recompleteeren, nw.lat. (vgl. c o m p 1 et e e r e n) weder voltallig maken.
recomponeeren, lat. (re-componére; vgl. c o mp o n e e r e n) weder samenstellen, omwerken;
- recomponist, m. nw.lat. of recompositeur, m.
fr. (spr. s=z) omwerker; - reeompositie (spr.
-zi-tsie), f. lat. wedervereeniging der deelen van
een lichaam.
recompteeren, fr. (recompter, spr. rekolit-; vgl.
c o m p t e) natellen, b. v. ontvangen geld of
den inhoud der kas.
reconcilieeren, lat. (re-conciliáre; vgl. c o nc i 1 i ë e r e n) weder vereenigen, verzoenen,
bevredigen, vereffenen; - reconciliàbel, adj.
nw.lat. verzoenbaar, verzoenlijk; - reconciliàt
tie (spr. i=ts), f. (lat. reconc^iliatio) wedervereeniging, verzoening, bevrediging; ook plecho
tige afwassching of reiniging van een ontheiligd
gedeelte der kerkelijke zaken.
Reconcinnàtor, n. nw.lat. .(van 't lat. re,
concinnàre, wederinzichten) wederinrichter, her
steller.
reconfronteeren, nw.lat. (vgl. c o n f r o nr
t e e r e n) Jur. andermaal tegenover elkander
stellen; de beklaagden en getuigen vergelijkend
verhooren; - reconfrontàtie (spr. tie=tsie), f
herhaalde tegenoverstelling.
Reconnaissance, f. fr. (spr. r'konnèsális' ;
van reconnaïtre, herkennen; erkennen, vgl,
c o n n a i s s a n c e) herkenning, erkenning;
erkentelijkheid, dankbaarheid, belooning; Kmt.
schriftelijk bewijs van ontvangst; ook z. v. a.
reeognoseeering; - reconnaissance de
liquidation, (spr. -likida-sj6h) soort van fransche staatspapieren; - reconnaissánt, adj. (spr.
r'konnè-sán) erkentelijk, dankbaar.
Reconstitutie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. (vgl.
constitueeren enz.) wedersamenstelh
ling, herstelling; ook rente -overdraging; intrede
in eens anders rechten.
reconstrueeren, nw. lat. (vgl. c o n s t r u=
e e r e n) eig. wederopbouwen, herstellen; uit
afzonderlijke stukken of overblijfselels het oor
geheel opsporen en weder samen--spronkelij
stellen; - reconstructie (spr. tie=síe) f. wederopbouwing, herstelling; ontbinding der eigenaardige woordopvolging eener taal.
reconvalesceeren, nw.lat. (vgl. c o n v a 1 e s-
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e e e r e n) herstellen, weder gezond worden, een hof aan zijnen gezant, waardoor het eregenezen, aan de beterhand zijn; reconvales- ditief krachteloos wordt gemaakt.
eént, m. een genezende, herstellende, wie aan de
recreeren, lat. (recreáre, van create, schep beterhand is; reconvalescéntie (spr. t=s), f. pen, voortbrengen; fr. récréer) eig. weder voortgenezing, herstelling, het weder-gezond-worden, brengen; opvroolijken, verkwikken, verfrisbeteringstoestand.
schen, laven; vermaken, verlustigen, zich ontreeonveniëeren, nw.lat. (van 't lat. convent-re spannen; recreatie (spr. t = ts), f. verkwikaliquem, voor iemand aanklagen; fr. reconvenir) king, verfrissching, lafenis, opvroolijking; uitJur. eene tegenklacht inbrengen, met eene te- spanning, verlustiging, vermakelijkheid, vergenklacht tegen eene aanklacht optreden, te- maak; reeréations, pl. fr. (spr. –sjóh) Muz.
genklagen
reconveniént, m. tegenklager
zekere bevallige muziekstukjes
recreatief,
reconvént, m. tegenbeklaagde; reconvéntie adj. nw.lat. (fr. récréati f) verkwikkend, ver (spr. t is), f. tegen- of wederklacht, het tegen- sterkend, verfrisschend, vermakelijk, verlusopkomen, klacht, die de beklaagde tegen den tigend.
klager bij hetzelfde gerecht indient.
Recreméntum of recremént, n. lat. (vgl.
réeopiëeren, fr. (recopier; vgl. e o i ë e r e n) e x c r e m e n t) afgang, stoelgang; vuil, vuiandermaal of opnieuw afschrijven.
ligheid, ontuig, uitwerpsel, schuim; slak (der
recoqueeren, lat.(re-coquére, van coquére, smelthutten); Med. vocht, dat zich van het
koken) wederkoken, opkoken, opwarmen.
bloed afzondert, b. v. speeksel, gal enz.
Record, n. eng. (spr. rekoord; van 't mid. lat.
recresceeren, (lat. recrescére, van crescére,
recordum, fr. record, getuigenis, onherroepelijk groeien, wassen) wedergroeien..
vonnis, herinnering, van 't lat. recordàri, in
recrimineeren, nw.lat. (fr. récriminer, vgl.
herinnering brengen, in 't geheugen terugroe- c r i m i n e e r e n, ond. crimen) weder hepen oudfr. recorder, de getuigen verhooren; schuldigen, of tegenbeschuldigingen maken, zij herhalen, opschrijven; vgl. r e c o r d e e r e n) nen aanklager ook aanklagen; weder schelden
de bij een gerechtshof (court of record) bewaarde of hoorsen, smaadwoorden enz. beantwoorden;
oorkonde omtrent eene rechtshandeling en de recriminatie (spr. t=ts), f. tegenbeschuldiging,
daarop gevallen uitspraak, zoodat die later voor tegenklacht; teruggave van ontvangen beeen getuigenis of bewijs kan dienen; in de schimpingen en smaadredenen in gelijke munt.
sporttaal: het beste; het hoogst bereikte, dat
Recrudescéntie (spr. t=ts), f. nwlat. (van 't
alle vroegere praestaties overtreft (b. v. de lat. recrudescére, eig. weder rauw worden, van
snelste of verste rit of loop;, de hoogste of verste crudus, bloedig, rauw) eig. het wederopenbreken
sprong enz.); het r e c o r d s 1 a a n, het van een wond; Med. wederverergering van een
record overtreffen;
recórder, m. gerechts- ziekte na ingetreden beterschap.
schrijver, stadsschrijver, bewaarder der oorRecruut, m. (fr. la recrue, recruten, eig.
konden (z. V. a. archivaris, r e g i s t r a- de nawas, van re-crottre, weder groeien; it.
t o r); in grootere steden, inz. in Londen: een recluta) een nieuw aangeworvene, pas aangem rechterlijke macht bekleede, aanzienlijke worven soldaat of in dienst getreden loteling,
ambtenaar, vrederechter; ook schrijftoestel die nog geoefend moet worden; pl recruten,
aan het Morse-telegraaftoestel.
aanvullings-manschappen; recruteeren, (fr.
recordeeren, lat. (recordcri, van cor, genic. recruter) aanvullen, weder voltallig maken;
cordis, hart) in gedachten herhalen, zich her- werven, aanwerven, lichten; reerutement, n.
inneren; ook het rondzingen of omgang houden, (spr. -rna) of recruteering, f. voltalligmaking of
waardoor in Duitschland weleer de leermeesters manschapsaanvulling, aanwerving, lichting.
met de scholieren eenige malen 's jaars vóór de
recta, rectangulum, recce, rectificeeren enz.,
huizen aan het te geven geschenk h e r i n n e r- z. ond. rectus.
den (r e c o r d e e r e n), en het dus, als een
Rectie (spr. t=s), f. lat. (rectio, v. regére, vgl.
gedeelte van hun inkomen, voor de deuren r e g e e r e n) Gram. regeering, verbinding of
inzamelen moesten; recorditie (spr. t =ts), f. samenvoeging van regeerende en geregeerde
(lat. recordatio) herinnering, het aandenken.
woorden; vermogen van een woord, om in de
Recours, z. ond. r e c u r r e eren.
woordverbinding een ander van zich afhankelijk
recouvreeren, fr. (recouvrer, spr. rekoeurr–; te maken; rector, m. eig. regeerder, leider, in
van 't lat. recuperá re, vgl. r e c u e r e e r e n) 't alg. opziener, hoofd van eene latijnsche school
wederbekomen,. weder- of terugkrijgen, weder of een gymnasium; in Engeland opperpredikant;
aan zich brengen of veroveren; recouvrement, in Duitschland: hoofd der school; rector magn. (spr. r'koewr'máii) wederkrijging, terugbe- nificus, voorzitter van een akademischen raad
koning (lat. recuperatio); – recovery, f. eng. of senaat; rectoraat, n. ambt, waardigheid,
(spr. rikówweri) terugverkrijging.
woning van een rector; réctory, f. eng. (spr.
Recrastinátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (van y =i) kerkelijke gemeente, aan wier hoofd een
't lat. tras, morgen, crastinus, tot morgen of rector staat.
den volgenden dag behoorende) verschuiving,
rectus, a, um, adj. lat. (eig. partic. v. regére,
verdaging; recrastineeren (lat. recrastinàre), richten, leiden, besturen; vgl. r e g e e r e n)
verschuiven, uitstellen.
recht, richtig, behoorlijk, juist; – recta (stil. via),
Recreatie, recreatief, z. onder r e c r e ë e r e n. rechttoe, rechtuit, langs den rechten weg, zonder
Recreditief, n. nw.lat. terugroepingsbrief van omwegen;
recta-wissel, Kmt. wissel, die
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alleen aan den persoon van den eersten houder
(niet aan o r d e r) betaalbaar luidt, en dus
aan geen ander kan worden overgedragen; —
rectum (stil, intestinum), Med. endeldarm; vandaar rectitis, f. barb.lat. endeldarmontsteking; —
rectáal, adj. of adv. in of door het rectum; —
recto folio, op de rechter-, d. i. op de eerste of
voorste zijde van een blad; — recce en recce bene,
adv. recht, juist, wel, nauwkeurig; — rectangnlum, n., pl. rectangula, nw.lat. rechthoek, rechthoekig p a r a 11 e 1 o g r a m; — rectangulair,
adj. rechthoekig; — rectascénsie f. (vgl. a sC e n s i e) rechte klimming of opklimming; Astr.
de van het snijpunt van den aquator en de
ecliptica naar het oosten toe op den a equator gemeten afstand van een ster; — rectificeeren,
verbeteren, verhelpen, in orde brengen; Geom.
kromme lijnen met rechte vergelijken of hare
lengte bepalen; Chem. eene afgetrokken vloeistof door herhaald aftrekken nog meer zuiveren,
sterker maken; — gerectificeerde spir. i t u s, gezuiverde of overgehaalde wijngeest;
— reetificábel adj. gelijk of recht te maken; —
rectificatie (spr. t = ts), f. terechtbrenging, ver
rechtmaken-betring,vhlp;Gom.et
of de lengtebepaling van kromme lijnen; Chem.
grootere zuivering, ontwatering, herhaalde
distillatie of overhaling, ook rectificeering,
concentreering en phlegmatiseer i n g; — rectificàtor, m. instrument om te
zuiveren en te verbeteren; El. gelijkrichter,
het toestel, dat wisselstroom in gelijkstroom
verandert; — rectilineair, adj. rechtlijnig; —
reetilinéum, n. rechtlijnige figuur.
recu, fr. (spr. r'su; v. recevoir = lat. recipére)
ontvangen, genoten; — recu, n. schriftelijk
bewijs van ontvangst.
Recueil, n. fr. (spr. r'keulj') verzameling; —
recuell - militaire, verzameling van reglementen
en voorschriften voor den krijgsdienst; — recueilleeren (fr. recueillir; spr. rekeulj—; van het
lat. recolligére, z. r e c o 11 i g e e r e n), ver
zich recueilleeren,-zameln,bijvrgd;—
zich bekorten; zijne zinnen vergaderen; zich
tot stille aandacht of overdenking begeven; —
recuelllement, n. (spr. —náá) verzameling der
gedachten, zinnen enz., innerlijke vroomheid,
stille bespiegeling, overpeinzing (hgd. Andacht).
Recul, m. fr. (spr. r'kuul) Mil. het terugwijken,
terugstoot van een kanon bij het losbranden; —
reculeeren, (fr. reculer, it. rinculare, v. 't lat.
culus, het achterste, fr. en prow ent. cul, it. en
sp. cuto) terugtrekken, terugstooten, terug
terugwijken, zich terug -springe,tulo;
terugtocht, het terug--trekn;—culad,f. 1
wijken; — d reculons (spr. —lótt), rugwaarts,
ruggelings.
recupereeren, lat. (recuperáre) z. v. a. r ee o u v r e e r e n (z. ald.); — recuperatie (spr.
t=ts), f. z. V. a. recouvrement; —
reevperfttor, m. verwarmer, warmtehouder.
recurreeren lat. (recurrëre, v. currére, loopen)
eig. terugloopen, wederkeeren ; o p of t o t
iemand recurreeren, zich tot hem
wenden, zijne toevlucht tot hem nemen, zich
KRAMERS -ZONDERVAN.
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aan hem houden ; — recurrens series, f. Math.
afdalende reeks ; — febris recurrens, z. ond.
f e b r i s; — recurrént, m. een hulpzoekende,
toevluchtnemende; Jur. inz. wie van het rechts
gebruik maakt, dat den naam draagt-midel
van r e c o u r s, z. het volg. woord; — retours,
m. fr. (lat. recursus), ook r e g r é s, m. en
regredièntie, f., it. recovero, m.
teruggang, terugtred; toevlucht; Jur. buiten
beroep op een hoogere, of het indienen-gewon
van bezwaren tegen een lagere autoriteit bij
een hoogere, inz. als rechtsmiddel in belastingen administratieve zaken; ook het recht van
verhaal van schade op iemand, schadeverhaal,
vergoeding; zijn r e c o u r s of regres tot
iemand nemen, z. v. a. tot hem r e e u r r e er e n (z. boven), zich aan hem als waarborg
wenden of houden; zijne toevlucht tot hem
nemen, zich door hem schadeloos doen hou
tegenwissel; —re--den;—rcouswi1,
cursus ad comitla, eertijds : beroep ( a p p e 11 a t i e) op een rijksdag.
recurveeren, lat. (recurváre) terug- of rugwaartskrommen of buigen; — recurvatus, a, um,
lat. Bot. teruggebogen, omgekromd; — Recurvirostrw, pl. nw.lat. (v. lat. recurvus, teruggebogen) sab^ lbekken, vogels met naar boven
omgebogen snavel.
recuseeren, lat. (recusàre) weigeren, afslaan,
afwijzen, verwerpen, niet aannemen; — recusábel, adj. (later lat. recusabilis) weigerbaar, ver
af te slaan; — recusanten, pl. (lat. re--werplijk,
cusans) weigeraars van den godsdiensteed, tegenstanders der bisschoppelijke kerk in de 17e
eeuw; — recusàtie, (spr. —za-tsie) f. (lat. recusatio)
weigering, verwerping, het afslaan; — recusatio
judicus, Jur. verwerping, wraking van een
rechter enz., dien men van eenzijdigheid verdenkt; — r. juraménti, weigering van den eed.
Recessie, f. nw.lat. (van 't lat. recutére,
recussum, terugslaan) het terugslaan; terugkaatsing.
Recutítie (spr. lie=tsie), f. nw.lat. (van 't lat.
cutis, huid) Med. herstelling der voorhuid door
de vorming van een kunstmatige.
red, adj. eng. rood; — Red river (spr. riw-wer)
Roode rivier.
Red. afkorting voor den plantkundige Pierre
Joseph Redouté (gest. 1840).
Redacteur, redactie, z. ond. r e d i g e e r e n.
Redán, m. fr. (voor redent, v. dent, lat. dens,
gen. dentis, tand) Fort. naam van zekere
werken, die ongeveer als zaagtanden zijn ingericht, zoodat zij elkander f 1 a n q u e e r e n of
wederzijds verdedigen; zaagwerk, een vestingwerk met enkel faces en courtines.
redanimeeren, (later lat. redanimáre; vgl.
animeeren, ranimeeren) weder bezielen, herlevendigen, opwekken, aanmoedigen.
redargueeren, lat. (red-arguére; vgl. a r g ue e r e n) weerleggen, bewijzen.
redateeren, nw.lat. (vgl. d a t e e r e n, ond.
datum) de dagteekening van een brief vervroegen, voordat,eren.
redde Caesari quae sunt Caesar-is et quae sunt
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Dei Deo, lat. geef den keizer wat des keizers is
en Gode wat Godes is.
ltedditie, f. lat. (redditlo, van reddére, wederof teruggeven) teruggave, b. v. van een vesting;
Log. nazindeel eener p e r i o d e of gelijkenis.
Redevilla, f. sp. (spr. -si-lja, verklw. v. red,
lat. rete, net; vgl. reticulum) hoofdbedekking
in den vorm van een net, gebruikelijk in C atalonië.
Redemtie, redemtor, z. ond. r e d i m e e r e n.
redenseeren, nw.lat. (vgl. d e n s e e r e n)
weder dicht maken, verdichten.
Rederijkers, m. pl. (verbast. van r h et o r i k e r s) benaming der leden van voor
gezelschappen in Ne--maligenhdsc
derland, ten doel hebbende om zich in de
dichtkunst en in de redekunst of r h e t o r i k a,
of wel in de uiterlijke voordracht te oefenen; rederjkerskamer, f. vereeniging van rederijkers.
redevábel, fr. (redevable, van redevoir, nog
schuldig zijn; vgl. d e v o i r) eig. nog schuldig, in achterstand; erkentelijk, verplicht; redevance, f. (spr. -wáns') grondcijns, leenpacht;
verplichting,, gehoudenheid.
redhibeeren, lat. (red-hibére) teruggeven of
terugnemen, b. v. het gekochte tegen betaling
van het koopgeld; - redhibitie (spr. t=ts) f.
teruggave, terugneming eener gekochte zaak;
koopvernietiging of ontslag; - redhibitie- eisch,
Jur. eisch wegens teruggave van den betaalden
prijs tegen teruggave der waar; - redhibitbrisch, adj. (later lat. redhibitorius) de terugneming betreffende.
Redhostiméutum, n. nw.lat. (van 't oudlat.
redhostire, weer gelijkmaken, vergelden, v.
hostire, door een offerdier verzoenen, gelijkmaken, vergelden, v. hostia, offerdier) Jur. wedervergelding; - redhostiménti loco, in plaats van
eene wedervergelding.
Redif, m. (arab. redi f , eig. een achteraankoa, navolgen) turksche landweer,
mende, v. radafa,
die vroeger alleen in oorlogstijd opgeroepen werd
en 15 jaren achtereen verplicht - was te dienen.
redigeeren, lat. (redigére, van re- en agére) eig.
terugdrijven of -brengen; vervolgens: samenbrengen, verzamelen, in orde brengen of rangschikken, naar eisch inrichten en in 't licht
geven, den druk bezorgen, voor de pers gereed
maken ; - in ordïnem r e d i g e e r e n, in orde
brengen; - redacteur, m. fr. (lat. redactor) ver
-zamelr,ngschikofamevr,dukbezorger en uitgever van schriftelijke opstellen,
inz. rangschikker en uitgever van werken, die
uit de bijdragen van velen zijn samengesteld,
schikker en uitgever van tijdschriften (maandwerken, dagbladen enz.); fem. redactrice; redáetie, f. (spr. t = s) deze bijeenbrenging,
verzameling en schikking; het opstellen, gereedmaken en bezorging van het drukken; de
gezamenlijke schrijvers, die bij de uitgave van
een courant enz. betrokken zijn; ook: lokaal.
waar een courant enz. wordt opgesteld en gereedgemaakt; stijl, vorm, wijze waarop iets
gesteld is, b. V. de redactie van dat wetsartikel
is - niet duidelijk.

redimeeren, lat. (redimére, van re- en emëre,
inlossen, bevrijden
loskoopen, weder nlossen,
(r a n t s o e n e e r e n); - pro rediménda rixa,
lat. Jur. tot vereffening of bijlegging der oneenigheden, of tot afsnijding opheffing, vermijding van het rechtsgeding; - redémtie (spr. t=s)
f. (lat. redemtfo) bevrijding, loskooping (r a n ts o e n), verlossing; - redémtor of redémptor,
m. bevrijder, verlosser, redder; - redemior litium,
proceskooper, hij, die rechtsgedingen aan zich
brengt; - redemptioners, m. pl. eng. (spr.
ridémsjëners) landverhuizers of kolonisten naar
N. Amerika, die hun overtocht niet kunnen
betalen en daarom verplicht zijn hun schuld
aan te werken; - Redemtoristen of Redemptóristen, m. pl. leden der orde van den heiligen
Verlosser (r e d e m t o r), z. v. a. L i g o r i an e n (z. ald.).
Redingote, f. fr. (spr. r'deiigót') van 't eng.
ridingcoot (spr. raidingkoot; van to ride, rijden,
en coat, rok), rijrok, reisrok, lange overrok; redingote anglaise (spr. -anglèz'), overtreksel
of f o e d r a a 1, van den blinden darm der
lammeren of caoutchouc gemaakt, dat gebruikt
wordt om het mannelijk lid tegen de werking
der venerische smetstof te behoeden en om bevruchting te voorkomen (ook capote anglaise,
condom of préservatif geheeten).
redintegreeren, lat. (red-integráre; vgl. i nt e g r e e r e n) weder herstellen of volledig
maken, hernieuwen; weder in vorig ambt of
bezit stellen; - redintegràtie (spr. tie=sie), f.
wederherstelling, vernieuwing, weder- volkomen-making.
rediseonteeren, Kmt. door disconto verkregen wissels vóór den vervaldag opnieuw ver
-kopen.
reditus, m. lat. (v. redire, terugkomen) terug
terugkomst, wederkomst; pl. reditus,-ker,
inkomsten; - reditiis annui, pl. jaarlijksche
inkomsten; -- r. irredimibi les, nw.lat. onafkoopbare renten; - r. redimibiles, afkoopbare of
aflosbare renten.
redivivus, a, um, lat. (vgl. vivus) weder herleefd, opgewekt, hernieuwd.
Redondillén, sp. redondíllas (spr. -dil jas), pl.
(van redóndo = lat. rotundus, rond) spaansche
en portugeesche versvorm van vier, zes of
achtlettergrepige rijmregels, later in 't alg.
zes- of achtlettergrepige verzen.
redoppeeren, fr. het paard met de halve
volte laten wenden, een r e d o p laten maken.
redoubleeren, fr. (redoubler, spr. r'doebl-; vgl.
double enz.) verdubbelen, vermeerderen, ver
meer kracht of nadruk herhalen; --sterkn,m
redoublement, n. (spr. -man) verdubbeling,
versterking.
Redoute, f. fr. (spr. redoet' ; van 't lat. reducta,
reductus, d. i. eig. teruggetrokken plaats, v.
reducére;vgl. reduceeren en reduit)1)
kleine veldschans, kleine vierkante verschansing,
ook door sommigen vertaald door schrikschans,
omdat zij 't woord afkomstig wanen v. redouter,
vreezen, duchten; 2) gemaskerd bal, maskerdans (it. ridotto, eig. plaats van oponthoud,
4fr;
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verzamelplaats, inz. de openbare plaats l - in
Venetië, op welke gedurende het carneval door
g e m a s k e r d e personen kansspelen gespeeld worden).
redouteeren, fr. (redouter, als ware 't lat.
redubitàre, V. dubitdre, onzeker zijn, twijfelen,
fr. douter) vreezen, duchten, ontzien, schuwen;
redoutábel, adj. (fr. redoutable) vreeselijk,
geducht, ontzaglijk.
Rédowa, f. z. regdowa; — redowazka, f.
boheemsche dans, afwisselend in 2/ 4 en $/ 4 maat;
vgl. regdowa.
redresseeren, fr. (redresser; vgl. d r e s s e er e n) weder recht maken of terecht brengen,
weder in orde, in 't gelid, in den behoorlijken
vorm of op den rechten weg brengen, weder herstellen, goedmaken, verbeteren, verhelpen;
ook verachterend maken; Kmt. z. v. a. s t o rneeren.
Redruthiet, n. koperglans, genoemd naar
R e d r u t h in Cornwallis.
Redsjeb, m. arab. (redsjeb, oorspr. vereering,
eerbied, v. radsjaba, vreezen, schuwen) naam
der 7de maand in den mohamedaanschen
kalender (omdat in deze maand de strijd verboden was).
Redt., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor L. Redtenbacher (gest. 1876).
reduceeren, lat. (reducére, van ducére, leiden,
voeren) terugvoeren, terug- of wederbrengen;
verkleinen, verlagen, verminderen, afzetten, b.
V. de waarde eener munt; beperken, onttrekken;
herleiden; Muz. eene partituur reduC e e r e n, de harmonie van vele instrumenten
op eenige weinige terugbrengen; Chem. tegengestelde van o x y d e e r e n; metalen uit hunne
verbindingen met zuurstof, zwavel of een andere
elektro-negatieve stof zuiver te voorschijn brengen; — reduceer -oven, oven, waarin de
metalen uit hunne natuurlijke verbindingen afgescheiden worden; — reduceerkiep, f. toestel,
in de -schroefmoer aan den hals van een stalen
cylinder of b o m b e voor geperste stoffen, dat
het uitstroomen vermindert, een soort r e g u1 a t e u r dus; — reducfbel, adj. nw. lat. herleidbaar, herstelbaar; — reducídos, pl. sp. (spr. u =oe)
bekeerden, dezulken, die onder de folteringen der
inquisitie hunne (zoo geheeten) dwalingen herriepen; — reduceering of reductie (spr. t = s), f. lat.
(reductio) terugvoering, herstelling, herleiding
tot den vorigen vorm; Chir. herzetting van
ledematen; beperking, besnoeiing, vermindering, b. v. van het getal der troepen; verlaging,
vermindering. b. v. van den prijs eener waar; in
de teekenkunst: vermindering, verkleining van
een figuur; uitrekening, vergelijking, overbrenging der maten, gewichten en muntsoorten van
een land in die van een ander land; Arith. herleiding van breuken van verschillende noemers
tot denzelfden noemer; herleiding van geheelen
tot onderdoelen of omgekeerd; Chem. des o x yd a t i e, herstelling of voortbrenging der
zuivere metalen uit hunne verbindingen met
zuurstof, zwavel enz. ; Muz. uittreksel van eene
partituur; ook wel: het overdragen uit eene
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vreemde toonsoort in eene meer bekende; —
reductiemiddel, n. Chem. stof, die zuurstof
onttrekt aan zuurstofverbindingen; - reductie
tafel tot verandering of overbrenging en-tabél,
vergelijking der verschillende munten, maten en
gewichten; - redáctor, m. werktuig tot het zetten
van ontwrichte of gebroken ledematen ; - rediiit,
n. fr. (spr. reden; vgl. r e d o u t e) Fort. toevluchtschans, vluchtschans, eene kleine halve
maan, in eene groote aangelegd voor den aftocht
der verdedigers, wanneer deze wordt veroverd;
soort van citadel, bestaande uit een bastion,
waarvan men de keel naar den kant der plaats
versterkt; ook vertrekje, kabinetje, hoekje.
redulcereeren, (lat. redulceràre, vgl. u 1 c u s)
Med. weder aan 't zweren maken.
redundeeren, lat. (redunddre, eig. teruggolven
of vloeien, van re— en undáre, golven) overstroomen, overvloeien, in overvloed zijn; — redundántie (spr. t=ts), f. (lat. redundantia) overvloed,
overtolligheid, overmaat; te groote woordenrijkheid, wijdloopigheid.
reduplieeeren, lat. (re-duplicàre; vgl. d u p 1 ic e e r e n, onder d u p 1 u m) weder verdubbelen; lettergrepen of letters herhalen; -- reduplicaat, n. nogmaals verdubbeld afschrift; — reduplicàtie (spr. t=ts), en reduplleeering, f. weder
-verdubling;Gam.t-ofsybenvrdu
beling of -herhaling, vooral bij de biiicing der
werkwoorden; — reduplicatief, adj. nw. lat. verdubbelend, verdubbeling bewerkend.
Reduvla, f. lat. nij(d)nagel (aan den vinger).
Réd-wing, m. eng. „roodvleugel ", roode lijster.
Reede, samengetr. rcë, f. nederl. (van r e e d,
g e r e e d, z. v. a. de plaats buiten de haven,
waar men 't schip reedt of gereed
maakt; hgd. rhede, fr. rade, z. a., it. en sp. rada,
ijsl. reida, eng. road, vroeger rade, zw. redd, dezelfde stam zit ook in ons bereiden, gereed) door
land ingesloten gedeelte der zee, dat aan de
vaartuigen eene ligplaats bereidt, waar zij meer
of min tegen wind en stroom beveiligd liggen;
b e s 1 o t e n r e e d e, geheel beschutte reede;
o p e n r e e d e, gedeeltelijk aan den zeewind
blootgestelde r e e d e; — reeder, m. hij, die een
vaartuig ter koopvaardij uitrust of helpt uitrusten; — reeder$j, f. uitrusting van schepen door
de reeders ; maatschappij van reeders.
reëel, adj. fr. (reel; vgl. r e a a 1) werkelijk,
wezenlijk, waarlijk, waarachtig; grondig; geloofwaardig, zeker.
Reef of rif, n. nederl. Mar. zeilstrook, waardoor
het zeil bii te sterken wind kan ingekort (g o r e e f d) worden.
Reefter, n. zie ref e c t o r i u m onder
refieiëeren.
Reel, nl. eng. (spr. riel) eig. haspel; levendige
schotsche en iersche dans.
Reëmtie (spr. t = s), f. nw. lat. (vgl. emilo)
terugkoop, herkoop, wederkoop.
Rees, pl. onregelmatig voor r eis (z. ald.).
re et corpóre, lat. aan lijf en goed (straffen),
met goed en bloed.
reëaiiibeeren, nw. lat. (vgl. e x h i b e e r e n)
weder vertoonen, weder overhandigen.
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reèxporteeren, nw. lat. (vgl. e x p o r t e e r e n) wederuitvoeren; – reèxport, n. wederuitvoer; – reëxportàtie (spr. tie=tsie), f. wederuitvoer, het wederuitvoeren van ingevoerde
waren.
refabriceeren, nw. lat. (vgl. f a b r i c e e r e n)
wedermaken, wederbouwen, herbouwen, hermaken.
refaconneeren, fr. (vgl. f a c o n n e e r e n)
eene nieuwe gedaante, een ander f a t s o e n
geven, vervormen, omvormen.
Refáctie (spr. t=s), fr. f. Kmt. korting van
betaling voor verontreinigde goederen, z. v. a.
fusti.
refaire, fr. (spr. – f ér') overdoen, overmaken; –
c'est d refaire,
afire, dat moet overgedaan worden, wij
moeten van voren af aan beginnen; – refaits,
é) onbesliste spellen bij trente et
Pl. fr. (spr. –te)
-quarante of rouge et noir.
Refan, z. renfan.
Refe, op Madagascar (re /i,i, re/fe = maleisch
en javaansch depa, tagalisch dipa, tahitisch rea)
lengtemaat van verschillende grootte, ongeveer
= 1 vadem.
Refectie, refectorium, z. ond. r e f i c i ë e r e n.
refelleeren, lat. (refellére,
ellére, v. re, weder, en
f allëre, misleiden) wederleggen, tegenspreken,
met redenen het tegendeel bewijzen.
Referee, m. eng. (spr. re f érie) scheidsrechter.
refereeren, lat. (re f erre, eig. terugdragen of
brengen, wederbrengen; fr. ré f érer) berichten,
bericht geven, melden, voordragen, verhalen;
verslag doen voor de rechtbank; – refereerkunst,
kunst van verslag doen; – referaat, n. nw. lat.
verslaggeversambt, berichtambt; verhandeling,
voordracht, verslag; – reference, f. eng. (spr.
réf f ereas), hgd. referénzen, pl. (spr. z=ts), ook
noden. referéntiën (spr. t=ts), Kmt. informatiën, getuigenissen; in Engeland : aanbevelingen van bekende en soliede huizen; –
reférenee, f. fr. (spr. –rans') patroonboek; –
referént, n. lat. (re/eren), referendaris of referendair, m. nw. lat. berichter, berichtgever, berichtsteller, voordrachtsvoerder of voordrager
uit den inhoud der acten enz. ; – referendftris,
in%. voordragend ambtenaar aan een ministerie,
bij ons : eerste ambtenaar aldaar na den secretaris-generaal; – referént, m. die verslag doet aan
het publiek van uitgekomen werken, zonder
ze eigenlijk te r e c e n s e e r e n; iemand, die
een verhandeling houdt; – referendarlus, m.
in Duitschland jong rechtsgeleerde, die het
tweede examen bij een rechtbank heeft vol
zich zelf tot het ambt van onder--brachten
rechter bevoegd heeft gemaakt; vandaar referendariaat, n. diens verworven graad en ambt; –
referéndum, n. hetgeen te berichten is ; iets ad
te f eréndurn nemen, iets aannemen om daarvan
verslag te doen, iets ter gerechtelijke overweging nemen, om daarover bij de bevoegde
autoriteit van bericht te dienen, iets ter bespreking of tot naricht aannemen; volksstemming, hoofdelijke stemming op schrift; in Zwitserland de instelling, dat over besluiten der
-
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Volksvertegenwoordiging en in het bijzonder
over wetten, nog een volksstemming kan
plaats hebben; – referte, f. verwijzing naar iets,
beroep op iets.
Referein, z. r e f r a i n.
reficiëeren, lat. (re f icére, van f acére, maken,
eig. wedermaken) herstellen, verbeteren, verhelpen; oprichten, opbeuren, verkwikken, ver
– re f icientia, n. pl. Med. verkwikkende,-frischen;
versterkende artsenijen; – reféctle (spr. t=s), f.
(lat. re f ectio) herstelling, verbetering; verfris sching, versterking, lafenis; bij R. Kath. ver
tijde der vasten-kwingsmal,fe t
in kloosters en in 't alg. bij de R. Kath.; ook Jur.
verbetering, herstelling, wederoprichting van
een gebouw; – refectoriaal, adj. tot de eetzaal
behoorende; – refectorium, n. nw. lat. eetzaal,
eetkamer in kloosters en andere geestelijke gestichten, r e e f t e r; – refectuur, f. nw lat. recht
om ter verbetering van een gebouw hout uit het
bosch te nemen.
igére; vgl. f i g e e r e n)
refigeeren, lat. (refigére;
het aangeplakte, aangeslagene weder afnemen;
ook andermaal aanslaan, aanplakken.
Refin, m. fr. (spr. r'/e1) of refino, m. sp. (eig.
in 't algemeen zeer fijn, suprafijn) .de fijnste
spaansche wol en de daaruit vervaardigde stof.
reflecteeren, lat. (re f lectëre, d. i. eig. terugbuigen; vgl. f 1 e c t e e r e n) lichtstralen terugwerpen, terugstralen, terugkaatsen, weerkaatsen, afstuiten; nadenken, overwegen, beoordeelen; terugdenken; – op iets reflecteeren, iets in
aanmerking nemen, er op letten, er acht op geven; – reflectant of reflecteerende, m. die iets op
het oog heeft, er op let, die op iets acht slaat; –
refléctor, m. nw. lat. terugwerper der lichtstralen, straalwerper, spiegelinstrument, om gegeven
nachtseinen duidelijker zichtbaar te maken,
spiegel -teleskoop; – reflex, m. door
r e f 1 e c t e e r e n (terugstralen) voortgebrachte werking, inz. van geluid en licht; Physiol.
onwillekeurige op peripherische prikkeling gevolgde beweging, vandaar r e f l e x - b e w e g i n g enz. ; – refléxie, f. lat. (re f lexio, ombuiging) terugkaatsing, terugwerping der lichtstralen, terugstraling; weerschijn, gloed; oneig.
terugwending van de werkzaamheid der ziel op
zich zelve bij de toetsing en beoordeeling van
de door zinnelijke waarneming verkregen voorstellingen, het nadenken, overwegen, overweging, overleg, beschouwing, overdenking, bespiegeling; opmerkzaamheid op, inachtneming
van iets; – reflexie-gonlometer, m. door Wollaston uitgevonden hoekmeter voor kristallen, die
op de terugkaatsing van het licht is gegrond; –
reflexie-cirkel, m. door Borda uitgevonden instrument om hoeken te meten; – reflexiepunt,
n. punt in den spiegel, vanwaar een lichtstraal
in het oog komt; – ref l e x i e h o e k, terugstralingshoek, hoek van terugkaatsing, de hoek,
dien een teruggekaatste lichtstraal maakt methet
terugkaatsend vlak, en die gelijk is aan den hoek
van inval ofineid entie-hoek(z. ald.);reflexie- vermogen, het vermogen om
na te denken, overdenkingsvermogen; ook ver-
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mogen der terugkaatsing; — reflexibel, adj. nw.
lat. voor terugkaatsing geschikt; — reflexibilitelt,
f. vermogen der terugkaatsing of de eigenschap
der stralen om af te kaatsen; — reflexief, adj.
terugwerkend; — reflexieve pronomina, Gram.
wederkeerige voornaamwoorden; — verbum ref lexivum of enkel reflexivum, z. verbum; — ref lexus, a, urn, lat. Bot. teruggeslagen, omgeslagen, omgebogen.
refloreeren, ook refloreseeeren, lat. (vgl. f 1 or e e r e n, ond. flos) weder opbloeien, tot
nieuwen bloei geraken.
luére, v. f luére, vloeien)
reflueeren, lat. (re /lure,
terugvloeien, terugtreden, terugwerken; — reflixus, m. nw. lat terugvloeiing van het bloed
naar het hart; ook e b b e.
Refónte, f. fr. (spr. r' f óitl, van re f ondre, oversmelten) omsmelting, omgieting, het smelten,
b. v. van oude munten om er nieuwe van te
maken; oneig. omwerking van een geschrift.
reformeeren, lat. (re f ormáre ; vgl. f o r m e e r e n) omvormen, een anderen vorm, gedaante
geven,veranderen; verbeteren (misbruiken enz ),
zuiveren; — Gereformeerden, ook C a 1 v i nisten en Zwinglianen, Hervormden,
aanhangers en volgelingen van de geloofsleer,
zooals zij door C a l vij n en Zwingli ineen
nieuwen vorm gebracht is ; — reforme, f. nw. lat.
(fr. ré f orme) omvorming, verandering, verbetering van eenen toestand, zonder het wezen der
zaak te veranderen; Mil. herleiding der ambtenaren van het gouvernement of der troepen van
den Staat tot een minder getal; afdanking b.v.
van rijkspaarden, die geen dienst meer kunnen
doen, ontslag, afmonstering; ook z. v. a. reformatie (spr. t = ts), f. inz. leer- of kerkverbetering,
leer- of geloofsreiniging, herstel der zuivere
christelijke leer, zooals die door L u t h e r,
C a 1 v ij n en anderen werd begrepen en tot
stand gebracht; — Reformàten, pl. z. v. a. R e e o 11 e e t e n; — reformator, m. lat. omvormer,

vervormer, hervormer, veranderaar, verbeteraar; inz. geloofszuiveraar; — refórmatory, f. eng.
amer. inrichting voor jeugdige misdadigers, te
vergelijken met onze tuchtscholen; — reformbanketten, pl. maaltijden, waarbij de liberale
Kamerleden te Parijs in de jaren 1847 en 1848
voor eene herziening der kieswet werkten en
door welker verbod aanleiding werd gegeven tot
de Februari-revolutie; — refórmbill, f. in Enge
elke b i 11 (z. ald.), die de eene of andere-land
hervorming bedoelt, inz. echter die, welke de
parlementshervorming op den 23sten November
1830 voorstelde; — reform-kleeding, f. dameskleeding, die in overeenstemming is met den
vorm van het lichaam, waardoor men de nauw
sluitende taille wil hervormen; hoofdzaak is
daarbij een lichte onderkleeding met zoo weinig
mogelijk plooien en zonder corset; — reformpaard, n. paard, dat op reform gesteld is, dat
afgekeurd is voor den dienst; — reformer of
reformist, m. eng. verbeteraar, inz. die de verbetering, hervorming van de constitutie ver
aanhanger van de partij van vooruitgang-langt,
of der beweging, in tegenstelling van de c o n-
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s e r v a t i e v e n; in Frankrijk diegenen, die
hoofdzakelijk met betrekking tot de verbetering
van den toestand der arbeidersbevolking hervormingen verlangen; — reformistisch, adj. wat
de Reformisten of hunne leer en grondstellingen
betreft; reformistisch banket, reformistische maaltijd.
reformidábel, adj. nw. lat. (van 't lat. re f ormidáre, ten hoogste vreezen) vreeselijk, ver
-schrikelj.
Reformisten, reformistisch, z. r e f o r m e e r e n.
refourneeren, fr. (re f ournir) weder of nieuw
voorzien; opnieuw met fijn hout inleggen; vgl.
fourneeren.
Refractaris, lat. (van re f ringére, d. i. eig.
wederbreken, verbreken, vernietigen) of refractaire, fr. m. weerspannige, verzetteling,
ongehoorzame, inz. tegen den verplichten krijgsdienst; ook als adj.: wederspanning; — refráetie
(spr. t= ts), f. nw. lat. (vgl. f r a c t i e ) breking
der lichtstralen, straalbreking; — refractie -anomalieën, f. pl. storingen van het gezichtsvermogen, ontstaan door afwijking der normale refractie van 't oog; — refraetieperiode, f. Med.
tijd, waarin een spier niet prikkelbaar is; — refráetor, m. straalbreker; verrekijker, die, door
de lichtstralen te breken, de vergrooting voortbrengt, dioptische verrekijker; —
refractometer, m. toestel tot bepaling van den
brekingsindex van het licht; — refractief, adj.
straalbrekend, straalbreking bewerkend; — ref ractus, a, um, lat. Bot. omgebogen.
refrageeren, lat. (re f ragari) wederstreven, zich
verzetten.
refraieheeren en refraiehissement, liever r a fraicheeren en rafraichissement,
z. ald.
Refrain, n. fr. (spr. r' f ren; proveng. re f ranh,
re /rim,
rim, v. 't mid. lat. re f rangére, in plaats van
refringére,
ringére, bij herhaling breken, oudfr. re f raindre,
proveng. re f ranher, re f rinher) keerregel of keerregels, keerwoorden, die aan het einde van elk
couplet van een lied, ballade, rondeel enz. herhaald worden, oudtijds stok (regel) genoemd,
slotvers, slotrijm, keerrijm.
refranglbel, adj. nw. lat. (van 't lat. f rangére,
breken ; vgl. r e f r a c t i e) breekbaar, te breken; — refrangibiliteit, f. Phys. breekbaarheid
der lichtstralen.
renare, v. /renurn, toom)
refreneeren, lat. (re /renare,
met den toom of teugel terughouden, teugelen,
in toom houden.
Refreshing, f. eng. (spr. sh = si ; vgl. r a f r a i c h e e r e n) verversching, verfrissching; -refreshing-room (spr. —roem) ververschingslokaal.
refriceeren, lat. (re f ricare, van f ricáre, wrijven)
wederwrijven, openkrabben, openrijten (van
wonden).
refrigereeren, lat. (re f rigerare, van frigus, n.
koude) of fr. refroidisseeren (re f roidir, spr.
re f roadi-s—), afkoelen, verfrisschen, weder koel
of koud worden; koud maken, van warmte of
hitte berooven; — refrigerantla, n. pl. verkoelende
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middelen, koelmiddelen; - refrigeritie, f. (lat.
re f rigeratio) of. fr. refroldissement, m. (spr.
-mdh) afkoeling, koudwording; - refrigerator,
In. nw. lat. verkoeler, koelbuis, vooral aan het
distillatietoestel; - refrigeratorium, n. koelmiddel, koelvat; - refrigerlum, n. later lat. verfris
koelmiddel.
-sching,
ringére) breken, opbrerefringeeren, lat. (refrinqére)
ken; - refringént, adj. straalbuigend, straalbrekend, wat de stralen terugkaatst.
refriseeren, fr. (struisvederen) opkrullen, opnieuw friseeren.
Refter, n. reefter, z. refectorium,
onder reficiëeren.
Refuglum, n. lat. (v. re f ugére, terugvlieden,
van f ugére, vluchten; fuga, vlucht, fr. refuge)
toevlucht, uitvlucht, schuilplaats, toevluchtsoord; - refugiëeren, lat. (re f ugére, fr. se ré f ugier)
vluchten, uitwijken, ontwijken; zijne toevlucht
nemen; - refugié, m. fr. (spr. re f uz jié) vluchteling, uitgewekene, inz. vluchteling om 't geloof;
naam, dien men aan de Hervormden gaf, welke
onder Lodewijk XIV in 1685 uit Frankrijk
vluchtten.
Refulgentie (spr. l = is), f. later lat. (re f ulgentia,
van re f ulgére, terugglanzen; vgl. f u 1 g e n t)
weerschijn; heldere schijn, stralende glans.
refundeeren, lat. (re f undére, eig. wedergieter,
uitgieten, van f undëre, gieten) teruggeven, terug
re f usis expénsis,-betaln,wdrvgo;Jur. na de terugbetaling der kosten; maar ook:
onder weigering der kosten, welke men veeleer
door de tegenpartij wenscht gedragen te zien; refusie, f. (lat. re f usio, uitgieting) teruggave,
terugbetaling, wedervergoeding of vergelding; re f usio expensárum of sumtuum, Jur. vergoeding
of teruggave der kosten; afwijking der kosten; cum re f usíone sumtüum, met afwijzing of weigering der kosten.
it.
user; proveng.
refuseeren, fr. (re /user;
ri f usáre, v. 't lat. recusáre, afslaan, onder invloed
van re f utáre, terugwijzen) afslaan, weigeren,
ontzeggen, afwijzen, van de hand wijzen, niet
u), geaannemen, niet willen; - refus (spr. re /ti),
woonlijk nederl. refuus, n. weigerend antwoord,
weigering, ontzegging, neenwoord, blauwe
scheen, blauwtje.
Refusie, z. ond: r e f u n d e e r e n.
refuteeren, lat. (re f uldre, eig. terugwijzen)
wederleggen ; - refutatie (spr. tie = tsie), f. (ref utatio) weerlegging; ook opzegging van het
leen.
Regaal, n. (van 't mid. lat. rega, oudd. r£ga,
rje, rij) boekenplank (repositorium);
orgelregister of snorwerk in het orgel, de zoogen.
menschenstem (vox humána). Zie de andere beteekenissen onder de beide volgende woorden.
regaal, adj. (regalis, e, van rex, genit. regis,
koning) of royal, fr. (spr. roajál) koninklijk; regaal- of royaal-papier, koningspapier, een zeer
groot soort papier voor landkaarten, platen enz.
(vgl. imperiaal-papier); - regaal, regale, n. pl. regalïën, regalia, koninklijke of landsheerlijke rechten of voorrechten, hoogheidsrechten, heerlijkheden; vandaar in Duitschland

re/use;
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berg- of bergwerksregaal, het uitsluitend recht van den Staat om de delfstoffen
in den bodem te doen opsporen, zoo ook: p o s t-,
zout-, munt-, stempel - regaal enz.;
- regaliën, teekens der koninklijke waardigheid;
- regaal, n. koningsletter, eene groote drukletter, die op het i m p e r i a a l of de keizersletter volgt; - regalia, f. soort van sigaar van
bijzondere grootte, koningssigaar; - regalitelt,
f. nw. lat. recht der regeering om regaliën te
bezitten.
Regain, m. fr. (spr. r'ge &) etgroen, nahooi,
regaleeren, fr. (régaler, ital. regalare, sp. regelar, waarsch. van gala, dat ook „het uitgelezen
volkomenste, de bewezen achting en eer"-ste,
beduidt; v. a. van 't got. gailgan, verheugen;
misschien met inmenging v. 't lat. regalis, koninklijk, dus eig. koninklijk onthalen) kostelijk
of heerlijk onthalen, een prachtig gastmaal geven; onthalen, vergasten, t r a c t e e r e n; vermaken, verheugen; - regal of regaal, n. (fr.
régal; sp. regalo, ook voor geschenk, vermaak,
lekkerbeetje) gastmaal, smulpartij, gasterij.
regardeeren, fr. (regarder, van garder, bewaren, behoeden; vgl. g a r d e) aanzien, aanschouwen, aankijken, beschouwen, bezien, betrachten,
bekijken, waarnemen; op iets letten of zien, iets
in aanmerking nemen, er acht op geven; aangaan, betreffen; - regard, n. (spr. r'gár) aanblik,
blik, wenk, oogopslag; betrekking, aanmerking,
aanzien, opzicht; opmerkzaamheid, achting,
eerbied jegens iemand; Pict. tegenstuk, de (ten
onrechte zoogenoemde) tegenhanger; - en regard (spr. a4-) ten opzichte, met betrekking, ten
aanzien, wegens, uit achting; op de tegenover
bladzijde.
-stande
Regatta of regátte, f. it. (regatta en rigatta,
van riga, rij, beurt, oudd. rtge, raga; vgl. het sp.
regale, m. het ontsluipen, ontsnapping, regatear, wedroeier) wedvaart met gondels, roei- en
zeilwedstrijd op het groote kanaal te Venetië,
die ter eere van vreemde vorsten enz. met veel
pracht wordt gehouden; in 't algemeen roei
zeilwedstrijd.
-wedstrij,
Rëgdowa, gew. rádowa, f. boh. (regdowdk en
reydowák, verwant met ons r e i, r e i d a n s) f.
boheemsche dans, soort van wals in 3/ 4 maat; regdowdika, f. (boh. reydowatschka) eene variatie
van dien dans.
regeeren, nederl. (van 't lat. regére; fr. régir)
eig. richten, leiden, sturen, voeren; heerschen,
beheerschen, besturen; Gram. vorderen, ver
bij zich verlangen, ten gevolge hebben,-eischn,.
b. v. een datief of accusatief van een woord
(vgl. r e e t i e); - regeering, f. leiding, richting;
heerschappij, beheer, bestuur; uitoefening van
het hoogste staatsgezag; besturend lichaam en
de gezamenlijke besturende staatscolleges; - regeeringsvorm, m. wijze waarop in een Staat de
opperste macht wordt uitgeoefend, met betrekking tot het getal der personen, die haar uitoefenen en tot de mate van macht, welke deze in
handen hebben (vgl. auto k r a t ie, m onarchie, aristokratie, oligarchie, demokratie, ochlocratie en
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a n a r e h i e); - régens, m. lat. de heerschende; t e l ij k e n, ordesgeestelijken of monniken, die
opperleeraar, opziener in R. Rath. stiften; - een bepaalden ordesregel volgen; - regulariter,

regént, m. heerscher, landsheer; rijksbewind - adv. regelmatig, volgens of in den regel, naar
voerder; rijksbestuurder; titel der bestuurders
van godshuizen (vr. regents); ook naam van
den grootsten diamant in eene vorstelijke kroon,
inz. dien van de fransche kroon, welke op 6 millioen guldens wordt geschat en door den r e g e n t Philips van Orleans werd aangekocht,
zie P i t t; - tabac du regent, snuiftabak met a r om a t e n toebereid ;- regentenstuk, n. schilderij,
voorstellende de regenten (eener liefdadige instelling enz.); - regie, f. fr. (spr. r'zji) beheer
van zekere takken van staatsinkomsten, indir ecte belastingen en staatsinkomsten, verbonden
met verantwoordelijkheid en aflegging van
rekening, b. v. het beheer van hout, zout,
tabak enz. ; in Ned. O. Indië de o p i u m,
in Frankrijk de t a b a_ k s r e g i e, waar deze
artikelen alleen door den Staat mogen verkocht
worden in regeeringsdepOts; ook zorg voor en
leiding bij de opvoering van een tooneelstuk; regisseur, . m. de daarmede belaste persoon; regïmen, m. lat. of fr. régime, n. (spr. rezjíér.' ;
prov. regisme) staatsbeheer, regeering; levens
eetregel, voedingsvoorschrift (d i ë e t); --regl,
ancien régime, n. (spr. aiisjeh-) de oude voor
staatsregeling of regeeringswijze, inz.-malige
voor de fr. revolutie; de vroegere levensregel,
de voormalige toestand; - regimént, regemént,
n. (later lat. regiméntum, fr. regiment, it. reggi-m.ento, sp. regimiento) heerschappij, rijks- of
staatsbestuur (r e g e e r i n g); Mil. schaar of
krijgsschaar, eene groote troepenafdeeling
(c o r p s), met een kolonel aan het hoofd, saInengesteld bij de infanterie en genie uit bataljons, bij de cavalerie uit eskadrons, bij de, artillerie uit compagnieën en afdeelingen; Benige regimenten vormen samen een brigade of divisie.
Regel, m. - (v. 't lat. regula, 1.. d. i. eig. meetstok, liniaal, fr. regie) richtsnoer, voorschrift,
grondstelling, die een begrip of handelwijze bepaalt; - in regula, in den regel, gewoonlijk, naar
de orde, meerendeels, meestal; - nulla regula
sine exceptióne, geen regel (is) zonder uitzondering; - regula juris, rechtsregel; - regel de tri
(eig. regula de tribus, scil. numéris of terminis),
Arith.. regel, volgens welken men uit drie bekende grootheden de tot deze in verhouding
staande vierde onbekende vindt, de regel van
drieën, de verhoudings- of evenredigheidsregel; regula cocci, blinde regel, soort van gezelschapsrekening; - reg. de quingeie of duplex, regel van
vijven, dubbele verhoudingsregel; - reg. f alsi,
valsche regel, vernuftige rekenwijze, waarbij
men voor de gezochte grootheid eene willekeurige aanneemt en uit de daaruit volgende fout
tot de ware grootheid besluit; - reg. multiplex,
kettingregel; - reg. septem, regel van zevenen of
drievoudige verhouding; - regulair (lat. regulans, e), fr. regulier (spr. regu-ljé) adj. regelmatig, geregeld, in den regel, juist, ordelijk,
regulier, reguliere troepen, linie
staande troepen, in tegenst. met de-troepn,
militie; -reguláresofreguliere gees-

orde ; - regularist, m. nw. lat. regelaar, regelgever; - regulariteit, f. regelmatigheid, geregeldheid, juistheid, ordelijke inrichting, inachtneming der regelen; - regleeren (later la t. reguláre),
reguleeren of regulariseeren, fr. (régler, régulariser) regelen, schikken, ordenen, rangschikken,
in orde brengen, voorschrijven, bepalen, vaststellen; - regularisatie (spr. -za -Isie), of reguleering, f. regeling, ordening, rangschikking, inorde-stelling, bepaling; - regulator, m. regelaar,
rangschikker, inrichter;. bij verscheiden machines, b. v. bij zakuurwerken: de onrust met het
snekrad, bij slingeruurwerken : de slinger met
zijne lens; ook eene bijzondere soort van zeer
regelmatig gaande uurwerken; bij blaasinrichtingen : een werktuig ter bewerking van een regelmatigen luchtstroom enz. ; bij stoommachines : toestel dat den toevoer van stoom in den
cylinder bepaalt; in Noord-Amerika: een gekozen crimineel magistraatspersoon, die tegelijk
rechter, politiedienaar en uitvoerder der vonnissen is; - regulatief, n. voorschrift, richtsnoer;
verordening, bepaling, vaststelling (vgl. r e g 1 em ent).
Regelatie, f. lat. (re, weder, en gelatio, bevriezing); herbevriezing; het samenvriezen, door
persing van ijs en sneeuw, o. a. bij g 1 e tschers.
Regéling, f. nederl., p1. regelingen, in den
scheepsbouw: de kromme, met snijwerk voor
lijsten, die den zwaanhals zijdelings scho--zien
ren, de masten van 't galjoen vormen en tot
steun dienen van den botteloef of den balk,
waar de fokkehals op vaart, z. v.. a. het fr.
rambade.
Regenee, f. fr. (spr. rezjdns' ; van régent, regent,
z. ond. r e g e e r e n) regentschap, regeering,
rijksbewind gedurende de minderjarigheid, ziek
afwezigheid van den regeerenden vorst; inz.-teof
het tusschen de regeering van Lodewijk XIV en
Lodewijk XV vallende regentschap van den
hertog Philips van Orleans, berucht om zijne
zedeloosheid.
regenereeren, lat. (regenerare; vgl. g e n e r e er e n) weder telen, weder voortbrengen; opnieuw
bezielen, vernieuwen, omvormen, vervormen;
wedergroeien of nawassen; - regeneratie (spr.
t=ts), I. wedervoortbrenging, wedergeboorte,
omvorming, herschepping, wederherstelling; N.
H. het vervangen bij planten en dieren van afgeworpen, beschadigde of vert )ren gegane organen
door nieuwe; - regenerator, m. nw lat. of fr.
regenerateur (spr. r'zje-), wedervoortbrenger,
herschepper, hersteller; uit draadzeven bestaand
toestel, waardoor de lucht der caloriferische machine heenstrijken moet.
Regens, regent, z. ond. r e g e e r e n.
regereeren, lat. (re-gerére, eig. terugdragee of
-brengen; later ook: boeken, inschrijven, z. v. a.
re f erre) opnieuw inbrengen, tegenwerpen, hernemen, antwoorden; - regésta, n. pl. (van den
sing. regestum, het geboekte) mid. lat., ook
-
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registra, later acta registráta, verzameling of ingeschreven; de schriften- of oorkondenschik-.

boek met pauselijke bevelen of bullen; verzameling van acten of oorkonden, de in boeken ver
afschriften van alle belangrijke geschrif--enigd
ten, oorkonden, brieven enz. in de kanselarijen
en archieven van koninklijke hoven,inbisschopszetels, in kloosters enz.
regermineeren, lat. (regerminare; vgl. g e rm i n e e r e n) weder uitspruiten, opnieuw uit
-lopen;rgmiàtf.wdusprng,hehaalde uitlooping.
regia majeslas, f. lat. Koninklijke Hoogheid of
Majesteit.
Regieidium, n. nw. lat. (fr. régicide, van 't lat.
rex, koning, en caedère, nederhouwen, dooden)
koningsmoord; - régicide, m., pl. régicides, fr.
(spr. rezjisíéd') koningsmoorders, inz. de benaming van hen, die voor de terdoodbrenging van
Lodewijk XVI hadden gestemd; - regifuglum,
n. lat. koningsvlucht of het verdrijven der koningen te Rome, 509 v. C.
Regidbr, m. sp. (vgl. r e g e n s, ond. r e g e er e n) regeerder, bestuurder, inz. als naam van
magistraatspersoon.
Regina of Regíne, f. (van lat. regina), vr.
naam : koningin, heerscheres.
Region, f. fr. (spr. rezjióii; v. 't lat. regio)
oord, landstreek, gewest, kring, kreits, district,
luchtlaag, luchtstreek; - e region, lat. Typ.
recht tegenover, de wijze van drukken in 2 of
meer kolommen, waarbij de deelen of a 1 i n e a's
van verschillende talen recht of juist naast elkander komen.
regis ad exemplar, lat. (vgl. rex) naar het
voorbeeld van den koning, d. i. ieder regelt
zich naar het voorbeeld, door zijn meester
gegeven.
Regisseur, z. ond. r e g e eren.
Register, n. (fr. en proveng. registre, it. en sp.
registro, port. registe, van 't mid.lat. registrum,
regestrum, ook regestorium, van regestum, het
geboekte, opgeteekende; vgl. r e g e r e e r e n)
lijst, naamlijst, inhoudsopgave van een boek,
lijst der behandelde woorden of zaken, bladwijzer; Kmt. alphabetisch ingericht koopmansboek;
gerechtsboek, actenboek (d o o p r e g i s t e r,
trouwregister, doodregister enz.)
ook reeks van vele dingen van een soort, vandaar
bok de naam van de verschillende, tot éen soort
van geluid behoorende pijpen; schuif, waarmede
de organist bij het orgel de lucht toegang geeft
of afsluit; lucht- of trekgat met een schuif aan
smeltovens (registerovens); regist e r p a p i e r, groot sterk papier voor rekenboeken enz.; register- schip, oud sp.
koopvaardijschip, met openbare bevoegdheid
tot handel op Amerika; r e g i s t e r t o n, inhoudsmaat voor schepen (2,83 M 3 - registreeren, mid.lat. (registráre) in het r e g i s t e r
schrijven, inschrijven, boeken; - registránde, f.
inschrijfboek; - registratie (spr. tie=tsie; mid.
lat. registratio), f. het inschrijven van staatswege
van oorkonden of acten; het te betalen recht
voor de inschrijving; - registrator, ni. houder
van het boek, waarin de acten wettelijk worden
.);

ker; ook, evenals registratie-apparaat, n. toestel om geluidstrillingen, trillingen der stembanden op te teekenen, o. a. van prof. Zwaardemaker, den abbé Rousselot, Marey enz. ; - registratuur, f. gerechtelijk inschrijfboek; actenkamer, bewaarplaats der oorkonden, acten enz.
regtus morbus, m. lat. eig. koninklijke ziekte,
geelzucht.
regleeren, z. ond. r e g e 1.
Reglemént, n. fr. (van régler, regelen, rangschikken) schikking, verordening, bepaling,
voorschrift, richtsnoer, inz. voor dienst of bestuurszaken; - reglementair, adj. met het reglement overeenkomende, volgens voorschrift.
Reglisse, f. fr. (proveng. regalicia, regulecia, it.
regolizia, legorizia, sp. en port. regalia, v. 't lat.
liquiritia, glycyrrhiza, gr. glykyrrhidma, zoetwortel, van glykys, zoet, en rhidza, wortel; vgl.
1 a k k r i s) zoethout; in zoethoutsap enz. opgeloste suiker, met eiwit vermengd, drop (jus
,

de réglisse).
regnum, n. lat. rijk; - regnum animale, dierenrijk; - r. vegetabile, plantenrijk; - r. minerale,

delfstoffenrijk; - regnàtor, m. heerscher, koning;
- regnicóla, m. (v. colére, bewonen) rijksbewoner,
rijksgenoot; - regnieolair, adj. de inwoners van
het rijk betreffende of daarvan uitgaande.
regraciéeren, fr. (regracier; vgl. g r a e e) weder genade schenken, opnieuw in genade aannemen ; - regraciàtie (spr. t = ts), f. vernieuwde
genadeschenking.
Regradátie (spr. t=ls), f. lat. (vgl. g r a d at i e, ond. g r a a d) terugzetting in eereposten.
regratteeren, fr. (regralter, v. gratter, krabben)
weder openkrabben, opkrabben, afkrabben, oppoetsen, opknappen, van oud nieuw maken, een
muur afbikken om hem vol te rapen of te voegen; in 't klein verkoopen, uitventen, leuren; regratterie, f. kleinkramerij,uitventing in'tklein;
kramerijen; voddenkraam.
regrediëeren, lat. (regrédi, van gradi, stappen)
en regresseeren, nw.lat. terugstappen, teruggaan;
- regrediéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. en regrés, m.
lat. (regresses) terugkeer, teruggang; toevlucht,
Jur. z. V. a. r e c o u r s, z. ald. ; - regressur
probatiónum, wisselbewijs (in de logica); - regrediént- of regrés- erfgenaam, hij, wien Bene
erfenis wordt voorbehouden, in geval zij niet aan
een ander ten deel valt of door den dood van een
ander weder beschikbaar wordt; - regressief,
adj. teruggaand, terugwerkend; - regressieve
methode, z. v. a. analytische, z.ald.
regretteeren, fr. (regretter, v. re- en lat. queritári = queri, klagen) beklagen, betreuren, bejammeren; vurig verlangen, zich terugwenschen
(b.v.het vaderland regretteeren);
- regret, m. (spr. r'grè) leedwezen, smart, spijt,.
kommer, droefheid, aandoening, berouw, zucht
naar het verlorene; - a regret, ongaarne, met
weerzin; - regrettábel, adj. (fr. regrettable) betreurenswaardig, terugwenschenswaard.
regula, regularis, regulariteit, reguleeren, regulier enz., z.. ond. r e g e 1.
Regulus, m. lat. (verklw. v. rex, koning, eig.
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kleine koning) ; winterkoninkje; Chem. de koning
der metalen, volkomen zuiver, van vreemde bestanddeelen geheel vrij (r e g u 1 i n i s c h) metaal, b.v. regulus antimonfi, zuiver spiesglans of
antimonium; - regulinisch, adj. geheel zuiver,
gereinigd.
regurgiteeren, nw.lat. (van 't lat. Burges,
genit. gurgitis, kolk, draaipoel) braken of
overgeven; - regurgitàtie (spr. t=ts), f. Med.
braking, het braken, overgeven; ook het wederinslikken.
Rehabeamsraad, n. vergadering van onervarenen, 1 Kon. 12, 6 —li.
rehabiliteeren, nw.lat. (vgl. h a b i 1 i t e er e n, ond. h a b i e 1) weder in den vorigen
stand of toestand plaatsen; weder in goeden
naam brengen, in eer of aanzien herstellen; rehabilitatie (spr. tie=tsie) of rehabiliteering, f.
herstelling in den vorigen stand, staat, eer of
aanzien, Jur. na een faillissement door de recht
uit te spreken bevoegdheid van den ge--bank
failleerde om weer zaken te doen; terugbekoming
van den goeden naam, eerherstel.
rehausseeren, fr. (rehausser, spr. rehoos-, v.
hausser, verhoogen; vgl. h a u s s e) verhoogen,
doen rijzen, optrekken; Piet. verhoogen, doen
uitkomen; - rehauts, pl. (spr. r'hó) hoogsels, verhoogingen, heldere, lichte plaatsen in schilderijen.
rellen, oudnederl. waarsch. draaien (eng. to
reel), nog over in de zegswijze: z o o a 1 s h e t
reilt e n zeilt, zoo als het daar is, met al
zijn toebehooren (wellicht staat echter reilt hier
voor t r e i l t, z. t r e i 1); - reiltop, m. vlag
-gestok.
reimponeeren, nw.lat. (vgl. i m p o n e e r e n)
weder opleggen (belastingen enz.).
refmporteeren, lat. (vgl. i m p o r t e e r e n)
wederinvoeren; - reimportutie (spr. tie = tsie), f.
wederinvoering.
reimprimeeren, nw.lat. (vgl. i m p r i m e er e n) wederdrukken, wederopleggen (een boek);
- relmprimstur, n. verlof, vergunning tot den
herdruk; - relmpréssie, f. herdruk, het herhaald
afdrukken.
Relnearnàtie, f. wedervleeschwording, het
zich in een nieuw lichaam begeven, gezegd van
de ziel, volgens het geloof der t h e o s o f e n
en Boeddhisten.
relneorporeeren, nw.lat. (vgl. i n c o r p or e e r e n) wederinlijven; - remcorporatie (spr.
t=ts) f. wederinlijving.
Reine, f. fr. (v. 't lat. regina) koningin, b.v.
in het schaakspel; - reine-claude, f. (spr. rein'klood' ; eig. koningin Claudia, naar men wil, omdat de gemalin van Frans I, die zoo heette, er
veel van hield) koningspruim, een soort van zeer
sappige, groene pruimen; - reinétte, f. koningsappel, of rainette, f. (v. raine, rainette, loofkik
wegens de kleur) r e n é t, eene roest -vorsch,
zeer smakelijke, oorspr. fr. soort van-kleurig,
appel.
Reinhard (oudd. Raginhart), Reinier, mansn.:
de raadsterke, sluwe raadgever, in de oude dierenfabel de naam van den vos (vandaar het fr.
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renard), bij ons verkleind tot R e i n t j e; -

Reinoud, z. R e i n w a 1 d.
Reinmar, later Reimer (oudd. Raginmar) m.
mansn.: de door raad beroemde, hoogberoemde.
reinstalleeren, nw.lat. (vgl. i n s t a 11 e er e n) wederaanstellen, opnieuw in een ambt
zetten; - relnstallàtie (spr. tie=tsie), f. weder
een ambt enz.
-inbeztgva
Reintegratie, z. redintegratie.
Reintje, z. ond. R e i n h a r d.
Reinw., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. G. C. Reinwardt (gest.
1854).
Reinwald, Reinold, Reinhold (oudduitsch
Raginolt, Raginald, Reginwalt), Reinoud, mansn.:
de sterk en vast heerschende (vandaar het fr.
Regnault, spr. renó).

Reis, port., pl. van real, z. r e a a 1 en vgl.
m i 1 r e i s.
Reis (spr. re-is, van 't arab. reis, rées, hoofd,
aanvoerder), m. turk. kapitein of gezagvoerder
van een koopvaardijschip; - reis-efendi, z. ond.
e f e n d i.
reitereeren, nw.lat. (re-iteràre ; vgl. i t e r e er e n) herhalen, vernieuwen; - relterátie (spr.
tie=tsie), f. herhaling; - relteratief, adj. nw.lat.
herhaald, andermaal.
ref vindicatio, z. ond. res.
reizend, adj. (spr. reitsend) dui. bekoorlijk,
opwekkend; heerlijk.
rejiciëeren, lat. (rejicére, van jacére, werpen)
terugwerpen, verwerpen, uitwerpen, verstooten,
afslaan, afwijzen, niet toelaten; - rejéetie (spr.
t =s), f. (lat. rejectio), ook rejet, n. fr. (spr. r-zjè)
verwerping, afwijzing, versmading; - rejeetorium, n. nw.lat. Jur. afwijzende uitspraak van
het oppergerechtshof op het beroep eener procedeerende partij ; - rejeton, m. fr. (spr. rezj'tót'i;
van rejeter, voor wederuitloopen) spruit, loot,
telg, nakomeling.
Rejón, m. sp. werpspies bij stierengevechten;
- rejoncadbr, m. sp. werpspiesslingeraar.
rejouisseeren, nederl. -fr. verheugen, vervroolijken, verlustigen; - rejouissance, f. fr. (spr.
rezjoei-sáns'; van rejouir, verheugen, verlustigen) verlustiging, verheuging, vermakelijkheid;
vreugdbetoon, vreugdegeschreeuw; zetkaart in
het lansquenet-spel.
Rejuvenescéntie (spr. t = ts), fr. lat. (v. juveneseere, jongworden, v. juvénis, jong, jongeling)
het weder-jongworden, het verschijnen van
jeugdige eigenschappen in den ouderdom, b.v.
het uitkomen van nieuwe tanden enz.
Rekiet, z. r i k a t.
relabeeren, lat. (re-ldbi; vgl. 1 a b e n t) terugvallen, wedervallen; - relápsus, m. terugval;
ook een wederafvallige, inz. die na eenmaal de
ketterij verlaten of afgezworen te hebben, andermaal afvalt.
relacheeren, fr. (relacher, spr. r'lasj-; vgl.
1 a c h e e r e n) iets, dat gespannen is, vieren,
loslaten, slapmaken, ontspannen; verslappen,
verflauwen, verminderen, nalatiger worden,
vermoeid worden; op vrije voeten. stellen, los-
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laten, bevrijden; - rellehe, m. (spr. r- laasj')
uitspanning, afbreking van het werk, rust, het
ophouden, het niet spelen in een schouwburg; relachement, n. (spr. r'la-sj'-máli) verslapping,
vermindering, slapheid .
Relais, n. (spr. r'lè; v. relayer, in 't werk aflossen of afwisselen) paardenverwisseling, nieuw
voorspan, versche paarden (of honden); wissel
plaats, waar men versche paarden (ook-plats,
jachthonden) in gereedheid houdt om te ver
i o n; oneig. rustplaats;-wiseln,pota
uitspanning of rust na den arbeid; in de vestingen : de weg tusschen den wal en de gracht; El.
herhaler, toestel bij de telegraphie, telephonie,
het torpedowezen enz., waardoor de door den
afstand verzwakten stroom weder versterkt
wordt; ook stroomsluiter, toestel om den stroom
der locale batterij op telegraafstations te sluiten;
Manuf. tusschenruimte in den ketting, waar de
tapijtwerkers van draad, kleur of figuren ver
relais-paarden, voorspan- of-ander;
wisselpaarden.
relanceeren, fr. (relancer, spr. r'lans-; vgl.
1 a n c e e r e n, ond. lans) jachtterm: een
ontkomen stuk wild. wederopdrijven, opjagen;
oneig. iemand opzoeken, om hem tot iets aan te
drijven.
Relapsus, z. ond. r e l a b e eren.
relargeeren, fr. (rélarger, spr. larzj-; v. large,
breed) verbreeden, wijder maken.
reláta re f éro, lat. (van re f éro, . retu-li, relálum,
reférre,
érre, vgl. r e f e r e e r e n) het verhaalde of
vernomene vertel ik weder, of ik vertel wat
of zooals ik gehoord heb (vgl. narrata); - relátie
(spr. 1= ts), f. (lat. relatio) eig. terugdraging of
-brenging; bericht, naricht, verhaal, verslag,
melding, r e 1 a a s; verslaggeving, gerechte lijke voordracht (vgl. r e f e r e n c e); betrek
verhouding; verkeer, verbintenis, ver -king,
gemeenschap; - relatio juraménti, Jur.-bond,
terugschuiving van een eed; - relatief, adj.
(later lat. relativus) betrekkelijk, betrekking op
iets hebbende, in betrekking of verhouding tot
iets; - relatieve begrippen, betrek kelijke of betrekkings- begrippen, die eerst uit
de vergelijking van het voorwerp met een ander
ontstaan, in tegenst. met de a b s o 1 u t e;
relatieve waarde, eene waarde, die al
naar de omstandigheden zeer verschillend zijn
kan, in tegenst. met absolute waarde;
- relatieve pronomina, z. pronom e n; - relative, adv. betrekkelijk, met betrekking; - relativiteit, f. nw.lat. betrekkelijkheid;
- relator, m. lat. verhaler, voordrager; - relatorium (scil. e o 11 e g i u m), n. nw.lat. op
duitsche hoogescholen: voorlezingen over de
kunst om berichten te ontwerpen.
relaxeeren, lat. (relaxàre; vgl. 1 a x enz.) slap,
los of losser maken, uitzetten, verwijden; ontbinden, bevrijden, verlichten, verzachten; relaxantla (spr. t=ts), n. pl. Med. ontspannende,
verslappende, weekmakende middelen; - relaxátie (spr. t=ts), f. losmaking, ontbinding, b.v.
der zenuwen, uitzetting of verwijding; verlichting of verzachting, b.v. van eene straf (vgl.
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r e l a c h e m e m t) ;- relaxat"io arrésíi, Jur.
opheffing van het beslag; - r. juramenti, ontbinding van den eed, vrijspreking van het afleggen
eener (afgedwongen) belofte onder eede; - r.
juris, de niet-toepassing eener wet in een bijzonder geval.
Release, f. eng. (spr. rilíez' ; v. lease, verpachten, pachtverdrag) wettelijke overdracht van
een recht op landerijen of pachterijen aan een
ander, die reeds door middel van een pachtcontract in het bezit daarvan was; ook pachtcontract op langen termijn.
relegeeren, lat. (relegare; vgl. 1 e g e e r e n 1))
bannen, verbannen, verwijzen, voortjagen, wegzenden, b.v. van hoogescholen; - relegàtie (spr.
t = ts), f. (relegatio) verbanning, verwijzing, verdrijving uit de stad of land, wegzending, weg
- relegalio cum-jagin,z.vhoescl;
tin f amia, smadelijke wegzending van de , hoogeschool, die het uitsluiten van elke andere hoogoschool kan ten gevolge hebben (vgl. cum in f amia,
ond. i n f a a m) ; - r. in perpetuum, wegzending
voor altijd.
releveeren, lat. (relevàre; vgl. 1 eve e r e n;
fr. relever) eig. wederopheffen, verlichten; van
eengin last of eene verplichting bevrijden, vrijspreken, ontslaan, ontheffen; verhoogen, doen
uitkomen, verheven of uitstekend maken, ver heffen, in 't oog doen loopera; afhangen, afhankelijk zijn, tot een rechtsgebied, eene heerlijkheid behooren, leenroerig, leenplichtig zijn;
van iemand releveeren, van hem
afhankelijk zijn; - relevant, adj. nw.lat. gewichtig, uitstekend; ter zake dienstig, bondig; relevántie (spr. t=ts), f. belangrijkheid, gewichtigheid, inz. van eene rechtzaak; - relevatie
(spr. t=ts), f. ontheffing, bevrijding, opheffing,
verlichting; - relevé, n. fr. uittreksel, inz. uit
rekeningen; Kookk. (ook relevée) tusschengerecht; - relevailles, f. pl. fr. (spr. -walj) eerste
kerkgang eener vrouw na . hare bevalling.
Relieta, f. lat. (relictus, a, urn, partic. van
relinquére, achterlaten, nalaten) de nagelatene
of achtergeblevene, n.l. gade, weduwe; relfeten, m. pl. (lat. relicti) de nagelstenen, ach
vrouw en kinderen, ook na--tergblvn,.
latenschap (lat. relicta, n. pl.) - relíetie (spr.
t = s), f. (lat. relictïo) achter- of teruglating, weglating.
Relief, n. eng. (spr. rille f) hulp, verlichting,
ondersteuning; - poor-relief-act, de engelsche
armenwet.
Reliëf, n. fr. (spr. reliëf van 't it. rilievo, van
rilevare = lat. relevàre, verheffen) verhevenheid,
uitstek; glans, roem; hoogsel, verheven werk in
marmer, metaal enz., dat met de vlakte samenhangt of daaruit opgewerkt is; - bas- reliëf (spr.
ba-), vlak- of half verheven werk, waarbij zich
de figuren slechts zwak boven den grond of het
vlak verheffen; - haut-reliëf (spr. o-), hoog of
geheel verheven beeldwerk, waarbij de figuren
sterker boven den grond uitkomen; - r e 1 i ë fdruk, z. ektypographie; - reliëfglobes, reliëf-kaarten enz., aardbollen, kaarten met verhoogingen en verlagingen
,
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tot voorstelling van de oneffenheden der aardoppervlakte.
Religie, f. lat. (religio, fr. religion) in 't alg.
erkenning en vereering van God 1) als weten
godskennis, godzaligheidsieer,-schap:godler,
geloofs- en deugdenleer, ook theoretische religie,
religie-leer of religie-wetenschap; ook, een bepaalde geloofsvorm, geloofsstelsel, geloof, b.v.
christelijke, joodsche religie enz.; 2) als gemoedsstemming, gevoel en uitoefening: praktische
religie, ook religiositeit (later lat. religiositas),
godsliefde en -vereering, godsvrucht, godzaligheid, godvereerende stemming; ook inz. in ver
anderen : godsdienstoefening, gods--enigmt
dienst, gemeenschappelijke godsvereering en
aanbidding; - religie-edict, n. geloofsgebod, geloofsbevel, geloofsvoorschrift; - religie-partij,
godsdienst- of geloofspartij, kerkgenootschap; philosophie der religie, f. wijsgeerige kennisleer
van de Godheid en het geloof aan God; - retigiéus (lat. religiósus, a, um; fr. religieux), godvreezend, godvruchtig, godvereerend, godzalig,
godsdienstig, vroom, nauwgezet van geweten,
vol plichtgevoel; als subst. 'religieux, m. religiease, f. fr. (spr. relizjeu en -zjeuz') in de r. kath.
kerk: leden der geestelijke orden, ordespersonen, monniken en nonnen; - religiosarénte en
reli-gióse, it. (spr. g=dzj en s=z) Muz. ernstig,
plechtig, statig, vol waardigheid, met uitdrukking en vroom gevoel.
relinqueeren, lat. (relinquére) laten, verlaten,
begeven; achterlaten, nalaten, b.v. zijn vermogen; - reliquie, ook reliek, f. (lat. reliquia, f. van
reliquus, a, um, achtergebleven, overig, v. relinquére; vgl. r e l i c t a) overblijfsel, overschot
of rest, inz. van een gebeente (in de r. kath.
kerk), gebeente, arch, kleederen enz. van heiligen; - pl. reliquieën, heilige overblijfsels; reliquiarium, n. nw. lat. verzameling van heilige
overblijfsels; kist, beurs of zak, waarin een
reliquie wordt bewaard; - relqfuus, pl. reliqua,
het overige, nog ontbrekende, b.v. achter titels:
ei reliqui, en wat er verder bij behoort, en de
overige titels, en zoo voort.
reliqua, z. ond. re1inqueeren.
Rellianisten, m. pl. aanhangers van Johanna
R e 11 y in Engeland, in de 18de eeuw, die de
sacramenten voor zinnebeelden hield; - rellianisme, n. leer van Relly en hare aanhangers.
Relocátie (spr. t = ts), f. nw.lat. (van relocáre,
wederverhuren; vgl. 1 o c e e r e n, onder 1 oC u s) wederverhuring, verlenging van den
pacht- of huurtijd.
Reluctantie, f. El. magnetische weerstand,
waarvoor de eenheid de o e r s t e d, z. a., is;
tegenover reluctantie staat permeantie ; = reluctiviteit, f. weerstandsgetal.
relueeren, lat. (re- luére) wederinlossen, ver
- reluéndi jus, n. Jur. recht van inlos -goedn;
-sing;reluít(p.=)fnwaedrilossing van een pand.
. rem acu tetigísti, z. ond. res.
Remancipátie, f. nw.lat. vernietiging van een
door c o ë m t i e (z. aid.) gesloten echt.
remanént, adj. lat. (remánens, van renvtnire,
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terugblijven) terugblijvend, achterblijvend,
overblijvend; - remanént magnetisme, n. El.
het in de moleculen eener stof achtergebleven
magnetisme, als die stof gemagnetiseerd is.
remarqueeren, fr. (remarquer, spr. qu - = k ;
vgl. markeeren, ond. marque) opmerken, aanmerken, aanmerkingen maken,
waarnemen of gewaar worden, gadeslaan; remarque, f. (spr. r'márk') aanmerking, opmerking; - remarquáble, adj. opmerkenswaardig, merkwaardig, aanmerkelijk; aanzienlijk,
groot.
rembarqueeren, fr. (rembarquer, spr. ranbark-;
van re- en embarquer, vgl. e m b a r q u e e r e n)
wederinschepen, weder scheep of aan boord
gaan; - rembarquement, n. (spr. -man) wederinscheping.
Remboe, rimboe, f. mal. wildernis.
Rembourrage, f. fr. (spr. rahboeráázj' ; vgl.
b o u r r e) bereiding der geverfde wol tot gemengde lakens.
rembourseeren, fr. (rembourser, spr. raiiboers-;
vgl. e m b o u r s e e r e n), of rimborseeren, it.
(rimborsáre) wedervergoeden, teruggeven of
wederbetalen; dekken, de dekking toezenden of
overmaken (b.v. van eene t r a i t e); - remboursement, n. fr. (spr. ranboers'má1i) ook rembours, n. (spr. ranboers', it. rimbórso) m. betaling, bij ontvangst, terugbetaling, vergoeding, teruggave van het gereede uitschot; dek
-king
(voor een getrokken wissel).
Remedlum, lat. (van mederi, genezen, heelen;
vgl. m e d i e u s), of remedie, n., pl. remedla,
of remédies, remediën, middel, tegenmiddel,
hulp- of geneesmiddel; Jur. rechtsmiddel; in het
muntwezen : hoeveelheid a .l 1 i a g e, die men
bij het munten van goud en zilver gebruiken mag
boven hetgeen de wet bepaald heeft, het veroorloofde mindergehalte aan goud en zilver; remedium devolutivum, afwentelingsmiddel,
rechtsmiddel, waardoor men de beslissing van
een geding aan eene andere (hoogere) rechtbank
brengt (devolvit); - r. juris, rechtsmiddel; - r.
nullitàtís, z. nulliteits-vordering; pingue r., een vet, d. i. een voortreffelijk, werk
rechtsmiddel; - r. possessorïum, een tot-zam
bezit helpend, in bezit stellend middel; - r.
suspensivum, gerechtsmiddel, waardoor een geschil in een of ander punt zwevend gehouden
wordt, zoodat de zaak voor alsnog geen voortgang kan hebben, opschortingsmiddel, vertragingsmiddel; - remediëeren (lat. remediáre), verhelpen, raadschaffen, terechtbrengen, herstellen,
hulp of raad verleenen, genezen, heelen; - remediëering, f. verhelping, herstelling enz. ; remedure, f. nw.lat. Jur. gerechtelijke verhelping, afschaffing van een misbruik, verbetering.
remember, eng. (spr. rimémber) herinneren;
- reméinbrance, f. (spr. -br'ns) herinnering; - in
loving remembrance, eig. ter liefhebbende her
innering: ter herinnering aan een lieven afga
storvene.
Remerciment, n. fr. (spr. -mak; van remercier, danken; vgl. merci) dankzegging, dankbetuiging, dank.

REMESSE.
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Remesse, f. liever r i m e s s e, z. aid.
Remïges, f. pl. nw.lat. (van 't lat. remex,
roeier) slagveeren van een vogel.
remigreeren, lat. (remigràre; vgl. m i g r e er e n) terugkeeren naar het vaderland; remigránt of geremigreerde (fr. rémigré) een teruggekeerde uitgewekene.
Rémíngton, n. eng. naar den uitvinder genoemd geweer (achterlader); ook: soort schrijfmachine; remingtoniet, n. mineraal, dat in de
terpentijn voorkomt, zoo geheeten naar den
mijnopzichter Eduard R e m i n g t o n in
Maryland.
Reminiscére, f. lat. (reminiscére, herinner u,
imperatief van reminisce) gedenkzondag, tweede
Zondag in de vasten, naar de eerste woorden van Ps. XXV, 6 in den latijnschen
bijbel: reminiscére Domfine enz.
reminiscéntie (spr. t = ts), f. (lat. reminiscentia) herinneringskracht, herinneringsvermogen; iets uit de herinnering geput, van anderen (gewoonlijk onbewust) ontleend, niet zelf gevonden.
remis, adj. fr. (spr. r'mt; van remettre, wederleggen, plaatsen, in den vorigen stand brengen;
verschuiven, uitstellen; kwijtschelden enz.),
doorgaans remise, in het kaart-, schaak- en
damspel: kamp-op, gelijk, noch gewonnen noch
verloren, evenveel slagen of punten gehaald, onbeslist gebleven; bij het ombre, boston, reversi,
hetzelfde wat men in andere spellen bête, beest,
noemt: enkelvoudig verloren, wanneer b.v. de
,speler of l'hombre zooveel slagen maakt als een
zijner tegenspelers; maakt hij er evenveel als
zijne beide tegenspelers, dan noemt men dit wel
I e m i s e r o a e; vgl. c o d i 11 e;
renilse, f. fr. (spr. remiez') uitstel, opschorting van
den tijd; vermindering, afslag, kwijtschelding
van schuld; Kmt. z. v. a. r i m e s s e, z. aid.
wagenhuis of -schuur, koetshuis, bergplaats, inz.
voor spoor- en tramwagens; bij jagers: boschje
of struikgewas, waarin het wild bij sterke vorst
gevoederd wordt; ook rust, dat is de plaats,
waar zich de patrijzen na hun vlucht hebben
neergezet; remiseeren (fr. remiser), onder dak,
in de schuur brengen; remiseer, m. (spr. remijiee) fr. handelaar, die den officiëelen commissionair in effecten beursorders verschaft;
remissie enz., z. ond. 't volgende woord.
remitteeren, lat. (remitiëre; vgl. m i t t e er e n) terugzenden; weder ter hand stellen of
overhandigen, overleveren, overlaten; Kmt.
geld of wissels overmaken, overzenden; iets van
eene vordering laten vallen of kwijtschelden;
remitténda, n. pl. terug te zenden dingen; bij
(duitsche) boekhandelaars: commissiegoed, dat
den uitgevers wordt teruggezonden (ook in het
hgd. k r e b s e, d. i. kreeften geheeten);
remittént, m. (remíttens) overzender, overmaker; Kmt. eerste wisselhouder wisselkooper of -ontvanger; remis, n. nw.lat. uitstel van
een betalingstermijn; vermindering, kwijtschelding bij eene betaling, inz. van pachtgelden; afslag van een gedeelte der koopsom, z. v. a.
r a b a t; remissibel, adj. lat. (remissibUis, e)
vergeeflijk, toe te geven; remfbsie, f. lat. (re-
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missio) terugzending; toegestane mindering,
afslag, korting, verzachting, toegevendheid, z.
v. a. r e m i s; opheffing van een verbod; het
uitblijven, afnemen, nalaten van eenen ziekteaanval; Jur. remissio juraménti, ontslag van den
eed; remissoriàlis of remissoriàles (littérae), f. pl.
nw.lat. terugwijzings- of terugzendings-schrijven, waardoor een rechtsgeding van het hoogere.
gerechtshof naar het lagere ter verdere behandeling wordt teruggezonden; remissief, adj.
(later lat. remissivus, a, um) verzachtend, toegevend, terugwijzend; remissionair, m. nw.
lat. (fr. remissionnaire) een begenadigde.
Remolade of remouláde, f. fr. (spr. ou =oe; van
't lat. molére, fr. moudre, malen) scherpe (pi-quante) saus, gekruide saus van mosterd, suiker, citroensap enz. zalf voor paarden, hoorn-

-

-

;

zalf.
Remolliëntia, n. p1. lat. (van remollire, weder
week worden; vgl. mollis enz.) Med. weekmakende, verzachtende middelen.
remonstreeren, nw.lat. (remonstràre, v. monstráre, toonen, bewijzen) tegenvoorstellingen,
tegenwerpingen maken, tegenwerpen, onder 't
oog brengen; Remonstránten, m. pl. tegenvoorstellers, tegensprekers, godsdienstpartij van
de Gereformeerde Kerk in Holland, die in 1609
aan de Staten van dit gewest eene r e m o ns t r a n t i e aanboden, welke de vijf voornaamste stellingen van hun geloof bevatte; de tegenpartij noemde hen ook A r m i n i a n e n, naar
den Leidschen hoogleeraar J a k o b A r m in i u s (geb. 1560, gest. 1609); remonstratie, f.
of remonstrántie (spr. tie=tsie), f. tegenvoorstelling, tegenbetoog, wederlegging, het voorstellen, waarschuwen.
remonteeren, fr. (remonter; vgl. m o n t e er e n) in 't algemeen wederinrichten, wederopmaken, de ontbrekende deelen aanvullen, de
deelen weder tot een geheel vereenigen, inzonderheid weder in den zadel helpen, het verlies,
of tekort van de paarden van een regiment door
nieuwe vergoeden of aanvullen; een k a n o n
r e m o n t e e r e n, het weder op zijn affuit
leggen; remonte, f. (spr. r'móht') aanvulling,.
vernieuwing, nieuwe uitrusting, voltalligmaking, het voorzien der ruiterij van nieuwe paarden; remonte-depot, n. aanvullings-magazijn;
vgl. dep 8 t; remonte-paarden, aanvullingspaarden; remontanten of remontantrozen, pl. rozen, die altijd door nieuwe bloemen
krijgen; remontoir, n. (spr. r'montoár) bijzon-der toestel aan horloges, om ze op te winden en
gelijk te zetten door een rad buiten aan den
oogknop; ook: met dergelijk toestel voorzien
horloge;
remonture, f. schouderstuk aan
vrouwenkleederen.
Remoraal, m. nw.lat. (v. 't lat. remus, roeiriem) opzichter over de roeiers op de galeien.
Remords, m. pl. fr. (spr. r'm&r; van remordre
lat. remordére, wederbijten, of oneig. kwellen,.
plagen) gewetenswroegingen, -knagingen, -angst.
remoreeren, lat. (remorari; vgl. mora enz.)
ophouden, vertragen.
remorqueeren, fr. (remorquer, spr. renvork -;.
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it. remorchiáre, sp. remolcár, als ware 't lat.
remulcáre, v. remulcum, sleeptouw) op het
sleeptouw nemen, z. v. a. b o e g s e e r e n; —
remorqueur, m. sleepstoomboot, sleepstoomwagen,trekker,remorker, locomotief.
Remoulade, z. rem o l a d e.
removeeren, lat. (removË re; vgl. move er e n) terug- of afwaartsbewegen, verwijderen,
ter zijde stellen, wegruimen; afzetten; — remótus,
a, um, Bot. ruim zittend, verwijderd staande; —
remóte, adv. van verre, verwijderd; — remótis
arbitris, Jur. na verwijdering der getuigen, zon
getuigen, geheim, onder vier oogen; — remó--der
tis partibus, na het wegzenden van beide partijen; — remátie (spr. t = ts), f. (lat. remoha) verwijdering, wegzending, ter-zijdestelling; ontslag
uit een post tegen den zin van den postbekleeder, afzetting; — remotio ab o f fcclo, ambtsontzetting.
rempailleeren, fr. (rempailler, spr. ranpalf —;
vgl. e m p a i l l e eren) weder met stroo omwikkelen, omvlechten; — rempaillage, f. fr. (spr.
raltpaljaazj') het omwikkelen met stroo, het
wedermatten of bevlechten van stoelen.
rempaqueeren, fr. (spr. rakpak—; van rempaquer, v. paquer, haringen in tonnen hakken;
vgl. p a k k e t) de haringen (weder) in tonnen
pakken; — rempaquement, m. (spr. raiipak'máii)
het pakken, herpakken der haringen.
rempaqueteeren, fr. (rempaqueter, spr. rakpak—; vgl. e m p a q u e t e e r e n) wederinpakken.
rempareeren, fr. (remparer, spr. ranpar-;
s'emparer, zich meester maken of bemachtigen;
provenc. en sp. emparar, amparar, aangrijpen,
in bezit nemen, beschutten, mid.lat. amparàre,
beschutten, als ware 't lat. emparare, adimparare, v. parare, bereiden, toebereiden, inrichten, zich toerusten) verschansen; — rempart,
m. (spr. raIapár) wal, hoofdwal.

RENCOURAGEEREN.

remunereeren, lat. (remunerári, v. munerári,
schenken) vergelden, beloonen, vergoeden; —
remunerábel, adj. nw.lat. beloonenswaardig;
vergeldbaar; — remuneratie (spr. l=ts), f. lat.
(remuneratio) vergelding, belooning; — remuneratief, adj. nw.lat. vergeldend, beloonend.
renaal, adj. (ren, lat. nier,) wat tot de nieren
betrekking heeft; — renaal-arteriën, pl. nierarteriën (vgl. a r t e r i e); — reniform, adj.
m. lat. (reni f ormis) Bot. niervormig (van
bladeren).
Renaissance, f. fr. (spr. r'nè-sá^ls' ; van
renattre, wederontstaan, herleven) wedergeboorte, het herleven, inz. de van oorsprong
aristokratische, smaak en beschaving aanbrengende beweging, die in de 14e eeuw van Italië
(Petrarca) is uitgegaan, waarbij de letteren
en kunst der klassieke oudheid als 't ware herleefden, wat ten gevolge had het rationalistisch bewonderen van wat schoons de wereld,
de natuur en de mensch oplevert, in tegenstelling met de supranaturalistische, asketische
Christelijke levensbeschouwing; ook werd door
die beweging het recht van het individu naast,
ja boven dat van de gemeenschap erkend; — de
stijl der renaissance of d la renais sance, Arch. eene meer of minder gelukkige
vermenging van den stijl der middeleeuwen
en dien der Ouden.
Renárdtrein, m. tramwagens, door een lokomobiel op gewone wegen (zonder rails) voortgetrokken, geheeten naar den kolonel Renárd.
Renátus, m. lat. (v. renásci, weder geboren
worden) mansn. ; en Renata, vr. naam : de
wedergeborene; fr. R e n é.
renchereeren, rencherisseeren, fr. (renchérir,
spr. raissj—) duurder maken, den prijs verhoogen; overbieden, opjagen, hooger mijnen; —
rencherissement, n. (spr. ra^isjerï-s'máh) het
opslaan, duurder maken der waren; opbod.

Remphan, (Handelingen der Apostelen, VII,

rencontreeren, fr. (rencontrer, spr. rahkontr—;

43) misschien de zon, die door de Israëlieten,
als navolging van den egyptischen afgodendienst, onder den naam van hemelkoningin
werd vereerd, v. a. de planeet Saturnus.
remplaceeren, fr. (remplacer, spr. rasplas—;
vgl. e m p 1 a c e e r e n) vervullen, wederbezetten (eene plaats); vervangen, in eens anders plaats treden; wederuitzetten of plaatsen
(geld); — remplaçant, m. (spr. rahplasdii) plaatsbekleeder, plaatsvervanger, inz. die een ander
in den krijgsdienst vervangt.
Remplage, f. fr. (spr. raitplaazj' ; v. remplir,
vullen, aanvullen) vulsel, opvulsel, vulsteenen
bij metselwerk, die men in de tusschenruimten
invoegt.
Rempli, n. fr. (spr. raftpli) inslag, opnaaisel
der kleederen.
remployeeren, fr. (remployer, spr. rattploaj—;
vgl. e m p 1 o y e e r e n) weder aanwenden,
weder aanstellen, weder in dienst nemen.
remplumeeren, fr. (remplumer, pr. ra4-; vgl.
emp1umeeren) weder met vederen voorzien, weder bevederen; zijne schade herstellen,
er weder opkomen.

van 't verouderde encontre, tegen, het voorval;
als ware 't lat. re-in- contrare, v. contra, tegen;
vgl. m a 1 e n c o n t r e) iemand of iets rene-,
aantreffen, treffen, samentreffen, ontmoeten,
bejegenen, tegenkomen; Kmt. in een handelsboek naar een ander boek met aanhaling van het
bladzijde-nummer verwijzen; — rencontre, f.
(spr. raI kóntr') ontmoeting, toevallige samen, komst, het onverwacht samentreffen; het onI verhoeds op-elkander-stooten van vijandelijke
krijgsbenden; oneenigheid, klein toevallig gevecht, schermutseling in den oorlog, vechtpartij, kleine twist, tweegevecht, vijandelijke
ontmoeting; ook toestand, gelegenheid, omstandigheden; Kmt. het verwijzen van het
eene boek of blad naar een ander; verwijs nummer aan den rand van een artikel in het
dagboek, of van de rekening van den schuldenaar naar die van den schuldeischer, en omgekeerd.
rencourageeren, fr. (rencourager, spr. rackoerazj—; vgl. en courageeren) weder
bemoedigen of moed inboezemen, nieuwen
moed geven.
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Rendant, m. (fr. rendam, van rendre, teruggeven, afgeven, overgeven; it. -rye, van lat.
reddëre, teruggeven, met ingevoegde n; vgl.
r e n t e) rekeningvoerder, aflegger van rekening (rend ant van rekening); ontvanger en uitbetaler van openbare gelden, schatmeester; - rendeeren, opleveren, opbrengen,
voordeel geven, bedragen (inz. van de winst
eener zaak, de opbrengst van een land enz.);
- rendage, f. (spr. ra?idáázj') wat de munt
i a g e, dat men er in--speciëndorhta1
mengt, r e n d e e r e n boven den wezenlijken
prijs van het edele metaal; - rendement, n. (spr.
rand'mán) opbrengst, winst; in de elektrotechniek zooveel als nuttig effect, geleverde arbeid;
- rendez-vous, n. fr. (spr. ra iidewóé, d. i. eig.
begeeft u daarheen, van se rendre, zich ergens
heen begeven) de bestelling of het bescheid
aan eene plaats; de afgesproken plaats der
bijeenkomst, de verzamelplaats, inz. bij ver
gebruikelijk; e l k a a r een r e n d e z--liefdn
v o u s g e v e n, eene samenkomst ter bepaalde plaatse en ure afspreken, elkander ergens
ontmoeten; - rendez-vous-huis, geheim bordeel,
stille knip.
René, z. Renatus.
renegeeren, nw.lat. (renegare; vgl. n e g e er e n) wederverloochenen, afvallen; - renegaat,
nl. geloofsverloochenaar, geloofsverzaker, afvallige, inz. een Christen, die tot het mohamedaansch geloof overgaat.
Renegrida, f. sp. (van renegrido, zeer zwart,
van negro, zwart, en de versterkende voor
re; vgl. niger) in de zon gedroogde-letrgp
en daardoor bruinroode cochenille.
Renet, z. reinette.
Rénfan, rèfan, f. (van 't oudn. hreinn, deensch
en zw. ren, rein, en f ana, vaan) de heilige vaan
der Noormannen.
Renflement, n. fr. (spr. rah f lmáh; van ren/ier,
opzwellen, v. re- en en/ier = lat. in f láre, opblazen) Arch. buik, of het dikke van een zuil.
renforceeren, fr. (ren/oreer, spr. ra#i f ors-)
versterken; - zich rent-, sterker worden, toenemen; - renforcé's, pl. '(spr. rah f orcees) soort
van dichtgeweven zijden lint; - renfort, n. (spr.
ra,'i f ór) versterking, hulp, ondersteuning, b. v.
van krijgsvolk.
Reng., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor I. R. Rengger (gest. 1832).
reniéeren, fr. (rentier = lat. renegàre) verloochenen, afzweren; afvallen, ontzeggen; - reuiábel, adj. (fr. reniable) loochenbaar, wat zich
laat loochenen of ontkennen.
Reniflard, m. fr. (spr. r'nif ldr; v. renif ler,
snuffelen, snuiven) uitblaasklep aan sommige
ouderwetsche stoommachines.
reniform, z. ond. r e n a a 1.
reniteeren, lat. (renti, van niti, pogen, streven) wederstreven, zich verzetten, weerbarstig,
weerspannig zijn; - renitént, m. (renteha) wederstrever, verzetter, weerspannige; - renitkntie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. wederstand, tegenstand, tegendruk, tegenweer, verzet, weerspannigheid, het wederstreven.
-

RENTE.

Renk§tt, n. zw. (v. ren, rendier, en kótt,
vleesch) uit Lapland in - Zweden ingevoerd
gezouten rendiervleesch.
Ren mobile, lat. beweeglijke nier, losse nier,
wandelnier.
Rennarbeit, f. dui. oude wijze van ijzerbereiding uit de ertsen door houtskoolvuren
(: 1600 door hoogovens vervangen).
renommeeren, fr. (renommer, d. i. eig. herhaaldelijk noemen, van re en hommer, noemen)
iemand beroemd maken; gew. zich beroemd,
ook vermaard, befaamd, berucht maken, zich
een naam maken of verwerven, zich op aller
tong brengen; ook zich groot voordoen, pralen,
den grooten heer, man van gewicht uithangen
of spelen; - gerenommeerd, adj. beroemd, befaamd, berucht, ter kwader faam

staande, als de bonte hond bekend; - renommée,
f. faam, naam, gerucht, roep, mare ; beroemdheid, vermaardheid, befaamdheid, roemruchtigheid; - par renommée, door 't gerucht, door,de
faam, volgens het algemeene zeggen; - renommist, m. vechtersbaas, baldadig twistzoeker,
ijzervreter; N. H. op den kievit gelijkende
vogel in de noordelijke landen, kemphaan.
renoneeeren, fr. (renoncer, spr. renons -; van
't lat. renunciare.; vgl. r e n u n c i ë e r e n)
van eene zaak afzien, haar opgeven, laten varen, vaarwel zeggen, afstand doen; in het kaartspel: verzaken, niet bekennen, de kleur niet
bijspelen, niet hebben; - renonce, f. (spr.
r'nohs) het missen of verzaken van eene kleur
in het kaartspel, de ontbrekende kleur; ook
een terugstootend, onzen tegenzin opwekkend
persoon; - renonce maken, eene kleur
wegwerpen, zonder van dezelfde weder in te
koopera; - renoncement, n. (spr. r'no^3s'má1€)
verloochening, verzaking, afstanddoening, afstand.
renoveeren, lat. (renováre, v. neus, z. ald.)
vernieuwen, verbeteren, opknappen; e e n
wissel renoveeren, hem vernieuwen,
zijn vervaltijd later stellen; - renovátus, a, um
adj. vernieuwd, verbeterd, opgeknapt; -renovatie
(spr. 1— ts), f. vernieuwing, verbetering, herstelling, opknapping.
Renseignements, m. pl. fr. (spr. raIisein j'máii;
V. renseigner, herhaaldelijk toonen, v. enseigner,
onderrichten, leerera, sp. enseliar, port. ensincw,
it. insignare, als ware 't lat. insignáre, inteekenen, inprenten, v. signum, teéken) aanwijzingen, inlichtingen, berichten; -opgave der uiterlijke kenteekenen van een persoon of zaak.
Rente, f. (mid.lat. renda, it. rendlia, van
réndere, fr. rendre, lat. reddére, wedergeven,
inbrengen; vgl. r e n d a n t) eig. opbrengst
van den arbeid van een ander, aan wien men
eene zaak ten gebruike heeft overgelaten; in
't alg. jaarlijksch inkomen, jaarlijksche geldinkomsten, inkomsten of opbrengst van kapitalen,
landerijen enz., interesten; - lijfrent e n, pl. (fr. rente viagère) inkomen, dat iemand
zijn gansche leven geniet; verhoogde interesten,
die iemand van een kapitaal gedurende zijn
leven bedingt, terwijl dit kapitaal na zijn dood
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aan den rentenbetaler ten deel valt; — rentenier,
m. (fr. rentier, spr. raitjé), m. iemand, die van
zijne renten of inkomsten leeft; — renten of
renteeren, opbrengen, interesten of renten opbrengen, winst opleveren; — rentenieren, van
zijne renten leven; — rentabel, adj. barb.lat.
rentegevend, interest opleverend, winstaanbrengend, voordeelig; — rentabiliteit, f. rente
gesteldheid, vermogen, eigenschap om-gevnd
renten op te brengen; — rentmeester, m. ontvanger, penningmeester, beheerder van gelden;
beheerder van een landgoed, inz. van een
kroondomein.
rentoileeren, fr. (spr. rahtoal—; van re— en
entoiler, v. toile, lijnwaad) eene oude schilderij
op nieuw doek overbrengen, verdoeken.
rentreeren, fr. (rentrer, spr. rantr—; vgl. e nt r e e r e n) eig. weder binnengaan, terugkeeren; laken of doek zodanig samenvoegen, aan
dat men den naad niet ziet; — ren -enai,
fr. (spr. rantrán) Fort. inspringende-tran,m.
hoek van een bolwerk.
renueeren, lat. (renuére) neen zeggen, afslaan,
weigeren, niet willen.
renumereeren, lat. (re-numeràre; vgl. n umereeren, ond. numerus) wederbetalen, terugbetalen of wet1eruitbetalen, ingekregen of gebeurd geld weder uitgeven; natellen; —
renumeràtie, (spr. t=ts) f. nw.lat. wederbetaling,
terugbetaling, natelling; teruggave, weder
-uitgave.
renunciéeren, lat. • ( renuncidre; vgl. n u neiëeren, ond. nuntius) antwoord of
bericht terugbrengen, berichten; iets opzeggen,
het verder gebruik weigeren; eene zaak opgeven, haar laten varen, er van afzien, vgl. r eB o n c e e r e n; — renunciatie (spr. t=ts), f.
(renunciatio) overbrenging, bericht; opzegging
eener zaak; ontzegging, opgeving, afstanddoening, afstand, het afzien van eene zaak; —
renuneiatie-acte, f. afstanddoening van een
overgeërfd recht, inz. de acte van koning Philips V van Spanje, waarin hij van zijn recht
op de erfopvolging in Frankrijk afzag; — renunciatio litis, opheffing van een rechtsgeding; — r.
successions, afstand van de nalatenschap; —
renunciatorium (juraméntum), n. afstandseed.
renverseeren, fr. (renverser; spr. ranwers—;
van re— en envers = lat. inversum, omgekeerd,
verkeerd) omkeergin; omwenden, omverwerpen, overhoopwerpen, in wanorde brengen,
het onderst boven keeren • — à la rentierse( sP r.
raiivers') Muz. omgekeerd; — renversaal, n.
schriftelijke tegenbelofte of tegenverzekering.
Renvr, n. fr. (spr. rani; v. envi en a l envi,
om strijd, als ware 't ten spijt van een ander, v.
envie, nijd, lat. invidia) opbod, overbod, ver
inzet bij sommige kaartspelen; — jeux-hogde
de renui (spr. zjeu—), opbodspelen.
Renvol, n. fr. (spr. ranwoá; vgl. e n v o i)
wegzending, terugzending; ook nederl. ren
verwijzing of terugwijzing in boeken,-voi,n.
planteekeningen enz. ; wijsteeken, b. v. van
waar men in een muziekstuk weder moet beginnen of vervolgen, ook: om aan te geven een
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woord of cijfer, dat in den tekst moet worden
ingelascht; het stellen in handen of het verzenden naar (eene commissie enz.); — renvoyeeren (fr. renvoyer, spr. ranwoaj—), terugzenden,
terugwijzen, verwijzen; wegzenden, het afscheid
geven, afdanken, ontslaan; verwijzen; stellen
in handen van .... ; — renvooiletter, f. verwijzingsletter, pootletter, kleine letter, die naast
een woord wordt gezet, dat op den rand der
bladzijde of beneden aan de bladzijde wordt
verklaard, ook r e n v o o i genoemd; — ren
-voitekn,.rwjzgse
reoccupeeren, nw.lat. (vgl. o c c u p e e r e n)
weder of opnieuw bezetten of innemen; —
reoccupàtie (spr. t=ts), wederbezetting
reo negante enz., z. ond. reus.
reordineeren, nw.lat. (van 't lat. ordináre,
ordenen; vgl. o r d i n e e r e n) weder of herordenen; andermaal wijden; — reordinatie, f.
(spr. t= ts) herhaalde priesterwijding.
reorganiseeren (spr. s=z), barb.lat. (fr. réorganiser; vgl. o r g a n i s e e r e n, ond. org a a n) opnieuw inrichten ; vervormeni, eene
andere gedaante geven; — reorganisatie (spr.
—zatsie), 1. wederinrichting, nieuwe inrichting.
reoxydeeren, lat.-gr. (vgl. o x y d e e r e n)
weder verzuren of met zuurstof verbinden, weder verkalken; — reoxydatie (spr. t=ts), weder
vernieuwde verbinding met de-verzuing,
zuurstof.
repandeeren (spr. repalid—), fr. (répandre, van
't lat. pandére, uitbreiden) vergieten, storten,
plengen; verbreiden, uitbreiden, verstrooien,
uitstrooien; zeer gerepandeerd zijn,
op vele plaatsen bekend zijn, veel kennissen,
veel omgang hebben.
repareeren, lat. (reparàre; van parare, bereiden) herstellen, vermaken, verbeteren, vergoeden, weder goedmaken; — reparatie (spr.
t = ts), f. (reparatio) verstelling, vernieuwing,
vergoeding, schadeloosstelling; — reparation
d'honneur, fr. (spr. reparasjóh donéur) eerher1 stelling, vereerlijking; — reparatuur, f. nw.lat.
herstelling, verbetering, inz. van een huis.
Reparón, m. vlas van de tweede of middel
-sort.
reparteeren, nw.lat. (vgl. p a r t e e r e n; fr.
répartir) verdeeles; — repartitie (spr. tie = tsie), f.
verdeeling.
Repartie, f. fr. vlug en geestig wederantwoord.
Repass, n. fr. (spr. r'pá; oorspr. repast, mid.lat.
repastus, van 't lat. pascére, weiden, voeden)
maaltijd, maal, gastmaal.
repasseeren, fr. (repasser; vgl. p a s s e e r e n)
terugreizen, terugkomen, weder voorbij- of
doorgaan of doorrijden, doorvaren; aanzetten
(een mes); strijken (b. v. linnengoed); een
nieuw uurwerk vóor het gebruik nauwkeurig
nazien; rekeningen, geschriften enz. nazien,
onderzoeken, herhaaldelijk doorloopen, verbeteren; — repassage, f. (spr. —saazj') het weder doorof voorbijgaan; het aanzetten of strijken; het
nauwkeurig nazien, regeling van uurwerken.
Repatriatie (spr. tie = tsie), f. nw.lat. (v. lat.
repatriáre, in het vaderland terugkeeren, v.
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ce- en patria) terugkeer of wederopneming in repeteer- of repetitiegeweer, n. geweer, waaruit
het vaderland.
Repeal, n. eng. (spr. ripíel, v. peal, geschal,
geraas, roep; V. 't fr appel, roep, samenroeping,
V. appeler, roepen; fr. rappel, terugroeping, v.
rappeler, terugroepen; vgl. a p p e 11 e e r e n)
herroeping, afwijzing of opheffing, inz. der ver
Engeland met Ierland; juister:-enigva
opheffing der thans bestaande vereeniging van
de wetgevende macht en het rechtswezen van
Ierland met dat van Groot-Brittanië; - repeaIer, m. (ripíéler) herroeper, opheffer, de
iersche medeleden van het eng. parlement,
welke de herroeping of opheffing der vereenigings-acte tusschen Engeland en Ierland ver
- essosjéésjen),-lange;rpsocit(.
verbinding of vereeniging ter. opheffing; z. d efenders, ond. defendeeren.
repelleeren, lat. (re-pellére) terugdrijven,
afwijzen, versmaden, verstooten; - repellentia,
n. pl. Med. terugdrijvende geneesmiddelen.
repens, lat. Bot. kruipend, vgl. r e p t a n s.
repenseeren lat. (repensàre) vergelden, ver
goed maken; - repensàtie (spr. t=ts),-goedn,
f. vergelding, vergoeding; - repensátor, m.
vergelder, vergoeder.
Repentina, pl. later lat. (v. repentinus, a,
urn, plotseling) Jur. dringende zaken, inz. aan
bij de rechtbanken.
-klachten
repereuteeren, lat. (re-percutére; vgl. p e re u t e e r e n) terugstooten, terugwerpen, afstuiten; - repercussie, f. (repercussio) terug
terugstoot; het terugkaatsen, b.v. van-werping;
het geluid, van de lichtstralen enz. ; - repercussief, adj. terugdrijvend, terugstootend.
Repertorium, n., pl. repertoria, of repertorlen,
lat. (v. reperire, vinden) opslagboek, aanwijzingsboek, zaakregister, uittreksel, blaffer; fr.
repertoire, n. (spr. -tour') lijst der rollen, welke
een tooneelspeler of zanger bestudeerd heeft,
rollijst; ook: lijst der stukken, welke aan een
schouwburg opgevoerd of in studie zijn, lijst
-van stukken; weeklijst, lijst der in eene week
op te voeren tooneelstukken in groote steden.
repeteeren, lat. (repetére) herhalen, herzeggen; - repetent, m. (repétens) herhaler, herhalings-leermeester; op duitsche hoogescholen
onderleeraar tot herhaling van de lessen of
colleges; Arith. éen of meer cijfers eener repetént- of repeteerende breuk, d. i. terugkeerende
tiendeelige breuk, herhalingsbreuk, welker cijfer
of cijfers tot in het oneindige wederkeeren, b. v.
het cijfer 3 in de breuk 0,333 enz., de cijfers
1 en 8 in de breuk 0,181818 enz.; - repetitie,
(spr. tie=isie) f. (lat. repetitio) herhaling, proef
uit te voeren tooneelstukken,-heralingv
muziekstukken enz. ; - repelitio est mater studiórum, herhaling is de moeder der studiën, d. i.
de herhaling is bij 't aanleeren van eene weten
hoofdzaak, of door het herhalen wordt-schapde
de wetenschap eerst geboren; - repetitién, pl.
verklaringen van bijzondere wetten der ital.
rechtsgeleerden uit de 14de en 15de eeuw,
omdat het enkel herhalingen van de commentariën en uitspraken hunner meesters waren ; -

men na ééne lading verscheiden schoten kan
doen; magazijngeweer; - repetitie-cirkels, m.
Iz. v. a. mul tiplicatie cirkel, z. a.
ond. multus; - repetitie-horloge, n. slaand zakuurwerk; - repetitor, lat. herhaler, iemand, die
bij de studie der rollen in den schouwburg behulpzaam is; leermeester, die de lessen der
hoogleeraren met de studenten herhaalt; repetiteur, m. fr. schip, dat de seinen van het
admiraalschip herhaalt; - repetitorlum, n. nw.
lat. herhalingsonderricht, herhalings-voorlezing
of college; ook: repetitieboek, r e p e r t o r iU m; - repetundae (scil. res of pecuniae), zaken
of gelden, die teruggevorderd kunnen worden; crimen repetundàrum, z. ond. crimen.
Rephan, refan, zie R e m p h a n.
repignoreeren, later lat. (repignoràre; vgl.
pignus) tegenverpanden; - repignorátie (spr.
t = ts), f. Jur. weder- of tegenverpanding, pandlossing.
Repit, m. fr. (spr. r'pi; oorspr. respit, provenc.
respieit, it. rispitto, rust, tijd om zich te herstellen; van 't lat. respectus, terugzicht, en
vandaar toegevendheid, van respicére, vgl.
r e s p i c i ë e r e n) verlenging, uitstel, latere
termijn, r e s p ij t; - lettre de répit, f. gratiebrief, vorstelijke beschermingsbrief, die den
schuldeischers verplicht den schuldenaar r e sp ij t te geven of tijd tot betaling te laten.
replaceeren, fr. (replacer, spr. r'plas-; vgl.
p 1 a c e e r e n) weder plaatsen, weder rangschikken.
replaldeeren, fr. (replaider, spr. replèd-; vgl.
p 1 a. i d e e r e n) weder voordragen, een proces
opnieuw voeren of verdedigen.
Replantatie, f. (spr. tie =tie) lat. wederinplanting, b. v. van getrokken tanden.
replatreeren, fr. (replátrer, van ptdtre, gips,
oudfr. plastre, plaistre, emplastre, emplaistre,
met gips overdekte grond; pleister op wonden,
mid.lat. plastrum, amplastrum, v. 't lat. emplastrum, gr. émplastron, pleister op wonden,
zalf ter opsmering, v. emplássein, daarop vormen of smeren) overgipsen, weder met gips
bedekken; bemantelen, verontschuldigen; - replatrage, f. (spr. r'platráázj') overgipsing, vol
-werping,astjkvolmegips;
bemanteling.
Repiétie (spr. t = ts), f. lat. (repletio, van replére, opvullen) opvulling, opgevuldheid, volbloedigheid; ook overlading, b. v. der maag.
repliceeren, later lat. (replicáre, d. i. oud-lat.
eig. terugvouwen, terugbuigen, v. plicáre,
vouwen; fr. répliquer) antwoorden, hervatten,
hernemen, daartegen inbrengen; - ad replicándum, tot tegenantwoord, om tegenwerpingen
voor te dragen; - si replica, it. Muz. wordt
herhaald, te herhalen; - replicáto, herhaald; repliek, f. mid.lat. (replica; fr. réplique) tegenantwoord, inz. in de rechtspraak het antwoord
op een pleitrede, ook in vergaderingen antwoord
op een gehouden redevoering; een treffend of
geestig antwoord, tegenbescheid; herhaling,
namaak (copie) van een kunstwerk; - réplhca,
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f. it. Muz. herhaling eener zangwijze (m e 1 o(1 i e) van eene stem, welke vroeger door eene
andere stem werd voorgedragen, ook rédita.
repliëeren, fr. (replier; vgl. p 1 i ë e r e n, ond.
p 1 i) weder samenvouwen, weder in plooien
leggen; Mil. zich terugtrekken, terugwijken,
deinzen, tot op een post achterwaarts trekken;
ook op iets steunen, zich op iets verlaten; repli, m. terugtochtspunt der troepen; reserve
of dekking voor afzonderlijke vooruitgeschoven
posten door een grooter aantal troepen.
replumbeeren, barb.lat. (v. plumbum, lood) lood
van zilver scheiden, zilver van lood zuiveren.
Reply-letter, f. eng. (spr. riplai-, v. reply,
antwoord; vgl. r e p 1 i c e e r e n) respijt- of
uitstellingsbrief der engelsche koningen ten
gunste van een veroordeelde.
Repolón, m. fr. in de rijkunst: halve v o 1 t e,
volte in vijf tempo's, z. v o 1 t e.
repondeeren, fr. (répondre, van 't lat. respondére) antwoorden, beantwoorden, overeenkomen,
overeenkomstig zijn met eene zaak, daarmede
overeenstemmen; goedspreken, borgblijven, voor
iets instaan, verantwoordelijk zijn of blijven.
reponeeren, lat. (reponére, van ponére, zetten,
plaatsen, leggen enz.) terugleggen, weder op
de plaats leggen of zetten, wegleggen, ter zijde
leggen, bewaren; Med. een uitgezakt deel, b. v.
eene breuk, weder inbrengen; een verrekt of ontwricht lid zetten; - repositaris of repositair, m.
nw.lat. bewaarder, opzichter van akten enz. ; repositie (spr. -zi-tsie), f. het weder op zijne plaats
brengen, weder- of herzetting, b. v. van uitgezakte of verrekte en ontwrichte leden; - repositorlum, n., pl. repositorla of -toriën, n. lat.
boekenplank, boekenkast; bewaarplaats.
reporteeren, lat. (reportdre, v. portare, dragen;
fr. reporter) terugdragen, terug- of wederbrengen; overbrengen, overdragen, b. v. een totaal
van de eene bladzijde naar de andere; - report,
m. eng. (spr. ripoort) Jur. bericht, verslag, berichtgeving, verslagdoening (z. v. a. r e 1 a t i e);
in den effecten-handel: het onderscheid tusschen den koers van koopen d comptant en op
tijd (op twee verschillende dagen); in Engeland
opgave van het onderscheid tusschen het gehalte van een baar edel metaal en het muntof s t a n d a a r d-metaal; - reporteering, of
report- affaire, f. verkoop van een effect onder
verplichting van lateren hooger terugkoop; reportage, f. het berichtgeven aan couranten; repórter, m. eng. (spr. ripoorter) verhaler, berichtgever, verslagdoener; inz. verslaggever van
couranten.
Repo, m. fr. (spr. r'pó; van 't lat. re- en
pausáre; vgl. p a u s e e r e n) rust, stilstand,
rustpunt, rustplaats; Arch. plaats van eene
trap, waar de treden zijn afgebroken door een
vlak, geschikt om e r u i t t e ru s t e n, rustplaats op een trap, trapportaal; - repos, als
militair commandowoord: rust! - repos en place
(spr. repó zaai plas'), plaats rust; - mon repos,
mijne rust, rustplaats, naam van veel buiten
repozoár) bij de-platsen;roi,m.(p
R. Kath. altaar, dat men in eene straat enz.
KRAMERS- ZONDERVAN.
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opricht, om er het heil. sacrament bij zekere
processiën op te zetten, rustaltaar; bezinkvat, de derde kuip voor het maken van indigo;
wastrog; - reposeeren, rusten, slapen; - zich
rep-, berusten, zich verlaten (op iemand).
reposceeren, lat. (re-poscére) wedereischen,
wederverlangen, terugvorderen.
repositaris, repositie enz., z. r e p o n e e r e n.
repousseeren, fr. (repousser; spr. repoe-s-;
vgl. p o u s s e e r e n) terugstooten; terug
terugdringen of terugdrukken, terug--drijven,
kaatsen, terugzenden, b. v. den spot, de
scherts; - repoussábel, adj. terugdrijfbaar, terugdringbaar enz., wat zich laat terugdrijven
of afweren; - repoussoir, m. (spr. repoe-soar)
doorslag, drevel, drijfijzer; Pict. donkere voor
om de andere voorwerpen eener schilderij-grond,
des te meer op een afstand te doen 'voorkomen
of hen te doen wijken.
repraesenteeren, lat. (repraesentàre; vgl. p r wsenteeren, ond. praesens) tegenwoordig maken of vertegenwoordigen, voorstellen,
opvoeren; een afwezigen persoon vervangen cf
voorstellen; ook iets vertoonen, uiterlijk aan
waardigheid, gewicht hebben, zich voor -zien,
voor te stellen, te-doen;rpastáu,d
vervangen, te vertegenwoordigen persoon; repraesentánt, m. (repraeséntans) vertegenwoordiger, plaatsbekleeder, plaatsvervanger van
een afwezige; inz. vertegenwoordiger van
een gewest, eene stad enz., volksvertegenwoordiger, vgl. gedeputeerde ond. dep u t e e r e n; - reprwsentátie (spr. tie = tsie),
f. (lat. repraesentatio) vertegenwoordiging, het tegenwoordig-maken; plaatsvervanging of plaats
afbeelding, voorstelling; opvoering-beklding,
vaneentooneelstuk;-repraesentatie-kost e n, kosten om de eervan zijn ambt, van denvertegenwoordigden persoon op te houden (voor
gezantenenz.);- repraasentatie-recht,
recht van plaatsbekleeding; bij erfenissen: het
intreden in de plaats van eenen reeds gestorvenen a s c e n d e n t; - reprwsentatief, adj.
nw.lat. tegenwoordigmakend, voor oogen stel
voorstellend; plaatsvervangend, vertegen--lend,
woordigend, ook reprmsenteerend; - reprwsentatief- systeem, stelsel der vertegenwoordiging, der staatsinrichting, volgens welke het
volk door eene vergadering van afgevaardigde
vertegenwoordigers aan de wetgeving deelneemt.
reprehendeeren, lat. (reprehendëre, eig. terughouden of terugtrekken, van prehendére, vatten,
grijpen, houden) berispen, laken, doorhalen,
verwijten; - reprehensíbel, adj. (later lat.
reprehensibilis) berispenswaard, te berispen,
lakenswaardig; - reprehénsie, f. lat. (reprehensio) berisping, doorhaling, verwijt; bestraffing; repressalïén, of fr. réprésailles (spr. -zálj' ; sp.
represalia, it. ripresaglia, rappresaglia, oudfr.
reprehensaille, midlat. reprensaliae, eig. terugneming van 't genomene, v. reprehendére, repréhensum; terugnemen), pl. tegengeweld, tegen
weerwraak, schadeverhaal, wraak--beldign,
neming, wraakoefening, inz. het beantwoorden
van de harde en onrechtvaardige handelwijzen
67
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of beleedigingen van den eenen staat tegen een
anderen; ook vergelding, genoegdoening;
represaille-brieven,, verlofbrieven van
eene regeering, om tegen de onderdanen van
een anderen staat weerwraak te oefenen.
Réprésailles, repressalién, z. ond. r e p r eh e n d e e r e n.
representeeren enz., z. ond. ' r e p r m s e nteeren.
Repressie, repressief, z. ond. r e p r i m e er e n.
Reprieve, f. eng. (spr. ripriew' ; oud-eng.
repreve voor reprove, van lat. reprobàre, verwerpen) uitstel van eene terechtstelling, het
aan een ter dood veroordeelde bewilligd uitstel;
ook: bevel tot dit uitstel.
Reprimande, f. fr. (spr. -mátid' ; lat. als 't
ware reprimenda, v. reprimére, fr. réprimer, z.
r e p r i m e e r e n) terechtwijzing, berisping,
verwijt, doorhaling; iron. een lange neus, bok
(fr. réprimander), be--king;repmad
rispen, doorhalen, verwijten.
reprimeeren, lat. (reprimére, van premëre,
drukken) onderdrukken, terugdringen, dempen,
bedwingen, beteugelen, sluiten, stremmen, in
toom houden, weren, verhinderen; - représsie,
1. nw.lat. onderdrukking, stuiting, stremming,
weerhouding, beteugeling; - repressief, adj. (fr.
répressi f) terugdrukkend, -drijvend, stremmend,
verhinderend, belemmerend; - r e p r e s s i e v e
m a a t r e g e 1 e n, sluitende, afwerende maat
maatregelen om iets te onderdrukken-regln,
of te keer te gaan, tegenoverpreventieve m.
Reprise, f. fr. (spr. -priez' ; vgl. p r i s e) herneming, herovering van een schip, eene plaats;
het herwonnen voorwerp zelf, de herwonnen
prijs (schip); herhaling, wederopvoering van een
tooneelstuk enz. ; Muz. herhaling van een hoofd
een stuk; ook het herhalingsteeken;-gedltvan
Knit. het stijgen der gedaalde koersen; hervat
herstelling, reparatie,-ting,hewdrb ;
inz. van weefsels; de koop in het lans que
n e t.
repriseeren, fr. (reprises, v. prix, prijs, waarde;
vgl. priseeren, ond. prise) opnieuw
waardeeren, andermaal schatten, herschatten.
Repristinà$ie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (van
pristinus, z. ald.) herstelling van iets vroegers,
van iets, dat afgeschaft was.
reprobreeren, lat. (reprobàre, van probáre, billijken) verwerpen, misbillijken, veroordeelen,
niet aannemen of goedkeuren; Jur. het tegenbewijs leveren; - reprobátie (spr. t=ts), f. (later lat.
reprobatio) verwerping, veroordeeling; Jur.
tegenbewijs.
reproeheeren, (spr. r'prosj'-) fr. (reprocher;
van proche, nabij, lat. prope, dus als 't ware nabijleggen; vandaar provenc, nog repropchar)
iemand iets verwijten, tot verwijt maken, onder
den neus wrijven, voor de schenen werpen, beschuldigen; - reprochábel, adj. (fr. reprochable)
berispenswaard, verwijtelijk, bestraffelijk; reproche, f. (eig. m.) (spr. r'prósj') verwijt, beschuldiging, laking, wraking, berisping.
reproduceeren, nw.lat. (vgl. p r o d u e e e-
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r e n 1)) weder voortbrengen of telen, weder te
voorschijn roepen; volledig maken, herstellen,
Jur. tegenbewijzen, tegengetuigen voorbrengen of
aanbrengen; - reproduceerende kunst,
die kunst, welke iets, dat reeds geschapen is,
te voorschijn brengt, zooals b.v. de tooneekunst,
integenstellingmetdeproduceerende;zich reproduceeren, zich opnieuw vertoonen, weder verschijnen, nabootsen; weergeven; - reproducátur, Jur. het (nl. het document) worde weder
ingediend; - reproducént, m. wedervoorbrenger;
Jur. tegenbewijsvoerder; - reprodfet, m. tegen
tegen welke een bewijs gevoerd wordt;T--partij,
reprodf ctie (spr. t=s), f. wedervoortbrenging;
nabootsing-weergave, herstelling of aanvulling
van vernielde of beschadigde deelen aan dierlijke lichamen, gelijk mede uit de organische
lichamen afgezonderde stoffen; r e p r o d u ct i e van een schilderij enz. ;- reproductief, adj.
wedervoortbrengend, wederscheppend, aanvullend, herstellend; - réproduetiviteit of reprodnetiekracht, f. herstellingskracht, het aanvullingsof herstellingsvermogen van verminkte of geheel
verloren lichaamsdeelen bij planten en dieren,
inz. wormen en amphibiën.
repromitteeren, lat. (repromittére; vgl. p r om i t t e e r e n), daartegen beloven of eene
tegenbelofte doen; - repromissie, f. (lat. repromissio) tegenbelofte.
Reproseliet, m. lat.-gr. (vgl. proseliet)
wederteruggekeerde , teruggekeerd geloofsoverlooper.
reprósitl nw.lat. (vgl. prosit) het bekome ook
u wel! (beantwoording van het p r o s i t).
reprotesteeren, nw.lat. (vgl. p r o t e s t e er e n) eene tegenvoorstelling inbrengen, of tegen
het protest van een ander tegenverklaringen
doen en ze voor krachteloos verklaren; -reprotest of reprotestatie (spr. tie = tsie), f. tegenvoorstelling, tegenverklaring (vgl. p r o t e s t).
reptans, lat. (van repére, kruipen) Bot. kruipend, z. v. a. r e p e n s.
Reptilién, pl. lat. (reptilia, van repére, kruipen)
kruipende dieren, klasse van het dierenrijk,
welke de dieren bevat, welke kruipen, hetzij dat
zij geen pooten hebben, of dat deze zóó kort zijn,
dat zij schijnen op den buik te kruipen; zij worden verdeeld in 4 orden : slangen, hagedissen,
krokodillen en schildpadden; vroeger werden
ook de amphibiën er toe gerekend, totdat bleek,
dat zij op een .veel hoogeren trap van ontwikkeling staan; - reptilia Parndssi, het gewormte
van den Parnas, d. i. kreupele dichters, geleerde
brekebeenen; - reptiliénpers, f. hgd. de in dienst
der regeering staande couranten ter bestrijding
van staatk. tegenstanders; - reptil%nf onds, n.
de ter ondersteuning dezer bladen ter beschikking der regeering staande gelden (afkomstig
van een uitdrukking van Bismarck in de zitting
van de Pruisische kamer van 30 Jan. 1869, toen
hij deze geheime sttsvijandeli
aa
met „boosaardige reptiliën" vergeleek).
repubesceeren, lat. (repubescére) weder jong
worden, verjongen, zijne eerste krachten weder
-krijgen.
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republiceeren, nw.lat. (van p u b 1 i c e e r e n, z. ald.) bij herhaling of opnieuw bekend
maken; — republleátie (spr. t =ts), f. herhaalde bekendmaking, vernieuwde, openlijke afkondiging.
Republiek, f. (fr. république, van 't lat. res
publica) eig. openbare of algemeene zaak, gemeenebest, vrijstaat, eene staatsinrichting,
waarbij het hoogste gezag of aan een bepaald
lichaam van aanzienlijke personen is toevertrouwd (a r i s t o k r a t i e), óf door het volk
zelf en de uit zijn midden gekozenen wordt uit
i e); — republiquette,-geofnd(mkrat
f. fr. (spr. —kélt') klein gemeenebest, vrijstaatje,
b.v. San-Marino; — republikein, m. (fr. republicain) burger van een vrijstaat, gemeenebestgezinde, voorstander van den veelhoofdigen regeeringsvorm, vrijheidsvriend, vrijburger; — republikeinseh, adj. wat tot eene republiek behoort,
gemeenebestgezind, vrijburgerlijk, vrijheidlievend; — republicanisme, n. barb. lat. gehechtheid aan den republikeinschen regeeringsvorm,
vrijburgerschap; — republicaniseeren (spr. s=z),
tot een gemeenebest of eenen vrijstaat maken,
daartoe genegen zijn; gemeenebestgezinde gevoelens bijbrengen; — republicomanie, f. overdreven zucht voor de republikeinsche staatsinrichting.
repudiéeren, lat. (repudiare, v. pudére, zich
schamen) verwerpen, versmaden, verstooten;
van de hand wijzen, b.v. eene erfenis; het huwelijk ontbinden, scheiden; — repudiátle (spr.
t= ts), f. (lat. repudiatio) of repudlum, n. versmading, verstooting, terugwijzing; Jur. opheffing
van eens wettige verbintenis, echtscheiding;
verklaring van eenige noordamerikaansche republieken, dat zij de staatsschulden en de ren
daarvan niet tot het volle bedrag wilden be--ten
talen; — repudium necessarium, noodzakelijke,
gebodene, op recht gegronde echtscheiding; —
rep. voluntariur,, vrijwillige opheffing van het
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repurgeeren, lat. (repurgáre; vgl. p u r g e er e n) weder reinigen, andermaal afvoeren of
purgeeren.
Reputatie (spr. tie = tsie), f. (van 't fr. ré putation, v. réputer, voor iets houden, achten; het
lat. reputatio beteekent overweging, berekening,
overleg) naam of faam, inz. goede naam, aanzien, achting, eer; reputàbel, adj. nw.lat. eerbaar, eervol, in achting of aanzien staande, een
goeden naam hebbende.
Request, n. (spr. rekést; van 't fr. requite, oudfr.
requeste, van 't mid.lat. requesta, voor requisita,
van 't lat. requirére, fr. requérir, aanzoeken, verzoeken; vgl. r e q u i r e e r e n, requisitus)
bede, verzoek, verzoekschrift, smeek- of klaagschrift (s u p p 1 i e k); — requestmeester of
maïtre des requêtes (spr. mètr' dè rekèt' ), verslagof berichtgever over de ingekomen verzoekschriften bij den staatsraad in Frankrijk; —
requestreeren, bast.fr. een verzoekschrift indienen, zich schriftelijk met zijne bezwaren en
bede om herstel of opheffing tot het bevoegd gezag wenden; — requestrant, m. requestrante, f.
onderteekenaar, -ster of -indiener, -ster van een
verzoekschrift.
Requet, m. fr. (spr. rekè) soort van breed lijn
uit Bretagne.
-wad
Requiem, n. lat. (eig. accus. v. requies, rust)
kath. zielmis ter eere van eenen overledene en
het daarbij behoorende muziekstuk (naar de
aanvangswoorden: „requiem aeternam dons eis
Domfine etc., geef hun de eeuwige rust, o Heer!
enz.
— requiesceeren (lat. requiescére), rusten,
zich gerust-, tevreden stellen; — requiéscat in pace,
afgek. R. I. P., hij (of zij) ruste in vrede 1 — requietorium, n. nw.lat. rustplaats, graf.
Requinteron, m. zoon van een q u i n t e r o n
(z. ald.) en eene europeesche vrouw, of omgekeerd.
requireeren, lat. (requirére, van quaerère, zoe;

");

echtverbond; — repudiéus, adj. verstootelijk, ken) wederzoeken; verlangen, vorderen, ver

verwerpelijk.
repugneeren, lat. (repugnàre, van pugnàre,
kampen, strijden) wederstreven, tegenstreven,
zich verzetten; tegenstaan, afkeer of tegenzin
gevoelen, tegen de borst stuiten, walgen; — repugnánt (repugnans), tegenstrijdend, wederstrevend, afkeerwekkend, stuitend, hinderlijk,
walglijk; — repugnántie (lat. re pugnanlia), repugnátie (spr. t = ts), f. (later lat. repugnatïo) wederstrevigheid, tegenstreving, verzetting, ver
-zet;
tegenzin, afkeer, walging, walg.
Repuls, m. lat. (repulsus, m. en gew. repulsa,
f., v. repellére, terugdrijven, terugstooten) afwijzing, het weigerend antwoord, hoofdstooten,
vgl. r e f u s; — repulsie, f. (later lat. repulsio)
terugstooting, af- of terugstoot, terugdrijving,
afwijzing; — repulsief, adj. nw.lat. terugstootend,
terugdrijvend, afstootend; — r e p u 1 s i e v e
k r a c h t, terugstootingskracht; — repulseeren,
(lat repulsáre) terugstooten, afslaan, afwijzen,
een weigerend antwoord geven, een blauwtje
doen loopen.
Repurchase, f. eng. (spr. —tsjeez') terugkoop,
rouwkoop, afstandsgeld.

zoeken, bidden, inz. eene vreemde regeering of
rechtbank om medehulp verzoeken, b.v. tot
opsporing van een ontvluchten misdadiger; —
terugvorderen, eischen in rechten; ook onderzoeken, navorschen, iets op het spoor willen
komen; Mii. levering van voedsel, voertuigen
enz. in oorlogstijd of bij manoeuvres vorderen
of uitschrijven; — requirént, m. (requirens) onderzoeker, navorscher; — requsitius, a, um, adj.
verzocht, gevorderd, besteld; — requisiet, n. (lat.
requisitum), pl. requislta of requisieten, het gevorderde, het toebehooren, namelijk al die kleine
voorwerpen, welke behalve de decoratie tot opvoering van een tooneelstuk noodzakelijk zijn;
vereischte of noodzakelijke eigenschap, voorwaarde; — requisiteur, m. requisitrice, f. fr. (spr.
s=z) hij of zij, die de gevorderde voorwerpen
(voor tooneelopvoeringen) aanbrengt of -schaft;
— requisitie (spr. —zi-Isie), f. lat. (requisitio) het
aanhouden, aanzoeken, begeeren; inz. opeisching
der eene autoriteit aan de andere om grondwettelijke hulpverleening; uitschrijving van leverantiën, beslag of aanspraak op personen of
goederen, b.v. iets in requisitie ne-
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men of stellen, ergens beslag op leggen,
er aanspraak op maken; het tengevolge van dergelijke uitschrijvingen geleverde zelve; onder
de fr. republiek oproeping der jonge lieden tot
den krijgsdienst, vandaar ook wel voor loting;
— requisitorlum, n. of requisitoriàlen, pl. nw.lat.
(requisitoriáles, scil. litterae), fr. requisitoire (spr.
rek;izitoar'), schriftelijk aanzoek of verlangen van
de eene autoriteit aan de andere; — requisitoir,
n. Jur. eisch van het openbaar ministerie (bij
een proces); — requisitionair (spr. ti=tsi), m. (fr.
régzvisittionnaire) die op iets aanspraak maakt,
ergens beslag op legt; ook die tot de requisitie of
de krijgsopschrijving behoort.
res, f. (genit. en dat. rei, acc. rem, abl. re; pl.
res, genit. rerum, dat. en abl. rebus) lat. zaak,
ding ; vermogen, goed enz. ; — rei vindicalio, eigen
waardoor men de aanspraak op-domseich,
het eigendom eener zaak doet gelden; — re verà,
inderdaad, in waarheid; — rem acu teligisti, eig.
gij hebt de zaak met den naald aangeraakt: gij
hebt den spijker op den kop geslagen, gij hebt
het getroffen, geraden; — ad rem, ook e re, ter
zake passend, gepast, behoorlijk, dienstig; — e of
pro re nata, naar den aard der zaak, naar bevind
of gesteldheid van omstandigheden; — rebus sic
stantibus, de zaken zoo staande, bij zoodanige
omstandigheden, of daar de zaken zoo gesteld
zijn; — rerum divisio, f. zaakindeeling; — rerum
perinulatio, f. zaakomzetting, zaakomruiling; —
Jur. re et corpore, aan have en lijf; — re et corpore
a r r e s t e e r e n, persoon en goederen in beslag nemen; — res accessoria, bijzaak, z. v. a.
a e c e s s o r i u m; — r. aliéna, vreemde zaak,
vreemd goed; — r. alienabiles, vervreemdbare
zaken;

—
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derde gelid der rom. slagorde; sprw.: nu komt
het er op aan, de zaak is tot het uiterste gekomen; — r. religiósae, en r. sacrae, pl. kerkzaken,
kerkgoederen; — r. spirituáles, geestelijke zaken
en aangelegenheden.
resacreeren, nw.lat. (resacráre, fr. resacrer; vgl.
s a c r e e r e n) weder wijden of zalven; — resaerátie (spr. i =is), f. vernieuwde wijding.
resaluëeren, resaluteeren (v. lat. salutàre) een
begroeting beantwoorden; — resalutátie (spr. tie
= tsie), f. lat. (resalutatio ; vgl. s a 1 u t a t i e)
wederbegroeting, tegengroet.
resanesceeren, lat. (resanescére, v. sanescére,
gezond worden) weder genezen of herstellen,
zijne gezondheid herkrijgen.
resarceeren, lat. (re-sarcire) eig. weder opknappen, verbeteren; vergoeden, schadeloosstellen.
rescindeeren, lat. (re-scindére) eig. vaneen rij
aan stukken scheuren; vernietigen, opheffen,-ten,
omstooten, voor ongeldig verklaren, b.v. een
testament; — reseIssie, f. (lat. rescissio) oplossing,
ontbinding, opheffing, gerechtelijke omstooting
of verwerping (casseering, cassatie)
van een testament.
Rescontre, f. (vgl. s c o n t r o) afrekening,
verrekening (inz. in den effectenhandel); rescontredag, m. dag daartoe bestemd; - rescontreeren, afrekenen, verrekenen, vereffenen.
reseribeeren, lat. (re-scribére; vgl. s c r i b a)
terugschrijven of antwoorden, een besluit of
bevel uitvaardigen, inz. van besturen aan bijzondere personen; ook: weder beschrijven, vgl.
codex rescriptus, onder c o d e x; — rescript, n.
(lat. rescripíum, pl. rescrípta) het teruggeschre-

r. allodiális, vrij erfgoed, vrije erfgrond; vene, antwoord, bescheid, het schriftelijk goed-

— r. altióris indaginis, verder of dieper te onderzoeken zaak; — res communis, gemeen goed; —
res controvérsa, betwiste zaak; — res decisa, besliste zaak; — res dubia, twijfelachtige zaak; — r.
ecclesiastieae, pl. geestelijke goederen, kerke goederen; — r. lach, feiten, gebeurde zaken; —
res f amiliáris, huishouding, huishoudelijke zaken; — res f isci, goed of eigendom van den Staat,
schatkistgoed; — r. f ungibilis, verbruikbare zaak;
— r. f urtiva, gestolen zaak; — r. immobilis, onbeweeglijke, onroerende zaak; — res indecisa, onbesliste zaak; — r. indivisibilis, ondeelbare zaak;
— r. intégra, nog onveranderde, in haar geheel
gebleven, onaangetaste zaak; — r. judicàta, z.
end. j u d i e e e r e n; — r. litigiósa, betwiste of
hangende zaak (die reeds werkelijk in proces
is); — r. merae f acultàtis, geheel onverschillige of
willekeurig te behandelen zaak; — res mobilis,
beweegbare, roerende zaak; — r. naturáles, pl.
natuurlijke dingen; — r. nullius, een goed zonder
meester, dat dus door iedereen in bezit kan
genomen worden; — res nullius cedit (primo)
occupánti, eene zaak zonder meester behoort of
vervalt aan den eersten inbezitnemer; — res
praeternaturales, pl. bovennatuurlijke dingen;
— r. publica, het openbare, algemeen welzijn;
gemeenebest, de Staat; z. ook r e p u b 1 i e k;
— res publicae, pl. staatsgoederen; -- r. redit. ad
triarios, eig. de zaak komt aan de triariërs, het

vinden van eereen vorst of een bestuur aan ondergeschikten, als antwoord op aanvragen, verzoeken enz. ; ook pauselijk bevel of verordening,
als antwoord op deze of gene theologische vraag,
hul of m o n i t o r i u m geheeten; — rescriptie (spr. t=s), f. (later lat. reseriptio) terugschrijven, het goedvinden, bevel; Kmt. schriftelijke
last tot inning of uitbetaling eener geldsom;. —
reseriptiën, f. pl. (fr. rescriptions) fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, gedurende de omwenteling van 1789 ingevoerd tot delging der assignaten.
reseceeren, lat. (re-secáre; vgl. s e c, e e r e n)
afsnijden; — res#etie (spr. t=s), f. het-afsnijden,
inz. Med. het verwijderen van beenderen of gewrichten, terwijl de weeke doelen als de voort
skelet behouden blijven.
-zetingvah
Resèda, f. lat. (reséda, v. reseddre, weder stil
doen bedaren, omdat dit kruid vroeger als-len,
pijnstillend middel werd gebruikt) plantengeslacht, met ten deele welriekende soorten, zooals
r. odorata, uit Syrië en N. Afrika; — resedacéén,
pl. nw.lat. (resedacéae) resedagewassen, reseda^ soorten.
resereeren, lat. (reseráre, van sera, grendel)
ontgrendelen, ontsluiten, openen; mededeelen,
openbaren, ontdekken; — reseraat, n. het ontsluiten; het medegedeelde; — reserantïa, n. pl.
Med. openende, ontsluitende geneesmiddelen.
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reserveeren, lat. (reservàre, v. servore, waarnemen, houden, behouden) bewaren, besparen,
terughouden, wegleggen, tot op eenen anderen
tijd behouden; voorbehouden, bedingen, vaststellen, beveiligen, b.v. zijne rechten; - g e r eserveerde maanden (menses papáles),
6 maanden van het jaar, daarom zoo geheeten,
omdat de paus zich voorbehouden (g e r e s e rv e e r d) heeft, de daarin openvallende lagere
geestelijke prebenden of proven zelf te vergeven;
-zich gereserveerd houden, eene
gereserveerde houding aannem e n, zich terughoudend gedragen; - reservándo, voorbehoudend, met voorbehoud; - reservális reservándis, afgek. r. r., met voorbehoud van
datgene, wat voorbehouden moet worden, of
met het noodige voorbehoud; - reservage, f.
(spr. -vaazj') pappen of zelfstandigheden, die
beletten, dat de kleuren zich op zekere deelen der
stof hechten (bij het drukken) ; -- reservaat, n.
(lat. reservátum) het voorbehoudene, bedongene,
ook z. v. a. reservátie, (spr. t = ls) f. nw.lat. en
resérve (spr. s=z), f. fr. bedachtzaamheid,
behoedzaamheid, omzichtigheid, ingetogenheid,
terughouding, achterhouding, geheimhouding;
ondersteuning, noodhulp, aanvulling en wat
daartoe dient; Mil. die manschappen, welke
hun tijd uitgediend hebben of van te voren zijn
ter zijde gesteld en die alleen in geval van oor
onder de wapens geroepen worden; - reserve--log
kader, n. jongelieden, die wetenschappelijk gevormd zijn of anders een wetenschappelijk examen hebben afgelegd en zich daarna verbinden
(als aspirant-vaandrig), om zich tot reserveofficier te laten opleiden, met het doel een goed
kader voor de leger-reserve te vormen; ook oudgedienden of vóór hun 50ste jaar gepensionneerde officieren, die zich voor legerdiensten
verbinden; - en reserve, fr. in voorraad, noodhulp, tot aanvulling, tot ondersteuning, uit
voorzorg, in geval van nood; - sans reserve,
zonder voorbehoud, zonder uitzondering, onvoorwaardelijk; - reservecorps, z. c o r p s; reserve-fonds, n. fonds dat uit de winst gevormd
wordt, om er in tijd van nood gebruik van te
maken; - reservatum ecelesiasticum, n. kerkelijk
voorbehoud van 1555, volgens hetwelk ieder tot
het protestantisme overgaand katholiek geestelijke van zijn ambt en daaraan verbonden bezittingen afstand doen moest; - cum reservatióne, lat. met voorbehoud; - reservatio mentalis,
stilzwijgend voorbehoud, gelofte of eed, afgelegd
onder toevoeging in zijn geest (lat. mens) van
een voorwaarde, waardoor die eed of belofte een
geheel andere beteekenis krijgt; opzettelijke
misleiding; - r. honóriO, eerevoorbehoud, eerebehoeding, waardoor de iemand door een vonnis
toegekende straf geen schade mag toebrengen
aan zijne eer; - reservatie-clausule, z. v. a. clausula salvaloria; - reservalive, adv. nw.lat.
voorbehoudend; - reservist, m. soldaat, die tot
de reservetroepen behoort, milicien met groot
verlof ; - reservoir, n. fr. (spr. rezerwoár) bak,
waterbak, waterkom, vischkom, vischbeun of
vischkaar in 't algemeen: bewaarplaats.

RESISTEEREN.

resideeren (spr. s=z), lat. (residére, v. sed^re,
zitten; fr. résider) wonen, zich ophouden, zijnen
zetel hebben, inz. van vorsten, ook van notarissen enz. ; - resident, m. afgevaardigde, gevolmachtigde van eene regeering, zaakvoerder,
zaakvertrouwde van eene regeering van een
buitenlandsch hof, van minderen rang dan een
gezant; bestuurder van een gewest (r e s i d e nt i e) in Ned. Oost-Indië; - residéntie (spr. i=ts),
f. nw.lat. (fr. résidence) woonplaats, woonstad,
zetel, hoofdstad, gewone verblijfplaats van een
vorst enz. ; in Ned. Oost-Indië : gewest, provincie,
bestuurd door een r e s i d e n t; - residentschap, n. z. v. a. residentie, z. a. in
Ned. Oost-Indië; - residuum, n. lat. (residicus,
a, um, terugblijvend) rest of overschot; - residentia (spr. t=ts), n. pl. nw.lat. overblijfsel, bezinksel in een distilleervat; - in residuo, nog
overig, als overschot of rest.
resigneeren, lat. (resignare, v. signáre, teekenen, bezegelen; vgl. s i g n e e r e n) eig. ontzegelen, openen (een testament); ongeldig maken, breken, afstand doen, afstaan, nederleggen
(een ambt); zich onderwerpen, met gelatenheid
zich schikken in zijn lot enz. ; - resignánt, of
resignataris, m. nw.lat. afstanddoener, inz.
van prebenden; - resignatair, m. fr. (résignataire)
degene, aan Wien een ambt, eene prebende enz.
wordt afgestaan; - resignatie (spr. t = ts), f. fr.
(resignation) eig. ontzegeling, opening; afstand,
afstanddoening, nederlegging van een ambt of
post; onderwerping, overgeving aan den goddelijken wil; zelfverloochening, opoffering; - resignatio f eudi, Jur. afstand van een leen.
resiliëeren, lat. (resilire, v. salire, springen,
fr. résilier, oudfr. résilir) terugspringen, afspringen, Jur. terugtreden, iets opheffen, weder afgaan van een contract of verdrag enz. ; - resiliàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. terugtreding, opheffing of vernietiging van een verdrag.
Resilla, f. sp. (spr. -zielja) en resille, f. fr.
(spr. rezíelj' ; van 't sp. redecilla, z. ald.) net van
zijde, lint enz., als hoofdtooi der dames, inz.
in Andalusië.
Resina (spr. s=z), f. lat. hars; - resina alba,
wit hars, gedroogde terpentijn; - r. balsdmi copaïvae, copaivabalsemhars ; - resina cupri,
koperhars; - resina cautsjuk elastica, veerkrachtig hars, z. gummi elasticum; - r. guaf àci, guaj akars; resin pini of communis, pijnboomhars;
- resineeren, nw.lat. harsen, met hars overtrekken; een stuk hars in den wijn hangen, om hem
een piquanter smaak te geven; - resinaat, n.
harszout; - resineine, f. harsolie; - resiniet, rn.
z. v. a. r e t i n i e t; - resineus, lat. (resinósus,
a, um) harsig, harsachtig.
Resïpiseéntie (spr. t = ts), f. later lat. (v. 't lat.
resipiscére, zich weder bezinnen, weder tot zich
komen, bijkomen) het bekomen, bijkomen (uit
eene flauwte, onmacht, hartvang enz.); gemoedsverandering, bekeering, inzicht, berouw
en betering van zijne verkeerdheden.
resisteeren, lat. (resistére; vgl. s i s t e e r e n)
wederstaan, tegenstaan, zich verzetten, tegenstand bieden, zich tegenkanten; verdragen,
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uithouden, verduren; - resisténtle (spr. tie =tsie),
f. nw.lat. of resistance, f. fr. (spr. rezistái s') tegenstand, wederstand, verzet, tegenweer; duur
sterkte.
-zamheid,
Resjimdar, m. of naar fr. schrijfwijze reehimdar, turk. (v. perz. resjmeh, zilveren ketting als
kopsieraad van het paard, en ddr, houdend)
tooinhouder van den sultan.
Resoel-Alláh, m. arab. (van resoel, gezonden,
van rasala, zenden; vgl. A 11 a h) gezant Gods,
een bijnaam van Mohammed.
re sol, it. Muz. de verandering, volgens welke
op den toon d of g niet meer re, maar sol gezongen wordt.
resolveeren, lat. (resolvére; vgl. s o 1 v e e r e n)
oplossen, verdeelgin, ontbinden, scheiden; besluiten, voornemen, vaststellen, bepalen; g e r e s o 1 v e e r d, adj. opgelost; besloten;
dapper, koen, moedig, onvervaard, van kort
beraad; - resolveer-tabéllen, vergelijkingstabellen van munten, gewichten en maten met betrekking tot hun waarde en bedrag; - resolventla (spr. t = ts), pl. Med. oplossingsmiddelen, oplossende, ontbindende of verdeelende middelen;
- resoluut, adj. nw.lat. (it. risoluto; fr. résolu;
het lat. resotutus beteekent: opgelost, slap, uit
beraden, vastberaden, kloekmoedig,-gelatn)
standvastig, onbeschroomd, onverschrokken;
ronduit, vrij uit de borst; - resolutie (spr. t=ls),
f. lat. (resolutio) ontbinding, oplossing, verdee.ling, scheiding; nw.lat. (fr. résolution) besluit,
beslissing, bescheid, antwoord, mededeeling;
vastberadenheid; standvastigheid, onverschrokkenheid; - scherpe resolutie, f. in de vad. geschiedenis besluit der Staten van Holland in
1617, om de godsdienstgeschillen te doen bedaren en waarbij de steden het recht verkregen,
om waardgelders in dienst te nemen ten einde
woelingen te kunnen onderdrukken; - resolutio
dominfi, Jur. opheffing van het eigendomsrecht;
- resolutie nervórum, Med. verlamming der zenuwen; - resolutie pignóris, Jur. opheffing van
het pandrecht; - resoluto, -ta, -tanwnte, it. Muz.
mannelijk, krachtig, vastberaden, met vastheid
van toon uit te voeren.
resoneeren, lat. (resonáre, van sonore, klinken)
terugklinken, weergalmen, weerklinken, terugetsen; ook medeklinken; - resonant, adj. (re-.
sbnans) weerklinkend, klinkend, weergalmend,
naklinkend; - resonantie (spr. t=ts), resonans,
f. (lat. resonantia) weerklank, weergalm, naklank; geluidversterking door de weerklinking
van een lichaam; - resonansbodem, klankbodom, zangbodem van een klavier, eene fortpiano enz. ; - resonans-tonen, pl. bijtonen; - resonátor, m. toestel om de bijtonen waarneem
te maken; soort geleider bij de elektrotech--bar
niek; - resonántie-ruimte, f. met lucht gevulde
holte, die de tonen helder doet weerklinken; voor
de stem is dat de mondholte; verandering van
mondstand doet den klank veranderen.
resorbeeren, lat. (resorbére, van sorbére, slorpen) wederopslorpen, inzuigen of intrekken; in
het lichaam uitgestorte vochten wederopzuigen;
- resorbentla (spr. t = ts), pl. opzuigende, inzui-
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;ende geneesmiddelen; - resorbine, f. een zalf
bestaande uit amandelolie en was,-constiue,
net geringe hoeveelheden gelatine, lanoline of
zeep, geschikt om in de huid ingewreven te
worden; - resórptie (spr. t = s), f. nw.lat. het wederopslorpen, intrekken of inzuigen, b.v. van
bene vloeistof door krijt enz. ; het opzuigen van
Benig vocht in het lichaam.
respiciëeren, lat. (respicére) terugzien; in aan
nemen, acht op iets geven, op iets let--merking
en; - respleiëntie (spr. t = ts), f. nw.lat. het in
aanmerking nemen, zorg, opzicht; - rêepéet, n.
(lat. respéctus, eig. het terugzien, omzien) het in
acht nemen, onder 't oog houden; betrekking,
opzicht, oogpunt; achting, hoogachting, eerbied,
vereering; rand aan kopergravuren enz. ; - met
r e s p e c t, met verlof, met eerbied (te zeggen);
- respéctus parenklae, m. eig. wettelijke verhouding tot de broeders en zusters of onmiddellijke
zijverwanten van ouders, eerbied voor ouders,
kinderlijke eerbied; - respéctu, met betrekking,
ten opzichte, ten aanzien van eene zaak; haar
betreffende; - respect-dagen, ook respijt-dagen
(vgl. repit), respiro (it.), honneur-,
faveur- (fr.) of diseretiedagen,
Kmt. toegift-, na-, eere-, uitsteldagen, wissel
dat na den vervaldag van een wissel-uitsel,
nog wordt toegestaan; - respectief, adj. en als
adv. respective, nw.lat. of af gek. resp., betrekkelijk, in verschillend opzicht of naar verhouding of gesteldheid der omstandigheden; wederkeerig, onderling, wederzijds(ch); - respectueus, adj. (fr. respectueux) eerbiedig, vol eerbied; - respecteeren, lat. (respectáre, eig. terugzien; fr. respecter) iemand in aanmerking nemen,
hem achten, eeren, in eere houden, vereeren,
eerbiedigen, ontzien; verschoonen, ongemoeid
laten; Kmt. een wissel aannemen en betalen; respeetàbel, adj . nw.lat. (fr. respectable) aanzienlijk, eerwaardig, achtbaar, achtenswaardig,
vereerend; - respectabiliteit, f. achtbaarheid,
achtenswaardigheid, aanzien.
respireeren, lat. (respirdre, van spiráre, ademen) ademen, ademhalen, weder tot adem komen, lucht scheppen, zich herstellen, uitrusten;
- respiràbel, adj. nw.lat. inadembaar, ter inademing dienstig of geschikt; - respiratie (spr.
t = ts), f. lat. (respiratio) het ademhalen, ademen,
luchtscheppen; verademing, herstelling, het
uitrusten; - respiràtor, m. nw.lat. ademhalingswerktuig, geschikt om de ademhaling te bevorderen; ook werktuig om het onmiddellijk
binnendringen in de longen van koude of schadelijke gassen te verhinderen, longbeschutter,
ook contra-respirator geheeten; eveneens toestel om het verblijf onder water of in ruimten,
gevuld met schadelijke gassen, mogelijk te
maken; - respiro, m. it. eig. adem; Kmt.
verlengde betalingstijd, uitstel, vandaar r e Spiro-dagen, z.v.a. respect- of respijt-dagen, z. ond. respiciëeren.
respondeeren, lat. (respondére, eig. daartegen
beloven, van spondére; vgl. s p o n d e e r e n)
antwoorden, beantwoorden, hernemen, hervat
wederlegger; overeenkomen; borgblijven,-ten,
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z. repondeeren; - respondeàtur, er
worde geantwoord of men antwoorde; - respondént, m. (lat. responders) antwoorder, verdediger van een proefschrift op hoogescholen; - respondentla (spr. t = ts), n. pl.
i: w.lat. de zekerheid voor goederen, die ter zee
uitgevoerd worden; - responsáles, m. pl. geestelijke zaakvoerders of gezanten, inz. in de 4de
eeuw; - respónsum, n., pl. respónsa, responsie,
antwoord, bescheid, goedvinden, ieder schriftelijk antwoord aan een bestuur of Bene overheid op aanvraag van bijzondere personen; inz.
z. v. a. respónsum juris, gerechtelijk antwoord
rechtsuitspraak, het goedvinden of-schrijven,
de meering van eene rechtsgeleerde faculteit
op hoogescholen; - responsie-colleges, n. pl.
zulke colleges van hoogleeraren, waarbij vragen
gesteld worden, die door de studenten beantwoord moeten worden; - respons-gelden, pl.
borg- of zekerheidsgelden, belastingen, welke de
ridders of kommanderijen jaarlijks aan hun orde
betalen; - responsabel, adj. nw.lat. en mid.lat.
(respoli,s, van 't lat. responsáre; fr. responsable) verantwoordelijk, aansprakelijk voor iets;
- responsabiliteit, f. (fr. responsabilité) verantwoordelijkheid; - responsief, adj. antwoordend,
antwoord gevend of bevattend; - responsorium,
n. kerkelijke beurtzang, antwoordend kerkgezang tusschen den geestelijke en het koor of
de gemeente.
res publica, f. lat. z. r e p u b 1 i e k.
respueeren, lat. (eig. terugspuwen, van
spume, spuwen; vgl. sputum) van zich stootgin,
verwerpen.
Resaaut, m. fr. (spr. resó; v. sauter, springen)
Arch. het vooruitspringen, uitsteken, uit- of
overstek aan een muur of gebouw; vgl. r isaliet.
Ressemblanee, f. fr. (spr. ressanbláyas; v.
ressembler, gelijken, overeenkomst hebben, v.
senbler, schijnen, v. 't lat. sirnuláre, gelijk aan
iets maken, van similis, gelijkende) gelijkenis,
overeenkomst; - ressemblant, adj. gelijkend,
overeenkomend; - ce qui se ressemble s'assemble,
wat op elkaar gelijkt komt bij elkaar: soort
zoekt soort.
ressenteeren, fr. (ressentir, spr. resálit-; van
seritir, voelen) nagevoelen, levendig en onaangenaam gevoelen of gewaarworden, kwalijk
nemen; gevoelig, geraakt over iets zijn; - ressenti, adj. (spr. resá#ti) Pict. en Arch. scherp
uitgedrukt, sterk aangeduid, duidelijk in 't oog
vallend; -- ressentiment, n. (spr. resastimáii)
nagevoel van iets onaangenaams, smartelijke
herinnering, nawee; gevoeligheid, misnoegen,
wrok, wraakzucht; wraak, het betaaldzetten.
resserreeren, fr. (resserrer, van serrer, snoeren,
drukken) samentrekken, toetrekken, toesnoeren, verstoppen; - resserrement, m. (spr.
-ma i) samentrekking, samendrukking, beklemming, toesluiting, verstopping.
Ressort, n. (eig. m.) fr. (spr. resór; v. ressortir,
wederuitgaan, v. sortir, uitgaan enz.) veder,
veer, drijfveer, springveer; spankracht, veerkracht; drijfwerk, het in beweging brengende
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of houdende deel; gebied, rechtsgebied, grondgebied of district van eene rechtbank; vak,
gebied, b. v. eener wetenschap; - d a t i s n i e t
van mijn ressort, dat behoort bij mij
niet te huis, is niet van mijn vak; ook: dat valt
niet onder mijn begrip; - ressorteeren, (fr. ressortir) onder een rechtsgebied, tot eene rechtbank, tot een bepaalden werkkring behooren,
van een bestuur, gerecht enz. afhangen, onder
-horig
zijn, behooren.
Ressource, f. fr. (spr. re-sóérs' ; v. source, bron)
hulpbron, hulp- of redmiddel, hulp, toevlucht;
bestaansmiddel; middel ter ontspanning, ver
ook plaats van ontspanning; besloten-pozing;
gezelschap, gezelschapshuis; -v e e 1 r e s s o u rc e s h e b b e n, veel middelen van bestaan
hebben; ook veel redmiddelen, uitvluchten
weten, voor vele dingen raad weten.
Rest, f. (it. resto, fr. reste, m., van 't lat.
restare, terugblijven) het overige, overschot,
overblijfsel; achterstand, achterstallige schuld;
Arith. getal, door de aftrekking (s u b s t r a ct i e) verkregen; - au reste (spr. o rést'), en du
reste, fr. overigens, voor het overige, daarenboven, daarbij, bovendien; - resteeren (fr.
rester), over zijn, overblijven, nog achterstallig
of schuldig zijn; - restant, n. overschot enz.,
z. V. a. r e s t; ook m. achterstallige schuldenaar; - pl. restanten, uitstaande schulden,
ten achteren gebleven betalingen; Kmt. ook
de niet verkochte waren, de voorraad, die is
blijven liggen; de obligatiën der uitgestelde
nederl. staatsschuld.
restaureeren, lat. (restaurdre) wederherstellen,
verbeteren, wederoprichter of ophouwen; ver
verkwikken, versterken; - restau--frischen,
rant, m. fr. (spr. restorá4) versterkend middel,
inz. een krachtige bouillon of soep; koffiehuis,
waar spijzen en dranken te verkrijgen zijn,
ververschingslokaal, eethuis, gaarkeuken, z.
r e s t a u r a t i e; - restaurantla (spr. ti= tsí),
pl. Med. herstellende, versterkende middelen; restauràtie (spr. tie = tsie), f. (later lat. restauratto)
herstelling, verbetering, van kunstwerken enz.;
herstelling eener door revolutie of overweldiging verdreven dynastie op den troon, inz.
van de Stuarts in 1660 en van de Bourbons in
1814; in Frankrijk de regeering der Bourbons
van 1815-1830; verfrissching, verkwikking,
versterking; ook koffiehuis, waar men op elk
uur van den dag en bij portïën kan eten; vgl.
restaurant; - restaurator, lat. of restaurateur, fr. (spr. resto —) m. hersteller, wederoprichter, wederopbouwer, verbeteraar; inz. wie
beschadigde kunstvoorwerpen, schilderijen enz.
verbetert en herstelt; gaarkok, houder van een
restauratie of restaurant.
resteeren, z. ond. rest.
Restiéra, f. ook rasiéra, f. of ruggero, m. it.
korenmaat op het eiland Sardinië = 176,75 L.
restingueeren, lat. (restinguére) uitblusschen,
dompen.
Restlo, m. lat. (eig. touwslager, van restfis,
touw, strik, wegens het gebruik, dat men er
van maakt voor strikken) plant in de Kaapt
1
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Kolonie en in Australië, C h r o n d r o p etalum.
restipuleeren, lat. (restipulari; vgl. s t i p u1 e e r e n) daartegen beloven of bedingen; —
restipulàtie (spr. tie = tsie), f. tegenbelofte ; te
-genbdi;
vordering eener tegenbelofte.
restitueeren, lat. (reslituére, v. statuére, vgl.
s t a t u e e r e n) wederherstellen of in zijnen
stand of staat zetten; vergoeden, teruggeven,
wedergeven; — ad restituéndum, ter teruggave,
vergelding, vergoeding; — restitutie, (spr. tie=
Isie) f. (lat. restitutio) herstelling; teruggave,
vergoeding, vergelding; — restitutio expensàrum,
teruggave, vergoeding der kosten; — restilutio
in intégrum, herstelling in den vorigen stand,
staat, bezit enz. ; — r. naturalium, vereerlijking
van onechte kinderen; — restitutie-edfet, n. een
besluit van keizer Ferdidand II van het jaar
1629, volgens hetwelk de Protestanten al de
sedert het verdrag van Passau (1552) geseculariseerde stiften en kerkgoederen aan de
Katholieken moesten teruggeven; — restitutieoorlog, in. de oorlog van Lodewijk XIV met
het Duitsche rijk enz. sedert 1688.
restorneeren, Kmt. een herwissel trekken,
zich revaleeren (na protest enz.); een assurantie
vernietigen (geheel of ten deele) tegen vergoeding van een deel der premie; — restorno, f.
herwissel; teruggegeven deel van de premie bij
een assurantie.
restringeeren, lat. (restringére, v. stringére,
vgl. s t r i n g e e r e n) eig. terugtrekken of
binden; beperken, bepalen, begrenzen, verkorten; — restringeerende middelen,
Med. samentrekkende of stoppende middelen; —
restrictie (spr. tie = sie), f. beperking, bepaling,
inbinding, verkorting; voorbehoud; — restrictief,
adj. nw.lat. beperkend, bepalend, voorbehoudend. ,
resulteeren, (v. 't lat. resultàre, d. i. eig. terugspringen, van saltdre, springen; fr. résulter) uit
eene zaak ontspringen, volgen, ontstaan, voortvloeien; — resultaat, n.nw.lat. uitslag, gevolg,
uitkomst, einduitkomst; vrucht, opbrengst;
einde, besluit, hoofdinhoud, eindgevolg van
een onderzoek; — resultante, f. of r e s u 1 t e erende kracht, grootheid, lijn
enz., door samenstelling van verscheiden gegeven krachten, grootheden, lijnen enz. ver
-kregn
kracht, grootheid enz.
resumeeren, lat. (resumére, eig. wedernemer,
van sumere, nemen; fr. résumer) kort herhalen,
samenvatten, in een klein bestek brengen, nalezen en goedkeuren; — resumé, n. fr. (spr. rez—)
ook resumtie (spr. t=s), f. nw.lat. samenvatting,
ineengedrongen of korte herhaling van de
hoofdpunten, beknopt overzicht, korte inhoud;
— resumist, m. (fr. résumiste) maker van korte
overzichten; — resumtief, adj. (later lat. resumptivus, a, um, v. resumére, voor : verkwikken, herstellen) Med. tot verkwikking, versterking
dienstig; versterkend; — resumtief, n. versterkingsmiddel; pl. resumtiva.
Resupinàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van 't lat.
resupindre, terugbuigen; vgl. s u p i n a t i e)

terugbuiging, achterwaartsche kromming; —

resupinatus, a, um, Bot. omgeslagen, omgekeerd,
't onderste boven of achterover gebogen.
resurgeeren, lat. (resurgére, van surgére, zich
oprichten) wederopstaan, verrijzen; weder bevenopkomen; — resurréctie (spr. t=s), f. opstanding der dooden; ook eene schilderij, die deze
opstanding voorstelt; — resurreetionfsten,- m. pl.
of resurrectie-mannen, opstandingsmannen, lijkdieven in Engeland, die lijken opgroeven, om
ze aan ontleedkundigen te verkoopen.
resuseiteeren, lat. (re-suscitàre; vgl. s u sc i t e e r e n) wederopwekken, weder gaande
of wakker maken; — resuseitátie (spr. tie=tsie),
f. (later lat. resuscitatio) wederopwekking van
den dood, opstanding; vernieuwing, het wederophalen, b. v. van een rechtsgeding.
Retáble, m. fr. retablo, m. sp. altaarblad,
een sieraad, waartegen in eene kerk of kapel
het altaar steunt en dat doorgaans eene
schilderij bevat.
retableeren, of retablisseeren, fr. (rétablir,
van 't mid.lat. re-stabilire; vgl. s t a b i e 1 enz.)
herstellen, wederoprichten, wederinstellen; —
g e r e tab 1 i s s e e r d, adj. (fr. rétabli) hersteld, genezen; - retablissement, n. (spr. —bli-s'mán) herstelling, genezing.
Retail, eng. (spr. ritéél) - kleinhandel, z. v. a.
d e t a i 1 h a n d e l; — retailer, m. kleinhandelaar, detaillist.
retaliëeren, lat. (retaliáre; vgl. talio) wedervergelden, gelijk met gelijk vergelden of beantwoorden; — retaliátie (spr. tie = tsie), f. nw.lat.
wedervergelding.
-

retapeeren, fr. (retaper, van taper; vgl. t a-

p e e r e n) wederopstijven, omstulpen, opzetten, b. v. de randen van een hoed; omkrullen;
doorhalen, hekelen, geducht beethebben.
retardeeren, lat. (retardáre; vgl. t a r d e er e n) de snelheid verminderen of weerhouden,
ophouden, vertragen; talmen, dralen, achter
te laat of te langzaam gaan, naloopen-blijven,
(van uurwerken); — retardaat, n. (retardátunn)
achterstand, nog te betalen belasting of opbrengst, interest; — retardatie (spr. tie=tsie), f.
(lat. retardatio) vertraging, vermindering der
beweging, uitstel, verhindering, belemmering; —
retard, n. (spr. r'tár) aanduiding op het kompas
van horloges om den kant aan te wijzen, naar
welken een daarbij behoorende wijzer verzet
moet worden, als het horloge langzamer moet
gaan; — retardement, n. fr. (spr. r'tard'mái )
vertraging, vertoef, uitstel, verzuim, oponthoud.
retaxeeren, nw.lat. (vgl. t a x e e r e n) op-nieuw of nog eenmaal schatten.

reteneeren, retentie, retentief, relenuto, z. oud..
retineeren.

Retentissement, n. fr. (spr. r'tanties'inói ),
weergalm, weerklank.
Reteporen, pl. lat.gr. (v. 't lat. rete, net,.
en 't gr. poros; vgl. p o r i ë n) soort van netkoralen; — reteporieten, m. pl. z. v. a. e s c h grieten.
Retiariërs, m. pl. lat. (retiarius, pl. rretiarl i,,

van rele, net) netvechters, eene soort vary
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RETRACEEREN.

Retoer enz., z. r e t o u r.
vechters bij de oude Romeinen, die zich van
retorqueeren, lat. (retorquère, vgl. t o reen net bedienden om hunne tegenpartij daarq u e e r e n) terugdraaien;. iemands redenen temede te vangen.
reticeeren, lat. (reticère, van lacëre, zwijgen) gen hem zelven keeren, hem met zijne eigen
verzwijgen, met stilzwijgen voorbijgaan; - gronden weerleggen, met zijne eigen wapens
retie ntie (spr. tie=tsie), f. (lat. reticent2a) ver- bestrijden of slaan; ontvangen beleedigingen enz.
zwijging; Log. z. v. a. a p o s i o p e s i s. teruggeven; - retorquéndo, bij wijze van weReticálum, n. lat. (verklw. van rete, net) Med. dervergelding; - retórsie, f. nw.lat. terugschuinetje; - reticulair of gereticuleerd, adj. nw.lat. ving, terugstooting; teruggave, beantwoording,
(lat. reliculdtus, a, um) netvormig; - reticule, f. vergelding van ontvangen beleedigingen; fr. kleine zak der vrouwen, eerst uit scherts en retorsie-systeem, n. inz. hooge belasting van den
later bij verbastering en uit onkunde r i d i- uitvoer naar een staat, die zelf den uitvoer verc u 1 e (z. ald.) geheeten; - retina, f. netvlies in boden heeft; - jus retorsiónis, z. jus; - retorsióni&
't oog, binnenste vlies van den oogappel; - re- jure, naar het recht der wedervergelding.
Retórt, f. fr. (relorte, van 't lat. relortus, a,.
tinfitis, f. nw.lat.-gr. Med. netvlies-ontsteking;
- retipéden, pi. nw.lat. netvoeters, vogels, met um, reruggearaaia, pil nernaung geuraalu,.
partic. V. relorquëre, fr. recordre) Chem. krom
een netvormig vlies aan de voeten.
kolf, kolffíesch, kolfglas, helm,-halzigvt,
retineeren, lat. (retinère, v. tenére, houden)
of reteneeren, fr. (retenir) terughouden, weder- kromhals.
retoueheeren, fr. (retoucher, spr. r'toesj-; van
houden, onthouden; behouden, bewaren ; voorbehouden; bespreken, huren, b. v. een wagen, toucher, aanraken of aangrijpen) een of ander
eene plaats ; - reténtie (spr. tie = tsie), f. lat. werk weder doorloopen, doorzien, overwerken,
(relentio) terughouding, voorbehouding, voor verbeteren, de laatste hand, de beschavende
ophouden, opstoppen, b. v. van-behoud;t hand of de vijl aan iets leggen; eene schilderij
het water; - retentio alvi, buikverstopping, weder opwerken, opfrisschen; bij een photobelemmerde stoelgang; - r. urine, urinever- graphie de lichte punten en andere gebreken verstopping; - retentie-recht, z. v. a. jus retentions, beteren; eene afgebruikte koperen plaat weder
z. ald. ; - retentief, adj. nw.lat. terughoudend, opwerken; - retouche, f. overwerking, verbesamentrekkend; - reténtum, n. lat. Jur. voor- tering, naziening; ook overgewerkte, verbeterde
behoud, geheim bijvoegsel, een niet uitgedrukt plaats van eene schilderij enz. ; - retoueheur,
artikel in een vonnis, maar dat er niettemin een m. op- of bijwerker, verbeteraar, inz. van
gedeelte van uitmaakt en van kracht is ; be- photographieën; - retoucheerpenseel, n. penseel,
drieglijke voorwaarde bij het sluiten van een waarmede de schilder de laatste hand aan zijn
contract; uitvlucht, voorbehoud, slinger om werk legt; - retoueheerspiegel, m. Phot. standden arm; - retenu, m. of retenue, f. Jur. eerste aard, waarop het negatief gelegd wordt.
Retour, n. fr. (retour. spr. r'loer, vgl. t o u r)
post op de rekening van een advocaat, ten
blijke, dat hij het hem opgedragen geding heeft terugkeer, omkeer, wederkeering, terugkomst,
aangenomen; - relenuto, it. (spr. -noeto) Muz. terugreis, terugvaart, thuisreis; - retour, f.,
Pl. retouren, Kmt. terugvoer van goederenlavastgehouden, teruggehouden.
Retiniet, n. gr. (v. rhetiné = lat. resina, hars) dingen; ook geld- of wisselterugzendingen (t e of retien-asphalt, n. uit plantenhars en aardhars g e n-r e m e s s e n); - retourbiljet, n. -kaart,
bestaand mineraal, dat in bruinkool voorkomt; f. briefje of kaart voor heen- en terugreis ; ook: r e s i n i e t; - retinoide, n. artsenij met retour d'eau, (spr. -dó) verzamelbak voor de
samengestelde, harsige base; - retinol, n. tot water verdichte dampen bij stoommachines;
artsenij met enkelvoudige harsige basis ; - - retour-offensief, tegenaanval, in den vestingoorlog : poging om een door den vijand genomen
retin f 1, n. harsolie.
Retinitis, retipeden, z. ond. r e t i c u 1 u m. hoofdwal te heroveren; - retour-vracht, terugretireeren, of zich retireeren, fr. (se relirer, lading, goederen, die een schip voor zijne tevan tirer, trekken) zich terugtrekken, wijken, rugreis inlaadt en ruilt tegen die, welke het
afdeinzen, aftrekken, terugtreden, heengaan; heeft aangebracht; - retour-rekening, terugzich tot rust begeven, van de wereld, de bezig- rekening; in het wisselrecht de rekening van
heden afzien; - g e r e t i r e e r d, fr. retire, alle kosten, die het teruggaan van een geproteruggetrokken, afgezonderd, ingetogen, een testeerden wissel veroorzaakt heeft; - retour
retour-wagens enz., terugkeerende-schepn,
zich zelven levende ; - retíráde, f.-zam,op
in het fr. eig. toevluchtsoord, wijkplaats (in schepen, wagens enz. ; - retour-vloot, naam, die
bolwerken), terugtocht, aftocht, vlucht; toe- men vroeger gaf aan de vloot der Compagnie,
vlucht, toevluchtsoord, rustplaats (fr. retraite, die uit de koloniën naar 't moederland terugz. ald.), inz. geheim gemak; bestekamer, se- keerde ;- retour-wissel, z. v. a. r i c a m b i o;
kreet, Fort. verschansing op een bastion enz., - de retour, terug, naar huis, te huis gekeerd; om den grond voet voor voet te betwisten, als retourneeren (fr. retourner, vgl. t o u r in e e r e n),
de vijand het werk heeft beklommen; - retirátie, terugkeeren, omkeeren, terug- of wederkomen,
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. en fr. hij boekdrukkers: weder terugreizen; terugzenden.
weerdruk, bedrukking van de tweede of keerretraceeren, fr. (retracer, v. tracer, teekenen,
zijde van een vel.
ontwerpen) weder of opnieuw teekenen, weder
Retiro, z. b u e n
in aandenken of in herinnering brengen.
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Retract, retractie, retracteeren enz., z. ond.
retraheeren.
retradeeren, lat. (retradére; vgl. t r a d e er e n) teruggeven, weder overleveren; - retraditie _ (spr. tie = tsie), f. nw.lat. teruggave,
wederoverhandiging.
retraheeren, of retracteeren, lat. (retrahére,
retractáre, van trahére, trekken) terugtrekken;
zijn woord enz. terugnemen, herroepen, terug of intrekken; ook eenen herwissel trekken; retráct, n. (later lat. retráctus) het terugtrekken,
aan zich trekken; Jur. het intreden in de rechten
an een voorkooper; naderkoop, voorkoop; iw retráctus, of retractie-recht, nader- of voorkoopsrecht; - retráetie -(spr. tie=sie), f. lat.
(retractio) terugtrekking; Med. samentrekking,
optrekking, verkorting van spieren en zenuwen;
- retractàtie (spr. tie = tsie), f. (lat. retractatio)
terugneming van zijn woord enz., herroeping; retractatio juraménti, bestrijding van een eed,
omdat hij vaisch was; - retractor, m. terug
ook werktuig bij het ampu--trekndspi;
teeren tot het terugtrekken der spieren, terug
retraite, f. fr. (spr. r'trèt) terugtocht,-trek;
aftocht (r e t i r a d e); het vaarwelzeggen,
verlaten der beroepsbezigheden, afzondering
van de wereld (b. v. van de R.K. geestelijken);
afgescheidenheid, eenzaamheid, rust, het stille
leven; eenzame wijk- of rustplaats, toevluchtsoord, toevlucht; - de retraite blazen of
S 1 a a n, het sein tot den terugtocht, aftocht
blazen of trpmmelen, de taptoe slaan; - en
refraite (spr. ah r'trèt'), afgezonderd, eenzaam,
van het gewoel verwijderd; - retraite-pensioen,
n. jaarwedde voor oude, tot den dienst onbekwaam geworden krijgslieden.
retrancheeren, fr. (retrancher, spr. r'transj-;
vgl. t r a n c h e e r e n) afsnijden, afzonderen;
besnoeien, verminderen, beperken; verschansen; - retranchement, n. (spr. r'trasàsj'máii)
-verschansing, leger- of veldschans.
Retrátta, beter r i t r a t t a, z. ald.
Retreat, m. eng. (spr. ritriet)'z.v.a. r e t r a i t e.
retribueeren, lat. (re-tr buére; vgl. t r i b ue e r e n) wedergeven, vergoeden, vergelden;
- retributie (spr. tie = tsie), f. (later lat. retributio)
teruggave, vergelding, wedervergoeding.
Retriment, n. lat. (retriméntum, van re- en
kerére, wrijven) afval, verlies op brosse, wrijfbare dingen.
retro, lat. terug, rugwaarts ; - ut retro, eig.
als rugwaarts, d. i. als ommestaand of als op
de vorige bladzijde; - retroageeren (lat. retroagère, van agére, handelen, voeren, werken enz.),
terugdrijven, terugwerken, achterwaarts doen
gaan; - retroacte, f. archiefstuk van vroeger tijd,
dat betrekking heeft op een thans te behandelen
zaak; - retroáetie (spr. tie = sie), f. nw.lat. terug
retroactief, adj. terugwerkend; --werking;
retroactiviteit, f. terugwerkende kracht, terug
vermogen; - retrocedeeren, lat. (retro--werknd
eedére, vgl. e e d e e r e n) terugwijken; iets
weder afstaan ; - retrocéssie, f. nw.lat. weder
(vgl. k o o r)-afstnd;reochóu,m.ilat
achter het koor gelegen kapel in de klooster-
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kerken der Benedictijnen; - retrodateeren,
nw.lat. (vgl. d a t e e r e n, ond. datum) terug
terugzetten, eene-dagtekn,o ig
vroegere dagteekening schrijven; - retrodateering, f. terugdagteekening, vervroeging van de
dagteekening; - retrofeudum, n. mid.lat. (vgl.
f e u d u m) achterleen; - retrofléxie, f= nw.lat.
terugbuiging; achteroverbuiging van de baarmoeder; - retrográdus, of retrogradief, adj.
nw.lat. rugwaartsgaand, achterwaartsbewegend,
terugloopend; - retrograde, f. kreeftdicht, dat
van voren naar achteren, maar ook andersom
kan gelezen worden; - retrogradeeren, lat. (retrográdi) rugwaarts, achterwaarts of teruggaan,
den kreeftengang gaan; - retrogradàtle (spr.
tie = tsie), f. (later lat. retrogradatio) teruggang,
terugloop, schijnbaar achterwaartsche beweging van een planeet; - retrográdo, it. Muz.
rugwaartsgaande, allengs langzamer; - retrorsus, lat. rugwaarts, terug; - retrospéctie (spr.
tie=sie), f. nw.lat. (van retrospicére, terugzien)
het terugzien, terugblik, herinnering; - retrospectief, adj. nw. lat. (retrospectives) terugziend,
terugblikkend; - retrovaceinatie (spr. tie=tsie),
f. wedervernieuwing der pokstof door terugenten op kinderen (verschillend van r e v a cc i n a t i e); - retrovendeeren, nw.lat. (van
vie, verkoopes) wederverkoopen, terug
tie=tsie), f.-verkopn;tdi(sr.
wederverkoop ; - retroverteeren, lat. (retrovertére) terugbuigen; weder overzetten; - retrovérsie, f. lat. terugvertaling; Med. terugbuiging, rugwaartswending; - retroversio
ombuiging der baarmoeder naar achteren.
retrousseeren, (spr. r'troes-) fr. (retrousser)
terugslaan, opslaan, omslaan, opschorten (mouwen, kleedaren enz.).
Retrozijn, m. (verbasterd uit fr. rhé en)
rederijker, z. ald.
retundeeren, lat. (retundére, van tie,
stootgin) terugstooten, terugdrijven; - retusus,
a, um, lat. Bot. ingedrukt, afgestompt.
Retz., bij natuurwerenschappelijke benamingen afk. voor A. J. Retzius (gest. 1821).
Reuchiinische uitspraak, van het grieksch.
de door en in navolging van Reuchlin in het
begin der 16de eeuw aangenomen, met het
nieuw-grieksch overeenkomende uitspraak daar
van, z. v. a. i t a cc i s m e, z. aid.
reunieeren, reuni.sseeren, nw.lat. (v. unire, ver
eenigen; fr. réunir) weder vereenigen, verzoenen;
- zich reiin-, zich verzamelen, vergaderen, bijeenkomen; - reünie, f. wedervereeniging, hereeniging; verzoening; ook vereeniging, als
naam van gezellige bijeenkomsten; samenkomst
van oud-studenten; Med. samenhechting eener
wonde; - reünie-kamers, f. pl. door Lodewijk
XIV ingestelde colleges van rechtsgeleerden,
om te onderzoeken, welke stukken grondgebied eenmaal behoord hadden bij de streken,
welke aan Frankrijk bij verschillende vredes
waren afgestaan, en door welke hij o. a. op
Straatsburg en den Elzas aanspraak maakte
en deze door verraad ook werkelijk verkreeg.
reus m. lat. Jur. de beklaagde, voor het ge-

u,
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recht gedaagde, verweerder, schuldige; - reus
est absolvéndus actóre non probánte, wanneer de
aanklager niets bewijst, behoeft de gedaagde
geen tegenbewijs te leveren; - reo negánte actóri
vntuinbit probatio, wat de beklaagde loochent,
moet de aanklager bewijzen.
reüsseeren, fr. (r é u s s i r, van 't oudfr.
oasis, cissir, -it. uscire, escire, uitgaan, uit-,
voorkomen, van 't lat. exire) goed uitvallen,
goed van de hand gaan, gelukken, slagen, een
goeden of gelukkigen voortgang hebben, goed
groeien, tieren, bloeien, voortkomen; ergens gelukkig in zijn; zijn doel bereiken, eene zaak tot
stand brengen; - g e r e ii s s e e r d, adj. gelukt, geslaagd; - reüssite, f. gelukkige afloop,
goede uitslag, gewenschte uitkomst, verlangde
voortgang, het welgelukken.
revaccineeren, nw.lat. (vgl. v a c c i n e er e n) bij herhaling de koepokken inënten; revaceinátie (spr. t=ts), f. herhaalde koepokinëntíng (verschillend van r e t r o v a c c inatie).
revaleeren, nw.lat. (van 't lat. valére, gezond
zijn, zich wel bevinden, vermogen, gelden;
it. rivalere) Knit. wegens een uitschot of eene
betaling zich op iemand verhalen, zich weder
doen betalen, zich schadeloos houden; - reva2éntca arabica, f. zoogenaamd arabisch gezondheidsmiddel, uit meel van peulvruchten
bestaande, als geheimmiddel ter versterking
aanbevolen.
revalideeren, nw.lat. (vgl. v a l i d e, v a1 i d e e r e n) weder geldig maken, opnieuw
voor geldig verklaren.
Revanche, f. fr. (spr. r'wá#isj'; van het lat.
re-vindicatie, het naast van 't lat. vindicta, als
ware 't re- vindieta; werkwoord revancher, oudfr.
revenger, van verger, wreken, v. 't lat. vindicare;
vgl. v i n d i c e e r e n) genoegdoening, wraak,
wedervergelding, verhaal; inz. een tweede spel,
waartoe men zijn tegenpartij uitnoodigt of
uitdaagt, om het geleden verlies te herstellen; iemand revanche geven, hem door
een tweede spel gelegenheid geven zijn verlies
te herstellen; - revaneheeren (fr. revancher), ver
wreken, betaald zetten, t'huis zoeken;-geldn,
- zich rev-, zich wreken, zich genoegdoening
verschaffen.
Revèche (spr. ch = s j), f. fr. (van revêche, stug,
onhandelbaar, ruw, oudfr. revois, v. 't lat.
reversus, omgekeerd, it. rivescio, revescio, keer
verkeerde zijde, fr. revers, z. aid.), grove,-zijde,
lichte flanelachtige wollen stof tot voering,
voeringsatijn.
Reveille, f. fr. (spr. r'wélj' ; van réveiller, opwekken, doen ontwaken, v. re- en éveiller, wek
lat. evigiláre) Mil. wektrommel,-ken,v.'t
morgenroffel, signaal voor het ontwaken, als
teeken om op te staan; - reveilleuse, f. (spr.
r'weljéí z') soort van s o f a; - reveillon, m.
(spr. r'weljóii) vóoravondeten of -boterham; ook
nachtelijke maaltijd na een bal enz. ; bij schilders : een krachtige penseelstreek, waarmede
men zekere voorwerpen meer licht en kracht
geeft; - réveil du peuple, m. fr. het ontwaken
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van het volk, naam eener fransche, door Gavaux
gecomponeerde volkshymne, die na den val
van Robespierre in de plaats der M a r s e i i
i s e (z. a.) kwam; - réveil (van ongeveer-1a
1820) de herleving, opwekking van het godsdienstig leven in de protest. Kerk (Da Costa,
Groen v. Prinsterer enz.). Bilderdijk had deze
beweging voorbereid; zij gaf aanleiding tot de
afscheiding der Christ. Gereformeerden van de
Ned. Herv. Kerk.
reveleeren, lat. (reveldre, v. velare, omhullen)
onthullen, ontdekken, ontblooten, ontsluieren,
openbaren, verkondigen, verraden ; - revelatie
(spr. 1=4s), f . onthulling, ontdekking, ontsluiering, openbaring; - revelantisme, n. nw.lat.
openbaringsphilosophie; - revelantist, m. openbaringsphilosoof.
Revénge, z. revanche.
reveniëeren, lat. (revenire, v. venire, komen;
fr. revenir) terugkomen; weder tot zich komen;
zich herstellen; - revenánt, m. fr. (spr. rew'náá)
wederkomeling, een afgescheiden, terugkeerende
geest, spook, geest; - revenant-bon, m. fr.
toevallige winst, bijverdienste, buitenkansje,
benefietje; saldo, bedrag der kas; - revenu, n.
of revenue, inkomen, voordeel; - pl. revenuen,
inkomsten (r e n t e n).
re vera, z. ond. res.
reverbereeren, lat. (reverberàre, vgl. v e rb e r e e r e n) terugslaan, lichtstralen terugwerpen, doen terugkaatser., ook terugstralen,
weerkaatsen; - reverbereer- lantaren, f. spiegellantaren, groote straatlantaren, welker licht van
een blinkend metaalblik terugkaatst; - reverbereer -vuur, m. strijkvuur, vuur zonder uitweg
van boven, waardoor de vlam zich ombuigt of
heenrolt over de voorwerpen, die aan hare inwerking zijn blootgesteld; - reverbereer-oven,
m. strijkoven, smeltoven, waarin de vlam g er e v e r b e r e e r d wordt; - reverberátie (spr.
t=ts), f. nw.lat. terugstraling, weerschijn, terug
fr. (spr. rewerbèr') licht--katsing;revbè,f.
weerkaatser, lichtscherm, stuk gepolijst blik,
dat de opvallende licht- en warmtestralen versterkt naar éene zijde terugwerpt.
reveréndus, a, um, lat. (van reveréri, vereeren)
eerwaardig, vereerenswaardig, inz. als titel voor
geestelijken; - reveréndus dominus, afgek. R. D.,
eerwaardige of hoogwaardige heer; - reverend©
domino, afgek. R°. D°., aan den eerwaardigen
heer; - reverendissimus, hoogwaardigste; reverendum ministerizum, de eerwaardige geestelijkheid (z. ministerium); - reverend sir,
eng. eerwaarde heer (titel van geestelijken); reverénde, f. nw.lat. priesterrok, koorrok, lang
zwart overkleed van de evangelische geestelijken; - reverént, adj. lat. revérens, eerwaardig,
vol eerbied; - reve7enier, adv. eerbiedig, met eerbied; - reverentie (spr. t=ts), f. (lat. reverenüa)
ontzag, eerbied, eerbetuiging, eerbiedigheid;
buiging, nijging (fr. revérence).
Rêverie, f. fr. (van rêver, droomen) droomerij,
sufferij, inbeelding, gril, hersenschim, mijmering, diepe gedachte ; ook muziekstuk van droomerige stemming; - rêveur, m. droomer, dutter,
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suffer, mijmeraar, gek; als adj. droomend, mij- dig en critisch tijdschrift (b.v. The Monthly
merend, in gedachten verdiept, verstrooid.
Review, The Quarterly Review); – reviewer, m.
Revers, m. nw.lat. (van 't lat. revertére, om- (spr. riwjoeér) schrijver in een dergelijk weekkeeren; fr. revers) keer- of rugzijde van eene en maandblad of uitgever er van.
munt of medaille, op welke het wapen, zinnerevindiceeren, nw.lat. (vgl. v i n d i c e ebeeld of opschrift is gestempeld (tegengest. van r e n) op iets weder aanspraak maken, iets, dat
a v e r s, de averechtsche of verkeerde zijde); verloren of ontnomen is, weder toeëigenen, teomwending der fortuin, tegenspoed, ongeval, rugvorderen, hereischen; - revindieátie (spr. /=
ongeluk; omslag of opslag van een jas of vest; is), f. terugvordering of wederbekoming van een
Jur. tegenbewijs, tegenverzekering, schriftelijke eigendom.
tegenbelofte ; Mil. de van de muur afgekeerde
Revirement, n. fr. (spr. r'wi-r'mán; v. re-Tire-r,
helling va de grachten eener vesting, rever- van virer = lat. gyrare, in een kring draaien,
saliën, f. pl. of littérae reversáles, verzekerings- draaien, omdraaien) Mar. het wenden, overstag
schrijven, waarborgbrieven, in welke een vorst werpen van een schip; Kmt. afrekening tusschen
zich verbindt, de rechten zijner onderdanen niet verscheiden schuldenaars en schuldeischers door
aan te tasten; - reverse, f. op laken gelijkende overdracht en vereffening; in de fr. administrawollen stof; - reverseeren, zich door een tegen- tie: gebruik van de overschotten op een post der
bewijs verbinden, eene schriftelijke tegenver- begrooting tot andere uitgaven, die niet bij de
zekering geven; - revérsie, f. lat. (reversio) terug- begrooting voorzien of althans niet toegestaan
keer; het terugvallen van een goed aan zijn zijn.
heer; vandaar r e v e r s i e-r e c h t, recht van
Revivals, pl. eng. (spr. riváiwels, v. revive, weterugvalling of wederkeering; - reversibel, adj. der opleven of levend maken) eig. wederlevendnw.lat. terugkeerend, dat terugvalt of terug- makingen, opwekkingen, in Noord-Amerika de
keert, b.v. zulk een leen; - reversibiliteit, f. hoe- religieuse verschijnselen in eene kerk, waar in
danigheid van weder te vervallen aan den eige- korten tijd de vroomheid opnieuw herleeft en
naar, die er over beschikt heeft, wederkeer - vroegere ongeloovige Christenen zich plotseling
baarheid.
bekeeren; - vandaar revivalisten, pl. zielopwekRevérsi, reversino of revérsi-spel (fr. reversis), kers; - revivalisme, n. zielopwekking.
kaartspel tusschen vier personen, waarbij derevivifieeeren, later lat. (v. vivi f icáre, levend
gene, die de minste slagen haalt, de partij wint, maken, weder bezielen) weder levend maken of
en hartenboer de voornaamste kaart is.
in 't leven terugroepen; -revivifieàtie(spr. t=s),
reverteeren, lat. (revert re) omwenden; we- f. nw.lat. (vgl. v i v i f i c a t i e, ond. v i v u s)
derkeeren, terugkomen.
wederbezieling, wederlevendmaking; Chem. herrevesteeren, lat. (revestire, van vestire, Mee- stelling van het kwik in zijn natuurlijken staat;
den) weder kleeden, opnieuw bekleeden, weder r e v i f i c a t i e van 't beenzwart, weder
in een vorig ambt plaatsen; - revestiarlum, n. werkzaam maken der bij de suikerziederij tot
nw.lat. of revestiaire, fr. (spr. -lier') kamer, waar ontkleuring gebruikte beenderkool; - revivide priester zijn plechtgewaad aandoet; - reve- sceeren, lat. (reviviscére) weder levend worden
toeren, fr. (revétir) bekleeden, voeren, beschieten; of maken; inz. verkalkte ertsen weder tothunnen
- revétement, n. (spr. -man) Fort. bemanteling, vorigen, natuurlijken toestand terugbrengen; bekleedingsmuur.
reviviseéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. het wederleRéveur, z. ond. r b v e r i e.
vend worden, herleven, b.v. der raderdiertjes
revideeren, lat. (revidère, van vidère, zien) enz.
iets weder doorzien, nazien, herzien, nogmaals
revoceeren, revoqueeren, lat. (revocdre, v.
onderzoeken om te verbeteren; - revídént, m. vocare, roepen) terugroepen; herroepen, zijn
nw.lat. wie zich van het rechtsmiddel der r e- woord terugnemen; - revoeabel, adj. (lat. remV i s i e bedient; ook z. v. a. revisor, m. nw.lat. cabilis, e) wederroepelijk, herroepbaar, wat te-.
onderzoeker, doorzoeker, narekenaar, naziener, ruggenomen kan worden; - revoeabiliteit, f.
b.v. van rekeningen; ook inordebrengen der nw.lat. herroepelijkheid; - revoeátie (spr.1= is),
drukproeven; - revisie, f. (later lat. revisio, het f. lat. (revocatio) terugroeping, herroeping, terugwederzien) herhaalde doorzage, herziening, her- neming, intrekking, terugname; - revoeatorlum,
monstering; Jur. rechtsmiddel tot hernieuwde n., pl. revocatorïa, herroepings- of terugroepingsbehandeling van een verloren proces; het her- brief.
zien en veranderen van wetten, verdragen en
revoir, fr. (spr. r'woár; v. voir = lat. vidère,
grondwetten; Typ. tweede proefblad, verbe- zien) wederzien; - à of au revoir (spr.^ o-), tot
terde proef, om nogmaals nagezien en verbeterd wederziens.
te worden; - revisionisme, n. herzieningsstelsel;
Revolte, f. fr. (spr. rewd lt' ; van 't lat. revelrichting in het socialisme, die met tijdelijke vére, terugwentelen, omwentelen) opstand, opprijsgeving van enkele eischen, de bruikbare roer; - revolteeren (fr. révolter), doen opstaan, in
voordeelen tracht te krijgen; - revisionist, m. opstand brengen, het gemoed tegen iets doen
voorstander van het r e v i s i o n i s m e.
opkomen; ook oproerig worden, opstaan, in opRevier, n. (eigenl. rivier) district, gebied stand geraken; - revoltánt, adj. hoogst hinderof landstreek.
lijk, ergerlijk, tegen de borst stuitend.
Review, f. eng. (spr. riwjae; v. fr. revue, z.
revolveeren, lat. (revolvére) terugrollen, terugald.) monstering, overzicht; inz. een letterkun- wentelen, van zich afwentelen, b.v. beschuldi,
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gingen; — revolver, f. eng. (spr. ri—; v. revolve,
omdraaien) draaipistool, pistool met verscheiden, tot éen cylinder verbonden loopen, die bij
ieder schot omdraaien of met een loop en een
draaibare laadschijf voor verscheiden schoten;
— revolutie (spr. 1=ts), f. lat. omwenteling, omverwerping, omkeering, omdraaiing, oorwending; Astron. beweging van een kleiner lichaam
om een grooter; geheele verandering of omvorming, b.v. van het dierlijk organisme, van de
aarde door groote watervloeden, aardbevingen
enz.;inz. politieke revolutie, staatsomwenteling, staatsvervorming, verandering
van de gansche staatsinrichting langs den gewelddadigen weg; — revolutie-bouw, m. het
bouwen van minder hechte huizen; — revolutie
pl. oorlogen van 1792-1815 tegen-orlgen,
Frankrijk gevoerd; — revolutie-tribunaal, n.
(tribunal révolutionnaire) een bloeddorstig gerechtshof in de eerste fransche staatsomwenteling (den 11 Maart 1793), eerst onder den naam
van eene buitengewone crimineele rechtbank
ontstaan, dat de vervolging en bestraffing van
alle tegenstanders der revolutie en aanhangers
van het koninklijke huis ten doel had; — revolutlonair, adj . (fr. revolutionnaire) omwentelingsgezind, oproerig; ook wel z. v. a. eigendunkelijk, met verandering van de bestaande orde;
als subst. m. staatsomwentelaar, omwentelingsgezinde, vriend, voorstander, bevorderaar der
staatsomwenteling, opstandeling; — revolutioneeren (fr. révolutionner), omwentelen, omvormen, veranderen; eene staatsomwenteling
verwekken of bewerken; ook grondstellingen
verspreiden, die tot zulk eene omwenteling den
weg banen; — revolutus, a, um, lat. Bot. teruggerold, omgeslagen.
revoqueeren, zie r e v o c e e r e n.
Revue, f. fr. (spr. r'wu'; v. revoir, wederzien,
doorzien) monstering, heer- of legerschouw,
wapenschouw; overzicht, titel van verschillende
tijdschriften (eng. r e v i e w z. aid.), b.v. d e
Hollandsche Revue; — de revue
doen passeeren, overzien, bezichtigen,
de verschillende deelen nauwkeurig beschouwen
of onderzoeken.
Revulsie, f. lat. (revulsio, van revellére, weg-,
afrukken) afrukking, losscheuring; Jur. beschouwing van eene andere zijde, verschillend doorzicht; ' Med. hevige beweging der lichaamssap
-pen;okaflidgvrneochti
lichaam; — revulsief, adj. verdeelend, afleidend.
Rewásis, pl. turk. ketters.
rex, m. lat. (gehit. regis, pl. reges) koning; —
rex apostolicus, de apostolische koning (van
Hongarije); — r. cathollcus, de katholieke koning
(van Spanje); — r. christianissimus, de aller
koning (van Frankrijk); —r. convivii-christeljk
of r. mensae, gasten- of tafelkoning; — r. f idelissimus, de allergeloovigste koning (van Portugal).
Rey, m. sp. koning.
Rezal, m. (fr. resat, .mid.lat. resale, resa4llum,
rasallum, oud-fr. rasal, rezeau, v. 't lat. rasus,
glad gestreken; vgl. r a s i è r e, r a s o) oude
fr. graanmaat.

RHAGADES.

Rez de ehaussée, m. fr. (spr. ré d'sjossé; v.
rez, oud-fr. rain, res, ras, 't waterpasvlak; als
voorzetsel: dicht aan, met den aardbodem gelijk,
gelijkvloers; v. 't lat. rasus, a, um, partic. van
radére, schaven, strijken, aanraken, langs gaan,
en chaussée, z. ald.) benedenste verdieping, woning gelijkvloers, benedenwoning.
Rhabarber, beter rabarber, f. (gr. the of rhéon,
n. nw. lat. rheum, rha of rheum ponticum; genoemd naar den stroom R h a, d. i. Wolga, en
het gr. bárbaron, vreemd, uitlandsch, uit
plantengeslacht, waarvan de wortel-hemsc)
veel in de geneeskunde gebruikt wordt; de beste
in Z. 0. Tibet, ook in China (Rheum emodi); —
rhabarbarine, f. ook rhelne- of chrysophaanzuur,
n. eigenaardige stof in de rabarber, rabarberstof, rabarberzuur.
Rhabdïon, n. gr. (verklw. van rhábdos, f. roede
staf) stift tot inbranding van het was bij
e n k a u s t i s c h e (z. ald.) schilderijen; staafjesrekenkunst: ook rhabdologie, f. kunst om met
staafjes, zooals b.v. die van den schotschen baronNeper (neperiaansche staafjes)
te rekenen; — rhabdoïdlsch, adj. staafvormig; —
rhabdomachie, f. het schermen met stokken of
rapieren in schermscholen; — rhabdomantie (spr.
l=ts), f. waarzeggerij uit staafjes, ontdekking
door middel van staafjes (met (le w i e h e 1r o e d e) van onder de aarde verborgen dingen,
inz. van ertsen en van water; — rhabdománt,
m. stafwaarzegger, iemand, in het gebruik der
wichelroede ervaren; — rhabdomyoom, n. gezwel (aan de nieren), waarin zich gestreepte
spiervezels bevinden.
Rhachiágra, n. gr. (v. rháchis, f. ruggegraat)
Med. jichtige ruggepijn; — rhachialgie, f. ruggegraatspijn; — rhachialgitis, f. ontsteking van het
ruggemerg; — rhachiokyphbsis, f. kromming van
de ruggegraat naar achteren; — rhaehiolordósis,
f. kromming van de ruggegraat naar voren; —
rhaehiomyelïtis, f. ruggemergsontsteking; —
rhachiomyelophthlsis, rugtering; — rhachioparal Psis, f. ruggemergs-verlamming; — rhaehiophtma, n. ruggegraatsgezwel; — rhachioplegie,
f. verlamming der ruggemergzenuwen; — rhachiorrheuma, n. lendewee, lendepijn, spit; —
rhaehiotoom, m. anatomisch werktuig tot opening van de ruggegraatsholte; — rhachitis, naam
door dr. Glisson in 1650 (doelende op gr. rhachis = wervelkolom) verlatiniseerd uit het eng.
rickets : kromming van de ruggegraat enz. ; engel
ziekte, verbasterd uit „enkelziekte" (omdat-sche
bij deze kinderziekte het beenderenstelsel, voornam. gewrichten worden aangetast) ook eene
ziekte der tarwe ; — rhachitiseh, adj . met engel
ziekte behept.
-sche
Rhadamánthus, m. (gr. Rhadámanth ys, Myth.
zoon van Zeus en Europa, broeder van
Minos, wegens zijne rechtvaardigheid tot
crehter in de onderwereld benoemd, z. ond.
Pluto.
Rhwtiziet, m. variatie van c y a n i e t, zoo
geheeten naar hetvaderland,het oude R h ae t i ë
(Grauwbunderland).
Rhagádes, pl. gr. (sing. rhagás, f.) Med. huid-
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kloven, spleten, ook wel venerische kloven aan
de geslachtsdoelen en in de nabijheid van den
aars; - rhagadlum, n. kleine huidkloof.
rhagódes of rhagoldisch, adj. gr. (van rhax,
genit. rhágos, bezie) bes- of druifvormig; - rhagódes, f. Med. druivevlies van het oog (lat. uvëa).
Rhakóma, n. gr. (v. rhakoen, verscheuren)
Med. opengereten, gescheurde, gekloofde plaats;
- rhakósis, f. het openrijten, het slap en rimpelig
worden der huid; slapheid van den balzak.
Rhamadan, z. ramadan.
Rhamnus, f. gr. (rhámnos) kruisdoorn, plantengeslacht met ten deele altijd groene bladeren,
ten deele dorens; - rhamnine, f. in den kruisdoorn bevatte verfstof; - rhamnéen, f. pl. (nw.
lat. rhamnëae) kruisdoornsoorten; -- rhamnoxanthine, f. gele kleurstof van den gladden kruisdoorn.
Rhamphástus, m. gr. (van rhámphos, n. krom
snavel) soort van vogels met onevenredig-me
grooten snavel, b.v. de pepervreter; - rhamphostbma, n. snavelmuil, snavelkrokodil, eene
krokodijsoort in den Ganges, z. v. a. g a v i a 1.
Rhantèren, pl. gr. (rhantéres, van den sing.
rhantér, V. rhainein, besproeien, besprengen) eig.
besproeiers, bevochtigers; inwendige oogholten.
Rhaphanie, f. gr. (v. rhaphanis of rháphanos,
raap, kool, omdat men deze ziekte van de verontreiniging van het koren door het zaad eener
soort van raphanus afleidde) Med. kriewelziekte,
droge versterving, russische k a t a r r h u s; rhaphahèdon, n. gladde dwarsbreuk van een
been (gelijk die, wanneer men eene raap doorbreekt).
Rhaphe, f. gr. (raphe, v. rháptein, naaien)
Anat. naad, b.v. naad der bekkeneelbeenderen,
plooivormige naad van den balzak, naad bij
wonden; - rhaphosymphtsis, f. vergroeiing der
bekkeneelnaden; - rhapsóden, m. pl. (gr. rhàpsódos, pl. -^í, v. rháptein en odé, gezang) eig.
samennaaiers of samenvoegers van gezangen,
rondtrekkende volkszangers bij de oude Grieken,
die inz. de afzonderlijke gezangen van Homerus
tot grootere geheelen verbonden en openlijk
voordroegen; - rhapsodie, f. (gr. rhapsodia) door
eenen r a p s o d o s voorgedicht, inz. de afzonderlijke deelen der gedichten van Homerus;
vandaar in 't algemeen een uitgenomen stuk,
f r a g m e n t van een grooter gedicht; vooral
in de muziek: een uit verschillende stukken bijeengebracht geheel, verzamelwerk, mengelmoes,
rommelzoo; - rhapsódisch, adj. onsamenhangend, stukswijze; uit verschillende deelen bijeengebracht, samengeflanst, samengelapt; - rhapsodïst, m. verzamelaar, bijeenbrenger, samen
prulschrijver; - rhapsodomantie (spr.-flanser,
f = ts), f. waarzeggerij uit een vers, dat zich bij
het openslaan het eerst aan het oog voordoet.
Rhapóntik, m. rhapontikwortel, m. z. v. a.
rhabarber, z. ald.
Rhathymie, t. gr. (van rhdos, rhádios, licht, en
thmos, gemoed; vgl. t h y m u s) zorgeloosbeid, _ lichtzinnigheid.
Rhazwaan, f. arab. goede wil, naam van den
Paradijsengel.
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Rhea, f. gr. (= era, aarde) Myth. eene der
T i t a n i d e n (z. ald.), de gade van Kronos
of Saturnus en moeder van Zeus(vgl. C y b e 1 e);
- Rhea Sylvia, f. rom. Myth. dochter van koning
Numitor van Alba, die bij M a r s (z. aid.) do
tweelingen R o m u l u s en R e m u s, stichters van Rome, baarde.
Rhègma, n. of rhegmos, m. gr. (van rhégnynat,
breken) Med. berst, spleet, scheur, kloof;
kwetsuur, uitstorting van bloed onder de huid;
trekking, kramp; - rhéxis, f. het scheuren, openbreken, b.v. van zweren, aderen enz.
Rhclne-zuur, z. v. a. r h a b a r b a r i n e, z.

ald.
Rhembásme, n. gr. (rhembasmós, van rhém bein, rhembádzein, ronddraaien, ronddrijven) het
rondzwerven; Med. z. v. a. n y k t o b a t e s i s.
Rheométer, m. gr. (van rhéos, vloed, en metron,
maat) stroommeter; - rheobathometer, m. meter
van de richting en sterkte van onderzeesche stroomen; - rheophoor, m. gr. vloeddrager, geleiddraad
bij den galvanischen toestel; - rheoskoop, m.
stroomaanwijzer, toestel om de aanwezigheid,
van elektrische stroomen aan te wijzen (kik
daaruit geprepareerde zenuw); -^-vorschdijmet
rheostaat of agometer, m. door Wheatstone uitgevonden werktuig, waardoor men den geleiddraad, zonder afbreken van den galvanischen
stroom, verlengen of verkorten en daardoor zonder opening van de keten den leidingsweerstand
in den sluitingsboog vermeerderen of verminderen kan; weerstandsbank, om weerstanden in
te schakelen; - rheocord, n. een dergelijk instrument; - rheotaán, n. alliage, dat een constanten
weerstand behoudt bij verschillende temperatuur; - rheotoom, m. door Jacobi uitgevonden
werktuig, waardoor een galvanische keten snel
achter elkander gesloten en afgebroken wordt;
- rheotroóp, m. stroomkeerder, c o m m u t at o r.
Rhètor, m. gr. (rhëtor, v. rhéó, eró, ik spreek)
redenaar; leeraar der welsprekendheid, rede
(gr. rhe--kunstear;hoi,kf.
torikë) redekunst, leer der welsprekendheid; rhetoriker, z. r e d e r ij k e r; - rhethoricátie,
f. nw.lat. misbruik van de aanwending der
rhetorische figuren; - rhetórisch, adj. gr. (rhetorikós, e, ón) redekunstig, overeenkomstig met de,
redekunde; op redenaarswijze; met woorden
pralend; - rhetorisme, n. redekunstige wijze van
uitdrukking of voordracht; in verachtelijken
zin: woordenpronk, gemaakte welsprekendheid;
ijdele, pralende, maar vaak zinledige woorden;
- Rhetoriànen, m. pl. secte van oostersche
Christenen, zoo geheeten naar R h e t o r i u s;
- rhètra, f. orakelspreuk, inz. toegepast op de
wetten van Lykurgus in Sparta, omdat deze voor
uitspraken van het delphiseh orakel
(z. ald.) golden; wetsvoorslag, wet; besluit der,
volksvergadering te Sparta.
Rheum, n. z. v. a. r h a b a r b e r, z. aid.;
- rheumine, f. z. v. a. r h a b a r l a r i n e, . a.

ald.
Rheuma, voorheen ook rhevma, n. gr. (v.
rhein, vloeien) eig. het vloeiende, vloed, stroom;

RHEUMA.

- 1071 --

Med. in het lichaam omloopende ziektestof, ook
z. V. a. rheuniatísme, n. en rheumatiek, f. vloei
vochtvloeiing, zinking, ledenpijn, eigen -ing,
aandoening van het celweefsel; pl.-ardige
rheumatíemen, vloeiingen, zinkingen, door koude
ontstane pijnlijke kwalen, die hun zetel vooral
in de gewrichten, pezen, peesscheden, banden,
spieren en spierachtige deden hebben; - rheunnátiseh, adj. door eene vloeiing ontstaan, met
vloeiingen, zinkingen gekweld; - rheumatop jura,
f. rheumatische koorts, zinkingskoorts; - rheumasan, n. een salicylpreparaat voor uitwendig
gebruik tegen catarrhale aandoeningen.
Rhëxls, z. ond. r h e g m a.
Rhigométer, m. gr. koudemeter, een door
U. During uitgevonden toestel ter bepaling der
laagste temperaturen.
Rhiknósis, f. gr. (v. rhiknós, è, ón, stijf, dor,
rimpelig) het rimpelig worden, gerimpeldheid,
gefronstheid.
Rhinalgie, f. gr. (van rhis, pl. rhines, neus)
Med. neuspijn; - rhinanehóne, f. neusvernauwing; - rhinánthus, m. Bot. hanekam; - rhinenehysie, f. het inspuiten in den neus; - rhinenchVtes, m. neusspuitje; - rhinoblennornccea, f.
neusslijmvloed; - rhinocéros, m. (gr. rhinókeros,
V. kenas, hoorn) neushoorn; - rhinokarcinóma,
n. neuskanker; - rhinoknësmus, n. het neusjeuken, kitteling of jeukte in den neus; - rhinologie, f. Med. kennis der ziekten in de neus
bladneus, eene soort van-holte;rinöpus,m.
vleermuizen; - rhinophiden, pl. neusslangen,
slangen met snuitvormigen neus; - rhinophonie,
f. het spreken door den neus; - rhinoplást, rn.
neusvormer, neusmaker; -- rhinoplastiek, f
(vgl. p 1 a s t i e k) Med. neusvormingskunst
of de kunst om beschadigde of verloren neuzel
weder te herstellen; - rhin-optie (spr. t=ts), f
het scheelzien over den neus; - rhinorrhagle, f
het neusbloeden; - rhinostegnósls, I. neusver.
stopping door te veel slijm, door een poliep enz
Rhizágra, f. gr. (v. rhiza, wortel) Chir. wor
teltang der tandmeesters; - rhizanthéën, pl
uit den wortel bloeiende planten; - rhizias, in
wortelsap ;uit wortels bereide artsenij ; -rhizinen
I. pl. Bot. wortelharen, vezels van den haarworm
- rhizoblásten, pl. Bot. wortelkiemers; - rhizó
diseh, adj. wortelachtig, op eenwortelgelijkende
- rhizolithen, m. pl. wortelsteenen, versteenin
gen van boomwortels; - rhizoloog, m. wortel
kenner, wortelverzamelaar; - rhizóma, (^
rhidzoen, inwortelen) stam van den wortel va:
een boom of plant, paalwortel, wortelstok;
rhizomórphen, pl. wortelachtige planten, i
diepe aardbeddingen voorkomende; - rhiza
morphiseh, adj. wortelachtig, op wortels gE
lijkende ; - rhizophaag, m. worteleter, een va
wortels levend mensch; - rhizophóra, I. worte:
boom, mangleboom, plantenfamilie, aan mof
ransige kusten in de heete luchtstreek; ze groeie
met wortelstoelen en luchtwortels ; - rhizósii
I. het wortelen, wortelkrijgen; - rhizospérmel
pl. varenkruiden, welker zaad (sperma) aan de
wortel verschijnt; - rhizotoom, m. wortelsnijder
-verzamelaar van geneeskundige wortelen; i
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e Oudheid verzamelaars en tevens eerste keners van ° geneeskrachtige planten; - rhizotoile, I. wortelsnijding, wortelontleding; - rhizorágus, m. Junikever.
Rhodaan, n. Chem. zwavelcyaan; - rhodaanalium, n. zwavelcyaankali; - rhodaan-ammoium, n. zwavelcyaanammonium; beide laatste
ergiften worden in de phot. voor het kleur ixeerbad gebruikt.
Rhode1a on, n. gr. (v. rhódon, n. roos, en
laion, olie) rozenolie; - rhodinon, n. en rhodis,
. rozenmiddel, rozenpleister, rozenpoeder; bodisch hout, (bedorven uit lighum rhodinum
ran 't gr. rhodinon, d. i. rozig) rozenhout, zeer
ijn witgeel hout met rozengeur, op het eiland
h o d u s (dat is rozeneiland) enz.; dit hout,
evert de kostbare r o z e n h o u t o l i e; hodische ridders, z. v. a. J o h a n n i t e ri d d e r s ; - rhódisch zeerecht, de in de oud
eiland Rhodus geldige zee- en scheep-iedopht
welke later in vele andere landen tot-ratwe,
-achtsnoer werd genomen; - rhodieten, p1. koaalversteeningen in rozenvorm; - rhodites, m.
-ozengalwesp; - rhodium, n. door W o 11 a so n in 1804 in het platina ontdekt scheikundig
element, een metaal dat nog moeilijker dan
?latina smelt; - rhodochrosiet, n. rood-bruin;teenerts, dicht mangaanspaat; - rhodoerinus,
m. rozenhaarsteen, tot de crinoideënbehoorende;
- rhododáphne, f. (vgl. d a p h n e) laurierroos
Df rozelaurier; -. rhododéndrum, n. (v. déndron,
boom) rozeboom, alpenbalsem, alpenroos, bergroos, een pronkgewas, een plantengeslacht met
verschillende soorten; -- rhodologie, f. rozenleer, rozenbeschrijving; - rhodomél, n. rozenhonig; - rhodomélon, n. rozenappel; - rhodo=
neén, pl. zekere kromme, in een cirkel geconstrueerde lijnen, om de gelijkenis op een roos zoo
genoemd; - rhodoniet, n. rozensteen, roodsteen,
mangaanspaat, eene soort van kiezel-mangaan;
-

-

rhodosacháron, n. rozensuiker; -- rhodostágma,

n. rozenwater; - hic Rhodos, hic salts, z. hic enz.
Rhoeadinen, rheeadalen, pl. nw.lat. (ncceadécn,
van lat. nccea, rheas, wilde papaver) plantenorde, waartoe o. a. de papaveraceën en crucifeeren behooren.
Rhomb of rhumb, m. (eng. rhumb, fr. rums,
sp. rumbo, it. rombo; v. 't gr. rhdmbos, kring,
rad, v. rhémbein, in een kring draaien) bij schippers eene windstreek of eene van de 32 streken
op het zeekompas of de windroos; - rhombus, m.
gr. (rhombus) Geom. ruit, vierhoek met gelijke
zijden doch scheeve hoeken; zeker heelkundig
verband, om zijne gedaante zoo geheeten; - ad
rhombum, eig. naar de ruit; geschikt, bruikbaar,
deugdelijk; - ad rhombum nihil /acit, dat doet
niets ter zake; - rhombisch of rhombifórm, adj..
ruitvormig; - rhombus-phylliet, n. straalerts,
straalkoper, arsenikzuur koper met arsenikzuur
ijzer; - rhombieten, pl. versteeningen van scheeve, gelijkzijdige vierhoekige gedaante; - rhomboëder, n. (van hédra, zetel, grondslag, grondvlakte) lichaam met 6 ruitvormige vlakken,
scheeve teerling; - rhomboidaal, adj. gr.-lat.
langwerpig ruitvormig; - rhomboidale dode-
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kader, z. ond. d o d e k a d i e k; – rhomboldes,
Ri, f. japansche wegmaat van - ongeveer
of rhombolde, f. gr. langwerpige ruit met 2 lange 3909 M.
en 2 kortere zijden, scheefhoekig p a r a 11 e 1 oRia, f. gr. (van rio, rivier, of voor riba, v. 't lat.
g r a m (z. aid.); – rhomboldiseh, adj. z. v. a. ina, oever, it. riva,) inham (onder water liggend
rh omboldaal.
je g edal) in een bergachtige kust, inz. in de
Rhomma, n. gr. (van rhophein, slurpen) Med. sp. provincie Galicië.
opslorpmiddel, iets dat opgeslorpt wordt.
Rial, m. leeuw, een niet door muntstukken
Rhonehus, m. gr. (rhónchos, van rhénchein, vertegenwoordigde rekenwaarde in Perzië van
snurken) Med. het snorken, brommend of pie- 1 1/4 k r a n (z. ald.) of 25 s j a h i; – rial
pend geruisch in de bronchiën.
boedsjoe, m. een oudere, maar nog gebruikelijke
rhopálisch, adj. gr. (rhopalikos, è, on, van rekenmunt in Algerië enz. = 90 cents.
rhópálon, knots) knots- of kolfvormig; – rhoRiála of rialeh-bey, m. (turksch, ontleend
palische verzen, zulke, in welke ieder volgend van 't it. reale, of galera reale, voornaamste
woord eene lettergreep langer is; – rhopalïsme, galei, admiraalschip; vgl. r e a 1 e) de derde
n. het slaan met de knots.
bevelhebber in de turksche vloot, c o n t r eRhopograaf, m. gr. (rhópográphos) schilder admiraal, z. ald.
van allerlei kleinigheden, zooals planten, struiriálto, adj. it. verhoogd; als subst. verhooken (van rhópion, struik); – rhopographie, f. ging, hoogte.
beschrijving van struiken en heesters.
Riásat, m. arab. (van rasa, oefenen, temmen)
Rhotacísme, n. gr. (rhótakismos, van rhotakí- zelfbedwinging, boete-oefening in 't Oosten.
dlzein, de letter rho, d. i. de r gebruiken) gebruik
Ribab, m. tataarsch : soort roastbief.
of misbruik van de letter r; het brouwen.
Ribadávia of rivadávla, m. spaansche witte
Rhubarbe, f. fr. eig. r h a b a r b e r (z. wijn, naar de gelijknamige plaats in Galicië.
&Id.); schrapselkaas, eene uit kaasschrapsel beRibas of ribes, m. spaansche roode wijn van
staande soort van kaas in kogelvorm.
R i b a s in Catalonië.
Rhumb, zie r h o m b.
Ribattilta, f. it. (spr. u =oe) Muz. terugslag.
Rhus, m. gr. z. v. a. s u in a k, z. ald.
Ribbonmen, m. pl. eng. (van ribbon, lint, en
Rhusma, zie r u s m a.
men, mannen) lintmannen, geheime politieke
Rhyas, f. gr. (rhyás, van rhein, vloeien) tra vereeniging in Ierland, ook over Engeland en
druipen der oogen; ongeneeslijke-nevlod,ht Schotland verspreid, die zich door een lint ontraanfistel.
derscheidde; – ook ribbonsoeiety, f. (spr. -sosaiiti)
Rhynchos, m. gr. (van rhydzein, knorren, lintgenootschap.
grijnzen) snuit, tromp; – rhynchophóren, pl.
Ribes, z. ribas.
snuitkevers ; – rhynchospöra, f. snavelzaad .
Ribes, f. plantengeslacht van vroeg in het
Rhyparla, f. gr. (van rhyparós, a, ón, vuil, voorjaar bloeiende heesters.
smerig, rhypos, vuiligheid) Med. onzuiverheden
RibetMos, pl. sp. (spr. –tieljo's; v. ribete,
in de eerste wegen; – rhyparograaf, m. klad boordsel, belegsel) zijden en fluweelen linten op
knoeier; ook schilder van ontuchtige,-schilder, de westkust van Amerika.
vuile tooneelen; – rhyparographie, f. kladschil Riblétte, f. fr. op den rooster gebraden en
derij ; -- rhypia, f. Med. onaanzienlijke huidvlecht, gekruid vleeschreepje; spekpannekoek.
die etter afscheidt; – rhyptïka, pl. (van rhyptein,
Ribólla, m. wijn uit Istrië; vgl. r e b u 11 a.
de vuiligheid wegnemen, reinigen) Med. reiniRibordage, 1. fr. (spr. ribordáázj) Mar. overgende middelen; – rhyptisch, adj. reinigend, zeiling, het stooten der schepen tegen elkander;
zuiverend, inz. bloedzuiverend, de scherpte van ook de schade of averij, daaruit ontstaan.
het bloed verminderend.
Ribs of rips, n. eng. (pl. van rib, ribbe) soort
Rhysis, f. gr. (van rhein, vloeien) Med. het katoenen stof, welker ketting uit getweernde
vloeien, uitvloeien, sijpelen.
draden van watertwistgaren bestaat.
Rhythmus, m. gr. (rhythmos) in 't alg. gelijk
ricaneeren, fr. (ricaner, oudfr. recaner, proafgemeten beweging; Muz. en Poët.-matige, venc. reganar, reganhar, sp. reganer) hoonend
tijdmaat, de naar bepaalde maat- en toonver- lachen, grijnzen; zonder reden lachen; – ricahouding geregelde redegang, evenmatige wel neur, m. dom, onbeschaamd lachen, grijnzer.
rede, klankmaat, vers-tact, vgl.-luidenhr
Rieápito, m. it. opschrift, a d r e s; plaats,
numerus en tact; – rhythmisch (gr. waar een wissel wordt afgegeven; aanneming
rhythmikós, e, án), adj. afgemeten, evenmatig, of betaling van een wissel; – per ricapito, door
versmatig, welgeordend; – rhythmiek, rhythml- aflevering of overhandiging; – ricapiteeren (it.
ka, f. leer van den rhythmus, tijd- en toonmaat- ricapitáre), iets aan zijne plaats afgeven, overLeer; – rhythmisch gezang, z.v.a. maken; Kmt. overschrijven, bezorgen, bestelkoraal, ond. koor; – rhythmométer, m. tact- len, een wissel aannemen, betalen, vereeren.
meter, werktuig, dat elke beweging der tijdmaat
Ricávlo, m. it. (van ricaváre, uitnemen,
op het nauwkeurigst aangeeft; – rhythmopeeie, f. nut trekken) Kmt. zuiver bedrag van verkochte
leer van den rhythmus in de toonzetting.
waren.
Rhytidósis, f. gr. (van rhytís, rimpel) Med. het
Ricercáta, f. it. (spr. ritsjerk–) eig. het oprimpelen; rimpelig van het hoornvlies, afneming zoeken (van ricercáre = fr. rechercher) Muz.
van den oogappel door verdroging van het vocht. kunstig proef- of voorspel op het orgel.
vi-, it. voorlettergreep, z. v. a. re-, z. ald.
Richard, m. fr. en hgd. (oud-hgd. Rihhart.
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Richart, Rie-hart, nw.hgd. Reichard) rijkaard,
zeer rijk persoon; mansn.: de zeer krachtige.
Ricinus, m. lat. wonderboom, plantengeslacht, inz. de gemeene wonderboom (Ricinus
communis), ook Christuspalm genoemd, uit
welks zaadkorrels de geelachtig-groene r i c i n u s o 1 i e, wonderolie, wordt gewonnen, die als
artsenij, inz. tegen wormen, hardnekkige verstoppingen enz. gebruikt wordt; vgl. c a s t o rolie.
Ricochet, m. fr. (spr. rikosjè) opstuit, het
keilen, herhaald afkaatsen van een geworpen
steen op de vlakte van het water; oneig. par
^r•icochets, van hooren-zeggen, uit de derde hand;
— ricochet- batterij, f. batterij, die loodrecht
op de verlengde binnenkruin van de faces, flanken of branches van een bedekten weg, welke
men wil beschieten, wordt aangelegd; — ricochet-schot, weeropstuitend schot; — ricocheteeren, opslaan en verder springen (van kogels
enz.).
Rieognitóri, m. pl. it. (spr. —konji—; van het
nw.lat. recognitor; vgl. r e c o g n o s c e e r e n)
opzieners of nazieners (bij de verkiezing van
eenen paus).
ricoleeren, (van 't it. ricoláre, wederdoorzijgen = lat. re- colare) diepe groeven of voren
tot afloop van het water trekken.
Ricórso, m. it. (= lat. recursus) zie r e c o u r s
en ricambio.
Rícos-hómbres, m. pl. sp. (van rico, rijk,
voornaam, en hombre, man) de grooten, de
hoogadellijken in Spanje.
Ricotta, f. it. (van ricollo, partic. van ricuócere, wederkoken) soort van fijne en zoete
kaas; — ricotta forte, schapen- of geitenkaas uit
Otranto.
Ricóvero, m. it. (van ricoreváre = lat. recu
wederverkrijgen) wederverkrijging, we--perd,
derbekoming; Kmt. schadeloosstelling, z. v. a.
regres en recours.
Rictus, m. openen, opsperren van den mond;
open mond; pijnlijke trek, die het geheele gezicht beweegt.
Rideau, n. fr. (spr. ridó; wellicht v. arab.
roedhat, tentgordijn) gordijn; Mil. kleine hoogte,
van welke eene plaats beschoten kan worden,
gordijn; ook in der haast opgeworpen ver
-schanig.

ridéndo dicére verum, lat. (v. ride-re, lachen)
lachend de waarheid zeggen; — ridicule, adj. fr.
(van 't lat. ridiculus, a, um) ridikuul, belachelijk,
belachenswaard, bespottelijk; — ridicule 1) n.
het belachelijke of bespottelijke; z i c h r id i c u u 1 in a k e n, zich belachelijk aanstellen,
bespottelijk maken; 2) f. (verbasterd uit
réticule = lat. reticülum, netje, netvormig
zakje) werkzak, werkbeurs der vrouwen.
Rider, m. eng. (spr. rai—) rijder, ruiter.
Ridingcoat, z. r e dingo t e.
Ridótto, m. it. (= lat. reductus) afgezonderde
plaats, toevluchtsoord; speelkamer voor gemaskerde personen (vgl. r e d o u t e).
rien, fr. (spr. r?en; van lat. rem,, acc. van res,
zaak, ding) niets , tien des tout, in liet
KRAMERS -ZONDERVAN.
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geheel niets ; — riénist, m. barb.lat. z. v. a.
nihilist.
Rieurs, pl. fr. (v. fr. rire, lat. ridére, lachen) in de fr. theaters: lieden, die besteld
worden om bij de grappen te lachen, lachers;
— avoir les rieurs de son cole, de lachers op zijne
zijde hebben.
Rif, n. nederl. (verwant met r e e f, r i f
enz. ; in 't alg. iets, dat zich in de lengte uit
eng. reef) rots- of zandbank, die slechts-strek;
weinig of in het geheel niet boven water uitsteekt; klippenreeks in de zee, verborgen klippen;
z. ook reef.
Rifais, arab. huilende derwisjen, z. ond.
R o e f a i.
Rifiorimenti, pl. it. cig. verbloemingen;
bloempjes; Muz. willekeurige versierselen bij
de voordracht.
Rifle, n. eng. (spr. raif'l; van het duitsch
ne /c,
e, halfronde groef) gegroefd of getrokken
schietgeweer, buks, inz. ook bij de N.Amerik.
volkplanters; — riflemen, m. pl. scherpschutters
in Engeland, die met baksen gewapend zijn.
Rifóndo, m. it. (vgl. r e f u n d e e r e n) Kmt.
tegenaanschaffing voor getrokken wissels.
Rifpiraten, m. pl. woeste stammen, die in
Er Rif, het bergland langs de noordkust van
Marokko, wonen en van ouds als zeeroovers
gevreesd zijn.
Riga, I. soort bak.
Rigaudon, z. r i g o d o n.
Rigging, f. eng. takelwerk; want van een
schip.
Right-boys, pl. eng. (spr. rail—, van right,
recht en boy, jongen, knaap) de rechte jongen,
knaap; de rechte jongens, z. v. a. w h i t eboys, z. ald.
right of petition, eng. (spr. rail of pitísjon)
z. v. a. petitie-recht, z. aid.; — right of
search (spr. —surtsj), doorzoekingsrecht.
rigide, lat. (rigidus, a, um, van rigêre, verstijven) en fr. (spr. rizf iéd') stijf, vast, strak,
bros; streng, hard, scherp, ruw, onbuigzaam,
onverbiddelijk; — rigidisten, pl. eene strengere
partij der J a n s e n i s t e n (z. aid.); — rigiditeit, f. lat. (rigiditas) stijfheid, strakheid, in
tegenst. met vloeibaarheid; ook z. v. a. rigor,
m. lat. of rigueur, f. fr. (spr. rigeur) strengheid,
hardheid, scherpheid; — d e r i g u e ti r z ij n,
volstrekt noodzakelijk, stipt in acht te nemen zijn; — rigor, f. verstijving van koude;
ook (rigor mortis) verstijving, stijfworden van
een lijk; — rigóre juris, naar gestreng recht;
— al rigóre di tempo, it. Muz. in allerstiptste
tijdmaat; — rigorisme, n. nw.lat. zedelijke gestrengheid, te strenge zedeleer, die de zedelijke
verplichting zóó ver uitstrekt, dat zij niets als
onverschillig beschouwt; — rigoríst, in. gestreng
zedeleeraar, iemand, die overgestrenge grond
heeft (tegengest. van 1 a t i t u d i -steling
i s); in het lijfstraffelijk recht: aanhanger-nar
der strengere grondbeginselen van het strafr echt; — rigoreus, rigoureus, adj. (nw.lat.
ri-gorosus, fr. rigoure-ux; spr. rigoe—) en rigoristisch, hard, gestreng, scherp, ernstig; onbarm-
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hartig; - rigorósum, n. stil. e x a m e n, z.
ald. ; - rigorositeit, f. gestrengheid, scherpte,
hardheid.
Rigoeephálus, m. lat.gr. (v. 't lat. rigàre, eene
vloeistof ergens heenleiden, en 't gr. kephálé,
hoofd; fr. rigocéphale) door B 1 a t i n s uitgevonden toestel, om bij ziekten een door
water voortgebrachte koude stroom op het
hoofd te leiden.
Rigodon of rigaudon, n. fr. (spr. -godón; zoo
men wil van het refrein van een oud danslied:
nc-din-don; vgl. echter ook het it. rigodére, zich
weder verheugen) in Italië en het zuidelijk
Frankrijk gebruikelijke dans en de daarbij
behoorende muziek.
Rigole, f. fr. (v. telt.-wallis. rhigol, voor,
greppel, rhig, insnijding; vgl. r i c o 1 e e r e n)
geul, greppel, afvoerkanaal.
Rigolétto, m. it. reidans.
rigor, rigorisme enz., z. ond. r i g i d e.
Rigsbank, f. deensch: de deensche rijksbank;
- rigsbanktegn, n. rijksbankteeken, banknoot; rigsdaler, m. deensche rijksdaalder van 6 mark
of 96 skillinger = 480 deensche penningen
(pengen) = f 1,36; vgl. r i x d a l e r; rigsort, m., pl. rigsorter, een vierde rijksdaalder.
Rijder, m. voorm. nederl. goudmunt =
14 gulden.
Rijksdaalder, m. voorm. en tegenwoordige
ned. zilvermunt, zilveren dukaat = 2 1/2 gl.;
de vroegere hollandsche rijksdaald e r = 2 g1. 50 ct. ; de zeeuwsche rijksdaalder
= 2 gl. 60 ct.
Rikat of rekiet, m. turk. -arab. (v. 't arab.
rakaa, buigen) buiging bij 't gebed.
Rikiàb, m. arab. (stijgbeugel) in Turkije
plechtige audiëntie bij den sultan; - rikiábdar
of rikiabdar-aga, m. turk. arab.-perz. (v. rikiab,
en het perz. dar, iemand, die houdt, vasthoudt)
stijgbeugelhouder van den sultan.
Riksja, f. jap. (elg. Dsjinriksha) licht rijtuigje,
dat door een koelie getrokken wordt.
rilasciando, it. (spr. rilasjándo; v. rilasciáre =
fr. relácher, z. r e 1 a c h e e r e n) Muz. allengs
langzamer, in sterkte en snelheid van lieverlede
afnemend.
Rilé, m. (russ. ryljé) eenvoudige lier der
Russen, dorspslier.
Rima, m. broodboom op Otaheiti.
Rima, f. lat. spleet, reet; - rima glollidis,
stemspleet; - pudendórum, schaamspleet.
Rimailleur, m. fr. (spr. rimaljéur, v. rimailler,
rijmelen, rime, rijm) rijmer, rijmelaar, verzensmid.
rimborseeren, rimbórso, it. Kmt. z. r e mbourseeren.
Rime, f. fr. rij m, gelijkluidendheid der
laatste lettergrepen - in 2 of meer verzen; sans rime ni raison, zonder zin of verstand,
zonder slot of zin.
Rimésse, it. (rimessa, van riméttere = lat.
remiltér. e, z. r e m i t t e e r e n, fr. remise) Kmt.
overgemaakt geld, overzending van geld of wissels, wissel- of geldverzending of -betaling; rimessarélle, f. (verklw. van rimessa) kleine,
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toegevoegde wissel, die over eene geringe som
loopt; - riméssenboek, handelsboek, waarin
alle wisselbrieven enz. worden opgeteekend.
Rimpel, m. korenmaat in Hongarije.
Rina, f. sp. (spr. rienja) strijd, twist, ruzie.
Rinaldo, m. it. naam, z. v. a. Reginald, Reinhold, Reinout.
Rineonáde, f. sp. (v. rincon, hoek) zuid
-amerik.
stofgoud.
rin f orzándo of rin f orzalo, it. (spr. rin f oriz-;
van rin f orzare = fr. ren forcer)
oreer) Muz. versterkend, sterker, weder krachtiger.
Rinfráneo, n. it. (spr. rien-; v. rin f rancáre,
sterken, vrijwaren, schadeloosstellen) Kmt.
vergoeding, teruggave van uitschotten; - r i nf r a n c o g e v e n, voorgeschoten gelden vergoeden.
rinfuso, it. gemengd; - alla rin/usa, door
elkander gemengd.
Ring of rin, z. s j a k o e en m e h.
Ringgit, m. ind. boll. rijksdaalder.
Rio, m. sp. (spr. rio) en port. (spr. rioe; v.
't lat. rivus, vloeiend water) vloed, stroom;
b. v. Rio de la Plata, sp. zilverstroom; - Rio
de Janeiro, port. (rioe de zjanéiro) Januaririvier; - Rio-huiden, pl runderhuiden uit
Brazilië, zoo genoemd omdat zij inz. over Rio
de Janeiro uitgevoerd worden.
Rions, m. (spr. rión) soort van witten fr. wijn,
naar het gelijknamig stadje in het departement
der Gironde.
Riool, n. (fr. rigole, v. 't telt.-wallisch rhigol,
groeve, geul enz. ; vgl. echter ook r i c o 1 e er e n) afvoerbuis voor straatvuil enz. ; rioleeren, voorzien van een behoorlijk stelsel
van afvoerbuizen, b. v. een fabriek, een stad; -

rioleering, f. stelsel van onderaardsche buizen
en kanalen voor den afvoer van water, f w c a1 i ë n (z. ald.) enz.
Riot, m. eng. (spr. rai-ut; v. 't oudfr. ri-ote,
geraas, gedruis ; provenc. riota, it. riotta, twist,
gekijf; oudfr. rioter, it. riottare, strijden) oproer,
opstand; - riot-act, f. (spr. rai- ut-ekt) oproeracte, parlementsacte, die samenrottingen verbiedt.
riparius, a, um, lat. Bot. aan oevers groeiende.
Ripaticum, n. mid.lat. (v. 't lat. ripa, oever)
oevergeld, watertol.
Ripiéno, m. it. (van pieno = lat. plenus, vol)
Muz. aanvulling, stemvulling; als adj. vol,
met vol koor; - ripiéno-stem, aanvullende stem;
ondergeschikte, begeleidende en versterkende
stem (in tegensi. met s o l o-s t e m); - ripiénobas, z. basso ripieno, ond. b a s ; - ripieníst, m.
toon- of stemaanvuller, die geen solo zingt of
speelt, maar alleen de stem helpt versterken en
zich nauwkeurig naar den voorspeler moet
richten.
Ripopé, n. of ripopée, f. fr. samengegoten
overblijfselen van wijn; overschotten, mengelmoes, poespas.
Ripóso, n. it. (spr. s=z; = fr. repos, z. ald.)
rust, stilte; Piet. stilleven.
Riposte, z. r i s p o s t e.
Riprésa, f. it. (spr. s=z; = fr. reprise; van
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Rissies, zie r i t s j es..
repréndere, weder- of terugnemen) Muz. herRissóle, f. fr. (van rissoler, bruinbraden)
haling eener voorname passage; in de dichtvleeschpasteitje; — rissolétten, pl. geroosterde,
kunst soort van stanza.
Rips, z. ribs.
Ripuariërs, m. pl. lat. (van ripa, oever)
oeverbewoners, oud-rom. benaming der Franken, 'die aan den Rijnoever van de Lahn tot
aan de Lippe woonden.
Risatiet, m. (spr. s=z; it. risálto, v. risalire,
risaltáre, vooruitspringen, uitsteken) Arch. uit
gedeelte van een gebouw, vooruitstek,-steknd
doorgaans in het midden der f a c a d e (z.
ald.) of, bij aanmerkelijke breedte van deze,
aan elk der hoeken.
Riscant, zie ond. r i s i c o.
Risehi, z. r i t s j i.
Riseontró, m., pl. riseóntri, it. (riscontro, eig.
ontmoeting, narecht, aanwijzing enz. ; vgl.
s e o n t r o) Kmt. wisselbetalingen; aanwijzingen op wisselbetalingen; — riscontreeren, z.
scontreeren.

risentito, it. (van risenlire, gewaarworden, gevoelen) Muz. vol uitdrukking, levendig.
Risette, z. ond. riso.
Risico, n. it. (spr. s=z) risque, m. fr. (spr.
riesk' ; sp. riesgo, v. risco, steile rots, klip, dus
eerst het gevaar op zee, dat den schepen door
klippen en rotsen bedreigt) gevaar, waagstuk;
bij assurantiën: gevaar waarvoor geassureerd
is, ook: het verzekerde voorwerp zelf; — risqueeren (fr. risquer), ook wel risiquceren, wagen, in
gevaar brengen, op het spel zetten; gevaar
loopen, in gevaar zijn; — risquant of riseánt,
adj. gewaagd, gevaarlijk; ook risquable (spr.
rieskábl').

Risji, m. end. (v. 't sanskr. risji, wijs, heilig)
wijs en heilig man, inz. opvoeder van koningszonen; naam eener klasse van de door B r a h m a
(z. ald.) het eerst geschapen wezens (9 of 10),
die door hun heiligheid het vermogen verkregen om goden, menschen en dieren voort te
brengen.
riso f iorélto, ni. it. (spr. rizo—; provenc. ris,
fr. riz, rijst, van 't lat. oryza, gr. oryza) eig.
bloemrijst, de fijnste soort van rijst; — risétte, f.
(spr. s=z) de geringste soort van rijst.
risolícto, it. (spr. rizoloeto = lat. resolï tus, a,
um, vgl. resolveeren) Muz. stout,
krachtig.
rispediëeren, it. (vgl. s p e d i ë e r e n) Kmt.
wederafzenden, waren enz. verder zenden of
verzenden.
Rispet- of respet- dagen, z. r e s p e c t-d agen, ond. respiciëeren.
Rispóste of riposte, f. it. (rispósta, van ris
antwoorden en rispósta, van riponére,-pónder,
riporre, weder wegleggen) snel en treffend antwoord, tegenzet; in de schermkunst: tegen
-sto;—ripenfost,pe
spotternij snel, levendig en treffend antwoorden, dadelijk hervatten; in het schermen : na
den gedanen stoot aan de partij een tegenstoot
toebrengen; het achteruitslaan der paarden,
als men hun de sporen geeft.
risqueeren, z. ond. r i s i c o.

met vleesch gevulde sneetjes brood.
ristorneeren, it. (vgl. s t o r n e e r e n) Kmt.
terugschrijven, af- en toeschrijven; in het
assurantie-wezen : van eene reeds gesloten verzekering tegen eene vergoeding weder afzien;
— ristorno, z. ritorno.
Ristretto, m. it. (= lat. restrIelum, van
restringére, it. restringere, samentrekken) kort
uittreksel, hoofdinhoud eener rekening enz.;
ook billijke prijs eener waar; — ristrétto di conto,
rekeningsuittreksel; — s t a a t s-r i s t r e t t o,
kort verhaal der politieke voorvallen.
rísus, m. lat. (v. ridére, lachen) het lachen;
— risus sardonius, m. z. s a r d o n i s c h e
1 a e h; — risum teneátis, arnici i lat. onthoudt
u van lachen, vrienden! lach niet! een gewone
uitroep bij belachelijk uitdrukkingen; — per
risum multum debes cognoseëre stultum, sprw.:
aan het vele lachen herkent men den dwaas.
risvegliáto, it. (spr. ni -sweljáto; van risvegliare,
opwekken, aanwakkeren) Muz. opgewekt, levendig, met toenemende vroolijkheid of
levendigheid.
Riswán, m. perz. engel, hoeder van het
paradijs.
ritardándo, ritardáto, it. (van ritardáre, vertragen; vgl. r e t a r d e e r e n) Muz. dralend,
vertragend, in snelheid verminderend.
rite, lat. (vgl. r i t u s) ordelijk, vormelijk,
wettelijk, naar gebruikelijke wijze, voorschrift matig, gepast, behoorlijk.
ritenuto, it. (spr. u =oe; van ritenere = lat.
ritenére; vgl. r e t i n e e r e n) Muz. terughou^ dend, ingehouden.
Ritórno, m. it. (van ritornáre = fr. retour
retour enz. en ristorneeren)-ner;vgl.
eig. terugkeer; Kmt. terugschrijving, het
af en bijschrijven van eenen post in het groot-

boek, ook ristorno en storno; — ritornél, n. (it. ritornéllo) herhalingsthema, meermalen wederkeerend gedeelte van een zang- of
ander muziekstuk, door de begeleidende instrumenten gespeeld; Poët. soort van kleine drieregelige ital., inz. romeinsche volksliederen.
Ritratta, f. ital. (vgl. tratta, ond. t r a ss e e r e n) Kmt. keer- of herwissel, terug
een getrokken wissel.
-trekingva
Ritsjes, reisjes, f. end. boll. spaansche peter,
nog als „r i s s i e s" in het kaapsch-hollandsch
bekend.
Ritus, m., pl. ritus, lat. gebruik, inz.
feest- of kerkgebruik, vorm der godsdienst
rituaal (van 't lat. rituulis, e), de-oefnig;—
gebruiken betreffende, regeling van kerkelijke gebruiken, kerkorde, kerkboek; vgl.
a g e n d a; ook de gezamenlijke voorgeschreven of gebruikelijke ceremoniën, die op de
vrijmetselarij betrekking hebben ; — ritualisme,
n. z. V. a. p u s e y i s m e, z. aid.; —ritualist,
1 m. nw.lat. kenner der kerkgebruiken; ook een
verdediger daarvan; — ritualistiek, ritualistïka,
f. leer van de regeling der kerkgebruiken; —
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rituéel, adj. tot het kerkgebruik behoorende,
bij ceremoniën gebruikelijk.
Riva, f. it. oever, strand, vooral oeverstraat
in Venetië.
Rivadavia, zie r i b a d a v i a.
Rival, m. fr. (van 't lat. rivális, dat is eig.
eene beek (rivus) op den akker met iemand
gemeen hebbend en daarover met hem vaak
oneenig wordende) mededinger, inz. in de
liefde, medevrijer; medestrijder, wedijveraar; rivaliseeren (fr. rivaliser), wedijveren, mededingen, om de meerderheid strijden; - rivaliteit,
f. (lat. rivalitas, fr. rivalité) mededinging, ijverzucht, wedstrijd, wedijver.
Riválso, m. 'it. (van ri-valere, zich herstellen)
Kmt. schadeloosstelling wegens een voorschot,
verhaal (r e g r e s).
River, f. eng. (spr. riwwer; v. fr. rivière,
mid.lat. rivera, riveria, riparia, van lat. riparius,
aan den oever gelegen, v. ripa, oever) stroom,
rivier, in geographische namen, b. v. the Red
River, de roode rivier.
Rivërisch drankje, n. naar den arts R i v i èr e (Riverius, gest. 1655) genoemd pijnstillend
middel tegen maagkwalen, bestaande uit dubbelkoolzure soda en citroenzuur.
rivérso, it. (van rivertére, omkeeren) of rivéscio (spr. -wéslo, van rivesciare, omwerpen;
vgl. r e v è c h e) Muz. omgekeerd, van achteren af te spelen.
Rivesaltes, m. (woordelijk: hoogoever) mus
uit het fransche vlek of stadje van-katwijn
dien naam, depart. Oost-Pyreneën, de beste
soort van Roussillon-wijn.
Rivièra, f. it. oever- of kustland, inz. de door
haar warm klimaat uitmuntende kuststreek
aan de Middellandsche Zee, aan den voet der
Zee-Alpen, met de plaatsen Nizza, Monaco,
Mentone, San-Remo enz.
Rivière, f. fr. (spr. rivjèr') rivier; - rivière
de diaman #s, halssnoer, bestaande uit gevatte
diamanten.
Rivolgi;ménto, n. it. (spr. -dzji-; van rivólgere,
omwenden = lat. revolvére) Muz. omkeering
der stemmen in het dubbele contrapunt; rivoltáto, Muz. omgekeerd.
rixa, f. lat. twist, strijd, rechtstwist; - actor
rixae, m. aanlegger van eenen twist.
Rixdaler, eig. riksdaler, m. zw. rijksdaalder,
eene rekenmunt in Zweden van 100 ore = 69
centen nederl.; vgl. r i gs d ale r.
Riz, m. fr. (spr. ri) rijst; - riz-au-lait, m. fr.
(spr. riolè) melkrijst, eene koude zoete spijs.
Rizzáto, it. (v. rizzare, oprichten, lat. als
't ware rectiáre, v. rectus, rechtop, recht, v.
regere, richten, leiden) gefriseerd fluweel.
Rjad, m., pl. rjad^, russ. rij, reeks (sanskr.
rad/t, rangschikken, perz. rèd-è, orde, rang);
rij winkels of kramen op russ. marktplaatsen.
Road, m. eng. (spr. rood') weg, straat; commercial road, handelsweg; vgl. r a i 1 r o a d.
Roastbeef, n. eng. (spr. roostbie f , v. roast, braden, en beef, rundvleesch) r o s t b i e f, geroosterd, slechts halfgebraden rundvleesch.
Rob, 1) roob, liever robb, _crab. (robb) Med.
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verdikt of ingekookt vruchtensap, -moes, doorgaans met suiker gekookt; - rob cydoniórum,
kweemoes; - rob junipéri, jeneverbessenstroop;
- rob sambüci, verdikt vliersap, vlierstroop.
Rob, 2) m. nederl. algemeene benaming eener
soort van in water levende zoogdieren; zeehond,
zeekalf, zeebeer, zeeleeuw enz. ; - 3) maag van
groote visschen.
Roba, f., pl. robe, it. in den zeehandel: goederen, waren.
Robber, liever rubber, m. (eng. wrijver,
schaver) dubbele partij, de bijeenbehoorende
partijen, inz. in het whistspel.
Robe, f. fr. (ital. roba, verwant met ons
r o o f, oud-hoogd. roup, nw.hoogd. raub, vgl.
het angels. rea f , mid.lat. rauba, buit en kleed,
en het fr. dérober, berooven, ital. rubare, rooven)
lang kleed, sleepgewaad der vrouwen; ook lang
opperkleed der rechtsgeleerden in Frankrijk,
tabbaard, staatsiekleeding, en vandaar de
gezamenlijke rechtsbeambten van den Staat; hommes de robe, mannen van den tabbaard,
magistraatspersonen, vgl. r o b i n; - robe de
chambre, slaaprok; - robe de cour, hofkleed; r. de deuil, rouwgewaad; - r. de notes, bruiloftskleed; - roberonde, f. (spr. roberóhd') wijd
overkleed der vrouwen.
Robert, • oudd. mansn. (oud-hoogd. Hruodpert, of -bert, van hruod, roem, en pert enz.,
blinkend) : de met roem omstraalde, van roem
blinkende (bijnaam van Wodan); - Robert
Macaire, fr. (v. 't gr. makários, gelukzalig) de
held uit het tooneelspel „de Hond van Aubry",
toegepast op eiken vermetelen, voor niets terugdeinzenden booswicht; soms echter ook voor
pronker, modegek, dokter enz. optredende; het
lievelingsmasker der Parijsche theaters, vandaar
vaak eene iron. benaming voor het fransche
volk in 't algemeen; - Robert le Diable (de duivel), 1) hertog van Normandië (t 1035); 2) bekend uit Meyerbeer's opera, de hoofdpersoon in
Longfellow's gedicht, een vernieuwing van het
indische sprookje van den naakten koning;bij ons
in 't middelnederlandsch nog in een gedicht over.
Robespierrísme, n. (spr. - pjèr-) staatkundig
stelsel van Maximiliaan R o b e s p i e r r e, schrik
aanhanger van dat-bewind;rosplít,m.
stelsel.
Robijn, m. (it. rubino, sp. rubin, rubi, provenc. robin, fr. rubis, van 't mid.lat. rubinus
= lat. rubéus, rubus, rood) doorzichtige roode
edelsteen, de hardste en kostbaarste na den
diamant, het schoonst van Ceylon, Pegoe, Ava
enz. De schoonste hoogroode heet a 1 m a d i n,
ulmadin of karbonkel, omdat hij op
eene gloeiende kool (carbo) gelijkt; de violetroode heet s p i n e l; de bleekroode b a l a i s
(z. aid.), ook ballas of balas, enderoodgele r u b i e e 1, welke minder geacht wordt; robjjn, eene zeer kleine soort van drukletter,
tusschen p a r e l en d i a m a n t; - robjjnglimmer, m. z. v. a. pyrosideriet; robjjnzwavel, rood ruischgeel, z. r e a 1 g a r;
vgl. a r s e n i c u m; - robjjnspaat, n. z. v. a.
rhodoniet
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Robillard, f. fr. (spr. robi-ljá r) fijne parijsche
snuiftabak, naar den vervaardiger zoo genoemd.
Robin, m. - fr. (spr. robe; vgl. robe) boeren
dien naam, in oudfr. liederen, die-kinelva
meisjes 't hof maakt; gekke vent; met een
woordspeling op robe = tabbaard (z. a.), magistraatspersoon, rechtsgeleerde.
Robinet, m. fr. (spr. -ne) kraan van een vat,
aan eene waterleiding enz.
Robinhood's society, f. eng. (spr. róbbinhoeds
sossaí-itti, zoo geheeten naar R o b i n-H o o d,
verbasterd van Robert Fitzood, den aanvoerder
eener rooverbende ten tijde van Richard
Leeuwenhart, den held van vele engelsche volkssprookjes) bierdrinkersgezelschap, zooals die
in Engeland, zonder onderscheid van standen,
vaak in herbergen bijeenkwamen om over staat
en godsdienst te spreken; politiek tinnegieters gezelschap, een kring, waarin men vaak, zonder
voldoende kennis, staatkundige vraagstukken
behandelt.
Robinia, f. de valsche a c a c i a (z. ald.),
naar den fr. botanist R o b i n genoemd, die in
de 17de eeuw deze plantensoort het eerst uit
amerikaansche zaden teelde.
Robinokratie (spr. t= ts), fr.-gr. (vgl. r o b i n)
iron. woord om den overwegenden invloed
der mannen van den tabbaard (robe) aan te
duiden, advocatenheerschappij.
Robinsonáde, f. (naar den beroemden, het
eerst in 1719 verschenen roman van den Engelschman De Foe: Robinson Crus o ë; een voorlooper hiervan is de beschrijving
van het koninkrijk Krinke Kesmes, door den
Zwollenaar Smeeks (1708) waarin historische
feiten verwerkt zijn, eene Robinsonsgeschiedenis,
avontuurlijke geschiedenis of vertelling van verongelukte zeevaarders. Evenals in Engeland ging
bij ons deze soort roman den psychologischen
roman vooraf en volgde hij op de S p e c t at o r s, z. ald.
Róble, n. sp. (eig. eik, steeneik; van 't lat.
robur) zuidamerikaansche houtsoort, die onder
water goed blijft, en tot bouwhout dient.
roboreeren, lat. (roboráre, van robur, eig.
steeneik, eikenhout, dan hardheid, sterkte) versterken, kracht geven; - roborantia (spr. t = ts),
n. pl. versterkende middelen; - roborátie (spr.
t=ts), f. nw.lat. versterking; - roboratief, en
robórans, n. versterkend middel; - roburiét,
n. ontploffingsmiddel, in 1886 uitgevonden
door Roth, bestaat uit dinitrochloor-benzol en
salpeterzure ammoniak; - robuust, adj. lat.
(robustus, a, um) sterk, krachtig, welgespierd,
kloek, stevig.
Robót, ook robát, m. (een slavonisch woord,
poolsch en boh. robóta, russ. rabóta, arbeid,
knechtschap, van rab, rob, knecht, slaaf) leendienst, hofdienst, werkzaamheden, waartoe de
onderdanen jegens hunne overheid en landsheer
verplicht zijn
Robusta-koffie, f. soort koffie, op 't einde der
vorige eeuw in Afrika ontdekt en thans op Java
veel ingevoerd; is beter dan eenige andere
soort bestand tegen de koffiebladziekte.
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robuust, z. ond. roboreeren.
Roe, m. fr. rots; - roe of roch, m. (sp. roque, it.
rotco, eng. rook; v. 't arab. roch of ruch, z. r o k)
was de naam van het schaakstuk, dat in vroeger
tijd de plaats van den later in gebruik gekomen
Toren of Kasteel innam; - rochade, onderlinge
verwisseling van plaats tusschen Koningen Toren
in het schaakspel; - rocheeren of roqueeren, in
het schaakspel: koning met toren of kasteel doen
omwisselen.
Roca, f. port. in de braziliaansche koloniën
een in brand gestoken stuk bosch om het te
ontginnen; - roceiros, pl planters in Brazilië.
Rocaille, f. fr. (spr. rokál j' ; v. roe, rots, it.
rocca, roccia, als 't ware van lat. rupicus of
rupéus, a, um, v. lat. rupes, rots) grotwerk
van schelpen, koralen, steenen enz. ; - rocailleur, m. grotwerkmaker.
Rocambóle, f. fr. (van het duitsche r o ck e n b o 11 e, d. i. roggelook, omdat de stengel
met dien der rogge overeenkomt) spaansche
sjalot, slangelook, slangeknoflook; oneig. het
beste aan of bij eene zaak; in het omberspel een
zeker getal vischjes (f i c h e s), waartoe ieder,
die een spel wint, moet bijdragen, en die later
met elkander op het spel gezet worden.
Roccella, f. it. (spr. rotsjella) de beste soort
van tarwe in Italië en Sicilië; nw.lat. eene mossoort: het echte lakmoesmos (v. rocca, rots,
omdat het op rotsen groeit).
Roccetto, en rocchetto, m. it. (spr. rotsjétto en
rokkétlo) en rochet, m. fr. (spr. rosje; sp. roquete,
mid.lat. rochetum, waarsch. van ons r o k,
duisch rock, oud-hoogd. roe, mid.lat. roccus)
kort koorhemd.
Rocchetta, it. (spr. rokkétta, van rocca, rots)
rotsvesting of veste.
Roceiros, m. pl. z. ond. r o c a.
Rochade, zie ond. r o c.
Rochambeau, m. fr. (spr. ro-sjanbo; oorspronkelijk een persoonsnaam) soort van gebak.
rocheeren, z. ond. r o c.
Roche's embrocátion, n. smeersel van Roche
tegen de hoest; een mengsel van verschillende
oliën.
Rochet, z. ond. r o c c e t t o.
Rochette, f. fr. (spr. rosjéli'; it. rochetta) levantijnsche potasch, ter bereiding van glas.
Rochus, mansn.: de verhevene.
Rocking-chair (spr. rokkingtsjèr), eng. schommelstoel.
Rocks, pl. eng. soort suikergebak met vruchtensap.
roco, it. (= lat. raucus, a, urn, heesch) Muz.
ruw, dof.
Rócoco, n. nw. -fr. (waarsch. van roe, rocaille
z. ald., dus eig. de smaak voor schelp- of grotwerk; v. a. zou een fransche prins, die in 1792
te Coblenz naar een koopman in oudheden vroeg
en daarop ten antwoord kreeg, dat er een r o k
voor zijn winkel hing, lachend uitgeroepen hebben: oui, oui, roe, roe, rococo; deze inval,
tijdens de Restauratie aan de koninklijke tafel
te Parijs verteld, werd geestig gevonden, en zoo
kwam de uitdrukking in de mode) bouw- en
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versieringsstijl, in Frankrijk onder het regentschap van Lodewijk XV ontstaan, gekenmerkt
door de oplossing van alle vaste, krachtige
vormen in losse, lichte gebogen lijnen met lichte
kleuren en veel goud; in het algemeen: hetgeen
behoort tot den geest en smaak van het op de
zoogenaamde renaissance volgende tijdperk;
vandaar rococo-stijl, rococo-smaak
enz.
Rod, m. eng. z. v. a. p e r c h, z. ald.
Roderik, oudd. mansn. (waarsch. uit H r uo d e r i h ontstaan; vgl. Robert) : de roemrijke.
Rodinal, n. Phot. zoutzuurverbinding, met
paramidophenol verbonden, als ontwikkelaar
gebruikt.
Rodomónte, m. it. of rodomónt, fr. (eig. rodamonte, d. i. bergomwentelaar, iemand die zich
als het ware vermeet, zelfs bergen van hunne
plaats te bewegen en voort te rollen, van 't Lombardisch woord rodàre, in een kring omdraaien
en als een rad voortrollen, v. 't lat. rota, rad, en
't ital. monte, berg) oorspr. de naam, welken
Bojardo en later Ariosto in hunne dichtstukken
(Orlando innamorato en Orlando f urioso) aan een
snoevenden held gaven; vandaar in 't algemeen grootspreker, opsnijder, pocher, snoever,
windbreker, ijzervreter ; — rodomontáde, f. fr.
(it. rodomontáta) pralerij, opsnijderij, grootsprekerij, snoeverij, snorkerij Orl. fur. 46, str. 106;
vgl. f a n f a r o n n a d e; — rodomonteeren,
grootspreken, pochen, snoeven.
Rodóndos, m. pl. (van het sp. redondo = lat.
rotundus, rond; lienzo redondo, lijnwaad in ronde
balen) soort van wit vlaamsch linnen.
Rodrigo, m. sp. mansn. z. v. a. R o d e r i k.
Roeb, m. arab. (roeb, een vierde, v. arba, vier)
turksche munt = 1/4 piaster of 10 para s
(z. ald.).
Roebel, m. russ. (roebl, oorspronkelijk afgehouwen stuk, van roebítj, snijden, houwen; v. a.
van het arab. roeb (z. ald.); daar de roebel
oorspr. 1/4 g r i w n a (z. ald.) of eene mark zilver was) russ. zilvermunt van 100 k o p e k e n,
ongeveer f 1,29 nederl., de zoogen. papieren of
crediet roebel is 13% goedkooper; de
gouden roebel ongeveer = 1 1 /2 zily.
roebel = f 2.
Roebie, f. (vgl. r o e b en r o p y) voormalige
gouden rekenmunt in Algerië.
Roede, f. ned. lengtemaat voor afstanden =
10 meter; vgl. dekameter; de rijn1 a n d s c h e roede, verdeeld in 12 voeten =
3,7658592 meter; de a m s t e r d a m s c h e
r o e d e, verdeeld in 13 voeten = 3,6797698
meter.
Reederer, m. soort champagne (naar den fabrikant genoemd).
Roedjak, , f. mal. zeker confituur; onrijpe
vruchten met spaansche peper, suiker en
t r a s s i.
Roef, f. nederl. eig. dak (eng. roof) overdekte
plaats tegenover den stuurstoel in post- of trekschuiten en andere kleine binnenvaartuigen,
waarin zich gewoonlijk de passagiers bevinden.
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Roefal, roefaai, m. pl. turk. huilende derwischen, bekend wegens hun dweepzucht (naar
den stichter Ahmed R o e f a a i, gest. 1184
genoemd).
Roegi, f. mal. schade.
Roekoe, z. o r 1 e a n.
Roeland, oudd. (Ruland, Rudland, Hruodland,
van 't oudhoogd. hruod, ijsl. hrodr, roem) mansn.
roemland; inz. een fabelachtige held, dien men
als een der paladijns van Karel den Grooten
vermeld vindt en die eene groote rol speelt in de
riddergedichten der middeleeuwen; it. 0 r 1 a nd o; — roelandszuil, f. (misschien bedorven uit
rugelandszuil, vanhetduitsche ruge,
r ii g e, voor gericht) een zinnebeeld van het
recht der strafoefening in vele steden van noordelijk Duitschland en ook bij ons (b.v. de
Steenen Roeland te Amsterdam, die
in het laatst der 18de eeuw daar nog aanwezig
was), bestaande in een reusachtig standbeeld
van een geharnasten man.
Roemenen, Roemeniërs, Roemaenen, zie R om oenen.
Roepjj, z. r 0 p ij.
Roepiah, m. mal. gulden.
Roesálki, f. pl. russ. (roesálka, v. roesu "2, blond)
woud- en waternimfen bij de Slaven, naar
welke bij de Russen de week voor Pinksteren
nog de Roesalka-week heet.
Rog, m. ook r o c h, nederl. (dui. roche, eng.
roach en ray, dat afstamt evenals ital. raja en
fr. raie van lat. raja) bekende soort van kraak
-benvisch.
Rogàte, lat. (rogáte, imper. van rogáre, bidden,
verzoeken) bidzondag of zondag voor Hemelvaartsdag, naar het begin der latijnsche bijbelwoorden : rogate etc., bidt enz., Joh. XVI, 14;
— rogàtie (spr. t = ts), f. lat. (rogatio) bede, smeekschrift; voorbede voor afgestorvenen; bededag
tot afwending van zware rampen; — rogatoriáles,
(seil. litterae) pl., ook rogatorium, n. nw.lat. Jur.
smeekschrift, verzoekschrift, schriftelijk aanzoek; — rogàtum, n. smeek- of bedelbrief.
Rogatísten, m. pl. christensecte in de 4de en
5de eeuw, naar haren stichter R o g a t u s genoemd.
Rogatóns, m. pl. fr. (spr. rogatón) overgeschoten brokken, opgewarmde spijzen, klieken;
onbeduidende papieren of geschriften, prullen
Rogier, m. (fr. en roman. Roger, oudd. Rudi
van 't oudhoogd. Hruodgar, HrOdgêr) mansn.:-ger,
roemspeer, d. i. de door de speer beroemde.
Rognures, pl. fr. (spr. ronjuur' ; v. rogner,
snoeien, prov. redonhar, oorspr. ronden, v. lat.
rotundus, rond) afsnijdsels, snoeisel of snippers,
afval van papier, munten enz.
Rogosja, f. pl. rogosji, russ. (v. rogos, riet,
bies) russische matten of dekken uit boomschors,
riet of andere planten.
Rogue, m. eng. (spr. roog') schelm.
Rogus, m. lat. brandstapel.
Rohrenphotométer, m. dui. Phot. p h o t o m et e r (z. a.) met buizen om de gevoeligheid der
platen te onderzoeken.
Roi, m. fr. (spr. roá; v. lat. rex) koning; — le
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roi est mort, vine le roi! de koning is dood, leve de
koning! — le roi règne et ne gouverne pas, de kofling regeert, maar bestuurt niet (grondstelling
der constitutioneele monarchie, verkondigd door
Thiers in 1830); — roi fainéant, nietsdoende koning; — Roi-soleil (zonnekoning), bijnaam van
Lodewijk XIV; — roi d'armes, n. fr. (van roi,
koning en arme, wapen) de wapenkoning.
Rojim, pl. hebr. zieners, profeten.
Rok of roe, m. (arab. en perz. roch of roech,
dat ook z. v. a. roche, roc, in 't schaakspel is)
fabelachtige vogel van ontzettende grootte en
kracht in de arabische sprookjes.
Rokelgn, f. wit priesterkleed.
Rokosz, in. poolsch (spr. rókosj; naar men wil
aan 't hong. ontleend) opstand van den adel
tegen den koning en den senaat.
Roland,z. Roeland.
Role, in. fr. (spr. cool') rol; — a tour de role, op
de beurt.
Rolette, f. fr. vlaamsch batist lijnwaad.
rolleeren, z. r o u t e e r e n.
Rollo, it. z. v. a. r o u t e m e n t.
Rolls, pl. eng. (spr. rools; v. roll, rol) soort van
Rolmops, eng. pl. van de graat ontdane, opgerolde haring, ingelegd in mayonaise, gelei of
azijn.
Rolpaard, ook roopaard, n. scheepsaffuit, z.
affuit.
rood lijnwaad, inz. uit Hessen en Westfalen.
Romaanseh, z. r o m a n i s c h onder r om a n.
Romoenen, Roemaenen of Roemen i ë r s, in. pl. (Roméni, Romoeni) inheemsche
naam der Wallachen of Wallachijers, dien zij
zich nog wegens hunne afkomst van de Romeinen geven.
Romagna, f. it. (spr. —mánja) noord-oostelijk
gedeelte van den voormaligen Kerkelijken Staat
(de districten Bologna, Ferrara, Forli en Ravenna); — romagnole, m. inwoner van dat gebied.
Romaika, f. (nw.gr. rhómaike, v. rhómaikos,
nw.gr.) nieuwgrieksche volksdans in het rond,
meestal alleen door mannen gedanst.
Romaine, f. fr. (spr. romen; v. romain, romaine,
romeinsch; it. romano, het gewicht aan den
weeghaak of unster) romeinsche balans, weeghaak, unster.
Román, m. (f. fr. roman, it. romanzo, eng.
romance, oorspr. alles wat in eene r o m a a nS c h e taal is geschreven, van 't lat. adj. romanicus, adv. romance, romeinsch) sedert de
invoering van den Amadis uit Frankrijk in
Duitschland, omstreeks 1570, eene op oud-epischen achtergrond rustende avontuurlijke helden-, ridder- en liefdegeschiedenis ; dan in 't alg.
verdichte geschiedenis, voorstelling van ver
voorvallen, waarvan het-dichtemnsljk
hoofddoel karakterteekening is, daarom inz.
de lotgevallen van een bijzonderen persoon bevattende ; in engeren zin : avontuurlijke liefdegeschiedenis; — een roman spelen, een
liefdehandel of vrijerij op touw zetten en doorzetten; — romance, f. fr. korte avontuurlijke geschiedenis, overlevering, ridderlijk voorval enz.
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in den vorm van een lied, zanggeschiedenis, zangsprookje ; vgl. b alla d e, ond. b al;— romancéro,
m. sp. verzameling van romancen; — romancier,
fr. (spr. romansjè) romanschrijver; ook romancedichter; — romancière, f. romanschrijfster; — romanésk, adj. (fr. romanesque) wat naar
den roman zweemt, op de wijze van de romans,
overdreven als de romanhelden, verdicht, fabelachtig, onnatuurlijk, avontuurlijk; — romanisch,
romaansch, adj. (van 't lat. romànus, romeinsch)
van het oud-romeinsche of latijnsche afstammen
gelijk de in de middeleeuwen uit de latijnsche-de,
taal ontstane romaansche talen: de
italiaansche, spaansche, portugeesche, fransche,
provencaalsche enz. ;— r o m a a n s c h eb o u ws t ij 1, rondbogenstijl in de bouwkunst,
die zich van de 10e tot de 15e eeuw ontwikkelde,
ook byzantijnsche stijl geheeten en
vooral bij den bouw van kerken toegepast; —
romaniseeren, romans ontwerpen of schrijven;
eene ware geschiedenis als een roman inkleeden;
— romanomanie, f. lat.gr. romanwoede, overdreven zucht om romans te lezen; — romantiek, f. en romanticísme, n. middeleeuwsche en door nieuwere dichters en kunstrechters op het einde der 18de en in het
begin der 19de eeuw weer opgewekte (romantische) smaak in kunst en letteren; — romanticus, m. aanhanger van dezen smaak; — romantisch, adj. (fr. romantíque) eig. in eene der romaansche talen opgesteld, geschreven en voor
geest en smaak der-gedran;i'tl.
christelijke middeleeuwen, in tegenst. met het
antieke of klassieke en moderne;
vandaar de romantische school in verschillende landen: die letterkundige richting, welke zich bij voorkeur richtte tot de christelijke
middeleeuwen; ook dichterlijk schoon, bekoor lijk, betooverend, verrukkelijk, wonderschoon,
b. v. een romantisch landschap; — romanzo,
n. it. (= lingua romanza) romaansche taal.
Roman-cement, n. eng. romeinsch cement;
natuurlijke hydraulische kalk, door branden uit
niervormige stukken kiezelzure kalk en leem
bereid en verschillend van het in bepaalde ver
gemengd en kunstmatig gefabriceerd-houding
portland-cement.
Romanélla, f. it. eene goede tarwesoort in de
napolitaansche provincie Terra di Lavora; —
romanésco, m. it. goede wijn in 't gebied van
Rome; — romaneske, f. it. dans van vroolijk
karakter en snelle beweging.
Romani Imperii Semper Augustus, m. altijd
vermeerderaar van het romeinsche rijk, een titel
der Duitsche keizers.
romanisch, z. onder r o m a n; >— romanisme,
n. nw.lat. de r. kath. godsdienst, zijn leerstelsel
en grondstellingen; — romanisten, pl. aanhangers
der roomsch- katholieke kerkleer, roomschen;
aanhangers en verdedigers van het romeinsche
recht, in tegensi. met germanisten (z. ald.);
ook kenners der romaansche talen; — romanistiseh, adj. de kennis der romaansche talen betreffende ; — romantiek, romantisch enz., z.
onder roman.
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Romanoskopie, f. Med. bezichtiging van den
endeldarm met behulp van kleine ingebrachte
lampjes met spiegel.
Romein, ook Romer, m. bewoner van de stad
Rome; — romein, Typ. hoofdsoort van drukletters, ook a n t i q u a geheeten (z. and antiquus);
— romeinsch, adj. wat tot Rome behoort, daartoe
betrekking heeft, samengetr. roomsch, inz. wat
den godsdienst betreft, wie den godsdienst belijdt of tot de algemeene (katholieke) Kerk behoort, waarvan het hoofd, de paus, zijn zetel in
Rome heeft; — romeinsche bouworde, de jongste
der bouworden, samengesteld uit de i o n i sche en korintische (z.ald.).
Romenen, z. r o m a e n e n.
Romestécq, n. fr. zeker kaartspel tusschen
twee, vier of zes personen.
Romuliden, m. pl. lat. (Romulidae) nakomelingen van Romulus, den mythischen grondvester en eersten koning van Rome, Romeinen.
Ronas, (perz. ronds) syrische of perzische mee
-krapwotel.
Rond, n. fr. (spr. ron' ; v. rond, rond, van 't lat.
rotundus) het rond, de cirkel; -- rond d'eau (spr.
ro^'tdó), groot, rond waterbekken met grasperk
omgeven; — ronde, f. (spr. rond') omgang; Mil.
rondgaande wacht, patrouille, z. aid.;
rondedans, kringdans; rondgezang; een staand
fransch schrift, het tegengest. van c o u 1 é e, z.
ald. ; — a la ronde, in de rondte, in een kring
rond; ook eene soortvan biljartspel met 12 kleine
ballen en éen speelbal; — rondeau, n. (spr. rondo)
r o n d e e 1, rondgedicht, rondgezang, eene
soort van lyrische gedichten met een naar bepaalde dichtwetten terugkeerend referein; Muz.
(ook rondo, it.) muziekstuk, gewoonlijk in twee
deelen, waarin een hoofdthema als referein terugkeert, ook slotthema eener sonate ; — ronde
rondwerk, rond verheven werk, vgl.-bose,f.
b o s s e; — rondeel, z. r o n d e a u; ook rond
buitenwerk of ronde sterke toren, die wel eens
de plaats van een bolwerk vervangt; door vele
i
kringvormig
gebouwde huizen ingesloten vlakte;
— rondlno of rondolétto, n. it. Muz. kort, niet
zeer uitgewerkt rondgezang, een klein rondo; —
rondist, n. grootste ronding bij den brillant, tegenover de „tafel" en het „collet"; — rondpoint,
n. rondplein met plantsoen, waar straten of lanen op uitkomen.
Rondas, n. rond schild.
Rongerie, f. fr. (spr. roiizj'rí, v. ronger, knagen)
in de katoendrukkerijen het wegbijten der kleuren door bijtmiddelen.
Ronggeng, f. mal. dansmeisje.
Röntgenstralen, X-stralen, onzichtbare stralen, die door .sterke inductiestroomen in bijna
luchtledige buizen worden voortgebracht en door
alle vaste stoffen min of meer heengaan, ontdekt
door Röntgen (1895); — Röntgenapparaat, n.
toestel om door middel van X-stralen inwendige
lichaamsdeelen te onderzoeken en af te beelden;
zie r a d i o s k o p i e; — Róntgenisatie, f. behandeling met Röntgenstralen; — Róntgenographic, f. het laten inwerken van Róntgenstralen op photographische platen; — Röntgenologie,
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f. kennis, leer der Röntgenstralen; — Róntgenoloog, beoefenaar van de leer der Röntgenstralen.
Roob, z. rob 1).
Rookeries, pl. eng. (spr. oo =oe; v. eng. rook,
zaadkraai, rookery, kraaiennestelplaats) legerplaats der zeevogels, b.v. op de Falklands-eilanden.
Room, f. eng. (spr. roem) kamer; b.v. diningroom (spr. dainiengroem), eetzaal.
Roopaard, z. r o l p a a r d.
Roos, f. (lat. rosa) plantengeslacht uit de familie der rosacéae met 160 van elkander afwijkende soorten en ten deele zeer mooie bloemen;
eene huidziekte, ook St.-Anthonie-vuur geheeten; vorm waarin de d i a m a n t (z. ald.)
wordt geslepen; — roos van Jericho, z. J e r ic h o r o o s;— ronde roos en witte roos, benaming van twee vijandige partijen, die van Lancaster en York, welke Engeland eene reeks van
jaren door burgeroorlog geteisterd hebben en
eerst in 1485 onder Hendrik VII een einde namen; — rozemarjjn, beter r o s m a r ij n, z :
ald.; — rozenhout, z. v. a. rhodisch h o u t; z.
verder onder rosa.
Rope-grass, n. eng. (spr. roop gres; v. rope,
touw, en grass, gras) parelgras (Melica nutans,
L.) voor vischnetten.
Ropjj, liever ropy of roepie, f. (hindost. en
perz. roepiyah, van 't sanskr. roepya, schoon,
schoonheid; vervolgens zilver, inz. bewerkt zilver) voor-ind. en perz. munt; ook in duitschoostafrika; in Oost-Indië sedert 1835 wettelijk
de (zilveren) compagnies -ropy van 16 a n n a's,
eik van 12 p i e s f 1,15 nederl. ;— lakropij,
rekenmunt te Calcutta = 100,000 zilveren ropijen; z. 1 a c k.
Ropo, mal. zie e b r o.
Roquefórt, f. soort zwitsersche kaas.
roqueeren, z. ond. r o c.
Roquelaure of roquelaur, m. fr. (spr. rók'loor')
mantel, reis- of regenrok, regenmantel, naar zijn
franschen uitvinder, den hertog van R o q ti e1 a u r e, genoemd.
Roquetin, m. fr. (spr. rok'ten) kleine rol, waarop zijde en gouddraad gewikkeld worden, zijspoel, klos.
Roquette, f. fr. (spr. rokéll' ; sp. ruquela, it.
ruchetta; van 't lat. eruca) waterkers, een moes kruid, dat men als salade eet; ook z. v. a.
rochette.
Roràte, lat. (v. roràre, dauwen, bedroppelen)
eig. dauwt: benaming van eene in de r. kath.
kerk gedurende den tijd der advent gehouden
mis, naar hare aanvangswoorden: roráte cceli,
dauwt of droppelt gij hemelen! die uit Jes. XLV,
8 zijn genomen; — roràtie (spr. t=ts), f. het
dauwen; meeldauw aan den wijnstok.
rosa, f. lat. roos ; — rosa, of fr. rosé (spr. roze),
rozenrood, roodkleurig; — sub rosa, onder de
roos (het beeld der vertrouwelijkheid), d.i. in
vertrouwen, in 't geheim; — rosaceén, pl. nw.lat.
(rosacéae) plantenfamilie, waartoe o. a. de
onderfamilie der rosae behoort, z. ond. r o o s; —
rosaceus, a, um, lat. Bot. roosvormig; — rosalia,
pl. nw.lat. Med. mazelen; — Rosalla of Rosalinde,
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nw.lat. vr.naam: de rozige, de schoone als een rosolzuur, n. lat. (uit roses, rozenrood, en
roos; – rosalie, f. fr. Muz. herhaling eener muzi- oleum, olie) uit teerolie of carbolzuur verkregen
kale passage in hooger of lager toon; – rosarium, schoone roode vloeistof.
Rosomak, m. poolsch( rosomak, hong. rozomák,
n. rozenkrans, bidsnoer; ook regelmatig aangelegde rozentuin; rozenkweekerij ; – rosarii fater- russ. rossomácha) veelvraat, een roofdier van
nitas, f. broederschap van den rozenkrans; – het berengeslacht in N.-Europa enz.
roseïne, f. rozenstof, eene roode kleurstof; –
Ross, m. eelt. in zee uitstekende landtong.
rossidus, a, um, lat. Bot. bedauwd.
roselíth, m. lat.-gr. (gr. lithos, steen) een in
Saksen gevonden mineraal van rozeroode kleur;
rosso antico, m. it. eig. ouderwetsch of
– rosenoble of rozenóbel, m. (d. i. eig. edele roos) antiek rood (rosso, rood, v. 't lat. russus) roode
rozenstuk, voorin. eng. van 1328 tot 1649 ge- marmer- en porphyrsoort, vroeger tot kunstslagen goudmunt, met een schip en eene roos voorwerpen verwerkt.
gestempeld, ongeveer 11 gl. ;– r o z e n o b e 1Rossóli, of liever rossólis, m. fr. zonnedauw,
g o u d, goud, dat slechts 1/1,3 zilver bevat; – een fijne gekruide brandewijn, inz. getrokken op
roséófa, f. huiduitslag in den vorm van bleek het kruid zonnedauw (Ros solis, lat.).
Rostbeef, n. z. r o a s t b e e f.
vlekken; zij komen ook voor bij lijders aan-rode
typhus en andere infectieziekten; – rosette, f.
Rostéllum, n. lat. (verklw. v. rostrum) snafr. kleine roos, roosje, roosvormige sieraden in veltj e, snuitje.
goud- of zilverblik enz., roosvormige strik, lintRostoptschen-olie, f. een samengestelde oetheroos; roos of richtschijf in horloges; ook roos - rische olie voor likeurbereiding (naar den russ.
steen, een van onderen plat en van boven hoekig generaal genoemd, die gezegd wordt bevel gegeslepen (in ruitvormige of driehoekige vlakken geven te hebben tot den brand van Moskou).
verdeelde) diamant; als vr.naam: Roosje; –
Róstra, n. pl. lat. (van rostrum, snavel) eig.
rosetteeren, met goudroosjes bezetten, versieren; snavels; het spreekgestoelte op de markt in het
den diamant zoo slijpen, dat hij enkel ruitvor- oude Rome, zoo geheeten naar de daarop gemige of driehoekige vlakken vertoont; – Rosílda, plaatste scheepssnavels van de veroverde schevr.naam: de aanminnige roos, liefelijke onschuld; pen; – vandaar pro rostris, van het spreekge– Rosíne, vr.naam: de rozenroode, de bloeiende. stoelte (in 't openbaar spreken); – rostratus, a,
Rosbeyer of Rosbayard, m. het paard der vier um, lat. Bot. gesnaveld, met eene snavelvorheemskinderen, B a y a r d genaamd; oneig. mige verlenging.
woesteling, wild schepsel.
Rostraal, liever r a s t r a a 1, z. aid.
Rot, n. (mid.lat. rota, ruta, rupta, v. lat. part.
Rosciade, f. (naar Roscius, een beroemden
rom. tooneelspeler) een engelsch leerdicht van ruptus, gebroken; ofr. rote en vandaar mid.hgd.
Churchill over de tooneelkunst.
rote, rotte, eng. rout, russ. rota) kleine schaar
soldaten, thans slechts 2 man; ontbreekt de
Rosconne, n. fr. wit lijnwaad uit Bretagne.
Rosée de fleurs, f. fr. eig. bloemendauw : een tweede man, dan spreekt men van een b 1 i n d
fijn reukwater.
r o t.
Roseliet of roselith, n. naar G. Rose genoemd,
Rota of ruota, f. it. (eig. rad = lat. rota; zoo
aan kobaltbloem verwant mineraal in Saksen. genoemd, omdat de gerichtszaal met radervormige platen is bevloerd) hoogste pauselijk
Rosenobel, rosette, Rosilda, zie ond. rosa.
Rosereaux, pl. fr. (spr. roz'ró) russisch bont- appellatie-gerecht, opperrechtbank te Rome
werk voor mutsen, mutsenbont.
over de gezamenlijke r. kath. christenheid;
Rosewood, n. eng. (spr. oo =oe) rozenhout, rad of draaier aan kloosterpoorten; ronde kerkpalissanderhout.
mantel.
Rosinánt, m. sp. (rocinante, fr. rossinante,
Rotabága, rotabagge of rutabaga, f. zweedsche
van 't sty. roem. fr. rosse. slecht Haard. knol. verscheidenheid van de koolraap.
van het duitsche r o s, en ante, voorheen) slecht
Rotacisme, z. r h o t a c i s m e.
paard, magere knol, inz. het ellendig rijpaard
Rotalíth, m. lat.gr. (van 't lat. rota, rad, en
van Don Quixote (z. aid.), door hem 't gr. lithos, steen) radersteen, straalsteen.
zelf zoo genoemd.
Rotang, rotan, rottan, n. (sp. rota, eng. ratan;
Rosine, z. ond. rosa.
van 't maleisch rotan) oostindisch of zoogen.
Roskólnik, z. beter r a s k o 1 n i k.
spaansch riet, rotting, soort rietpalm.
Rosmarijn, ook wel minder goed rozemarjjn, Rotatie (spr. tie=sie), f. lat. (rotatio,van rotare,
m. (van het lat. ros marinus) eig. zeedauw, een in een kring ronddraaien, van rota, rad) raddraaiwelriekend gewas, een geslacht van de familie ing, raderloop, omloop, omdraaiing, omwenteder Lipbloemigen (labiatae), dat in het Oosten ling, kringvormige beweging om de as, b.v. van
en in Z.-Europa, inz. dicht aan zee, in het wild de zon, de aarde enz. ; – rotatie-as, f. draaiingsas;
groeit; – rosmarini f olius, a, um, lat. Bot. ros- – rotatie-vlak, n. vlak, dat zich om een vaste
marijnbladerig. rechte lijn beweegt; – rotatie-kegel, m. door omRosólio, of liever rosóglio, m. ital. rozenbran- draaiing van een hoek om zijn éene vaste been
dewijn, een ital. gekruide brandewijn, uit rozen- omschreven ruimte; – rotatie-magnetisme, n.
bladeren bereid; v. a. is de naam ontstaan uit bewegingsbetrekkingen tusschen magneten en
ros solis, omdat men vroeger voor een dergelij- elektrische geleiders; – rotatie-machine, f.
ken geestrijken drank de bloem zonnedauw ge- stoommachine, waarin de door den stoom bebruikte; vgl. d r o s e r a en r o s s 6 1 i; – werkte beweging onmiddellijk eene roteerende
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zijn moet; - rotatie-pers, f. drukpers, waarbij
cylindrische stereotiepplaten op de drukrollen
worden vastgeschroefd; - rotatiepomp, f. pomp,
waarbij de zuiger door een roteerend onderdeel
is vervangen, zoodat zij zeer gelijkmatig werkt;
- rotatorla, pl. nw.lat. (zoo genoemd, omdat zij
zeer beweeglijk zijn) raderdiertjes, afgietsel
lat. (rotare) in een cirkel-diertjs;on,
ronddraaien, zich om zijn eigen as bewegen; rotor, In. El. draaiend deel, looper van een
asynchrone (z. a.) of inductiemotor; het stilstaande deel heet stator; - rolalus, a, um, lat. Bot.
radvormig.
Rotellawerk, n. in den laatsten tijd in zwang
gekomen vrouwelijk handwerk, waarbij rondgesneden kleine stukken stof op c a n e v a s,
z. ald. worden genaaid.
rothamagensis, lat. Bot. rouaansch, van Rouaan afkomstig.
Rótí, m fr. gebraad; - rótie, f. fr geroosterde
broodsnede, beide van het germ. roosten, dui.
rosten, eng. roast.
Rotonde, z. r o t u n d e.
Rotta, f. voorm. vochtmaat in Madrid.
rotteeren, of liever rotten (van r o t, mid.lat.
cotta, ruta, rupta, hoop, schaar, v. lat. rumpére,
breken; in verachtelijken zin: eenige personen,
die zich tot een onedel doel hebben vereenigd)
een rot vormen, zich tot een slecht doel ver
samenscholen (de slechte beteekenis-enig,
is niet aanwezig in „rot" voor een zeker getal
bij elkaar geplaatste geweren).
Rottel, z. r o t t o l o.
rotten boroughs, pl. eng. (spr. rott'n bórroos)
vervallen plaatsen, in welke het recht om afgevaardigden naar het parlement te zenden in de

handen van enkele grondeigenaars was gekomen,
Wien het stemrecht door de parlementsreform in
1832 werd ontnomen; vgl. b o r o u g h.
Rotting, z. r o t a n g.
Róttolo, m. (van 't arab. rathl, pond; vgl.
r a t e 1) handelsgewicht in het Oosten van ver
-schilend
grootte.
Rotolus, m. mid.lat. (in plaats van rotola,
verklw. van rota, dus eig. radertje; voorts iets
samengewikkeids, rol) bundel of pak acten of g.rechtelijke verhandelingen; - rotolus mortuórum,
in de r. kath. kerk het boek, waarin men de
namen der overledenen, voor welke zielmissen
gelezen worden, opteekent; - rotolus testium,
getuigenverhoor of uitspraken der getuigen; rotnli of rotulae, pl. artsenijballetjes; - rotuleeren (mid.lat. rotuláre, d.i. eig. rollen), acten naar
hunne volgorde teekenen en samennaaien; rotulátie (spr. tie=tsie), f. ordelijk bijeenvoegen
en innaaien van schriftelijke stukken.
roti nde, lat. (adverb. van rotundus, a, um,
rond) Jur. rond, rondweg, zonder omwegen; ook
in rond getal; - rotonde of rotonde, f. (it. rotonda,
fr. rotonde) rond gebouw; ieder van buiten en
binnen rond gebouw, inz. het beroemde p a nt h e o n (z. afd.) te Rome; ook soort wijde
damesmantel; - rotundatus, a, um, lat. Bot.
afgerond; - rotundi f olius, a, um, lat. Bot.
rondbladerig.
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Roture, f. fr. (van 't mid.lat. ruptura, pas geploegde akker, klein goed, boerengoed,van't lat.
rumpre, breken) onadellijke stand, burger- en
boerenstand; - roturier, m. (spr. rotu-rjé; mid.
lat. rupturarius, iemand, die den akker breekt
of bebouwt) een burgerlijke, onadellijke; - en
roturier (spr. an rotu-r jé) als een burger, burgerlijk, boersch, gemeen.
Roucou, z. o r 1 e a n.
Roué, n. fr. (spr. roe-é; van rouer, radbraken)
geradbraakte of radbrakenswaardige schurk,
galgebrok, nietswaardige kerel; in het jaar 1719
door eene toevallige aanleiding tot modenaam
geworden van de voorname, galante wellustelingen, z. v. a. 1 i b e r t i n; - aimable roué (spr.
èmábl'), beminnenswaardige losbol, mensch van
slechte beginselen, die bij uitstek zijne wereld
verstaat.
Rouennes, pl. fr. (spr. roe-èn)' halfkatoenen
stoffen, genoemd naar de stad Rouaan - (fr.
Rouen), waar zij vandaan komen.
rouge, adj. fr. (spr. roezj' ; v. 't lat. rubéus =
Tuber, rubidus) rood; - rouge, n. fr. rood, rood
blanketsel; - rouge et noir, rood en zwart, een
hazardspel met ballen en kaarten; - rouge végétal
plantenrood, blanketselrood, portugeesch blanketsel, uit saffloers bereid.
Rough-rider, m. (spr. rufraider) eng. amer.
ruiter-vrijwilliger, inz. in den sp.-amerik. oorlog
van 1898; pikeur.
rouleeren, fr. (rouler, spr. roef-; provenc. rotlar,
it. rotolare, van 't mid.lat. rotulàre, v. 't lat.
rotolus, rotola, klein rad) rollen, omloopen; in
omloop of in zwang zijn, gangbaar zijn; -roulade,
f. iets opgerolds, rolgebak, opgerold vleesch;
Muz. loop, een versiering der tonen, toonlooper,
rolling der tonen; - roulage, f. (spr. roeláázj')
voerloon, vracht voor het vervoer met wagens,
karren enz. ; - roulance, f. (spr. roeláns') geldsomloop; - rouleau, m., pl. rouleaux (spr. roeló)
rol, rolstok, rolhout, wals, rolblok; rolgordijn
voor vensters; - roulement, n. (spr. roel'mán)
roffel op de trommel, met de pauken; het trillen
of t r e m b l e e r e n met de stem; - roulette,
f. rolschijf, rolraadje, werktuig der graveurs;
ook een hazardspel met kogeltjes of balletjes; roulier, m. (spr. roeljé) voerman, vrachtrijder,
goederenrijder, vrachtvoerman; kruier.
Roundheads, pl. eng. (spr. roundheds; van
round, rond, en head, hoofd) rondkoppen, spotnaam van de Parlementspartij of de partij, die
koning Karel I van Engelandvijandigwas (1642),
zoo genoemd wegens hun kort afgesneden haar.
Roupino, z. r u s p o n o.
Rousselet, m. fr. (spr. roes'lè; v. roux, rousse =
lat. russus, a, um, rood) suikerpeer, eene naar
muscadel smakende peersoort; - rousseline, f.
fr. een peren- en wijndruivensoort.
Roussette, f. fr. (spr. roe-sètt') toebereide vischhuid, sagrijn voor horlogekasten enz.
Roussillón, m. fr. (spr. roe- si-jlón) zeer sterke,
zoete fransche wijn, uit de provincie R o u s s i 11 o n in Z. Frankrijk.
Rout, m. eng. (spr. rout; eig. r o t, hoop,
schaar; vgl. r o t t e e r e n) talrijk engels ch
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avondgezelschap, praatgezelschap, theegezelschap, speelgezelschap; zie r a o u t.
Route, f. fr. (spr. roet' ; van 't lat. rupta, scil.
via, d. i. gebroken baan, gebaande weg) weg,
reisweg, straatweg, tocht, richting der reis,
koers; reisroute, marschroute der
soldaten, de hun aangewezen weg; — routier, m.
(spr. roetjé) zeewegwijzer, wegwijzer voor zeevaarders, zeegids, boek met zeekaarten, zeeatlas, graadboek; — routiers, m. pl de in de 14de
eeuw voor soldij dienende avonturiers in Frankrijk, die het land verwoestend doortrokken; —
routine, f. (spr. roetíén') vaardigheid, vlugheid,
gemakkelijkheid, door gedurige oefening of behandeling verkregen, sleur, slender, gewoonte,
het handelen naar regelen der ervaring zonder
inzicht der gronden; — routinier, m. (spr. roetinje) ervaringsman, geoefende, een vlug uitvoer
enkel ten gevolge van oefening handelt;-der,i
ook knoeier, beunhaas, die enkel door afkijken
heeft geleerd, maar geenerlei grondige kennis
bezit; — zich routineeren, zich vaardigheid of
vlugheid in eenige bezigheid bijbrengen, zich
oefenen; — geroutineerd, adj. (fr. routiné)'
geoefend, bedreven, ervaren, vlug doorkneed.
Rover, f. rijwiel, naar den fabrikant genoemd.
Rovesciaménto, n. it. (spr. —wesja—; van rovesciare, omwerpen; vgl. riverso) Muz. omkeering of verwisseling der stemmen in het contrapunt.
Rowdy, m. eng. (spr. roudi), pl. rowdies (v.
row, geraas) doorbrengers en levenmakers der
laagste soort, ruwe en onbeschaamde leegloopers,
inz. jonge, op avonturen en baldadigheden uitgaande leegloopers in de grootestedender Vereen.
Staten van Noord-Amerika (vgl. 1 o a f e r).
Rowing-man, m. eng. roeier.
Roxb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor W. Roxburgh (gest. 1814).
royaal, adj. fr. (royal, sp. roajál, v. 't lat. regalls, gelijk roi van rex, koning) koninklijk; vgl.
r e g a a l; — royaal-papier, een zeer groot papiersoort; — royaalpunch, koningspunch met wijn; —
royal-assént, n. eng. (spr. rói -ël) koninklijke
bekrachtiging van een b i 11 z. ald. ; — royaliseeren (fr. royalíser), koningsgezind maken, volgens koninklijke (m o n a r c h a 1 e) grondbegin
inrichten; ook koningsgezind of monar--seln
chaal zijn; — royalisme, n. barb. lat. (fr. royalisme) koningsgezindheid, koningsliefde; aanhankelijkheid aan de koninklijke partij ; — royalist, m.
(fr. royaliste) koningsvriend, koningsman, koningsgezinde of aanhanger van den koning; —
être plus royaliste que le roi, fr. meer koningsgezind zijn dan de koning zelf; — royalistisch, adj.
den koning of het koninkrijk toegedaan, koningsgezind, koninklijk; — royauté, f. (spr. roajoté)
koninklijke waardigheid, koningschap; — royalty,
f. eng. koningschap, koninklijke waardigheid,
koninklijke familie; t a n t i e m e (z. ald.) aan
den eigenaar van een mijn om die te mogen exploiteeren; aandeel, dat de uitgever aan den
schrijver, componist of anderen betaalt, voor elk
verkocht exemplaar van een uitgave.
royeeren, z. r a y e e r e n.
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Rozenhout, z. r h o d i s c h hout; — rozemarijn, z. r o s m a r ij n; — rozetteeren, rozenobel,
z. ond. rosa.
Rozijn of razjjn, f. (van 't fr. raisin, druif, wijndruif, lat. racémus) gedroogde, zeer suikerrijke
druif (hetzij in de zon of door ovenvuur); vgl.
cibeben enkorinthen;—rozjjnmede,of
rozijnwijn, welsmakende gezonde drank, uit rozijnen, honig en water door gisting bereid.
Ruade, f. fr. het achteruitslaan van een paard;
ook achteruitslag der voeten bij het dansen;
oneig. grofheid, onbeschoftheid, ruwe uitval.
Rub, z. r o e b.
Ruban, m. fr. (spr. —bá) lint.
rubáto tempo, it. (van rubáre, rooven) Muz.
eig. geroofde tijdmaat, eigenaardige soort van
gevoelvolle voordracht, waarbij men zich in de
bovenstem niet streng aan de maat bindt.
Rubber, z. r o b b e r.
Rubber, n. eng. caoutchouc, z. a.
Rubbia, f. of rubbio, m. it. (spr. u = oe) voormalige korenmaat in Ancona en Rome, ongeveer
280 tot 295 L. ; voormalig veld- of vlaktemaat
in Rome ; ook voormalige ital. gewicht van 25
pond á 12 onsen; — rubbiatélla, I. voormalige
graanmaat te Rome = 1/ 2 r u b b i o.
Rubbish, n. eng. rommel, scheurpapier; waar
effecten.
-deloz
rube f acientia, pl. lat. (van rube/acére, roodmaken) Med. bijtende, roodheid en hitte verwekkende middelen; — rubeseeeren, rood worden.
Rubelliet, n. (van het lat. rubéllus, a, urn, roodachtig, van ruber, rood) onsmeltbare soort van
schorl van perzikbloesemkleur, vezelschorl.
rubens, rubescens, lat. Bot. roodachtig, roodwordend; — rubentia (spr. t = ts), f. nw. lat. (van
't lat. rubens, rood zijnde, rood gemaakt, rood)
roodhout; — rubeolae, pl. lat. Med. roode hond,
een op mazelen gelijkende ziekte.
Rubezahl, m. hoogd. (spr. roebe-tsaal) de berggeest in het Reuzengebergte, volgens het oude
bijgeloof der Duitschers, die dezen geest het vermogen toekenden om allerlei gedaanten aan te
nemen en de menschen te kwellen of gelukkig te
maken.
Rubia, f. lat. (v. lat. rubéus, rood) meekrap,
n. 1. Rubia tinctorum ; — rubiaceën, pl. nw. lat.
(rubiacéae) plantenfamilie, waartoe de meekrapplanten, krapsoorten behooren; — rubiacine, f.
oranjegele verfstof van de meekrap.
Rubicél, m. z. r o b ij n.
Rubicon, m. oude benaming der rivier P i s a t e 11 o, die weleer tot grens diende voor
Cisalpijnsch Gallië en eig. Italië; — d e n R u b ic o n overtrekken, zich op eene onherroepelijke wijze tot iets verbinden, een niet te herroepen stap doen (met zinspeling op de daad van
Caesar, die deze rivier overtrok om bij zijne terugkomst uit Gallië, 49 jaren voor Chr., tegen
den senaat en Pompejus op te trekken); vgl.
facta est aléa.
Rubidium, n. nw. lat. (v. lat. rubidus, rood) in
1868 door Bunsen en Kirchhoff ondekt alkalimetaal, naar twee roode lijnen, die zijn spectrum
vertoont, zoo genoemd.
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Ruble, z. r o e b i e.
rubificeeren, nw. lat. (lat. rube f acére) roodmaken; — rubificátie (spr. t=s), f. het roodmaken.
Rubriek, f. lat. (rubrica, voor ruberica, van
ruber, rubra, rubrum, rood) ook rubrum, n. (d. i.
eig. het roode) opschrift, bovenschrift, titel van
een boek, hoofdstuk, wet, actenstuk (voorheen
met roodkrijt, rubrica, geteekend); afdeeling,
klasse, soort, aanwijzing van hetgeen verhandeld zal worden; — rubriceeren, nw. lat. met een
(rood) opschrift voorzien, met roode letters bovenschrijven, beitelen; naar afdeelingen, vakken
enz. rangschikken of indeelen, afdeelen; —' rubricaat, n. afdeeling, gemerkte afdeeling, ook gebedenboek der r. kath. geestelijken (wegens de
daarin roodgedrukte letters en woorden); — rubricátor, m. roodschrijver, middeleeuwsch schrijver, die de groote aanvangsletters der geschriften
in bonte kleuren schilderde; — rubricélle, fr.
kath. misgebedenboekje; — rubricaulis, lat. Bot.
met roode stengels of stelen: — rubri f olius, a, um,
lat. Bot. roodbladerig.
Rubus, m. lat. braambeziestruik.
Rue, m. fabelachtige reuzenvogel in Z. Afrika,
wien men het vermogen toekende om een olifant
met zich omhoog te voeren (hetzelfde als r o k,
r o c).
Ruche, f. fr. (spr. ruusj'; v. ruche, bijenkorf,
weleer uit boombast vervaardigd; prov. rusca,
rustha, bast) dichtgeplooid en rechtopstaand belegsel van japonnen enz.
ráeksichtslos, dui. niemand en niets ontziende.
Ructátie, (spr. tie=tsie) f. ook ructus, m. lat.
(van ructáre, oprispen) Med. het oprispen van de
maag.
Rudbert, z. R o b e r t.
rude, adj. fr. (v. 't lat. rudis, e) ruw, hard, grof,
ongevormd, ongeslepen, onbeschaafd; plomp,
onhandig, ongeschikt, onervaren, onwetend; —
ruditeit, f. lat. of rudésse, fr. ruwheid, grofheid,
onbeschaafdheid, onwetendheid, lompheid; —
rudiménten, pl. lat. (rudiménta) aanvangsgronden, eerste kundigheden, grondtrekken, grondslag van het onderwijs, eerste onderricht; — rudiménta, spraakkunst, boek, dat de allereerste gronden der taal, inz. der latijnsche, bevat; —
rudimentair, adj . op de eerste beginselen betrekking hebbende, nog in wording zijnde, onontwikkeld blijvend; —rudis indigesldquemóles, eenruwe,
ongeordende klomp (het eerst door Ovidius van
den chaos gebruikt) ; — rudimentaire organen,
pl. lichaamsdeelen, welke tengevolge van hun
gebrekkigen toestand bijna of geheel ongeschikt zijn om functies te verrichten, b.v. het
staartbeen en de musculus pyramidalis bij den
mensch.
Rudëra, pl. (van den sing. rudus, n.) lat. eig.
puin, puinhoop; gew. z. v. a. r u i n e n (z.
aid.); — ruderalis, lat. Bot. puinachtig; — ruderàtie (spr. t =1s), f. (lat. rederatio, van ruderàre,
eenen vloer uit puin enz. maken) vloer-, dorschvloerbereiding.
Rudiariérs, pl. lat. (rudiarii,van rudis, schermstokje, houten zwaard) bij de oude Romeinen:
zwaardschermers, die hun tijd hadden uitge-
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diend en ten teeken van hun ontslag een houten
zwaard ontvingen, vandaar rude donátus, d. i.
met de rudis begiftigd dus: ontslagen, emeritus.
Rudiger, m. oudd. naam, z. R o g i e r.
Rudimenten, ruditeit, z. ond. r u d e.
Rudolph, of liever Rudolf, duitsche mansn.
(oudd. Hruodol f , Hruodul f , onstaan uit Hruodwol , d. i. eig. roemwolf; vgl. R o b e r t) : de hoog
vermaarde held; — Rudolphíne, vr.-beromd,
naam: de hoogberoemde; — rudolphijnsche tafels,
naam, door Keppler aan zijn tabellen van den
planetenloop, ter eere van keizer Rudolf II gegeven.
Rufai, z. r o e f a a i.
Ruffiáno, it. (sp. en prov. ru/ian, fr. ru/ien,
ien,
ruffien, eng. ruffian) koppelaar, hoerenwaard;
oorspr. twistzoeker.
us, roodachRufus en Rufinus, m. lat. (van ru/us,
tig, ros) mansn.: de roodachtige, roodharige, ros
— rufescens, lat. Bot. bruinroodachtig.
-se;
Rugby, n. eng. voetbalspel, waarbij ook met
de handen gewerkt wordt; het is een ruw spel,
waarbij de spelers elkaar mogen aangrijpen, weg
neersmijten; vooral in Engeland en-slepn
Duitschland wordt het gespeeld.
rugeus, adj. lat. (rugósus, a, um, van ricga,
rimpel, plooi) rimpelig, met vouwen of plooien;
— rugositeit, f. (lat. rugositas) rimpeligheid, het
rimpelen.
Ruggéro, m. z. r e s t i é r a.
Rugghio, (spr. roegio) of ruggio (spr. roedsjo),
m. voormalige ital. korenmaat = r a b b i o.
Rugositeit, z. ond. r u g e u s.
Ruhmkorff, klos van, — elektrische inductor,
uitgevonden door Ruhmkorff (1851).
Ruine, f. lat. (ruina, fr. ruine) bederf, verderf,
ondergang, verwoesting, verdelging, verval, ne
bouwval; overblijfsels, wrakken, een-derstoing;
geheel of ten deele ingestort gebouw; — rulneeren,
nw. lat. (fr. ruiner) bederven, vernielen, verwoesten, verdelgen, ternederstorten, ten gronde richten, in den grond boren, in 't verderf storten; —
rulneus, adj. (lat. ruinósus, a, um) bouwvallig,
op 't invallen staande; verderfelijk; — ruinositeit, f. bouwvalligheid.
Rule Britannia, eng. (spr. roei brillennië) eng.
volkslied, genoemd naar de beide eerste woorden
van het refrein (z. r e f r a i n), dat volledig
luidt: Rule Britannia, Britannia rule the waves !
Britons never shall be slaves ! ( Beheersch Brittanje, beheersch de'barenl Britten zullen nooit slaven zijn!), geschreven door Thomson, den dichter der Seasons (Jaargetijden).
Rum, m. eng. (naar men wil een amerikaansch
woord) suikerbrandewijn, oorspr. uit het sap van
het suikerriet of de suikerafval bereid.
Rumb, z. r h o m b.
Rumex, m. en f. lat. zuring; — rumieine, f.
extract uit den wortel van Rumex patientfa, dat
in zijn eigenschappen met rhabarbarine overeenkomt.
Rumfordsche soep, f. door den Engelschman
R u m f o r d (gest. 1814) uitgevonden en het
eerst in een door hem gestichte armensoepinrichting in Beieren in toepassing gebrachte goed-
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koope en voedzame soep uit beenderen, bloed,
groenten enz.
ruminaal, adj. lat. op de godin der zoogende
vrouwen betrekking hebbende, inz. de r u m iII a 1 e (v ij g e) b o o m, de boom, waaronder
volgens de sage Romulus en Remus gezoogd
werden en van welks behoud men meende, dat
het heil van Rome afhing.
rumineeren, lat. (rumindre, v. rumen, keelgat) herkauwen; iets weder overwegen, bepeinzen, doordenken, rijpelijk overleggen, wikken en
wegen; - ruminantia (spr. t=ls; scil. animalia),
pl. herkauwende dieren, herkauwers ; - ruminatie (spr. t=ts), f. (ruminatio) het herkauwen;
herhaalde overdenkiing, overpeinzing, het wikken en wegen.
Rumoer, n. (het naast van 't it. rumóre, ontleend van 't lat. rumor) alarm, oproer, verward
geraas, gedruisch, gejoel, gerucht, het in snellen
omloop zijnde nieuws; goede of kwade naam; rumoeren, alarm maken, gedruisch maken, razen
en tieren.
rumpeeren, lat. (rumpre) breken, vaneenscheiden, verscheuren, tenietdoen, vernietigen;
bij 't schermen: ontwapenen; - ruptuur, f. nw.
lat. breuk, vaneenrijting; vredebreuk, oneenigheid, scheiding, vriendschapsklove; - ruptorium,
n. Med. bijtend middel, dat de huid doorknaagt
en daardoor eene zweer verwekt.
Rumpsteak, m. eng. (spr. -steek) rompstuk,
gebraden of geroosterd stuk rundvleesch van de
romp.
Run, 1) n. eng. in Australië : buiten het gekadastreerd gebied liggend weideland, weidedistrict der s q u a t t e r s (z. ald.).
Run, 2) eng. groote toeloop, aandrang, inz.
toeloop bij de bank in tijden van crisis, om gedeponeerde gelden terug te krijgen; - runabout,
eng. omlooper, reiswagen, reisautomobiel; runners up, pl. verliezers bij het voetbalspel.
Rundlet of runlet, n. eng. vaatje, een eng.
maat voor natte waren = 81,785 L., als biermaat k i 1 d e r k i n geheeten (vgl. t o n).
Runen, pl. (goth.runa, geheime wijsheid; oudd.
runa, angelsaks. r(in, wijsheid, gefluister, letter;
oudnoorsch, f. pl. runar, wijsheid, letters) recht
waarvan zich de germaansche vol--lijngetrs,
keren bedienden, voordat zij het latijnsche alphabet leerden kennen; - runenkalender, m. met
runenschrift op staven geschreven kalenders uit
den christentijd, in Skandinavië gevonden; runographle, f. duits"ch-gr. runenschrift, tooverschrift.
Runners up, zie ond. r u n 2).
Runot, pl. finsch (sing. runo, verwant met
r u n e n, z. ald.) finsche volksliederen, die op
de k a n t e 1 e, het met vijf metalen snaren bespannen nationale speeltuig, gezongen worden;
- runolainen, runoja, runottaja, runosseppae, runoinekka, de zangers van die liederen.
Runsen, pl. (oudd. runse, v. rinnen, vloeien)
bergbeken in Zwitserland.
Ruolz, n. (naar den uitvinder, den graaf De
Ruolz, genoemd) galvanisch verzilverd nieuwzilver (fr. argenterie Ciristo f le, z. c h r i s t o f 1 e).
-
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Ruota, z. rota.
Rupert, Ruprecht, m. z. R o b e r t.
rupestris, lat. Bot. rotsachtig, rotsbewonend,
op rotsen groeiende (zie r u p e s).
Rupia, f. nw. lat. z. v. a. r h y p i a.
Rupicóla, f. nw. lat. (v. 't lat. ruges, rots, en
colére, bewonen) rotshoen in Guyana.
Rupr., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. J. Ruprecht (gest. 1870).
Ruptorium, ruptuur, z. ond. r u m p e e r e n.
ruraal, adj. lat. (rurális, e, van rus, ruris, land,
veld) landelijk, veldelijk, boersch; - ruraalkapittel, n. elders de jaarlijksche samenkomsten der
r. kath. geestelijken om over hunne aangelegenheden als zielverzorgers te spreken; - rurale
excursie, f. landelijk uitstapje; - rurale gedichten, landelijke gedichten, veldzangen, velddichten; - rurale gemeente, landelijke gemeente; rurograaf, m. lat. gr. schrijver over de akkers en
hunne bebouwing; - rurographie, f. geschrift
daarover.
Rusalki, z. r o e s a 1 k i.
Ruse, f. fr. (spr. ruuz' ; v. 't oudfr. reti ser, rehuser, provenc. rei sar, rehuzar, uitwijken, bijvorm
van 't fr. re /user,
user, provenc. re f usar, sp. rehusar,
weigeren; vgl. r e f u s e e r e n) list, sluwheid,
arglistigheid, loosheid, streek.
Rush, m. eng. (spr. rusj) plotselinge, snelle
toevloed van vele personen naar een plaats; bij
wedrennen : voorstoot van een paard, waardoor
het een ander inhaalt of voorbijrent; bij 't voet
-balspe:
voorzet.
Rusma, of onregelm. r h u s m a, n. oostersch
ontharingsmiddel, zalf ter ontharing, bestaande
uit 1 deel r e a l g a r en 6-8 deelen kalk.
Ruspo, m. it. (spr. u =oe; als adj.: ruw, geheel
nieuw) vroegere toscaansche gouden rekenmunt,
ook zechino gigliato, d. i. leliedukaat genoemd,
z. v. a. z e c h i n e = f 5,80 nederl. ;- ruspóno,
ruspóne, m. vroegere gouden rekenmunt in Toscane, een driedubbele z e c h i n e en 17 gld. 50
cent waard.
Russienne, f. fr. (spr. ruusjen; v. Russie, Rusland) russische mantel, bont manteltje met
armsgaten; - russificeeren, russisch maken; russificatie (spr. 1=ts), f. het tot Russen of rus
maken; - Russiénen, ook Rusniáken of-sich
Ruthénen, pl. Klein-Russen, een van de overige
Russen verschillende slavische volksstam in Gallicië, Noord-Hongarije, Podolië, Volhynië en
Litthauen; - russomanie, f. bovenmatige voor
voor Rusland; - russophiel, m. Russen--liefd
vriend; - russophobie, f. vrees voor de Russen; ruthenicus, a, um, lat. Bot. russisch.
rustiek, adj. lat. (rusticus, a, um, v. rus, land,
veld; fr. rustique) boersch, landelijk; lomp,
plomp, onbeschaafd; - rustica, f. lat. Arch.
boersch gebouw uit ruw gelaten, slechts aan de
voegen behouwen vierkante steenen; - rusticiteit, f. (lat. rusticilas) boerschheid, lompheid,
ruwheid, onbeschaafdheid, botheid; - rusticaal,
adj. nw. lat. boersch; landelijk; - rusticeeren,
lat. (rusticári) op het land of landelijk leven, een
landleven, buitenleven of boerenleven leiden; rustieàtie (spr. tie = tsie), f. (rusticatio) woning op
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het land, landleven; buitenleven, ook het
boerschworden.
Rutabaga, z. r o t a b a g a.
ruta caesa, pl. lat. (eig. ruta et caesa, d. i.
wat zich laat afrukken en afslaan ; van ruëre,
afrukken, en caedére, houwen) Jur. roerend goed,
al wat aan gebouwen en goe1eren niet muur- en
nagelvast is.
Rutacéén, pl. lat. (rutacéae, van ruta, ruit, een
bitterkruid) plantenfamilie, waartoe o. a. de
citroen en sinaasappel behooren.
Ruth, hebr. vr. naam : (misschien samengetrokken uit réuth, aanzien, schoonheid, van
rash, zien).
Ruthenium, n. door Claus in 1845 in 't platina
ontdekt metaal.
rutilans, lat. Bot. roodglanzend, roodachtig
met metaalglans.
Rutillum, n. nw. lat. (van 't lat. rutilus, a, um,
roodachtig) titaniumzuur, in den vorm van het
tin-oxyde gekristalliseerd, bruinroode titaniumschorl.
Rutschbaan, f. dui. (rutschbahn, van rutschen,

S.

glijden) kermisvermakelijkheid, waarbij men op
een op en neer gaande baan in wagentjes rijdt.
Rutseher, m. hgd. (spr. roetsjer) Muz. soort van
wals, waarbij de voeten niet opgeheven, maar
over den grond voortgeschoven worden, vlug van
tempo, in 3/ 8 of 3/4 maat.
Ruttee, n. eng. (spr. ee =ie) z. v. a. r a t i s, z.
aid.
Ruwaard, m. (eig. r e w a a r d, v. oudfr.
regard, opzichter, bewaker; de klemtoon moet
dus op waard gelegd worden) titel van een voor
bestuurder van een nederlandsch land--malig
schap.
Ryakolith, m. glasachtige veldspaat, ijsspaat, een met het labrador verwant mineraal.
Ryno, m. eelt. (gaal. raoinne, v. raon, veld,
vlakte) mansn.: veld- of vlaktebewoner.
Rynt, m. indische boer, landman.
Ryparographie, z. op r h y p—.
Rype, f. (zw. snoripa, sneeuwhoen = f jiillripa,
rotshoen) sneeuwhoen op de noordelijke gebergten.
ryptisch, rythmus, z. op r h y p—, rhyt--.

S.
u

S. als getalteeken: gr. = 400; a = 200,000;
lat. S. = 90; S = 90,000; — S. als afk. van
sater, sanclus, senatus, signum, salutem voor
salus ; — op eng. horloges — slower, langzamer ; — S.
of St., afk. van Saint, fr. of Sint; ook Set., afk.
van sanclus, lat. ; — S. Muz. = solo; — S. _
stère, kubieke el; — s. = signa of signélur, lat.
z. ond. s i g n u m; — s. ook seu of sive, lat. of; —
S. a., Med. z. secundum artem; ook sine acido,
zonder zuur; — sacch. = saccharum; — salv. cur.,
z. salvis curialibus; — salv. rat. = salva rati f icatione; — salv. rem. = salva remissione; — Sam. _
Samuel (het bijbelhoek); — S. A. R., fr. = Son
altesse royale, Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid; — S.A.S., fr. = Son altesse serenissime, Zijne
of Hare Doorluchtige Hoogheid; — S. C. _
senatus consultum, z. aid. ; ook = Zuid-Carolina
in Noord-Amerika; — se. of stil., z. scilicet; —se., z.
ook sculpsit; — ser., z. scripsit, ond. s c r i b a;
ook: scriba, schrijver; — S. C. M. = sacra caesarea
majestas; — S. D. A. P. = Sociaal Democratische
Arbeiderspartij ; — S. D. G. = soli Deo gloria, God
alleen de eer; —S. E., fr. = son excellence, Zijne Excellentie of son éminence, Zijne Eerwaardigheid;
— S. e. of s. e. c., z. salvo erràre calculi; — sec. _
secans, snijlijn; — seer. = secretaris, schrijver; —
sem. = semen; — sen. = senior; — sequ. of sq. _
sequens ; — 5/.. of s f z. = sforzando ; — s. I. r. = sub
fide remissionis, z. ond. f i d e 5; — S. G. D. G. =
fr. sans garantie du gouvernement, zonder door de
regeering gewaarborgd te zijn (als opschrift op
gebreveteerde voorwerpen); — s. h., z. salvo honore; — sh. = shilling; — sign. = signatum, z. ond.
s i g n u m; — S. J. = societas Jesu; — sin. _
sinus; — Sing. = singularis; — s.l. = suo loco; —

Sld. = saldo ; — s. 1. e. a. = sine loco et anno ; — s.1.
r. = sub legfis remissione, onder opheffing der wet;
— s. m.= salvo meliore; — S. M., fr. = sa majeste,
Zijne (Hare) Majesteit; — S. 0., z. servos observantissimus; ook summa observantia, z. aid. ; — sole. _
solvátur, het worde opgelost (op recepten); — S. P.
Q. R., lat. = senatus papulusque Romanus, de
romeinsche raad en het romeinschevolk; — S. P.
T. = salvo pleno titulo, met voorbehoud van den
(vollen) titel, zonder schade aan rang of titels ; —
sq. en seqq., z. sequens, sequentie; — s. q. _
su fficiens quantitas, d. i. de toereikende hoeveelheid (op recepten); — s. r., z. salva ratíficatione; —
Sr., fr. = sieur, heer; —S. R. E., lat. -= sacrae Romànae ecclesiae, van de roomsche kerk; — S. S. of
S. Ser., z. sacra srciptura; — S. S., fr. = sa sainteté,
Zijne Heiligheid, de paus; — S. S. = eng. screw
steamer, schroefstoomboot; — ss. = scriptores; —
Ss. lat. = semis, de helft (op recepten); — S. S.,
lat. = sine stipitibus, zonder stelen (op recepten); — s. s. n. = signa suo nomïne, z. ond. s i gn u m; — S. T. = z. salvo titulo, of SS. TT.. = salvis titulis; — stacc. = staccato; — sterl. = sterling;
— St. N., lat. = stili novi, van of naar den nieuwen stijl ; — St. V. = stili vetéris, van of naar
den ouden stijl; — s. v. = salva venia of it. si
volti, keer (het muziekblad) om; ook sub voce en
sotto voce; — s. V. p. of s. v. pl. = fr. s'il vous
plait, als 't u belieft; — s. v. r. = sub voto remissionis, z. ond. v o t u m; ook sit venia verbo, als
ik mij dit woord veroorloven mag; — Chemische
teekens zijn: S = sulphur, zwavel; — Sb =
stibium, antimonium; — Sc = Scandium; — Se =
selenium; — Si = silicium, kiezel; — Sn = stannum, tin; — Sr = strontium. — S. als munttee-
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ken en wel op spaansche munten: Sevilla; op
fransche: Rheims en (gekroond) Troyes; op oostenrijksche : Schmollnitz; op oude pruisische:
Schwabach.
S. románum, n. lat. (d. i. eig. romeinsche S)
Med. de S-vormige kromming (f lexura sigmoïdéa)
van den dikken darm, ter plaatse waar hij in den
endeldarm overgaat.
Saà, m. (arab. v. saá, meten) oude korenmaat
in het oosten, inz. in Tunis = á/182 c a s i s =
2,583 L.
Sab., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor E. Sabine (gest. 1883).
Sabadílla, sabadilline, f. z. v. a. v e r a t r i n e.
Sabwers,m. pl. 1), (lat. Sabaei) voorheen de
bewoners der tegenwoordige provincie Jemen
in Arabië, welker hoofdstad S a b a heette; 2)
(van 't hebr. zába, heer, leger, inz. het hemel
heer der engelen, en de gesternten), steraan--sche
bidders; ook Johannesvolgelingen, aanhangers
van eene godsdienstsecte in liet Oosten, welke
zich vormde uit die jongeren van Johannes den
Dooper, welke niet tot het Christendom overgingen, z. V. a. S a b i ë r s; — sabaeísme, n. sterrendienst, aanbidding der sterren, inz. de zon en
maan, de oude godsdienst in Arabië, Egypte enz.
Sabah, m. arab. (v. sabaha, vroeg zijn) morgen,
ochtend, het aanbreken van den dag.
Sabaillon, m. fr. (spr. sabaljon) met suiker verzoete witte wijn.
Sabak, m. russ. hond; hondshaai.
Sabattine, f. fr. kleine philosophische strijd
-oefnigdrb sewijgrchoen op Zaterdag; schertsend : zaterdagavondjJ:tiujUJC.

Sabbath, m. hebr. (sjabbáth, v. sjábath, van den
arbeid uitrusten; doorg. joodsch: s j a b b e s,
z. ald.) rustdag, vierdag, bij de Joden de Zaterdag; ook de feestelijke (met wild en woest gedruisch verbonden) samenkomst der heksen en
geesten, (h e k s e n s a b b a t h), vooral op den
Bloksberg of Broeken (Harzgebergte), in eig. zin
en bij overdrijving gezegd; — sabbathjaar, het
vrijjaar bij de oude Joden, elk 7de jaar, omdat
daarin de slaven vrijgelaten, de schulden kwijtgescholden, de velden niet bewerkt werden; —
sabbathsnoer, (hebr. Aireph) op joodsche plaatsen of in door Joden bewoonde stadswijken van
dak tot dak of over de straten heen getrokken
snoer of koord, binnen 't welk de Joden op den
sabbath alles in zakken en handen mogen dragen,
wat hun daarbuiten verboden is te dragen; —
sabbathsvrouw, Christin, die de Joden bedient op
den sabbath, wanneer aan hunne joodsche bedienden geen arbeid veroorloofd is; — sabbathsweg, een eind weegs van ongeveer een half uur
(2000 ellen), zoo ver als zich een Jood op densabbathdag van zijne verblijfplaats mocht verwijderen (z. Handelingen der Apostelen I, 12); —
sabbathianen, sjabbatianen of sjabsis, m. pl. eene
inz. in Rusland bloeiende joodsch-christelijke
secte; — sabbatkina, f. it. smulpartij op Zaterdagavond, z. s a b a t t i n e; — sabbathinischvraag, moeilijk juristisch vraagstuk, zoo geheel
ten, omdat de rechtsgeleerde Pyleus in zijne
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disputeercolleges op Zaterdagavond doorgaans
moeilijke vraagstukken opwierp.
Sabel, z. s a b l e 2).
Sabelliánen, m. pl. eene secte, aanhangers van
den afrikaanschen bisschop S a b e 11 i u s, in
de 5de eeuw, die in het goddelijk wezen slechts
een persoon aannam; — sabellianisme, n. leer van
Sabellius.
Sabengua, f. sp. witte rok van engelsche kant,
vaak zeer kostbaar.
Sabiërs, z. v. a. S a b w ë r s (z. ald.).
Sabina, lat. 1) vr. naam: eig. eene Sabijnsche
(naar den talrijken oud-italiaanschen volksstam
der Sabijnen); 2) zevenboom; — sabinaefolius, a,
um, lat. Bot. savel- of zevenboombladerig.
Sábitan, m. turk. officier.
Sable, m. fr. 1) (van 't lat. sabulum) zand;
2) n. in de wapenkunde (van het duitsche z o b e 1, russ. marter met een kostbaar zwartbruin vel) sabel, de zwarte kleur; — sablonneus,
adj. zandig.
Sabords, m. pl. fr. (spr. sabór) geschutpoorten
of schietgaten van een schip.
Sabot, m., pl. sabots, fr. (spr. sabó; naar men
wil van het mid. lat. Sabaudia, Savoye, als zijnde
het bijzondere schoeisel der Savoyers; juister
van iberischen oorsprong, sp. zapato, provenc.
sabala, mid. lat. sabatum, scheen; vgl. s a v a tt e) holblokken, klompen, houten schoenen;
ook drijftol; ,— sabotage, f. het opzettelijk bederven of beschadigen van goederen en werktuigen
van den werkgever door diens werklieden; ook
opzettelijk langzaam, slecht en verkeerd werken;
— sabotière, f. (spr. —tièr) dans op klompen; -IUVLI t Lt1I 111 . JUUUGtl), G1rn. 1I1' U uit

u11J UUi

a1JU -

len; plagen, voor den gek houden, beet hebben;
sabotage plegen.
sabreeren, fr. (sabrer, v. sabre = sabel, sp.
sable, it. sciabla, sciabola, slay. sabla) nedersabelen, met de sabel neerhouwen; — sabráde, f.
nedersabeling, slachting met den sabel; — sabreur, m. nederhouwer, ijzervreter, woest strijder, houwdegen.
sabulosus, a, um, lat. (vgl. s a b 1 e) Bot. zandbewonend, in zand groeiende.
Saburra, f. lat. (v. sabulum, zand; vgl. s a b 1 e eig. scheepszand, ballastzand; Med. onreinheid, vuiligheid in het darmkanaal; — sa
(lat. saburrális, zandig) met die-bural,dj.
onreinheid samenhangend, daaruit voortkomend, b. v. saburrale koliek.
Sacbenito, z. s a n b e n i t o.
Saccáde, f. fr. (van 't oudfr. saquer, sachier,
sp. sacar, trekken, van 't lat. saccus, zak) hevige
ruk, dien men het paard met den toom geeft;
oneig. vinnige bestraffing, doorhaling; Muz. vaste streek met den strijkstok, die verscheiden noten tegelijk speelt; — saccadeeren (fr. saccader),
het paard een ruk met den toom geven.
Saccage, f. fr. (spr. sakaazj' ; v. sac = lat.
saccus, zak) zakgeld, zakrecht, heffing van het in
zakken ter markt gebrachte graan; — saccageeren, (spr. sakazf —; fr. saccager, meltre à sac, it.
sacco, plundering, van 't lat. saccus, zak, en
vandaar in den zak gepakte buit) plunderen ; —
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saccagement, n. (spr. -mán) plundering, uitplundering.
Saccáto, m. of saccáta, f. it. veld- of vlakte
zaailand = 12-matinTosce;1 a
stiori = 63 are.
saccatus a, um, lat. Bot. zakvormig.
sacchárum, n. lat. (gr. sákchar, d. i. eig. het
uit de knodden van bamboesriet uitzweetende
sap, sanskr. carkará, suiker) suiker; — saccharum
amyli, zetmeelsuiker; — s. candi, kandijsuiker; —
s. hordeatum, gerstesuiker; — saccharum lactis,
melksuiker; — S. meliténse, melissuiker; — S.
mucósum, slijmsuiker; — saccharum Saturn, lood
azijnzuur lood; — saccharaat, n. nw.lat.-suiker,
verbinding van suiker met basen; — saccharifieeeren, nw.lat. in suiker veranderen; — saccharifieàtie (spr. t=ts), verandering in suiker, suiker
suikerstof; ook uit-beridng;—sach,f.
steenkolenteer bereide stof, eenige honderden
malen zoo zoet als suiker en als surrogaat daarvan gebruikt; — saccharine-tablet,'
koekje van saccharine; — saccharina, pl. nw.lat.
suikerhoudende geneesmiddelen; — saccharoláctas, gewoonlijk echter verkeerd sacholáetas,
m. (een door fransche scheikundigen barbaarsch
gevormd woord) melksuikerzuur zout; — saccharométér of saccharimétér, m. gr. suikermeter,
werktuig tot bepaling van het suikergehalte,
het is een soort a r e o m e t e r of een p o l ar i m e t e r. (z. a.); — saccharimetrie, saccharometrie, suikermeting, bepaling van de in het
sap van beetwortels of van suikerriet aanwezige
hoeveelheid suiker; — saccharosa, f. rietsuiker; —
sacccharomyces, spruit- of gistzwam; — s. cerevisiae, biergist; — s. ellipsoides, wijngist; — s.
apiculatus, citroenvormige wijngist; — s. mycoderma, wijnkoen, die op wijn zetelt.
Sacco, m. of sacca, f. it. (= lat. saccus, zak)
vroeger korenmaat in Italië; voormalig zoutgewicht op Korfu en Paxo; ook voormalige houtmaat in Italië en Zwitserland.
Sacconi, pl. leden der vereeniging te Rome,
die op Vrijdag voor de armen bedelen en deze
begraven.
Saccophoren, z. s a k k o p h o r e n.
Saccularius, m. lat. (v. sacculus, zakje, buidel)
zakkenroller, beurzensnijder, goochelaar.
saccus, m. lat. zak; — Med. saccus herniósus,
breukzak; — s. lacrymalis, traanzak.
Sacéllum, n. lat. (v. sater; vgl. sacra) kleine
kapel met een altaar, aan een heilige toegewijd;
— sacellaan, m. nw.lat. z. v. a. k a p e 1 a a n; —
sacellarius, m. nw. lat. kerkschatmeester; inz.
een der voornaamste dienaren van den paus.
Sacerdaan, n. fr. (sacerdan), welriekende hout
-sort.
Sacérdos, m. lat. (gen. sacerdólis) priester; —
sacerdotaal, adj. (sacerdotális) priesterlijk; —
sacerdótium, n. lat. priesterschap.
Sáchem, m. aanvoerder, stamhoofd der Indianen in Noord-Amerika; v. a. de vergadering der
oude krijgslieden bij de Indianen.
Sachet, m. fr. (spr. sasjè; verklw. v. sac,
= lat. saccus, zak) pl. sachets (spr. sasjès), zakje,
inz. kruidenzakje, reukkussentje.
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Sachibarones, z. s a g i b a r o n e s.
Sacki, m. rekenmunt in Samarkand, _
1/300 t o l e r d a k (z. ald.) of bijna 1 ct.
Sacoche, f. fr. zadeltasch; — sacoche- paard,
n. pakpaard.
Sacra, n. pl. lat. (van sater, sacra, sacrum) heilige zaken, heiiligdommen, verrichtingen van
godsdienst of kerk, b. v. de s a c r a a d m i n i
heilige, tot den uitwendigen gods--stren,
dienst behoorende bezigheden verrichten, namelijk den doop toedienen en het Avondmaal
uitdeelen; — sacra caesaréa majéstas, f. heilige
keizerlijke majesteit; — sacra consulta, f. hoogste
crimineele gerechtshof en hof van cassatie te
Rome voor de onderdanen van den pauselijken
stoel; — sacra scriptüra, f. afgek. S. S. of Scr., de
heilige Schrift; — sacrum collegium, z. collegium
sacrum; — sacrum os, n. Med. heiligbeen, dat op
de wervelbeenderen volgt en onder de schaambeenderen ligt; — sacraal, adj. nw.lat. het heiligbeen betreffende; — sacrament, n. lat. (sacraméntum, pl sacramenta, eig. middel, waardoor men
zich zelven of een ander tot iets verbindt, inz. een
eed) christelijk godsdienstgebruik, godsdienstplechtigheid, plechtige godsdiensthandeling, genademiddel; in de protestantsche kerk alleen:
doop en Avondmaal, in de r. kath. kerk daar
vormsel, boete, laatste oliesel, priester--enbov:
wijding en huwelijk; in engeren zin inz. het heilig
Avondmaal (b. v. een zieke het heilig sacrament
toedienen); in de platte volkstaal als vloekwoord misbruikt en doorgaans verbasterd tot
sakrement, sapperment; — sacramentsdag, m. zeker kath. feest, ter eere van
Christus' lichaam, door paus Urbanus in 1252
ingesteld; — sacramentshuisje, z. v. a. m o nS t r a n s; Mil. vroeger eene soort van galerij ter
beveiliging van de in i n e u r s, z. ald. ; — sacramentsstrijd, m. strijd tusschen de Lutheranen en
Calvinisten over de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus bij het Avondmaal; — sacramentaal of sacramenteel, adj. nw.lat. tot de plechtige godsdienstverrichtingen betrekkelijk, harer
waardig, heilig en onontbindbaar, plechtstatig,
ernstig; — sacramenteele gedaanten of gestalten,
benaming van het brood en den wijn bij het
heilig Avondmaal; — sacramentálen, m. pl. zij
die onder Bede de onschuld van een ander betuigen; — sacramentaliën, pl in de kath. kerk
al die heilige handelingen, die geen sacramenten
zijn; — sacramentarium, n. boek, dat de aan
sacramenten be--wijzngtoheudlr
vat; — sacramenteeren, vloeken, zweren, lasteren; — sacramentísten, m. pl. aanhangers van het
zwitsersche gevoelen in den s a c r a m e n t s s t r ij d (z. aid.) ; — sacrarium, n. lat. eig. heiligdom, bedehuis, tempel, plaats waar het
hoogwaardige of de gewijde hostie bewaard
wordt; ook: heilig putje, waar het afvalwater
bij liturgische afwassching in komt; — sacreDieu, fr. een vloekwoord; ook nacre-nom-deDieu, in de volkstaal verbasterd tot s a k k e rju, sapperju, sakkernondeju; —
sacreeren, lat. (sacràre) heiligen, wijden, zalven;
ook. z. v. a. sacramenteeren; — sa-
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erificlum, n. lat. of fr. sacrifice, offer, offerande;
— sacrificeeren (lat. sacrificàre), offeren, opofferen; — sacrileglum, n., pl. sacrilegia of sacrileglén, heiligschennis, kerkroof, godslastering,
ontheiliging of ontwijding, schending van een
heiligdom; — sacrilëgus, m. tempel- of kerkdief;
• odslasteraar
he ilig
domschender
, g , —
sacristp of
sacristie, f. mid.lat. (sacristia) kerkgereedschapkamer, kerkekamer, vertrekje, waarin de kerkelijke gereedschappen in de r. katholieke
kerk bewaard worden, waar de geestelijke zich
ophoudt, wanneer hij niet werkzaam is, en
hij zijne ambtsbekleeding aantrekt of verwisselt; — sacristein, sacrist, m. (mid.lat. sacristánus) kerkbewaarder, kerkdienaar, koster, bij de
R. Kath. geestelijk persoon van lageren rang,
die met de bewaring en verzorging der kerkelijke
gereedschappen is belast; — sacristitlum (spr.
—stítsi—), n. nw.lat. stilstand of schorsing van
alle openbare godsdienstoefening door strafverbod; — sacrokoxalgie, f. lat.-gr. Med. pijn in
de kruis- en dijgewrichten; — sacropolitiek, f.
lat.-gr. verbinding van het geestelijke met het
wereldlijke, zooals in het pausdom; — sacrosanctus, lat. heilig, hoogheilig; — sacrosanctae possessiones, pl. onschendbare bezittingen; — sacrosancta potéstas, f. onaantastbare, hoogheilige
macht; — sacrosancta theologia, f. heilige
godgeleerdheid.
Sadàk, 1) turk. morgengave; — 2) serv. nauw
vrouwenkleed.
-sluitend
Sadder, -m. perz. (sad-dar, de honderd posten
of wegen, v. sad, sanskr. tata, honderd, en dar,
poort, deur, weg) het heilige boek, geloofsboek
der G e b e r e n (z. ald.), de perzische vuuraanbidders.
Saddle, n. eng. (spr. sédd'l) zadel; — saddlinghouse, n. (spr. sédlinghous) gebouw, waar bij
wedrennen de paarden gezadeld worden.
Sadduceeers, pl. (hebr. zaddoekim, doorgaans
afgeleid van den naam van den stichter, Zádók,
een leerling van Antigonus Sochaeus, in de 2de
eeuw v. Christus) oud-joodsche secte, die de mondelinge overlevering verwierp en noch aan
engelen, noch aan onsterfelijkheid der ziel geloofde, doch in zedelijk opzicht gestreng en onberispelijk leefde; — sadducaeisme, n. leer der
Sadduceeërs.
Sáde, turk. bij de Tataren: troep van 100 man.
Sadi, pl. (van 't arab. záhid, onthoudzaam,
vroom; kluizenaar; monnik) turksche monniken
zonder vaste woning, die van aalmoezen
leven.
Sadisme, n. actieve a 1 g o 1 a g n i e, het gevoel van wellust bij het pijnigen en mishandelen van de geliefde, geheeten naar den markies MT. Sade (gest.1814), zie masochisme;
— sadist, wellustmoordenaar, vrouwenpijniger uit
wellust.
Sado (verbastering van dos-a-dos), n. licht
rijtuigje op twee wielen in Ned.-Oost Indië.
Sádraeh, m. hebr. (Sjadrach, chaldeeuwsche
naam, dien Chanania of Hananja, Daniëls metgezel, aan het babylonische hof ontving, zie
Daniël I, 7), eig. geestenvorst, satan; doorgaans
KRAMERS-ZONDERVAN{
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gezegd van een woesteling; boosaardig, woedend mensch.
Sadri- asam, m. turk. (van 't arab. sadr, en
a s e m, grooter, de grootste) groot-vizier.
Sweulair, sweularisatie enz., z. ond. s e c ulum.
Safe, adj. eng. (spr. sect) zeker, veilig; als
subst. safe, f. ijzeren veiligheidskist, geldkist,
of brand- en inbraakvrije ruimte, kluis; — safedeposit, f. eng. brand- en inbraakvrije kast of
kamer (kluis) met loketten, die verhuurd worden; — safe-loket, n. brandvrij vak of lade in
een safedeposit, z. ald.; — safety, f.
eng. veiligheid, laagrijwiel.
Safer of safar, m. arab. (sa /ar)
ar) de tweede
maand in den mohamedaanschen kalender.
Safety, zie ond. s a f e.
Sáffian, m. turk. (poolsch en boh. sa f ian, russ.
sa /jan,
f an, walach. sa f tian, turk. sachtian, arab.
sichtijan, perz. sachtijan, v. sac/it, hard, stevig,
vast, dik; v. a. van de stad Saffi of Safi in Marokko) z. v. a. marokkijn (z. maroquin).
Saffier, z. s a p h i r.
Saffiaan, barg. sigaar.
Saffloers, n. (v. saffraan en 't lat. flos, bloem;
vandaar ook bloem-saffraan, eng. safflower genoemd; sp. alazor) 1) distelgeel, distelsaffraan,
de gedroogde bloemkronen van den verfdistel
of den zoogen. wilden saffraan (Carlhdmus
tinctorius, L.), dien men tot rood- en geelverven gebruikt; 2) geroost en meest met zand vermengd kobalterts, waaruit het s m a l t (z. ald.)
bereid wordt.
Saffraan of safraan, f. (fr. sa /ran,
ran, sp. aza f ran,
it. za fj'erano; van 't arab. en perz. za' f arán),
z. krokus.
Saga, f. oud-noorsch prozaverhaal uit de
historie; — sage, f. verhaal, volksoverlevering,
1 e g e n d e, met fabelen of wonderbaarlijke
voorvallen gemengde geschiedenis uit vroegeren
tijd (m y t h e); — Saga, f. als godin der geschiedenis is van later tijd en ten onrechte met Saga,
een anderen naam van Odin's gemalin Frigg,
in verband gebracht.
Saga, n. pl. saga's (eig. roode boonen, het zaad
van de slingerplant Abrus precatorius L.) kleinste
goud- en zilvergewicht in Siam = 1/1o24 t i k a 1
= 0,015 gram; de bladeren (folio abri) zijn
een geneesmiddel tegen katarrhen van de
luchtwegen.
Sagaai, f. (fr. sagaie, sp. en port. zagaya, it.
zagaglia, v. arab. oorsprong) lange spies der Negers en Hottentotten.
Sagaciteit, f. (lat. sagacitas, van sagax, opsporend, scherpzinnig) opsporings- of navorschingskracht, scherpzinnigheid en scherpzichtigheid, die gave van het verstand, welke de
meest verborgen kenmerken en bijzonderheden
van eene zaak opspoort.
Sagadis, m. (fr. sagatis, eng. sagathy) soort
van wollen stof.
Sagan, m. hebr. plaatsvervanger van den
oppersten offerpriester.
Sagapeen, sagapenum, n. sagapeen -gom, f.
(lat. saco penium, sagapenum, gr. sagapénon,
69
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fr. sagapin) slijmhars van het perz. priemkruid behoort men niet te zeggen „de woestijn Sahara",
(Ferula persica), gomhars in den vorm van maar enkel „de Sahara" of „de groote woestijn" ).
gestolde tranen.
Sahbà, arab. (van sabhá, roodachtig) roode
Sagatio, f. lat. het j o n a s s e n (zie ald.) in
een s a g u m (z. a.) bij de Romeinen.
Ságdid, m. perz. hondenblik; naar den hond,
die, volgens de gewoonte der Parzi, bij een
doode gebracht wordt om te zien of de ziel
veilig haar tocht over de brug Sinwat volbrengen zal.
Sage, f. z. saga.
sage, fr. (spr. saazj' v. 't lat. sagus, sagax)
wijs, verstandig, voorzichtig; deugdzaam, vroom,
geschikt, hupsch; braaf, zoet.
Sageniet, n. (v. 't gr. sagëné, net) z. v. a
titanium-schor 1, een metallische delfstof; vgl. titanium.
Saggio, m. it. (spr. sádzjo, d. i. proef, monster,
fr. essai, provenc. essay, van 't mid. lat. exagium,
schatting) gewicht in Venetie = 1/ 8 ons.
Saghaline, f. van het japansche eiland Saghalin ingevoerd waschpoeder en middel tegen
vlekken.
Sagibarónes of saehibarónes, m. pl. (v. het
duitsche sagen, en 't mid. lat. en oudd. baro,
man) rechtsgeleerden bij de oude Franken.
Sagina, f. nw.lat. (lat. sagina, mest, mesting)
mestkruid.
Sagittarius, m. lat. (v. sagitla, f. pijl) pijl- of
boogschutter; schutter; het 9de teeken of
sterrenbeeld van den Dierenriem, voorgesteld
onder de gedaante van eenen c e n t a u r u s,
die gereed staat een pijl af te schieten; — sagittarla, f. nw. lat. pijlkruid; — sagittatus, a, um,
lat. Bot. pijlvormig; — sagittaef olius, a, um,
lat. Bot. pijlbladerig.
Sago of sagoe, f. (maleisch en javaansch ságoe)
palmmeel, palmmerg, het voedzame merg van
den s a g o p a l m (nw.lat. sagus), het hoofd
bevolking in het Oosten van Ned.-voedslr
Oost-Indië, ook elders als voedsel in gebruik
en waarvan men de kennis te danken heeft
aan Marco Polo, die de eerste monsters daar
naar Venetië bracht; — sagoweer, m.-van
mal. palmwijn.
Ságoma, f. it. (lat. sacóma, gr. sèkóma, v.
sékoen, afwegen, in evenwicht brengen) tegen
unsters; kogelmal, kaliber; diameter-wichtder
eener zuil.
Sagra consulta, f. ital. (= lat. sacra consulta)
heilige raad; een pauselijk gerechtshof voor
alle onderdanen buiten Rome.
Sagrada-pil, f. pil van cascara sagrada, rhamnusbast, een afvoerend middel.
Sagum, n. lat. krijgsmantel, reismantel der
oude Romeinen, zie s a g a t i o.
Sah, perzisch gewicht; de oude S a h
1200, de nieuwe = 1280 miska 1 (z. ald.).
Sahara, f. arab. (sahrá, wijde vlakte, woestijn,
V. sahara, wijd uitgestrekt, vrij en open zijn)
uitgestrekte, vrije vlakte,:woestijn, naam van
de uit` steppen, rots-, grint- en zandvlakten
bestaande, in het midden ook hooge gebergten vertoonende woestijn in N.Afrika (daar
dit arab. woord reeds w o e s t ij n beduidt,

wijn in het Oosten (vgl. k h a m a r).
Sahib el sjorta, m. arab. (sahib-esch-sjorat)
bevelhebber der lijfwacht, politiebestuurder
onder de khalifen; — sahibifetwa, m. heer der
vonnissen, turksche benaming van den grootgin
mufti., z. ald.
Sahliet, z. s a l i e t.
Sahm, m. (hong. szám, getal, rekening) oude
kolenmaat in Hongarije, ongeveer 0,216 W.
Sal, z. ond. s j o o.
Salk of Saiek, z. s a ï t.
Saike, salke, saique, z. t s j a i k e.
saillant, adj. fr. (spr. salján; v. saillir = lat.
salire, uitspringen) Arch. vooruitstekend, uit
oog vallend; treffend, uitste--springed;ht
kend; als subst. saillant, m. uitspringende hoek
bij vestingwerken; — saillie, f. (spr. salj^) Arch.
uitstek, uitsprong, vooruitsteeksel; oneig. vernuftige, zinrijke, treffende inval, geestige zet;
ook oploopendheid, opbruisendheid, schielijke
toorn, jeugdig vuur.
Saiman-basji, m. turk. de derde stafofficier
bij de Janitsaren.
Saime, rekenmunt in Algerië = 50 a s p e r s
(z. ald.) of ongeveer 54 cent.
Saiméni, pl. turk. boogschutters te paard,
met tijger- en pantherhuiden over de schouders.
Sainéte, f. sp. (verklw. v. sain, provenc. samn,
sagin, lat. sagina, vet; sainete, een weinig vet,
fig. lekkerbeetje) naspel, slot- of tusschenspel,
met begeleiding van muziek en dans.
saint, sainte, fr. (spr. sen, sent' ; van 't lat.
sanctus, a, um) bij verkorting St. en Ste., heilig,
heilige, b. v. St.-Pierre, de heilige Petrus,
Ste-Marie, de heilige Maria; — Saint- Gilles, m.
(spr. zjiel') een fr. roode wijn uit Cette; — saintsimonísme, n. de gelijkheidsleer, inhoudende:
„aan ieder volgens zijn verdiensten ", van den
fr. graaf Claude Henri de S a i n t-S i m o n
(gest. 1835), de leer van de vereeniging der menschen tot eene groote zedelijk-staatkundige
maatschappij ; — saint-eimonisten, m. pl. aanhangers van die leer of dat stelsel.
Saioera, f. soort van lier in Voor-Indic.
Sais, m. paardenknecht in Egypte.
saiseeren, saisisseeren, fr. (spr. sèz—, sè;
fr. saisir, provenc. sazir, it. sagire, v. 't oud
sazjan, bisaz;an, bezetten, in bezit ne -hogd.
grijpen, vatten, aantasten, pakken; Jur.-men)
in hechtenis of in beslag nemen, beslaan, de
hand opleggen; — satsie, f. (spr. sèzi') beslag
beslag, handoplegging,-legin,bsam
aanhouding van personen en goederen; —
saisine (spr. sèzién'), f. bezitneming van de zijde
van den rechtmatigen eigenaar.
Saison, f. fr. (spr. sèzón; v. 't lat. satfo, zaai
sazon) seizoen, n. jaargetijde,-tijd,provenc.
inz. reis- of badtijd, tijd, waarop de baden he t
meest bezocht worden; tijd der wintervermaken; tijd dat de schouwburgen spelen;
— haute-saison, f. (spr. oot'sèzón) levendigste, druktste, voornaamste tijd op badplaat-
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sen, glanspunt van den badtijd; heetste van den
zomer; – mi-saison, f. (verk. van demi-) het
middelbare jaargetijde, overgangstijd tusschen
winter en zomer en omgekeerd; ook voorjaarsen najaarsmodes, b. v. een ehapeau de misaison, voorjaarshoed; — morte-saison, f. (spr.
mort'sez6h) of salson-morte (spr. sèzóii-mort'),
stille tijd, tijd dat er geen zaken gedaan worden,
gewoonlijk de komkommertijd genoemd; — a
la saison, de saison, tijdig, juist van pas; — hors
de saison, buiten het jaargetijde; te onpas, ten
ontijde, ontijdig, buiten tijds.
Salt of sack, m. inhoudsmaat in Birma en
Pegu, 4 salts = 1 t e n (korf), die aan gepelde
rijst 26,49 kilo bevat.
Saizoen, z. saison.
Saizy, pl. russ. (v. saf az, spr. sájets, haas,
sanskr. zaza, van zaz, springen; arab. khouzèz)
witte hazevellen.
Sajét, z. s a y e t t e.
Sajetta, f. drank van 't vleesch der vrucht
van den palm Mauritia.
Sajor, sajoer, sajoran, f. mal. groente.
Sak, (van fr. sac, lat. saccus, zak) f. ruime
damesjapon ten onzent in de 18e eeuw.
Sakali-sjerif, turk. (v. sakál, baard, en arab.
sjeri f , edel, heilig) de heilige baard, haren van
Mohameds baard, welke ieder jaar aan het
volk van Constantinopel plechtig vertoond
worden.
Bakar, grab. (van sakara, sterk branden) eene
van de zeven hellen der Mohamedanen, voor
de Magiërs en Geberen, z. ald.
Sakardanenhout, indische welriekende houtsoort, van bruine kleur met zwarte strepen.
Sakerhets-tandstiekors, pl. zw. zekerheids-,
veiligheids-lucifers.
Saki, sake, n. 1) uit rijst bereide lievelingsdrank der Japaneezen, eene soort van bier; 2)
(van 't arab. sakai, besproeien; vgl. s a k k á
waterleiding in Egypte; 3) de derde soort van
arabische koffie; 4) soort aap.
Sakir-básji, m. turk. voorbidder der derwischen.
Sakit, f. mal. ziek(te); — sakit panas, warme
ziekte, d. i. koorts.
Sakkà, m. arab. (v sakai, water aanbieden,
besproeien) waterdrager in het Oosten.
Sakkophóren, m. pl. gr. (van sákkos, zak, en
phérein, dragen) zakdragers, boetelingen in
zakken of grove haren kleeding.
Sakridágami, m. skr. hij die nog maar eenmaal
behoeft geincarneerd te worden; iemand, die
bijna volmaakt is.
Saksisch blauw, n. blauwe verfstof, bestaande
uit eene oplossing van wit kobalt in vitrioololie,
onder bijvoeging van indigo.
Sakvala, m. skr. wereldstelsel.
Sâkyamuni, m. skr. de wijze uit den Sákyastam, bijnaam van Boeddha.
sal, m. en n. lat. zout; — sal amárum, bitterzout; — sal ammoniácum of ammoniácus, salammoniák, salmiák, ammoniakzout, zoutzure
ammoniak, uit keukenzoutzuur en vluchtig
loogzout bestaande; — sal-ammoniákbloemen,
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(lat. f lores salis ammoni4cí) door sublimeering
enz. gezuiverde sal-ammoniak; — s. carolinense,
carolinum, karlsbader zout; — s. catharticum,
zuiverend of afvoerend zout, bitterzout; — s.
cornu cervi, hertshoornzout; — s. culinàri, keukenzout; s. digestivus Silvii, ook s. f ebri f ugus
Silvii en. d i g e s t i e f z o u t (z. ald.), chloorkalium; — s. essentiále tartan, zuiver wijnsteenzuur;
— S. gemmae, kristalzout; — s. Martis, ijzerzout,
ijzervitriool; — S. microsmïcus of m i k r o s k om i s c h z o u t, piszout, phosphorzout, phosphorzure soda en ammoniak; — s. mirabilis
Glaubéri, glauberzout, wonderzout, zwavelzure
soda; — s. nitri of petrae, z. s a 1 p e t e r; — s.
polychrëstus Glaséri, ook p o 1 y c h r e s t- of
d u p l i c a a t-z o u t, onzijdige zwavelzure potasch; — s. polychrestus Seignetti, z. S e i g n e tt e-z o u t; — s. sedativum Hombergii, z. s ed a t i e f-z o u t; — tartan, wijnsteenzout; — sales
deliquescentes, vervloeiende zouten; — sales f atiscéntes, verweerende, uitbloeiende zouten; — salifieátie (spr. 1=ts), f. nw.lat. zoutvorming; —
saline, f. lat. (sauna) zoutwerk, zoutmijn; zoutziederij ; — salinisch, adj. zoutig, ziltig, zoutbevattend, zoutachtig; — salinográdus, m. nw.lat.
zoutweger; — salinometer, m. zoutmeter.
Sala, of liever salah, n. arab. (salah, v. sala,
bidden) gebed der Turken, 's morgens om 9 uur.
Salaeiteit, f. lat. (salacitas, van salax, geil)
geilheid, wellust, onkuischheid.
Salade, 1) f. (sp. celada, it. celata, van 't lat.
cassis caelata, een met verheven werk versierde
helm, v. caelàre, verheven werk maken) vroeger
soort van helm, die de oogen met een traliewerk
bedekte.
Salade, 2) f. (samengetr. en verkort s 1 a; v.
't it. saláto, saláta, gezouten, v. salare, zouten,
fr. salade, it. insalata, salade) oorspr. gezouten,
doorgaans met azijn en olie aangemaakte spijs;
inz. tuinlatuw; — saladière, f. of liever saladier,
m. fr. (spr. —dié; v. la salade) saladeschotel.
Saladéro, n. sp. (eig. plaats, waar men vleesch
zout, v. salar, inzouten) gevangenis voor staats
te Madrid; — saladéros, pl. sp.-misdager
groote slachtplaatsen in Buenos-Ayres.
Salaison, f. fr. (spr. salèzórn; van saler, inzouten) het inzouten, ingezouten eetwaren.
Salam, ook salem en selem, m. arab. (salám)
eig. vrede; vredewensch, begroeting (vgl.
s e m b a h), groet; benaming van de inhet Oosten
gebruikelijke manier van groeten, bestaande in
eene buiging, waarbij de beide handen samengevouwen tot aan het hoofd worden opgeheven;
in Indië ook de benaming van de oostersche robijnen; turk. bloemenspraak, of de kunst om gedachten en bijzondere gewaarwordingen door
een ruiker van natuurlijke bloemen uit te drukken, eene bezigheid van de haremvrouwen; —
salam-alek of salem-alek, turk. arabische uit
vrede zij met u 1 als turks.he be--druking:
groeting gebezigd; vandaar ook diepe buiging,
beleefde groet; — salamdrager, m. bediende in
O.Indië, die begroetings- of complimentkaartjes
overbrengt; — salemlik, turksch mannenverblijf;
optocht van den sultan naar de moskee.
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Salamánder, m. (gr. en lat. salamándra; sanskr.
salumandala, perz. samander, samandel) zwart
en oranjegeel gevlekte - hagedis, van welke men
vroeger geloofde, dat ze in het vuur kon leven;
vandaar ook de vuurgeest (z. e 1 e m e n t a i rg e e s t e n) ; - salamander reiben, dui. een gebruik bij de bierdrinkers: het ledigen tot den
bodem van glazen bier, waarmee eerst op de
tafel heen- en weer is geschoven, door een gezelschap; - salamandrjjn (Lacerta salamandrina),
salamander-hagedis, eene op den salamander
gelijkende hagedissoort.
Sálamánie, f. (fr. salamanie) rietfluit der
Turken.
Saláme, m., pl. salami, it. (v. saláre, zouten)
soort van italiaansche metworst.
Salamíne, f. eenkleurige, zware fransche
zijdestof.
Sal-ammoniak, z. sal ammoniacum, onder sal.
Salampóre, n. (fr. salampouris) voor-ind. katoenen stof (genoemd naar de stad S a 1 a mp o r e s op Coromandel).
Salána, f. nw.lat. naam der hoogeschool aan
de Saaie te Jena.
Salangáne, f. (van 't eil. S a 1 a n g bij 't
schiereil. Malakka) oost-ind. zwaluw, bekend
wegens hare eetbare nesten (indische vogel
-nestofk
i n s-nesten).
Salaris, n. lat. (salarium; waarsch. oorspronkelijk zoutgeld, van sal, zout; fr. salaire) jaarwedde, jaargeld, jaarlijksch loon, bezoldiging; salariëeren, nw.lat. (fr. salarier) bezoldigen,
beloonen, eene jaarwedde geven.
Salásjen, pl. (hong. szállás) kleine boerderijen
in Hongarije.
saldeeren (it. saldáre, van 't lat. solidáre, vastmaken, solidus, vast), rekeningen afsluiten, ver
enen, eene rest opmaken of zien, hoeveel er-ef
nog (van de eene of andere zijde) baar te betalen blijft, eene schuld uitdelgen; - saldeerboek, koopmans-hulpboek om eer de maande
afsluiting van rekeningen in over te-lijksche
brengen; - saldeering, f. afsluiting van rekening;
ook uitdelging, vereffennig, betaling eereer
schuld; - saldo, n. it. datgene, wat er na afsluiting der rekening nog te betalen overblijft, het
rekeningoverschot, ook afsluiting der rekening,
z. v. a. saldeering; - de rekening is
S aid o, is afgesloten of vereffend; - i n saldo
b 1 ij v e n, in achterstand blijven, nog schuldig
of d e b e t zijn; - per saldo en pro saldo, als
overschot of rest van de overige of laatste rekening; - saldo-betaling, betaling van een verschuldigd overschot tot volledige vereffening
van eene rekening; - saldo-contoboek, n. han
waarin voor iederen handelsvriend-delsbok,
eene rekening geopend wordt, opdat men gemakkelijk kan zien, hoe men met hem staat.
salebreas, adj. lat. (salebrósus, a, um, v.
saleóra, iets ongelijks, hobbeligs) ruw, oneffen,
hobbelig, bultig.
Salem, zie s a l a m.
Salency, n. fr. (spr. salarvsi) gestoofd gevogelte.
Salep, ook saleb, m. arab. (sahleb, turk. salleb)
wortel van verscheiden soorten van o r c h i s,
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en het daaruit bereide poeder, dat, met water
gekookt, een gebonden, voedzamen, stoppenden drank oplevert, inz. bij de Turken in gebruik; vgl. s a 1 o e p.
Salernitaansche school (lat. schola salernilána),
leerschool voor de geneeskunde, die in het
jaar 1150 te S a l e r n o in Italië werd gesticht en in de middeleeuwen zeer beroemd
was; ook de gezondheidsregelen, zooals die door
de artsen te Salerno waren voorgeschreven.
Salezianerinnen, pl. (fr. salésiennes) nonnenorde van Maria-Visitatie (z. V is i t a n d in e s), voor weduwen en ziekelijke vrouwen en
tot oefening der ziekenverzorging en der opvoeding van jonge meisjes, b. v. te Weenen en
te Breslau, gesticht door Frans van S a l e s
te Annecy in Savoye.
Salgan, m., pl. Salgánen, russ. (van ssálo,
talk en misschien van gonjaij of gnalj, distilleeren) de groote talkziederijen in en om
Odessa en in de steppen van Z.Rusland.
Saliarische gedichten, z. ond. S a 1 i ë r s.
salici f olies, a, um, lat. Bot. wilgebladerig.
Saliczne, f. nw.lat. (v. 't lat. salix, genit.salicis,
wilg) Chem. wilgenstof of wilgenbitter, een uit
den bast en de bladeren der wilgen en populieren getrokken indifferente bitterstof; - saliclneën, pl. (nw.lat. salicinéae, salicinae) wilgensoorten, plantenfamilie, waartoe de wilg en
de populier behooren; - saliciet, m. wilgebladsteen, een steen met afdrukken van wilgebladeren ; - salicyl, n. saligenine, saliretine, f. sallcylzuur, n. uit de salicine bereide stoffen; het
laatstgenoemde zuur, door Piria ontdekt, door
H. Kolbe wegens zijn antiseptische werking aanbevolen, komt in de bloemen. van Spiraea ulmaria voor.
Salicoques, pl. fr. (spr. -kok') zeegarnalen,
zoogkreeften, een op de kusten van Frankrijk
en Italië talrijke, zeer smakelijke kréeftensoort, granaatkreeft (Palcomon squilla).
Salicornia, f. nw.lat. (fr. salicornie, salicorne,
salicor, salicot) zoutkruid, glaskruid; - salicor,
n. de daaruit bereide soda.
Sálie, f. (van 't lat. salvia, dat v. salvos, behouden, gezond, wordt afgeleid) plantengeslacht,
een welriekend specerij- en artsenijgewas met
roodachtige, dikke bladeren.
Salière, f. fr. (spr. sálièr' ; v. lat. sal) zoutvat.
Saliérs, pl. lat. (Salli, v. satire, springen)
priesters van Mars bij de oude Romeinen, die
op den lsten Maart krijgs- of wapendansen uitvoerden; zie ook s a 1 i s c h e w e t; - saliarische gedichten, die gedichten, welke ter eere
van Mars op zijne feesten door zijne priesters
gezongen werden.
Saliet of sahliet, n. (naar de stad S a 1 a of
S a h 1 a in Zweden) bladerige a u g i e t (z.
ald.).
Salificatie, saline, salindgradus, z. ond. sal.
Saligram, m. ind. kiezelsteen, met indrukken
door Vishnu er op gebracht, dien men aan de
plant Tulsi huwelijkt.
Saliktar, m. turk. sabeldrager van den Grooten Heer.
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Salipyrine, f. samenstelling van salicylzuur
en antipyrine.
Saliretine, z. ond. s a 1 i c i n e.
Salisatie, f. (spr. t = ts) lat. (salisatio, v. als 't
ware v. lat. salisáre, van salire, springen) het
springen, het sidderen, huppelende beweging
der spieren.
Salisb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor R. A. M. Salisbury (gest. 1761).
Salische wet (ten) (lat. leges salicae), de verzameling van de rechtsgebruiken van den germaanschen, westelijken volksstam der S a 1 i ë r s of
Saal- franken, salische Franken,
welke verzameling tegen het einde der 5de eeuw
bijeengebracht werd en de oudste is, die er van de
duitsche wetten bestaat; inz. het ó2ste artikel
van deze wetten, waarbij de vrouwelijke nakomelingen worden uitgesloten van de erfenis en
troonsopvolging; vandaar salische goederen,
zulke, die alleen op mannelijke erfgenamen
overgaan ; – salisch land of Saalland, Salland,
(lat. terra salica) het land, behoorende bij een
vrijen hoofd- of Saalhof, waarop de heerenwoning (sala) stond en dat door deze bebouwd en
beheerd werd; later geërfd grondeigendom in
't algemeen.
saliva, f. lat. speeksel; – salivàlis ductus, m.
Anat. speekselweg ; – saliveeren (lat. saliváre),
door den speekselvloed zuiveren; veel speeksel
uitwerpen, kwijlen; middelen ter bevordering
van den speekselvloed; – salivantia (spr. l=ts),
pl. Med. geneesmiddelen, die den speekselvloed
bevorderen; -- salivàtie (spr. t = ts), f. (later lat.
salivatio) of saliveering, f. speekselvloed, speekselkuur; – salivine, f. speekselstof, het voornaamste bestanddeel van het speeksel.
Salma, f. it. in 't algemeen last, vracht;
inz. voormalig gewicht van 12 tot 13 kilo,
verder vroegere ital. maat voor natte waren
van 160,250 L. ; ook vroegere korenmaat in
Barcelona, Malta en Messina, van ongeveer
275 L.

Salmagundi of salmigóndis, n. (van het lat.
salgama condita, pl. met zout ingemaakte vruchten, enz. ; v. a. naar de g r a v i n S a 1 m a g o nd i, hofdame van Maria van Medicis, genoemd,
die ook voor de uitvindster der haringsalade
wordt gehouden) oorspr. salade van haring en
appelen enz., haringsalade enz. ; gemengde
spijs, poespas, hutspot, overgeschoten gerecht,
opwarmsel; oneig. voor gewauwel, onsamenhangende rede.
Salmi, n. (fr. salmis, waarsch. samengetr. uit
salmigondis) gekruid gerecht (r a g o u t) van
gebraden wild of gevogelte.
Salmiak, z. V. a. sal -ammoniak, z.
ond. sal.
Salmigondis, z. s a 1 m a g u n d i.
Salmoneus, m. gr. Myth. koning van Elis,
die in zijn verwaandheid zich met Zeus wilde
gelijk stellen, den donder trachtte na te bootsen
door over eene koperen brug te rijden, doch deze
vermetelheid met zijnen dood boette.
Saloeng, n. goud- en zilvergewicht in Siam =
1/4 tikal — 2 foeang = 3,800 gram.
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Saloep (= s a 1 e p, z. ald.), een drank der Oosterlingen.
Salóg, m. russ. (v. saloshil , inleggen, wegleggen) pand, onderpand, c a u t i e (z. ald.), inz.
bij leverantiën aan de russ. kroon.
Salol, n. een verbinding van salicylzuur met
phenol (z.a.).
Sálomo, hebr. (Sj'lómóh, v. sja lom, heil, geluk,
vrede, van sjalam, in rust leven enz.) mansn.:
de vreedzame, vrederijke, Frederik, inz. de
naam van een koning van Israël, beroemd om
zijne wijsheid; vandaar in 't algemeen een wijze;
– Salomo's sleutel, (lat. clavicula Salomons)
oorspr. in 't hebreeuwsch geschreven en aan
koning Salomo verkeerdelijk toegekend kabbalistisch tooverboek; – Sálome, f. vr. naam : de
vredelievende; – salomóniseh, adj. wijs als koning S a 1 o m o; tot Salomo behoorende.
Salón, n. fr. (v. salle, it. sp. en provenc. sala,
zaal, van 't oudhoogd. sal, huis, woning) oorspr.
groote, hooge zaal (= salone); nu gewoonlijk
kleine zaal, elegante gezelschapskamer, ook in
hotels; schilderijzaal, zaal voor tentoonstelling
van schilderijen, inz. die te Parijs; oneig. voorname of groote wereld; vandaar s a l o n d a m e,
f. beschaafde, elegante dame; – salonboot, f.
groote zeeboot met als salons ingerichte kajuiten; – salonfahig, adj. dui. geschikt, gerechtigd
om in de salons der voorname lieden te komen;
– salonwagen, m. een als gezelschapskamer gemakkelijk ingerichte, bijzondere wagen bij spoortreinen; – salonnier, m. fr. (spr. salonjé) verslaggever (in couranten enz.) over een tentoonstelling
van schilderijen.
Salong, z. s a 1 o e n g.
Saloniehi, n. in de gelijknamige stad van
Macedonië vervaardigde ongekleurde wollen
stof.
salópe, fr. (vgl. het eng. sloppy, smerig, modderig, slop, klad, smeervlek, eelt. slaopach, sla
vuil, smerig, slaib, slijk, drek) vuil, morsig,-pog,
onzindelijk, smerig; als subsi. f. morsige vrouw,
sletje, totebel, slons; ook vrouwenmantel, oor
misschien tot bedekking van onzindelijk-spr.
nachtgewaad, huis- of ochtendkleed; – saloperie,
f. onzindelijkheid, morsigheid.
Salpéter, n. (van 't lat. sal petrae, d. i. rotsof steenzout, daar het vooral aan vochtige muren
uitbloeit) of sal nitrum, muur- of aardzout, ver
salpeterzuur met een alkali of eene-bindgva
alkalische aarde; in engeren zin: salpeterzure
potasch; – salpetergas, n. stikstofoxyde; – salpeterplantages, pl. gronden, waarvan salpeter
wordt gewonnen; – salpeterzuur of salpetergeest,
sterk, uit stikstof en zuurstof bestaand zuur; in
verdunden toestand : sterkwater; – salpetrière,
f. fr. salpeterziederij ; ook een vroeger als salpeterziederij gebruikt verplegingshuis voor arme
vrouwelijke krankzinnigen, alsmede voor gebrekkige of oude vrouwen te Parijs.
Salpicón, n. fr. (sp. salpicon, provenc. en sp.
salpicar, met zout, peper, meel bestrooién, van
sal, zout, en picar, steken, prikken; vgl. het fr.
saupoudrer, met zout bestrooien) gerecht, uit
augurken, ham, truffels enz., met azijn bereid,
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Balping, f. gr., pl. salpinges, trompet; zeemossel; Med. buis of trompet van Eustachius ; —
salpingemphráxis, f. Med. verstopping der buis
van Eustachius; — salpingopharyngéus, m. spier
der trompet; — salpingostaphylinus, m. huigspier, spier, die de trompet met de huig verbindt;
— salpingostenochorie, f. vernauwing van de
buis van Eustachius ; — aalpisten, pl. trompetters.
Salsaménten, pl. lat. (salsaménta, sing. salsaiswnium, als 't ware v. lat. salsáre, van salsus,
gezouten, zout) ingezouten dingen, inz. spijzen;
— salse, f. (it. en sp. salsa, v. 't lat. salsus, a, um,
gezouten) zoutsoep; saus voor spijzen; — salsen,
pl. (it. salse) zoogenaamde slijkvulkanen, die
slijk en koolwaterstoffen uitwerpen, doch niets
met eigenlijke vulkanen te maken hebben; —
salsóla, f. nw. lat. (v. sal, z. ald.) zoutkruid, loogkruid, van welks soorten, inz. Salsola kali en S.
soda, door verbranding tot arch soda bereid
wordt.
Saltacéllo, m. it. (spr. e= tsj ; v. 't lat. en it. saltire, springen, dansen) rom. volksdans in trippelende beweging, bij afwisselende gebaren (der
armen), meestal door de handtrommel begeleid;
Muz. huppelende notenfiguur; — saltántes, pl.
Med. groote blaren, meestal aan de voeten, door
scherpe stoffen veroorzaakt, die den lijder van
pijn doen opspringen; — saltdtie (spr. tie=tsie),
f. lat. (saltatio) het springen, huppelen, dan
dans, inz. gebarendans bij de Ouden; het-sen,
slaan of kloppen der polsaderen; — saltátor, m.
danser; gebarenkunstenaar; — saltatorla, pl.
springers, eene familie der rechtvleugeligen; —
saltátrix, f. danseres.
Salterío, m. it. (= p s a 1 t e r i u m, z. ald.)
Maa. soort van hakkebord.

Saltimbanque, m. fr. (spr. sal"bánk' ; v. 't it.
salt-im-banco, die op eene bank springt) kwak
goochelaar, hansworst.

-zalver,

Baltus, m. lat. (v. satire, springen) sprong; —
saltus in concludéndo, Log. een sprong in het
maken der sluitrede; — per saltum, door een
sprong, sprongsgewijs, b. v. bij het gevolgtrekken; — salto, m. it. sprong; — salto mortale, m.
doodelijke,
ke, halsbrekende sprong van gymnasten,
waarbij deze eens of meermalen geheel omduikelen zonder den grond te raken; oneig. een te
groot waagstuk, eene halsbrekende onderneming.
Salubriteit, f. lat. (salubritas, v. salüber, heil
gezondheid, gezonde gesteldheid, heil--zam)
zaamheid, inz. van de lucht.
salueren, fr. (saluer, van 't lat. salus, z. ald.)
groeten, begroeten, eer bewijzen.
Salup, z. s a 1 o e p.
Silos, f. (genit. salutis) lat. gezondheid, wel
welzijn, gedijen, heil, geluk enz.;-vart,he
Myth. gezondheidsgodin, eene allegorische godheid der Romeinen, z. v. a. H y g i ë a bij de
Grieken; — salus publica, f. openbare of 's lands
welvaart, welke insgelijks door de Romeinen als
eene godheid vereerd werd, en ter wier eere men
een tempel had gebouwd; — salus publica suprèma lex esto, de welvaart van den Staat moet
de hoogste wet zijn; — salutem (accus. van salus),
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stil. dice, welzijn, gezondheid, heil, voorspoed
enz., n.l. wensch ik (als formulier van begroeting); — salut, m. fr. (spr. sale) doorgaans als
nederl. saluut, groet, begroeting met kanonschoten; ook gebruikelijk bij 't afscheid nemen:
vaarwel! 't ga u well — salut du tróne, begroeting
van eenen op den troon zittenden vorstelijken
persoon bij plechtige gelegenheden, b. v. echt
(lat. salutàris)-verbints;—alu,dj.
heilzaam, tot de gezondheid dienende; — saluteeren (lat. salutàre), groeten, begroeten, verwelkomen; inz. op militaire wijs begroeten, ook met
kanonschoten (vgl. s a 1 v 0); — salutdtie (spr. tie=
tsie), f. lat. (salutatio)begroeting, groet; — salutaíio
ecclesiastica, kerkelijke begroeting, priestergroet
met het afzingen der woorden: „Dominus vobíscum", d. i. de Heer zij met u! — salutatorium,
n. begroetings- of spreekkamer in kloosters;
kapel, waarin de bisschop voor de godsdienst
ontvangen wordt.
-oefnig
salva enz., z. ond. salvus; — salvage, f. fr. (spr.
salwaazj' ; mid. lat. salvagium) Mar. berggeld,
bergloon; — salvatél-ader (mid. lat. salvatelle; zoo
geheeten, omdat men het openen van deze ader
in zekere ziekten voor zeer heilzaam hield), Med.
miltbloedader; — salvátie (spr. t =ts), f. nw. lat.
redding; verdediging; — salvatiesehrift, verdedigingsgeschrift, inz. ter aantooning, dat men
het verschuldigde bewijs heeft geleverd; — salvation-army, f. eng. (spr. salwéesjun árri) reddingsleger, leger des heils, op militaire wijze ingerichte godsdienstige vereeniging, die zich
ten doel stelt opheffing van de zedelijk en stoffelijk laagst staanden in de maatschappij; —
salvàtor, m. later lat. redder, verlosser, heiland;
— salvatorbier, n. verlossersbier, een in denpassietijd in Beieren in den handel komend uitstekend
bier; — salvatorlum, m. nw. lat. schutbrief, beschermbrief, geleibrief; — salve! lat. (imperatief
van salvère, gezond zijn) eig. wees gezond! vaar
wel! vandaar als groetwoord : wees gegroet of
welkom 1 — salve regina (misericordiae), wees gegroet, koningin (der barmhartigheid), een aan de
maagd Maria gericht gezang in de R. Kath.
kerk; — salve, f. fr. of salvo, n. eereschot, vreugdeschot, begroeting door kanonnen; oneig. ook
het gelijktijdig afvuren van een grooter of kleiner
aantal geweren, een gelijktijdig afschieten van
kanonnen of geweren, b. v. bij militaire begrafenissen; — salveeren, lat. (salváre, van salvos, z.
ald.) redden, in veiligheid brengen, vluchten; —
salvegarde of sauvegarde, f. fr. (spr. soov'gárd')
veiligheidswacht, beschermwacht, bedekking,
vrijgeleide; ook z. v. a. s a l v a t o r i u m (z.
boven).
Salvarsan, n. Med. naam waaronder het middel tegen s y p h i l i s (z. aid.), Ehrlich 606, in
0,6 gr. fleschjes, in den handel wordt gebracht. Zie zeshonderd zes.
Salvia, f. lat. s a 1 i e (z. ald.); — salviáti, f.
suikerzoete, sappige zomerpeer; — salvif olius, a,
um, lat. Bot. saliebladerig.
Salviner-wijn, zwartblauwe soort van druiven
in Oostenrijk.
salvus, a, um, lat. ongedeerd, onbeschadigd,
-
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veilig, behouden, gered; — salvus condícclus, m.
Samarium, n. Chem. element, door Boisbauvrijgeleide, beschermende vergezelling; ook ge- dran in 1879 ontdekt.
leibrief; — salvus locus, m. onbelaste, van alle
Sambak, m. perz. (zambak, nw. lat. nyctanthes
schattingen vrijgestelde plaats; — a salvo, Kmt. sambac, arab. full) arabische jasmijn, oostindiwelbehouden, onbeschadigd (op vrachtbrieven); sche nachtbloem.
— in salvo, in veiligheid, veilig, zeker, welbehouSambal, f. mal. toespijs, bestaande uit groenden, geborgen, gered; — salvo erróre calculi, ten, kruiderijen, gedroogde visch, garnalen enz.;
afgek.. S. e. c., met voorbehoud van eene moge inz. met sp. peper vermengde groenten; — sambal
rekenfout, ook: zonder fout in het rekenen;-lijke tjabé, sambal, met spaansche peper toebereid.
— salvo erróre et omission, met voorbehoud van
Sambok, f. mal. lange ossenzweep in Z. Afrika,
dwaling en uitlating; — salvo honóre, afgek. s. h., ook als tuchtigingsmiddel voorNegersenkoelie's.
behoudens de eer, of met verlof gezegd; — salvo
Sambos, liever z a m b o s, z. z a m b o.
ho -öre et stipendio, met behoud van eer en jaar
Sambüea, f. lat. (gr. sambyké) driehoekig sna— salvo jure, met voorbehoud of zonder-wed; renspeeltuig met zeer scherpe tonen, eene soort
schade an zijn recht; — s. jure cujusvis, zonder van harp; ook belegeringswerktuig van dergeiemands rechten te verkorten; — s. jure quocun- lijke gedaante ter beladdering of bestorming van
que, met voorbehoud van eens ieders recht of van sterke .plaatsen, stormbrug, stormladder.
alle rechten hoegenaamd; — s. juni tertii, met
Sambncus, f. lat. vlierboom; — S. nigra, gevoorbehoud van de rechten eens derden; — s. wone vlierboom; — sambuci f olius, a, um, lat.
nneliore, met voorbehoud van beter of onder on- Bot. vlierboombladerig.
derwerping aan betere inzichten; — s. regréssu,
Sameet, n. (mid.lat. samitum, uit gr. hexamitos,
met voorbehoud van terugkeer; — s. respéctu, zesdraadsch; hgd. sammet) fluweel.
zonder schade aan de achting; — salvo tit-ulo,
Samet, m. russ. (spr. samjut; v. sametátj, met
ook salvo pleno titulo, afgek. op brieven S. T. sneeuw toewaaien) hevige sneeuwjacht in de
met voorbehoud of zonder nadeel van den titel, steppen van Z. Rusland; de hevigste soort daar
zonder schade aan den rang en titel (ook pl.
waarbij de sneeuw van boven naar beneden-van,
salvis titulis, afgek. SS. TT., met voorbe- en van beneden weer naar boven wordt gevoerd,
houd der titels); — salva approbatióne, onder heet wjoega, sneeuwwerveling.
voorbehoud der goedkeuring, der bekrachtiging;
Samla, f. gr. bijnaam van Hera of Juno, naar
— sawa auctoritàte judiciáli of salvo honóre ju het eiland S a m o s, waar deze eenen tempel
zonder nadeel aan de rechterlijke eer of-dics, had.
achtbaarheid; — salva conscientia, met goed geSamiël, 1) z. s a m o e m; — 2) liever Samaél,
weten; — s. f ama, zonder nadeel aan den goeden booze geest of duivel, oorspr. naar oostersch
naam ; — S. rati f icatióne, afgek. salv. rat. of s. r., begrip : een engel, die de menschen verleidde en
,net voorbehoud der hoogere goedkeuring of be- daarom uit den hemel werd geworpen; bij de
krachtiging; — salva remissióne, afgek. salv. rem., Joden: opperste der duivelen.
met 'voorbehoud van terugzending; — salva vena,
Samische aarde (fr. terre samienne), mergelaarafgek. S. v., met verlof gezegd; — salvis curialibus, de van 't grieksche eiland S a m o s.
afgek. salv. cur., onbeschadigd de formaliteiSamita, f. zoete drank in Barbarije, uit honig
ten; — S. exceptionibus, met voorbehoud van
bereid.
-ratenw
de aanmerkingen of wederleggingen; — s. omzsSamkin of sámoekin, f. (fr. samequin) turksch
sis, met voorbehoud van het weg- of uitge- vaartuig, dat enkel tot kustvaart gebruikt wordt.
latene; — s. ulterioribus, met voorbehoud van
Samkyd, turksch kustvaartuig.
het -verdere.
Samlag, n. (noorsch) naam der vereeniging (in
Zweden bolag), die bij het GothenburSam (Uncle), z. S a m u e 1.
Samaar, f. (fr. simarre, ook cimarre, it. zi- g e n s t e 1 s e 1, z. a. den kleinhandel in stermndrra; vgl. het sp. zamarra, schapevacht en het ken drank in den staat gekregen heeft.
arab. sammoer, pels) sleepkleed der vrouwen;
Sammelsurium, n. hgd. (spr. zammelsóerioem,
lang overkleed der presidenten, priesters en V. sammeln, verzamelen, schertsenderwijs van
prelaten.
een lat. uitgang voorzien) rommelzoo, mengelSamMdan, m. de negende maand bij de Ara- moes, poespas.
Dieren.
Samnite, t. (van 't tat. Jamnzs, amnttts, uit
S*maël, z. S a m i ë 1 2).
Samnium in 't oude Italië) huiskleed der vrouSamanaers of saniassi, pl. indische boetelin- wen met stijven kraag; — samnieten, m. pl. soort
gen en heiligen.
van zwaardvechters, op de wijze der Samnieten
Sámar, m. vruchtmaat in Georgië = 1 1/2 russ. gewapend.
tsjetwert of 3,1485 hectoliter.
Samoekin, z. s a m k i n.
Samaritanen, pl. de bij de Babylonische geSamoem, m. arab. (samoem, van samma, vervangenschap achtergebleven en onder de in- giftigen, samm, vergif) of Sam-Yell (s a m i ë 1,
gevoerde heidensche bewoners vermengde in- van het turk. yel, wind), ook c h a m s i n,
boorlingen van Palestina, welke bij de terugge- k a m s i n, m. gloei-, zeng- of giftwind, een
keerde Joden zeer gehaat waren; volgens de woestijnwind, gekenmerkt door groote hitte, in
in Luc. X, 33 verhaalde gebeurtenis beteekent Noordoost-Afrika, Arabië (de woestijn), Syrië
S a m a r i t a a n in de kerktaal z. v. a. barm- enz.
hartig mensch.
Samojéden, pl. tot den altalschen stam be-
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hoorend volk in noordelijk Rusland en Siberië; –
samojéde, f. soort van vrouwen-overrok of overmantel met wijde, lange mouwen.
Samólus, f. lat. (v. eelt. oorsprong; fr. samole)
Bot. strandpunge.
Samoreus, f. (fr. samoreux) lang en plat vaar
rivieren, voor den-tuigopdenRj rl.
houthandel, groote aak, zoo geheeten, omdat zij
oorspr. op de S am b r e (lat. Samara) voeren.
Samoureuse, z. v. a. s a m o r e u s, z. aid.
Samovar of samowar, z. s s a m o w a r.
Sampan, f. klein chineesch of japansch vaar
zonder spijkers of bouten en alleen met-tuig,
houten nagels vastgezet.
Sampiran, m. mal. staande kapstok.
Samsjoe, m. fr. (samsou) uit rijst bereide, bedwelmende drank in China.
Samuel, m. hebr. (S j'muêl, v. sjáma', hooren,
en él, God, z. 1 Samuel I, 20; gew. op zijn
joodsch samengetrokken tot S j m o e 1) mansn.:
de door God verhoorde; v. a. liever: de naam
Gods; – Sam, eng. afkorting voor Samuël; –
Uncle Sam, schertsende benaming voor de N.Amerikanen en hunne regeering. In den noord
vrijheidsoorlog was Elbert Anderson le--amerik.
verancier van 't leger, en Samuel Wilson, bekend onder den naam van Uncle Sam, de door
de regeering aangestelde opzichter over den geleverden legervoorraad. De ingepakte voorraad
werd steeds met de letters E. A. (Elbert Anderson) en U. S. (United States, Vereenigde Staten)
geteekend. Op de vraag, wat die letters beduiden
moesten, gaf hij, die ze er opzette, ten antwoord: Elbert Anderson en Uncle Sam. Deze
grap werd alras door de pers allerwegen ver
-breid.
Samum,z.samoem.
san, it. en sp. afkorting van santo, heilig,
de heilige.
Sanachies, m. pl. soort van schotsche huis
vroeger door de stamhoofden ge--dichters,
houden werden, om de daden hunner voorvaderen en hunne eigene te bezingen.
sanae mentis, lat. met of bij gezond verstand.
Sanána, f. perz. het deel van het huis, dat voor
de vrouwen bestemd is.
Saints, n. fr. en oostind. katoenen stof.
Sanatogeen, n. voedingspreparaat, bereid uit
caseine, door glycerinphosphorzure natrium oplosbaar gemaakt; – sanatorium, n. herstellingsplaats, gezondheidsplaats voor zieken.
Sanbenfto of sambeníto, sp. ook sacbeníto, n.
(van 't lat. saccus benedictus) martelaarshemd,
geel hemd, met een rood Andries-kruis en met
vlammen en duivels beschilderd, dat de ketters
of andersdenkende Christenen, die de spaan
inquisitie ter dood veroordeelde, werd aan-sche
ook muts, welke men zulke onge--getrokn;
lukkigen opzette.
sanctioneeren, nw. lat. (lat. sancire ; fr. sanetionner) eerre wet heilig en onschendbaar maken,
bevestigen, kracht van uitvoering geven, bekrachtigen, billijken, goedkeuren; iets vaststellen, tot wet maken, kracht van wet geven; –
sgnetus, a, um, lat. afgek. S. of St. (bij de Duit-
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schers Sct. = Sanctus) b. v. S. of S t. Pau1 u s, de heilige Paulus, S i n t Paulus ; – SinteBarbara, fr. Sainte-Barbe, z. B a r b a r a; –
o sancta simplicitas, o heilige eenvoudigheid; –
sancium officium, n. eig. het heilige ambt, de
heilige plicht, benaming van het afschuwelijk
ketergericht in Spanje ; vgl. i n q u i s i t i e; sanctieas, f. heiligheid, onschendbaarheid van
een persoon of zaak, ook onberispelijkheid, waarheid; – sanctitas vestra, Uwe Heiligheid, de
titel, waarmede de paus wordt aangesproken; –
sanetus, n. het heilig, een met dit woord beginnend gedeelte van het misgezang in de R. Kath.
kerk; – sanctissimum, m. bij de R. Kath. het
allerheiligste, hoogwaardige, de gewijde hostie; –
sanctum sanctorum, het heilige der heiligen; –
sanctie (spr. t=s), f. (lat. sanctio) bevestiging,
billijking, goedkeuring, vaststelling, wettige bekrachtiging of wettelijk voorschrift; toekenning
der kracht van wet; – pragmatieke of pragmatische sanctie, z. ond. p r a g m a t i s c h; – sanctuaríum, n. lat. of sanetuaire, n. fr. (spr. sanktuèr') heiligdom, allerheiligste in den Joodschen
tempel te Jeruzalem; ook inwendig koor in
kerken; ruimte om het hoofdaltaar; bewaarplaats van de reliquieën en heilige zaken; onschendbare plek, vrijplaats; – sanctificeeren, lat.
(sancli f icàre) heiligen, heiligspreken; – sanetifieátie (spr. tie=tsie), f. heiliging, heiligspreking,
heiligmaking, wijding; – sanetimonlum, n. nw.
lat. heiligdom.
Saneus, m. lat. oud-italiaansche godheid.
Sandalen of sandalién, pl. gr. (sándála, van
den sing. sándalon; lat. sandalia, v. den sing.
sandalium, perz. sandal, misschien van 't gr.
sanzdalon, v. sans, plank, bord; vgl. s a n i d i n) bind- of snoerzolen van hout, leder enz. bij
de oude Grieken, het gewone schoeisel in warme
landen; lederen snoerzolen, riem- of monniksschoenen; later ook soort van nette vrouwenschoen; pronksokken met goud en paarlen bezet
voor aanzienlijke r. kath. geestelijken bij plechtige gelegenheden; ook soort van lichters in de
Middellandsche Zee enz. ; – sandalfne, f. of sandallum, n. Chir. hevelverband, bij verrekking
van het springbeen in gebruik; – sandalíne, f.
venetiaansche wollen stof; – sandaliet, m. versteende pantoffelschelp; – sandalioliet, m. fossiele zeekoraal, een fossiele polyp.
Sandang, f. de koninklijk el van Birma =
0,485 M.; vgl. t a i m.
Sándarach, sándarak of sándrak, n. (gr. sandaráche of sandaráké, fr. sandaraque, perz. sandarah, sandaroes, sandar, sanskr. sindoera) 1)
rood rusgeel, rood zwavelarsenicum, z. a r s e n i c u m; 2) (v perz. sandarah) witte gom of
hars van Callitris quadrivalis in N.W. Afrika,
die vooral gebezigd wordt tot het bereiden van
vernis en politoer, ook in de photographie, als
poeder gemaakt, om de plaats van-med,to
op het papier uitgeschrapte woorden weder beschrijfbaar te maken; ook de melige stof, die de
bijen tot hare voeding in de cellen brengen; –
sandaracine, f. sandarakstof, sandarakhars.
Sandb., bij natuurwetenschappelijke bena,
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mingen afk. voor G. Sandberger (gest. 1898).
Sandeh, m. hebr. peetvader.
Sandel- of santelhout, n. (nw. lat. santálum,
arab. sandel, van 't sanskrit. Isjandana, maleisch en javaansch tsjendana) fijn hout, inz. uit
Voor- en Ned. Oost-Indië (Timor en Soemba); het
wordt tot berooking en ingelegd werk, het roode
(c a 1 i a t o e r h o u t), tot verven enz. gebruikt;
- sandelwood, m. eng. naam voor paarden van
het Sandelhout-eiland (Soemba) en van Timor; santaline, f. sandelrood, verfstof uit het roode
sandelhout.
Sandhi, m. sanskr. leer der welluidendheid
en de invloed daarvan op eindletters en beginletters der woorden in den zin, b. v. bij ons
d'eer voorde eer.
Sandie, f. (sp. (sandia) zuidamerikaansche
watermeloen.
Sandix of sandyx, f. gr. menie of een op menie
gelijkend rood; roodachtig loodgeel; vgl. m a ss i e o t.
Sandrak, z. s a n d a r a c h.
Sandsjak, m. turk. (eig. vaan) onderafdeeling
van een turksche provincie, bestuurd door een
moetesarrif (gouverneur); - sandsjak-bey, bestuurder daarvan; - sandsjakaat, n. gebied van
zulk eenen bestuurder; - sandsjak-sjerif, m.
(van't arab. sjeri f , heilig) Mohameds heilig vaandel in Konstantinopel, dat jaarl. in de maand
R a m a d a n openlijk wordt tentoongesteld; in
gevallen van uiterst gevaar wordt het in het
leger gebracht, waarna ieder Muzelman verplicht is ten strijde te trekken; dit is slechts één
keer gebeurd, n.l. in 1595 onder Moerad III.
Sandwich, m. eng. (spr. séndoeïtsj of sénditsj;
naar den graaf Sandwich zoo genoemd) dunne
sneedjes brood met boter en op- of tusschengelegd koud vleesch enz.; ook een man y die met een
advertentieblad op de borst en op den rug ter
reclame rondloopt.
Sanfedisten, pl. it. (v. santo, heilig, en lede,
geloof) leden eener politieke en godsdienstige
vereeniging in den voormaligen Kerkelijken
Staat, ter bevestiging der pauselijke macht,
welke in alle opstanden van de tijden van Napoleon tot na 1820 als tegenstanders der C a rb o n a r i (z. ald.) streden.
sang, m. fr. (spr. sah; van 't lat. sanguis)
bloed; - sang de dragon, n. drakenbloed, een
rood hars; - sangfroid, n. (spr. sart f roa) koud
bloed, koudbloedigheid, koelzinnigheid, koelbloedigheid, bedaardheid; - sanglant, adj. (spr.
sanglan) bloedig; ook bijtend, gevoelig.
Sangaree, n. eng. (spr. sengeríe) ook sanggris,
drank uit water, rum, suiker, citroenen en kruiderijen.
Sangfroid, sanglant, z. ond. sang.
sanguificeeren, nw. lat. (van 't lat. sanguis,
gehit. sanguinis, bloed) bloed verwekken; sanguifieàtie (spr. t=ts), bloedverwekking,voortbrenging van bloed in de dierlijke lichamen; sanguináriseh, adj. lat. (sanguinarius, a, um)
bloeddorstig, bloedgierig, moordzuchtig, wreed;
- sanguinéus, m. (lat. sanguinéus, a, um, bloedig)
een bloedrijk, volbloedig, vurig, zeer levendig,
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licht geraakt, vurig mensch, heethoofd ; sanguinéus, a, um, lat. Bot. bloedrood; - sanguinisch, adj. bloedrijk, saprijk, lichtbloedig,
zeer levendig, vurig, licht vatbaar voor vroolijke
en treurige stemming; ook lichtzinnig, hoopvol,
dwepend; - sanguinisch temperam e n t, lichtbloedige, levendige lichaams- en
zielsgesteldheid (vgl. temperament) ; sanguinokratle, (spr. t =ts) f. lat.-gr. bloedheerschappij, b. v. in Frankrijk onder Robespierre ; sanguinolentus, a, um, lat. Bot. bloedvlekkig,
met roode vlekken; - sanguinose, f. bloedvermeerderend, versterkend middel; - sanguisórba,
f. nw. lat. Bot. sorbenkruid, groote weide-pimpernel, een goed voederkruid, vroeger als bloed stillend middel gebruikt.
Sanhedrin, z. s y n e d r i u m.
Saniassi, pl. z. s a m a n oe ë r s.
Sanieula, f. nw. lat. (v. 't lat. sanus, gezond)
s a n i k e 1, berenoor, meesterwortel, eene als
heelmiddel aangewende plant.
Sanidin, n. (van gr. sans, gen. sanidos,
plant, verklw. sanídion, plantje) glasachtige
veldspaat, in platte prisma's enz.
Sanies, f. lat. Med. bloedig ettervocht, bloedige
etter; - saniëus, adj. (lat. saniósus, a, um) volbloedige etter.
Saniteit, f. lat. (sani tas, van sanus, a, um, gezond) gezondheid, welstand; - saniteits-college,
n. gezondheidsraad; - saniteits-goed, n. soort
van porselein, dat 2/6 witte kleiaarde in hare samenstelling heeft en veel gebruikt wordt voor
mortieren, uitdampschalen, spatels enz. ; - saniteits-politie, z. v. a. medische p o 1 i t i e.
Sankara, n. skr. samenstelling, wezensvorm,
in de leer van het Boeddhisme.
Sankhja-philosophie, f. sanskr. (v. sankhjá,
nadenken, bespiegeling, v. khjá, zeggen, verhalen, met het proefix sam, samentellen, berekenen)
indisch philosophisch, rationalistisch, atheistisch stelsel, dat, in plaats van de eenheid van't
bestaan, alleen de veelheid daarvan als werkelijk
erkent, het dualisme van stof (prakréti) en
geest (purusha; vgl. m i m a n s a).
Sanlei, Sanlei- wortel, m. chineesch kalmoes,
een geneesmiddel voor den beet van vergiftige
dieren.
sans, fr. (spr. sárt; oudfr. sens, oudsp. sines,
van 't lat. sine) zonder; - sans cérémonie, sans
compliments (spr. -mah), en sans /aeon, zonder
omslag, zonder plichtplegingen of omstandigheden; - sans comparaison, z. ond. c o m p a r e e r e n 1); - sans gêne, vrij en ongedwongen, ongegeneerd; - sansculotte, m. fr. (spr. sankulótt'; vgl.
c u 1 o t t e) eig. broekelooze; vroeger teugelloos
aanhanger der republikeinsche regeering of liever
der gemeene-volksheerschappij in Frankrijk; sanseulotterie, f. ook sanseulottísme, n. broekeloosheid; stand en gezindheid der sansculotten,
het aanhangen der partij en der grondstellingen
van de sansculotten; - sansculbttisch, adj. op de
wijze der sansculotten, de teugellooze volksheerschappij aanhangende; - sanseulottiseeren (spr.
s=z), fr. (sansculolliser) tot een sansculot of teugelloozen vrijheidsdweper maken;,sansculottisch
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gezind zijn; — sans douíe, fr. (spr. salt dóét")
zonder twijfel, gewis, zeer zeker, alleszins; —
sans /aeons, z. f a r o n.
Sansdra, n. ind. toestand, tegenovergesteld
aan N i r w a n a, z. a. ; de wereld van lijden
en teleurstelling, het wereldsch bestaan.
Sanskrit, n. de sanskritsehe taal, sanskrita, f.
(d. i. eig. uitgewerkt, voleindigd, volkomen, in
het oorspr. s a n s k r i t a m, d. i. volkomen
(klassieke) taal) de oude taal der Hindoes of
Brahminen in Hindostan, in welke hunne godsdienst-: en wetboeken, evenals hunne oude
dichtwerken zijn geschreven; zij wordt thans
alleen nog door indische geleerden gesproken en
geschreven, zooals vroeger het Latijn in Europa.
Sans-nuance, n. fr. (spr. sannuahs) zware zijden stof met gouden bloemen; — sans pardon
(spr. san pardon), zonder genade, zonder ver
— sans pareil (spr. san parel'), zonder-schonig;
gelijke of weerga, onvergelijkelijk; — sans peine,
n. (spr. sanpèn' ; d. i. eig. zonder moeite) soort
Tan gestreepte katoenen stof; — sans peur et
sans reproche, z. p e u r ; — sans phrase (spr. san
I raat'), zonder omhaal van woorden; — sansprendre (spr. sanprándr' ), d. i. eig. zonder te nemen,
in het omberspel z. v. a. s o 1 o spe 1 e n, d. i.
met de eerst gekregen negen kaarten zonder aan
andere kaarten van den talon of-kopingva
stok een spel ondernemen en met 4 of 5 slagen
'.et spel trachten te winnen; — sans rime et sans
raison, zonder rijm en zin, d.i. zonder grond en
oorzaak, zonder kop of staart; — sanssouci, n.
(spr. sansoesi, woordelijk: zonder zorg, van souci,
zorg) een zorgenvrj, de naam van een koninklijk
lustslot bij Potsdam, beroemd als geliefkoosde
verblijfplaats van Frederik den Grooten.
santa casa, z. ond. santo.
Santaline, z. ond. s a n d el h o u t.
Santé, f. fr. (spr. sa11té; van 't lat. sanitas)
gezondheid; gezondheidsgordel, lijfgordel ter
voorkoming van eene verkouding van het onder
-lijf.
Santelhout, z. s a n d e 1 h o u t.
Santiago, z. ond. s a n t o.
santo, santa, sp. en it. (= lat. sanctus enz.)
heilig, de heilige; een edele goudgele wijn uit
het venetiaansche; — santa casa, f. spr. (casa,
huis) inquisitie-gebouw te Madrid; — santa fede,
f. it. eig. heilig geloof; het onbeschaafde, blindgeloovige volk; — santa hermandad, z. h e rm a n d a d; — santenkraam, f. kraam met hei
volkstaal: „de heele rom--ligenbdjs;
mel" ; — santepetie, verbastering van fr. sainte
boutique, d. i. heilige winkel, santenkraam; —
Santiágo, Santiago, m. sp. de heilige Jacobus;
de oorlogskreet der Spanjaarden tegen de Mooren; — santo-o f icio, sp. z. v. a. sanctum officium,
z. ond. saneti.oneeren; — santon,m.sp.
(een versterkende vorm. v. santo, heilig) turksch
heilige of monnik, derwisch.
Sautonine, f. alkaloide van wormkruid (lat.
santonicum, gr. santónion), hiervan trochisci
santonini, wormkoekjes.
Santorie, f. Bot. z. V. a. c e n t a u r e a.
Santorine of santorine-aarde, f. vulkanische
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aarde van het gr. eiland Santorino, die voor
watermortel en cement gebruikt wordt.
Santos-koffie, f. koffie uit Brazilië, naar de
uitvoerhaven Santos genoemd.
Saoria, Saora, f. een abessinische plant, boorzuurhoudend en als middel tegen lintworm gebruikt.
Sapa, f. lat. druivenmoes, mostsap, tot op
een derde of op de helft ingekookte most.
Sapajeau, m. fr. (spr. zjó) drank uit citroenen, suiker, eieren en witte wijn, die gekookt
en met roetjes op het vuur geklopt wordt.
Sapajoe, m. kleine rolstaartaap in Z. Amerika,
waartoe b. v. de coaita of beëlzebub
behoort, die zeer behendig met zijn langen
rolstaart klimt.
Sapán- of sappánhout, n. sp. (sapan) oostindisch roodhout, donkerrood sandelhout, eene
soort van verfhout, dat op het f e r n a m b u k
gelijkt, z. aid.
Sape, z. sappe.
sapere aude, lat. waag het, wijs te zijn; beproef het, verstandig te wezen.
Saphéna (scil. vena), f. nw.lat. kwalijk gevormd
van het gr. saphes of saphènés, openbaar, duidelijk) Med. eig. duidelijke bloedader; hoofdbloedader aan den voet, rozenader.
Saphir, liever sapphir, gew. saffier, m. (van
het gr. sáppheiros; hebr. sappir, chald. samptr,
arab. sa/ir) een hooggeschatte edelsteen van
blauwe kleur; ook naald in een spreekmachine.
Sapi, m. mal. oostindisch rund.
sapidus, a, um, lat. Bot. smakelijk.
sapiens, lat. verstandig, wijs; — sapiénti sat!
lat. voor den wijze genoeg, genoeg voor wie
er wat van weet! een woord is den wijze genoeg; — sapiénza, f. it. (spr. —tza; eig. wijsheid)
eene universiteit of hoogeschool, b. v. te Rome,
te Pisa; verzamelplaats der romeinsche makelaars.
Sapin, m. fr. (spr. sapen; van 't lat. sapinus)
1) denneboom; 2) z. v. a. f i a c r e.
sapo, m. lat. zeep ; — sapo antimonidcus,
spiegelglanszeep; — s. aromaticus, o p o d e 1d o k, z. a. ; — s. domesticus, gewone zeep;
keukenzeep; — s. hydrargyri, kwikzeep; — s. medicinális, zeep tot heelkundig gebruik; — s. sabacéus, talkzeep ; — s. unquinosus, sapindus, m.
zeepboom op de westindische eilanden; — s a pi n d u s t r a n e n, pl. hars van den oosterschen den; — saponaria, f. nw. lat. zeepkruid,
plantengeslacht, waarvan de wortel gebruikt
wordt tot het wasschen van fijne goederen; —
saponificeeren, in zeep veranderen, tot zeep doen
overgaan, verzeepen; — saponifieàtie (spr. 1=1e),
f. zeepvorming, verzeeping; — saponine, f. zeep
wortels van het zeepkruid enz. ; —-stof,inde
saponiet, m. zeepsteen; — saponlak, n. Phot.
doorschijnend vernis om negatieven te beschutten.
Sapoe lidi, m. mal. bezem van palmbladeren.
Sapóta of sapotílboom, m. nw.lat. (mexic.
cochit-z a p o t 1) brijappelboom, eene Z.Amer.
plantenfamilie met 90 soorten, grootendeels
met eetbare, smakelijke vruchten.
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Sappar, m. (fr. sappare), z. v. a. c y a n i e t.
Sarasehes, pl. (fr. saraches; spr. sarasj') soort
Sappe of sape, f. fr. (sape; it. zappa, sp. zapa, van s a r d ij n e n in - de Middellandsche Zee
wallach. zapé, houweel, schoffel; vgl. het oudd. (z. ald.).
s a p p e n voor aangrijpen, rapen, en het gr.
Sarasin, f. (waarsch. van 't fr. Sarrasin, Saskaplein, graven; wallach. sapu, ik graaf) Mil. raceen; ook boekweit) middelmatig groote soort
mijn, loopgraaf, onderaardsche gang bij eerie
vesting; — sape couverte (spr. —koewért'), bedekte
loopgraaf, dak- of stormloopgraaf ; — s. double,
dubbele loopgraaf; — s. plein, volle loopgraaf
met opgevulde schanskorven; — s. tournante,
slang- of keerloopgraaf; — s. volante (spr.
—wal'), loopgraaf, welker ledige schanskorven
eerst later worden opgevuld; — sappeur, rn.
loopgraver, mijngraver, loopgraafmaker bij belegeringen; — sappeeren, (fr. saper) ondergraven, ondermijnen, onderaardsche gangen maken.
Sapphic, z. saphir.

Sàpphisch vers, n. naar de gr. dichteres
S a p p h o, omstreeks 600 jaren vóór Christus,
genoemde verssoort : -- -- ^;., J -1- .... /
-e- v 1 j. ;.. ; — de sapphische strophe bestaat uit
drie zulke verzen en één a d o n i s c h (z. ald.);
— Sappho, f. in 1864 door Pogson ontdekte
asteroide.
Sapropel, f. gr. (pèlos, slijk) vuilslijk.
S2prop^ra, f. gr. (van saprós, a, án, vuil, rot,
en ppr, vuur, koorts, hitte, hevige koorts) Med.
rotkoorts; — saproph f t, n. (v. phylón, plant,
gewas) rottingsgewas, woekerplant, meestal
zwammen, die bij voorkeur op lijken van dieren,
doode planten enz. vegeteeren.
Sam, f. hebr. (sáráh, v. sárar, heerschen)
vr.n&am: vorstin, heerscheres; v. a. de vrucht
-bare.
Sarabánde, f. fr. (it. sarabanda, sp. zarabanda)
spaansche op de menuet gelijkende, ernstige dans
en de daarbij behoorende muziek; ook het loopen op de maat door een paard in de rijschool.
Sarabáren, pl. (lat. en gr. sarabáre en sarahaU a, tartaarsch sjalawar, hong. salawari) lange
en wijde broek der Perzen en Meden.
Saraeënen, pl. (lat. Saracéni ; fr. Sarrasins;
Tan 't arab. sjarki, oostelijk, sjaraka, opgaan
van de zon) Oosterlingen, Morgenlanders,.
z. V. a. o r i ë n t a l e n; oorspr. benaming
van een stam in het N. van Gelukkig Arabië,
later voor de Arabieren in Europa; verder in
't algemeen voor Mohamedanen, Turken en
alle . niet-christelijke volken, tegen welke de
kruistochten ondernomen werden; oneig. ruwe,
verwoestende, onbandige troepen.
Saraf of sarraf, m. arab. (sarraf,, van sara f a,
wenden, aanwenden, uitgeven) wisselaar (bankier); in Turkije: makelaar.
Satafán, m. russ. (gr. sárapis, een perz. kleed,
v. het perz. sérdpa, d. i. van het hoofd tot de
voeten) rok der russische boerinnen, die tot
op de hielen nederhangt en van voren wordt
toegeknoopt.
Seraph, hebr. z. v. a. k e r u b, z. a. Zie
Jesaja 62.

Saràpus, m. gr. (van sairein, vegen, en poes,
voet; eig. wie met de voeten veegt) Med.
breedvoet, platvoet.

van boterpeer.
Sarasse, z. s e r a s s e.
Sarat, z. adat.
Sarbas, m. (van 't perz. sarbáz, dapper, onverschrokken) perzisch krijgsman te voet.
Sarcasme, sarcepiplocele enz., z. s a r k a s m u x
enz. ; — sareidlum, n. nw.lat. (van 't gr. sart,
vleesch) Med. vleeschwratje; — sareitis of sar
-kits,f.vlechong;—sar-,z.ko
ond. sarkasmus.
Sarcelle, f. fr. (spr. sarssi') taling, kleine eend.
sarcina, lat. last; Med. pakketvormige coccengroep.
Sard, sarder of sárdaehaat, m. (gr. sárdie.t,
of sárdios, stil. lithos, d. i. sardische steen, van
S a r d e s, hoofdstad van Lydië) vleeschroode
of bruinachtige agaat, carneool.
Sardanapàlus, m. eig. naam van den laatsten
koning van Assyrië in de 9de eeuw vóór Christus,
beschreven als verwijfd en wellustig; vandaar
oneig. wellustig, verwijfd vorst, wellusteling; —
sardanapàllsch, adj. verwijfd, wellustig, uitspattend.
Sardélle, f. dui. gezouten, soms ook gemarineerde ansjovis, z. a.
Sarden, pl. bewoners van het eiland Sardinië
of ook van het Sardinisch-Savooisch koninkrijk;
-- sardo-fransch, adj. Sardinië en Frankrijk
betreffende; — sardo-italiaanseh, adj. Sardinië
en Italië betreffende.
Sarder, z. s a r d.
Sardjjnen, Sardines, pl. f. (it. sardina, sar~,
sp. sardina, fr. sardine, gr. sardiné, lat. sardiniz,
sarda, naar het eiland Sardinië genoemd) kleine
vischjes van de familie der haringachtiges
(clupea), aan de westkust van Frankrijk en de
Middellandsche Zee, die gezouten of in olie
ingemaakt worden; — sardines a l'huile, fr. in
olie ingelegde sardijnen; — sardines a m xe
pickles, fr. eng. (vgl. m i x p i c k 1 e s) sar
-dijne,mt
scherpe specerijen ingelegd.
Sardonische lach, gr. (lat. risus Sardonius,
oorspr. sárdanios gelós, misschien van satirein,
de tanden knersen, grijnzen) een gedwongen,
krampachtige, bittere lach, spotgelach, ook
een op het lachen gelijkend vertrekken van de
gezichtspieren, naar men wil van een vergift
gewas op Sardinië (Sardonia herba), welks gebruik den mond enz. als tot lachen doet samentrekken; — ook sardoniásis of sardiásis, f. hondskramp, z. v. a. p a r a s t r é m m a (z. ald.).
Sardonyx, m. (samengetrokken uit sárdios
en onyx, vgl. s a r d en o n y x) uit veelkleurige lagen bestaande onyx, die door de Ouden inz.
tot c a m e ë n z. ald. werd gebezigd.
Sargássum, n. nw.lat. (port. sargasso, sp.
sargazo) plantengeslacht uit de familie der
Bruinwieren (f ucoideae), drijvend zeegras, zeewier, dat vooral in den N. Atl. oceaan op sommige plaatsen een oppervlakte van millioenen
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vierk. kilometers beslaat, s a r g a s s o-b a n k e n,
sargasso-zeeën of wiervelden genoemd, en waardoor Columbus veertien dagen
achtereen moest varen.
Sargon, z. z i r k o o n.
Sari, f. hindost. omslagdoek, als mantel en
onderrok door de hindoesche vrouwen gebruikt.
Sariàma, f. hoenderachtige moerasvogel in
Zuid-Amerika.
Sariboepalm, m. maleisch (sariboe) rondbladerige schermpalm (Saríbus rotundi f olius, Corypha rotundi f olia), welks bladeren tot zonneschermen en waaiers dienen.
Sarkásmus of sarcasme, n., pl. sarkásmen,
gr. (sarkasmós, V. sarkádzein, openrijten, in
toorn op de lippen bijten; van sari, sarkós,
vleesch) eig. openrijting van het vleesch; hoonend gelach, bijtende spotternij, vinnige spotrede, bittere gezegden, die door merg en been
dringen; – sarkástisch, adj. ontvleeschend;
snijdend, stekelig, scherp; hoonend, spottend,
bijtend, bitter; – sarkitis, z. s a r c i t i s, ond.
s a r c a s m e; – sarkocèle, f. Med. vleeschbreuk,
ziekelijke verharding der teelballen; – sarkoépiploeèle, liever sarkepiplocèle of sarcepiplocèle, f.
vleeschnetbreuk van den navel; – sarkohydrocèle,
liever sarchydrocèle, f. vereeniging van de
vleeschbreuk met de waterbreuk; – sarkokólla,
f. vleeschlijm, een gom- of slijmachtig plantvormend bestanddeel uit den afrikaanschen struik,
Penaea sarcocolla; – sarkologie, f. Med.. vleeschleer, de leer van de vleeschachtige of zachte
deelen van het lichaam; – sarkologisch, adj .
de vleeschleer of de vleeschkunde betreffende; –
sarkbma, n. vleeschuitwas ; – sarkomateus,
adj. gr.-lat. met een vleeschuitwas behept; –
sarkomphàlus, m. of sarkomphalon, n. vleeschnaveibreuk, vleeschbreuk aan den navel; – sarkophaag, m. (gr. sarkophágos, v. phagein, eten)
eig. vleescheter, vleeschverteerder; bij de Ouden:
doodkist, vervaardigd uit een sponziger, bijtenden het lijk spoedig verterenden kalksteen in
Voor-Azië, verder in 't algemeen steenera kist,
doodkistvormig grafteeken; – sarkophága, ook
sarkophagiea, (scil. medicaménta) pl. Med. bijtmiddelen, vleeschknagende middelen; – sarkophyta, f. voortbrenging eener versche zelfstandigheid, vleeschvorming in wonden en zweren; –
sarkophyma, n. vleeschuitwas, eene ziekelijke
vleeschvoortbrenging; – sarkósis, f. (v. sarkoen,
vleesch verwekken) vleeschvorming; – sarkostósis, f. vleeschverharding, vleeschverbeening; – sarkothlàsis of sarkothlasie, f. spiervleeschkneuzing; – sarkothlásma, n. gekneusd,
vleezig deel; – sarkótisch, adj. (gr. sarkólikós,
ë, ón) vleeschaanzettend, vleeschverwekkend;
– sarkotika, n. pl. vleeschverwekkende of
vleeschheelende middelen.
Sarmáten, pl. (gr. Sauromdlai, Sarmátai, lat.
Sarmátae) in de oudheid de slavische volken, die
Sarmatië, d. i. noordelijk Europa en Azië bewoonden; vandaar s a r m a t is c h e (poolsche) z i e k t e, de poolsche vlecht, z. plica
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sarmentacéae, pl. nw.lat. wijnstokgewassen; –
sarmentiférae pl. zich door ranken voortplantende gewassen; – sarmentosus, a, um, lat. Bot.
rankend, wortelrankig.
Sarong, f. mal. en jay. kleedingstuk, bestaande uit een lap katoenen stof, dikwijls mooi gebatikt, waarvan de beide einden worden aan
een gordel vastge--engaid, or
bonden, bij wijze van een vrouwenrok in Ned.
Oost-Indië en bij de Maleiers in 't algemeen
door beide seksen wordt gedragen.
Sarraf, z. s a r a f.
Sarras, m. (it. van Saraceen, fr. Sarrasin, of
meer waarschijnlijk van 't mid.lat. en gr.
sarissa, lange lans) groote sabel, houwdegen,
zooals die bij de cavalerie in gebruik is.
Sarsaparille, z. s a s s a p a r i l l e.
Sarsenét, n. (oudfr. sarcenet, mid.lat. saraceniurn, oorspr. bij de S a r a c e n e n geweven
stof, taf) lichte, linnenachtig geweven, geverfde
en geglansde katoenen stof, voeringstof, een
voeringkatoen; ook bij het boekbinden-kleurig
gebruikt als ruglinnen.
Sartor, m. lat. (van sarcire, naaien) naaier,
snijder, kleermaker; vandaar Sartorlus, m. als
naam voor kleermakers ; – sartorius, Med. spier
aan de bovendij, snijderspier; – sartorella, f.
ital. naaister.
Sas, n. waterkom (bassin), in de lengte eener
vaart uitgegraven, om daarin het water te verzamelen, dat men naar behoefte door de sluis,
boven welke het gebouwd is, laat afloopen;
mengsel van brandbare stoffen om een aanhoudend vuur te veroorzaken en alsdan ook
brandsas geheeten, drijfsas, als de
vuurstroom een vuurgevend lichaam in beweging brengt.
Sasd, f. either, snaarinstrument van arme
zangers.
-nischetar
Sasi, z. s j a k o e en s j o o; – sasji, z.
s j a k o e.
Sasjen, m. russ. (sásf enj) russische vadem.
ras, salsi f rax, salsiSassafras, m. (sp. salsafras,
f ragia, saai f ragia, = lat. saxi f raga, z. ald.,
omdat men aan dit gewas ook het vermogen
van blaassteenen klein te maken en uit te drijven toekende; vgl. p a v a m e) plantengeslacht uit N. Amerika, levert o. a. de s a s s af r a s k a m f e r en een specerijachtig, als
geneesmiddel gebruikt hout; – sassafrashout,
venkelhout; – vandaar sassafrashoutolie, f.
aetherische olie.
Sassaparilla of sarsaparille, f. (sp. zarzaparilla,
naar men wil van zarza, braambeziestruik, bask.
zartzia, en den arts P a r i 11 o, die haar ontdekte en het eerst naar Europa bracht; beter
echter van 't sp. parrilla, een kleine wijnstok,
een jonge wijnrank) plantengeslacht, dat rondom de Middellandsche Zee, alsook in China,
Mexico enz. groeit en waarvan de soms 3 m.
lange bijwortels geneeskrachtige stoffen bevat
-ten.
Sassinet, n. z. V. a. s a r s e n e t.
polonica.
Sassoline, f. natuurlijk waterhoudend b oSarmentum, n. lat. rijs, rank, wortelrank; – r a x-z u u r (z. - --ald.), dat aan de boordenvan
-
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heete bronnen b ij S a s s o, niet ver van Florence voorkomt.
Sastáwa, f. russ. (v. sastauritj, versperren,
afsluiten) slagboom, stadspoort.
sat of satis, lat. genoeg, toereikend, zat; —
sat cito, Si sat bene, wat goed gedaan wordt,
gaat spoedig genoeg; — in magnis voluisse sat
est, bij groote, moeilijke zaken is reeds de goede
wil genoeg; — sat prata biberunt, de weiden
hebben genoeg gedronken; schertsend voor : ik
heb genoeg.
Sat, siameesche graanmaat van 25 k a n a n g
13 tot 14 liter.
Satan, m. hebr. (sátán, v. satan, arab. sjatana,
tegen iemand zijn, hem vervolgen) eig. weder
vijand (1 Kon. 5,4; 11, 23); gevallene,-strev,
booze engel, duivel, inz. hoofd der gevallen
engelen, de opperste duivel; oneig. als scheldwoord: boosaardig, kwaaddoend schepsel; —
satanino, it. verklw. van s a t a n: kleine
satan, duiveltje; — satansch, satánisch, adj.
duivelsch, boosaardig; — sataniànen, pl. secte,
die den satan vereerde, wegens zijn macht om
kwaad te doen; — satanisme, n.nw.lat. satanische, duivelsche gezindheid.
Safe, f. mal. op een bamboe-pin gestoken,
geroosterde stukjes geiten- of varkensvleesch.
Satelliet, m. (van 't lat. satélles, genit. satellias; fr. satellite) begeleidend en beschermend
bediende, lijfwachter, wachter, trawant; een
ondergeschikte, die een voornamer persoon als
zijne schaduw volgt; Astron. bijplaneet.
Sater, saterspel, z. s a t y r.
satihbel, adj. nw.lat. (van 't lat. satiáre, verzadigen) te verzadigen, verzadigbaar; — satiabiliteit, f. verzadigdheid; — satiéteit, f. lat.
(satiétas) volheid, zatheid, verzadiging; oververzadiging, walging.
Satijn, n. fr. (satin, it. setino; van 't it. en
mid.lat. seta, zijde, oorspr. sera, serica, d. i.
zijden haar, v. 't lat. seta, sterk haar, borstels;
vandaar provenc. en sp. seda, fr. sole, nederl.
z ij d e) eene op atlas gelijkende stof met glanzige oppervlakte; zijden, wollen en katoenen
satijn; — satin de laine (spr. —len'), gekeperde
jassenstof, wollen atlas; -- satin turc, turksch
atlas, eene op het atlas gelijkende zwarte zijden
stof; — satjjnhout, n. kastanjegeel atlashout; —
satináde, f. licht halfzijden atlas; — satinage, f.
glans, gladheid; — satinét, n. gestreepte halfzijden stof, half atlas; — s a t i n e e r e n (fr.
satiner), als satijn maken, een zachten atlasachtigen glans geven; gouddraden op verheven
borduurwerk naaien; gladmaken, g l a c e er e n, z. ald. (inz. papier); — gesatineerd,
adj. (fr. satiné) atlasachtig, op atlas gelijkende,
gladgemaakt.
Satire, minder goed satyre, f. (v. 't lat.
sabra, oud. satüra, van satur, zat, vruchtbaar,
vol; oorspr. (stil. lanx) eene met allerlei vruchten opgevulde fruitschaal, vandaar mengsel, aller
poespas; mengelpoëzie) hekelschrift, hekel--lei,
dicht, spotschrift, waarin de dwaasheden en
ondeugden der menschen aan de kaak worden
gesteld; — satira varronidna, satirische voor-
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dracht, waarin rijm en onrijm met elkander
afwisselen, naar den Romein Varro ; — sa leus,
m. spotter, hekeldichter, spotschriftsteller;
narrengeesel; — satirisch, adj. spottend, bijtend,
geeselend, hekelend; — satiriseeren (fr. satiriser),
door spot belachelijk maken, geeselen, hekelen,
over den hekel halen, doorhalen.
Sails, z. s a t.
satisdeeren, lat. (satisdáre, d. i. eig. genoeg
geven) of nw.lat. satisdateeren, borgblijven of
stellen; — satisdátie (spr. t=ts), f. (lat. satisdatio)
Jur. borgblijving, borgstelling; — satisfaceeren,
(lat. satis f acére; fr. satis f aire) genoegdoen, tevredenstellen, genoegdoening geven; tevredenstellen, bevredigen; voorheen ook: vergenoegen; — satisfáctie (spr. t=s), f. (lat. satisfactio)
genoegdoening, voldoening, bevrediging, scha
afrekening met eenen schulde--delosting,
naar, schadevergoeding; — satisfaisant, adj.
(spr. sati-s f'záii) genoegdoend; bevredigend; —
satisfait, adj. (spr. sati-s f è) bevredigd, tevreden, vergenoegd; ook als subst. tevredene, inz.
iemand, die met zijn socialen en politieken
toestand tevreden is, in tegenst. met m a 1contenten, z. ald.
sativus, a, um, lat. Bot. gekweekt (met het
doel om tot voedsel te dienen).
Sato, f. boot der koraalvisschers in de Levant.
Satraap, m. gr. (satrápès; een oorspr. perz.
woord: sitrab) perzisch stadhouder, landvoogd,
landbestuurder; oneig. weelderig, onvermoeid
en heerschzuchtig mensch; — satrapie, f. (gr.
satrapeía) stadhouderschap; — satrápisch, adj.
heerschzuchtig, menschenplagend en weelderig
levend; — satrapiseeren (spr. s=z), als een satraap in grooten glans leven en zijne onderdanen onderdrukken en kwellen.
Satti, f. skr. verbranding der weduwen bij
de Hindoe's, in 1830 d000r het Britsch bestuur
verboden.
Sattva, f. skr. het wezen, de waarheid, het
licht.
satureeren, lat. (saturàre, v. satur, zat) verzadigen, aanvullen; — saturantla (spr. ti = tsi),
n. pl. geneesmiddelen, die het zuur der maag
opzuigen en afvoeren; — saturàtie (spr. tie=tsie),
f. (later lat. saturatio) Chem. verzadiging.
Saturday, m. eng. (spr. sétterdee, uit Saturn,
Saturnus, en day, dag samengesteld) Zaterdag.
Saturnus, lat. Myth. volgens oud-rom. overlevering : oudste koning van Latium, vervolgens
vereerd als god van den akkerbouw en der
geregelde menschelijke samenleving; later =
gr. K r o n o s, m. tijdgod, god en beeld van
den alverslindenden tijd, een zoon van Uranus
en Gs'a of van den hemel en de aarde, vader
van Zeus enz., beheerschte voor dezen den
hemel, eer hij door Zeus onttroond werd; onder
zijne heerschappij was het de gouden eeuw of
de s a t u r n i s c h e tijd; ook de op Jupiter
in grootte, alsmede in zonsafstand volgende
planeet van ons zonnestelsel, met een ring en
8 manen; Chem. het lood; — vandaar saturninisch, adj. lood bevattend; ook duister, somber,
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treurig; ongelukkig; — saturnaliën, pl. (lat.
&urnalia) Saturnusfeest, een in December gevierd romeinsch vreugdefeest of volksfeest van
vrijheid en gelijkheid, waarbij men elkander
door gezellige vroolijkheid en het geven van
geschenken als het ware voor eenige dagen in
de gouden eeuw poogde terug te plaatsen; —
non semper erunt saturnalia, sprw : 't is niet
altijd kermis; — saturnia, f. bijnaam van Hera,
als dochter van S a t u r n u s; ook de dichterlijke benaming van Italië, omdat Saturnus
gerekend wordt eenmaal daar geregeerd te
hebben; — saturnilabium, n. astronomisch werk
om den stand van de manen van Saturnus-tuig
voor elken tijd gemakkelijk te vinden; — saturnisth, adj. (lat. saturnus, a, um) overoud, tot
de hooge oudheid behoorende (het s a t u r n is e h e v e r s, het overoude, eigen vers der
oud-romeinsche volksdichting); eenvoudig, gelukkig, onschuldig; — saturniet, n. nw.lat. bruin
looderts, bruin loodspaat.
Sátyr, m. gr. (sátyros) ook wel sater, Myth.
veld- of woudgeest, woudgod met bokspooten,
kleine horens en staart, een zinnebeeld der
ruwe, grofzinnelijke, halfdierlijke menschennatuur; ook z. v. a. orang-oetang; —
satyrisch drama of saterspel, soort van parodisch naspel der oudgr. trageedie, waarin
s a t y r s het koor vormden; — satyriasis, f.
overdreven, ziekelijke geslachtsdrift der mannen,
paringswoede, het geil-zijn als een satyr; een
tegenhanger ervan vormt de n y m p ho m an i e (z. a.) bij vrouwen;— satyre, z. s a t i r e.
Sauce, f. fr. (spr. soos' ; mid.lat., provenc.,
sp. en it. salsa, vgl. s a 1 s e) s a u s, vloeibaar
toevoegsel tot vele spijzen; — sauce remoulade,
remoulade- of koude kruidensaus ; — sauce aux
champignons (spr. o sf anpienf on), saus met paddenstoelen; — saueière, f. sauskom, sausnap of
-schaal; — saucisse, f. (spr. se-siés' ; it. salciccia,
sp. salchicha, als ware 't lat. salsitia) of als
verklw. sauejjsje, n. fr. saueisson, m. (spr.
sosi-són) kleine braadworst, braadworstje; Mil.
takkenbos, mutserd, lange zak van leder enz.,
met kruit gevuld en waaraan een lont wordt
bevestigd, om zoo eene mijn aan te steken; —
saucjjsebroodje, n. worstje in een pastijkorst
gebakken.
sau f -conduit, m. fr. spr. soo f -kondwi = lat.
salvus condüctus, z. salvus) vrijgeleide, geleibrief.
Saul, hebr. (sja-oel) mansn.: de afgebedene.
Sauriërs, pl. gr. (van satlra, hagedis) een andere naam voor hagedissen; — sauriet, m. hagedissteen; — sauroktönos, m. (van kteinein, dooden) hagedisdooder, bijnaam van Apollo; —
^eaurographie, f. hagedisbeschrijving; — sauroÏthen, pl. versteeningen van hagedissen of van
enkele deelen er van; — saurologie, f. natuurlijke
geschiedenis der . hagedissen; — saurus, m.
(voorwereldlijke) hagedis, b. v. M o s o s a uT u s = Maashagedis, waarvan de overblijfselon bij Maastricht gevonden zijn in den St. Pietersberg.
Saus, f. z. s a u c e ; — sausen, met een saus
doortrekken, b. v. rook- of snuiftabak.
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Sauté, n. fr. (spr. soté; v. sauter = lat. saltare,
springen) soort van ragout of gekruide en gestoofde vleeschspijs; — sauteeren, vleesch op
sterk vuur snel op beide zijden in boter enz.
braden en gaar maken, b. v. gesauteerde
kalfsnieren.
Sautereaux, pl. fr. (spr. sot'rd, v. saucer, springen) de t a n g e n t e n, die bij het bespelen
der klavieren, forto-piano's enz. opspringen en
de snaren aanslaan.
Sauterne, m. fr. (spr. solérn') soort van fijne
fransche witte wijn, naar het gelijknamig marktvlek in het departement der Gironde.
Sautoir, m. fr. (spr. soloar; v. saucer = lat.
saltare, springen) 1) schuin kruis, Andrieskruis; 2) omslagdoekje, omknoopdoekje; — en
sautoir (spr. aver-), kruisgewijs, om den hals of
over de borst gekruist (van ordelinten en banden).
Sauvageríe, f. fr. (spr. sowazj'rie; v. sauvage,
wild, menschenschuw; sp. salvage, provenc.
salvatge, it. salvaggio, selvaggio, v. 't lat. silvalicus, tot het woud behoorend, in 't wild
groeiend, wild, van silva, woud, bosch) menschenschuwheid.
sauveeren, fr. (sauver; spr. so-v—, lat. salváre)
redden, behouden, verlossen, veilig afbrengen;
besparen, uitwinnen, uithalen; — zich sauveeren,
zich redden, bergen, in veiligheid stellen; zijne
schade door iets vergoeden; — sauve qui peut,
redde zich wie kan, ieder denke slechts om zijn
lijfsbehoud; — sauvegarde, f. z. s a 1 v e g a r d e,
oud. s a 1 v e e r e n; — sauvement, n. (spr.
sov'mán) of sauvage (spr. sovaazj), redding,
heil; redloon, berggeld; — droit de sauvement, of
de sauvage, het strandrecht, het recht om de

goederen, die van verongelukte schepen zijn gered, voor de eigenaars zelve tot op de uit
evenredige belooning te mo--keringva
gen bewaren; — sauveur, m. fr. z. s a 1 v a t o r.
Savanna, savanne, f. (sp. savána, uit de taal
van Haiti) groote grasvlakte met boomgroepen
of verspreid staande boomen in de heete luchtstreek.
Savantásse, m. fr., it. savantaccio (spr.
—tdtsjo), iemand, die den geleerde uithangt, maar
slechts eene verwarde kennis bezit, geleerde
praler, letterkundige windbuil; — savante, f. fr.
geleerde vrouw, blauwkous.
Savátte, f. fr. (saváte, it. ciabatta, sp. zapata,
van 't mid.lat. sapata; vgl. s ab ot) oude schoen;
slof.
Savingbank, f. eng. (spr. seewingbank, v.
save, sparen) spaarbank, spaarkas.
Sávitiën, pl. lat. (saevitiae, van saevus, wreed,
gruwzaam, wild) Jur. harde behandelingen,
wreedheden, mishandelingen.
Savoir-faire, n. of het savoir-faire, fr. (spr.
sawoar f ér' ; v. savoir, weten, prov. en sp. sabèr,
it. sapére, savére, v. lat. sapére, verstaan) woordelijk: het weten-te-doen, het doenkunnen,
geschiktheid, bekwaamheid, bedrevenheid; —
savoir-vivre n. eig. het weten te leven, levens
levenskunst, geschikte levenswijze,-wijshed,
bekwaamheid om zich jegens anderen wel-
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voeglijk of behoorlijk te gedragen, b. v. hij
heeft geen s a v oir -vivre, d. i. hij weet
zich in de maatschappij niet behoorlijk voor
te doen.
Savón, m. fr. (= lat. sapo) zeep; – savon au
sue de lailue (spr. – o suuk d'lé1(), latuwzeep; –
savon d'amandes amères, bittere-amandelzeep ; –
savon de Naples, Napelsche zeep; – savon de riz,
rijstemeelzeep; – savon en tables, zeep in koekjes,
in stukken ; – savon ponce, puimsteenzeep ; – sa
zeepziederij ; inz. turksche-voneri,f.g
tapijtfabriek te Parijs, die in een vroeger voor
zeepziederij gebruikt gebouw gevestigd is ; –
savonnerie-tapjjten, turksche tapijten met fluweelachtigen grond en levendige kleuren; –
savonnétte, fr. zeepbal, waschbal, ter reiniging
van vlekken enz. ; ook klepdeksel over het glas
van sommige zakuurwerken (jachthorloges).
savoureeren, fr. (savourer, v. saveur = lat.
sapor, smaak) met bijzonderen smaak gebruiken, langzaam en smakelijk nuttigen, recht
genieten; ook gezegd van het rooken van een
lekkere sigaar.
Savoyard, m. fr. Savoyer, man of knaap uit
Savoye; kleine schoorsteenveger, liedjeszanger,
marmotjongen; ook ruw, onhebbelijk mensch; –
savoyekool, een bepaalde koolsoort, oorspr.
uit Savoye.
Sawah, f. mal. rijstveld, dat door dammen
met sluizen is ingesloten, om den akker onder
water te laten loopen; d r o g e s a w a h s,
zulke, waarbij dit door het hemelwater moet
geschieden, n a t t e s., zulke, die op kunst
wijze onder water gezet worden.
-matige
Sawjet, z. sowjet.
Sawn,, z. ond. Pat of P a t r i k.
Sawod, m. russ. (v. sawodítj, stichten, aan
fabriek.
-legn)
Sawoehout, n. zwaar, fraai, bruinachtig rood
hout, dat zoo hard is, dat het metaal afslijt, van
den s a w o e b o om in Ned. Oost-Indië;– sawoemanilla, m. breiappel, gelijkende op een juttepeer; – Sawoe- paard, n. pony van het eiland
Sawoe.
saxatihs, e, lat. Bot. op steenen groeiende.
saxifraag, adj. lat. (saai f rdgus, a, um, steenen verbrekend, van saxum, rots, en f rangére,
breken) Med. den steen oplossend; – saxifráge
(scii. herba), f. steenbreek, een talrijk planten
pl. nw. lat. de gewassen-geslacht;–xifrën,
van 't geslacht der steenbreek.
Saxonia, f. lat. naam voor Saksen; – saxoniénne, f. fr. (saxon, saksisch) eenkleurige zijden stof
met fijn patroon.
Saxophoon, f. hoorn, uitgevonden door Sax
(± 1865).

Sayétte, f. fr. (saïette, verklw. v. saie, provenc.
en sp. saya, it. saja, rok, lijfje, wollen overkleed
en de daartoe gebezigde stof, v. 't lat. saga;
sagum) of sajét, wollen stof, soort van serge;
sajetgaren.
Saynete, z. s a i n e t e.
Shaglio, m. it. (spr. sbáljo) Kmt. feil, vergissing, dwaling, rekenfout; vergoeding daarvoor.
Shine, m. it. (sbirro, birro, sp. esbirro) ge-
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rechtsdienaar, diender, politie-bediende in Italië.
Sbiten of sbitjen, sbitna, russ. (v. ssbilj, slaan,
mengen, brouwen) russ. drank uit water, honig
en laurierbladeren of salie; – sibensjtsjik, m.
verkooper van dezen drank.
sborseeren, it. (sborsare, eig. ontbeurzen, van
borsa, beurs, buidel, en s = lat. ex) Kmt. uit
uitleggen, voorschieten; – sborso,-betaln,gd
m. voorschot, uitschot, uitgaaf voor een ander.
Seabéllum of scabillum, n. lat. (verklw. van
scamnum, bank) of schabélletje, n. voetbankje;
onderstel of voetstuk voor borstbeelden, pronkvazen enz.; bankje, waarop misdadigers op het
schavot tentoongesteld werden of te pronk stonden; ook eentonig speeltuig der Ouden, dat met
den voet in beweging werd gebracht; – scabellon,
n. fr. (spr. –ló) hoog voetstuk voor standbeelden.
Seables, f. lat. (v. scabére, krabben, s c h a v e n) Med. schurft, ruidigheid; – seabieus, adj.
(lat. scabiósus, a, um) schurftig; – seabiósa, f.
nw. lat. schurftkruid, een tuingewas van velerlei
soorten.
Seabinus, m., pl. seabini of scabinen, mid. lat.
(het werd in ital. scabino, fr. échevin en was uit
het germaansch overgenomen van het duitsch
schöppe, schófje, oudsaks. scepeno, oudhoogd.
sceleno, ons s c h e p e n, wie recht schaft of verschaft, d. i. spreekt of doet) schepen, gerechtelijk
bijzitter; – seabinaat, m. (mid. lat. scabinátus)
gerechtsambt, schepenstoel, waardigheid van
schepen, door Karel den Grooten ingesteld.
seabreus, adj . lat. (scabrósus, a, um, van scaber, ruw) ruw, hobbelig, oneffen, niet glad gemaakt; moeilijk, bezwaarlijk, netelig, gevaarlijk,
onfatsoenlijk.
scadeeren, it. (scádere, van s = lat. ex, en
cadére, vallen) Kmt. vervallen (van wissels); –
seadénza, f. het vervallen of vervaltijd van een
wissel.
Seaevóla, m. lat. (eig. verkiw. v. scaeva, de
linksche, van scaevus, gr. skalos, linksch) de
linksche, een bijnaam der familie M u c i u s in
het oude Rome.
Seagliola, f. it. (spr. skáljola; eig. kleine
schub, verklw. van scáglia, schilfer, korst, ver
ons s c h a a 1) vermenging van fijn-wantme
gips en tot poeder gebracht glimmer, dat door
middel van lijm tot een deeg wordt verbonden;
vandaar s c a g 1 i o 1 a - w e r k, steenschilderwerk uit deze stof; soort van m o z a 1 e k, z.
aid.
Scála, f. lat. en it. ladder, trap; Muz. toonladder, toonschaal, onafgebroken volgrij der tonen;
ook graadverdeeling, gradenschaal aan weerglazen en soortgelijke werktuigen; – santa scala,
f. it. heilige trap van 28 treden te Rome, welker bestijging op de knieën een volle aflaat bezorgt; – scala eaeli, trap des hemels, een verzameling exemplaren, d. z. verhalen ter inlassching
in preeken, dateerend uit de 14e eeuw, bijeengebracht door frater Johannes Junior; – scaláres
anni, pl. trapjaren; – sealarla, f. nw. lat. trapschelp; – sealaren, pl. grootheden, die door een-
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heden, afmetingen en getalwaarden volkomen
bepaald zijn.
Scalde, z. s k al d e; - scalenisch, z. s k a 1 enisch.
scaleeren, it. (v. scagliare) afschubben; oneig.
iemand belasteren.
scalpeeren, lat. (scalpére) snijden, ingriffelen
(b. v. eene beeltenis in steen enz.) villen, de
huid met het haar van de hersenpan aftrekken,
zooals de amerikaansche Indianenstammen hun
vijanden plachten te doen; - het scalpeeren,
schedelvalling; - scalp, m. (eng. scalp) hoofdhuid,
inz. de door de noordamerikaansche Indianen
aan hunne vijanden afgetrokken schedelhuid; scalpél, n. lat. (scalpéllum) ontleedmes der chirurgen met vaststaand lemmet (verschillend van
b i s t o u r i (z. ald.), waarbij het lemmet
wordt toegeslagen) ; - scalptuur, f. (lat. scalptura)
het snijden, griffelen met de graveernaald, inz.
kunst om klein verheven werk (r e 1 i ë f) op
steenen en stempels voort te brengen (onderscheiden van s c u l p t u u r (z. ald.).
Scalzi, pl. it. barrevoetgangers, z. d i s c a 1ceaten.
Scamillen, pl. lat. (scamillus, bankje, verklw.
van scamnum, bank) Arch. uitstekken, platen
aan zuilen.
Scammonium, n. lat. Med. bijtende en sterk
afdrijvende hars van de scammonium -winde - of
h a r s w i n d e (lat. scammonia, gr. skamónia).
scamnum Hippocrátis, n. lat. eig. bank van
Hippokrates, een werktuig tot het zetten van
ontwrichte ledematen, inz. van een ontwrichten
opperarm.
Scandaal, scandaleus, z. s c h a n d a a 1.
scandeeren, lat. (scandére, d.i. eig. klimmen)
een vers volgens zijne leden afmeten of ver
volgens een tijdmaat afdeelen, naar de-deln,
versvoeten opzeggen of aflezen, zonder den inhoud van het vers daarbij in acht te nemen;
- scandens, lat. Bot. klimmend; - scánsie, f. (lat.
scansio) versmeting, versverdeeling; - scansóres,
pl. nw. lat. klautervogels.
Scandinavië, n. (lat. Scandia of Scandinavia,
f. ; waarschijnlijk v. sanskr. skand, springen, zoodat de Skanden of Scandinaviërs oorspronkelijk
= Scythen, d. i. nomaden waren) het noord
schiereiland, dat Noorwegen en-europsch
Zweden omvat; vandaar S c a n d i n a v i sche talen, letterkunde enz., noorsche, inz. oud-noorsche talen enz. ; - scandinavisme, n. streven om deze rijken tot éen geheel
of althans tot een bond te maken.
Scandium, n. nw. lat. door Nilson in 1879 ontdekt eigenaardig metaal, zoo genoemd, omdat
de mineralen, waaruit het tot dusver vervaardigd werd (gadoliniet en euxeniet)
alleen in Scandinavië voorkomen.
Scandix, f. lat. (gr. skándix) kervel.
Scapha, f. lat. (van 't gr. skaphë, v. skaplein,
graven) in 't alg. uitgehold lichaam, trog, kuip,
boot, schip; Med. uitwendige oorholte, sleufvormige verdieping van het uitwendig oor tusschen
den buiten- en binnenzoom (h e 1 i x en a n t h e 1 i x); ook het weleer bij de aderlatingen aan
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het voorhoofd gebruikelijk schuitgewijs verband;
- scapham scapham dicére, eig. eene boot boot
noemen, d. i. het kind bij zijn rechten naam
noemen, ronduit spreken, er geen doekjes óm
winden, b. v. een schurk schurk noemen enz.; scaphánder, liever skaphánder, m. gr. zwemkleed, zwemgordel van kurk enz., een middel
om zich boven water te houden; - scaphieten,
pl. soort van bootvormige a m m o n i e t e n; -,
scapholdisch, adj. boot-, kaan- of schuitvormig.
Scapiyn, m. it. (scapíno; van scappino, oudfr.
escapin, escarpin, sp. escarpin, ook: korte kous,
lichte schoen, v. 't it. scarpa, schoen; op komische wijs zoo geheeten) geslepen bediende, bediendenrol, als staand karaktermasker op het
ital. schouwtooneel.
scápilo, f. it. (van scapitare, inboeten, provenc. descaptar, v. 't lat. caput, hoofd enz.) ver
-lies,nbotg
schade.
Scapulalgie, f. lat. gr. (van 't lat. scapula,
schouderblad) Med. schouderpijn; - scapulier,
n. (nw. lat. scapuláre of scapularium) schouderrok, schouderkleed van de r. kath. ordegeeste
dat van voren en achteren over de-lijken,
schouders afhangt; ook rozenkrans, paternoster
(fr. chapelet).
Scarabëus of scarabaeus, m. lat. (gr. kárabos),
pl. scarabëen of scarabeeen, N. H. kevers, b. v.
Scarabeus stercorarius, drekkever; ook kever
oude egyptische, voor heilig gehouden-sten,
gesneden steenen (g e m m e n), die op de verheven zijde den vorm van een kever, in hunne
holte een klein godenbeeld vertoonen.
Scaramouche, m. fr. (spr. skaramóésj' ; it.
scaramuccia, sp. escaramuza, oorspr. eigennaam
van een beroemden komischen tooneelspeler;
it. scaramuccia, scaramuccio, fr. escarmouche, sp.
en proven. escaramuza, schermutseling; it.
scaramucciáre, schermutselen, v. schermere, vechten, s c h e r m e n, oudhoogd. scirman) hansworst, grappenmaker, de staande karakterrol
van den pocher op de oude ital. en fr. tooneelen,
doorgaans geheel zwart, in spaansche dracht.
Scardamigmus enz., z. s k ar d a n y g e n u s.
Scarfs, pl. eng. (van scar/, sjerp) bonte, smalle
sjerpen van fijne wol, uit Norwich afkomstig.
scarificeeren, lat. (scari f icare) Chir. koppen;
kerven, met het lancet openrijten, b. v. het tand
t=ts), f. (scarffica--vlesch;arifàt(p.
tio) het koppenzetten, koppen; - scarificàtor, m.
nw. lat. een chirurgisch werktuig tot het openrijten der huid, ook het kopijzer, kerf- of snijijzer; een eng. landbouwgereedschap tot het
losmaken en verkruimelen van den bodem, een
soort cultivator; - scarificatoriën, pl. samengestelde werktuigen om te koppen; - scariosus, a,
um, lat. Bot. drooghuidig, droogschubbig.
Scarlatina, f. nw. lat. het s c h a r l a k en
(z. ald.), scharlakenkoorts, roodvonk; - scarlatineus, adj. van scharlaken, scharlakenachtig.
Scarlievo, z. s c h e r 1 i e v o.
Scarpe, z. escarp e.
scarso, it. (proveng. escars, escas, oudfr. escars,
sp. escaso, eng. scarce, ons s c h a a r s,
s c h a a r s c h, v. 't mid. lat. scarpsus, excarp-
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sus, voor 't lat. excerplus, v. excerpére, uittrekken, in 't kort of in 't klein samentrekken)
gering, krap, karig; Kmt. schaarsch, moeilijk te
verkrijgen (van wissels en speciën).
scarteeren, it. (scartáre = fr. scarcer) uitschieten, afzonderen, ter zijde leggen; het onbruikbare of bedorvene, b.v. van eene koopwaar weg
kaarten in het spel voor andere van-werpn;d
den talon of stok verruilen (e c a r t e e r e n)
enz. ; — scarta f accia, f. (spr. f átsja) Kmt. uittreksel of eene lijst der op markten, beurzen,
duitsche missen enz. voorhanden waren; —
scarto, n. uitschot; het wegwerpen of koopen
van kaarten in het spel. .
scarus, m. lat. (gr. skaros) papegaaivisch.
Scat, n. (hoogd. scatt, van 't oudfr. escart, nu
écart, het ruilen in 't kaartspel; de weggeworpen
kaarten) een duitsch kaartspel tusschen drie
personen; — scat leggen, z. v. a. e c a r t e e r e n.
scatula, f. mid. lat. (it. scátola, doos) Med.
artsenijdoos.
Seaurus, m. lat. z. v. a. het gr. s a r a p u s.
Scavage, f. (spr. skewidsj) staangeld, stads
kramen in Londen.
-belastingop
Seavia of scavie, ook cavia, f. (van 't brazil.
cabiai, fr. cabiai, eng. cavy) halfkonijntje, varkenskonijntje, zeevarkentje, roodachtig geel of
zwart en wit gevlekt, in Z. Amerika, inz. in
Brazilië.
Seavissón of eseavisson, m. fr. (spr. on=on;
van it. scavezzone, brok, stuk, b.v. de cannella,
van kaneel, v. scavezzare, scapezzare, breken, sp.
descabezar, v. sp. cabeza, hoofd, it. cavezza, hal
-ster,padko)
roodachtig gele kaneel.
Sceau, m. fr. (spr. soo) zegel.
Scelalgie, f. of skelálgie, gr. (v. skélos, n. dij,
schenkel) Med. dijpijn; — scelóncus, m. gezwel
aan de dij ; — scelotfrbe, f. krachteloosheid der
dijen, het waggelen der dijen door ziekte; St.Vitusdans, krieuwelziekte, vgl. b a 11 i s m e, ond.
b a 1.
Scelerat, sceleratesse, z. ond. s c e 1 u s.
seelleeren, fr. (steller) verzegelen, toelakken.
Seeloncus, scelotyrbe, z. ond. s c e 1 a 1 g i e.
Scelus, n. (pl. sceléra) lat. schanddaad, misdaad, wanbedrijf; — sceleraat, m. lat. (scelerátus)
of fr. scélérat (spr. selerá), booswicht, misdadiger, schurk, fielt; — sceleratésse, f. fr. schurkachtigheid; — sceleratus, a, um, lat. Bot. zeer vergiftig.
scemándo, it. (spr. sjemándo; van scemáre, ver
verkleinen, provenc. semar, mid. lat.-minder,
simàre, oorspr. halveeren, van 't lat. semis,
half) Muz. verminderend, afnemend, verdwijnend.
Scene, f. (lat. scena, van 't gr. skéné, eig. tent,
hut) tooneel, tooneelstuk, schouwburg; tooneel,
kleine afdeeling van een tooneelspel,voorstelli.ng,
voorval, handeling; tafereel, schilderij ; plaats,
waar eene handeling voorvalt; — i n s c e n e
b r e n g e n, een stuk voor de opvoering ten
tooneele geschikt maken;— scenarlum, n. nw.
lat. tooneelenboek, opgave der veranderingen,
tooncelen enz. in een tooneelstuk; — scenerie, f.
tooneelwerk, tooneelstellage; tafereel; landschap,
XRA^i ERS -ZOND ERVAN.
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oord; — scenieten, pl. gr. tentbewoners; — sceniseh, adj. (lat. scenicus, a, um) het tooneel betreffende of daartoe behoorende, tooneelmatig,
tooneelkunstig; — scenograaf, f. werktuig, dat
de perspectieve teekening van een voorwerp gemakkelijk maakt; — scenographie, f. tooneelschilderkunst; het doorzicht- of vergezichtschilderen, perspectivische afbeelding van een
gebouw of eene landstreek; — scenográphisch,
adj. vergezichtschilderend, doorzichtachtig,
perspectivisch, z. perspectief;
loof-scenopgi,f.thubowjdsc
-hutenfs.
Scepsis, scepse, of skepsis, skepse, f. gr. (van
sképtesthai, beschouwen; eig. beschouwing, onderzoek) twijfel, twijfelzucht; — scepticus, m. gr.
(skeptikós, eig. tot beschouwing of onderzoek geneigd) twijfelaar, twijfelzuchtige; inz. eene philosophische school in de oudheid; — scepticisme,
n. leer van de s c e p t i c i, twijfelleer, vgl.
p y r r h o n i s m e; twijfelzucht, twijfelgeest; —
sceptisch, adj. aan alles twijfelend, twijfelzuchtig.
Scepter, ook schepter, n. (lat. sceptrum, van
't gr. sképtron, staf, stok, v. sképtein, steunen)
heerschersstaf, koningsstaf, sedert de middeleeuwen een teeken van de vorstelijke macht der
keizers en koningen.
Scepticus sceptisch enz., z. onder s c e p s i s.
Seevophflax, m. gr. een lager geestelijke, die
in de gr. kerk het toezicht heeft over de gewijde
zaken en ze den dienstdoenden patriarch aanbiedt; — seevophylaclum, n. plaats, waar de
gewijde voorwerpen bewaard worden.
Schaak (van het perz. sjah, koning) of schaakspel, n. (it. scacco, provenc. escac, oudfr. eschec,
fr. echec, eng. chess en check, van 't perz. sjah,
koning, als hoofdfiguur) koningsspel, een overoud, door de Arabieren naar Europa gekomen,
vernuftig uitgedacht spel; — schaak geven of
zetten, den koning door een ander stuk noodzaken zijne plaats te verlaten of zich door een
ander stuk te dekken; — schaakmat (perz. sjah
mat), de koning is ingesloten, vastgezet, overwonnen of dood; oneig. bedorven, geheel krachteloos ; — schaakpat of pat (fr. echec pat, van 't ital.
patio = lat. pactum, verbond, verdrag; ook mat
su ff oqué), heet de koning, wanneer men met hem
moet spelen maar niet kan, omdat de hem omringende ruiten of velden alle in het schaak
liggen of bezet zijn.
Schabél, f. (fr. escabelle, van lat. scabellum)
voetbank.
Sehabloon, f. (dui. schablone) model, vorm voor
gietwerk; in blik of zink uitgesneden lettervormen en patroonvormen, waarmee zakken enz.
gemerkt worden; — sehabloonwikkeling, f. El.
wikkeling van de spoelen van een anker van
eenzelfde model.
Schabrák, f. en n. (van het turk. tsjaprak)
sierlijk paardedek, zadeldek (fr. chabraque).
Schach, z. s j a c h.
Schacheren enz., z. s j a c h e r e n.
Schacht of schaft, f. mijnput, verticale ingang
tot een mijn; ook oude inhoudsmaat voor aarde -
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werk = 144 kub. rijnl. voeten of 4,4558 ned. kub.
ellen.
Sehadehkam,z. sjadehkam.
Sehaeff., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. C. Schaeffer (gest. 1790).
Schaft, z. schacht.
Schaggioen, sjaggioon, f. hebr. komkommer of
augurk in zout verzuurd.
Sehakal, z. s j a k a 1.
Schako, f. ook shako, chako, ezako,
z. het laatste woord.
Schakoe, z. s j a k o e.
Schalie, f. (fr. ecaille, it. scaglia) lei, leien dakpan, schilfer.
Schalmei, f. (van 't fr. chalumeau, oudfr. chalumel, en dit van 't lat. caldmus, halm, riet) herdersfluit, rietfluit, herderspijp, de pijp aan den
doedelzak, snorwerk in de orgels.
Schamanen, z. s j a m a n e n.
Schamel, m. (hgd. schemel, eng. shamble, lat.
scamellum, van scamnum) voetbank, zitbank.
Schames, f. hebr. joodsch koster.
Schampooien, (eng. shampoo, uit het indisch,
waar 't woord kneden, masseeren beteekent) het
hoofd wasschen met een spiritus-zeepoplossing.
Schandaal, n. (later lat. scandálum, van 't gr.
skándálon, eig. stelhout in eene val, valstrik)
ergernis, aanstoot, steen des aanstoots, opspraak,
ergerlijke, schandelijke zaak, schandelijkheid; –
scandálum accéptum, n. eene genomen erger
datum, eene gegeven ergernis ; –-nis;–c.
schandaleus, adj. nw. lat. (scandaleux) schandelijk, ergerlijk, aanstootelijk; – schandaleuze
kroniek, z. chronique scandaleuse, ond. c h r on i e k; – schandaliseeren (lat. scandalissáre, fr.
scandaliser), ergeren, ergernis of aanstoot geven;
ook wel gebezigd voor schenden, eerrooven,
belasteren.
Schapirograaf, f. soort hektograaf.
Schapraai, f. etenskast.
Scharbe, f. oudd. (scarbo, scarba) z. v. a.
e,ormoran (z. ald.).
Scharfmacher, m. dui. ophitser ; iemand, die
anderen tot waakzaamheid prikkelt; – seharfmacherei, f. het aanzetten, prikkelen tot waakzaamheid en wantrouwen.
Scharlaken, n. (it. scarlátlo, sp. escarlate, provenc. escarlat, fr. écarlate, eng. scarlet, mid. lat.
scarlatum; waarschijnlijk van oosterschen oorsprong, turk. iskerlet, perz. sakarlát) vuurroode
kleur; laken van die kleur; – scharlakenbezie, en
scharlakenworm, z. kermes en c o c h en i 11 e; – seharlakenkoorts (lat. scarlatina z. a.),
f. roodvonk; – scharlakenlelie, f. afrikaansche
narcislelie met purperroode bloemen.
Scharluin, m. schavuit, boef; – scharluinig,
adj. schamel, ook gemeen, laag. De eerste beteekenis is misschien in saluin (saloen, d. i. geringe stof uit Chalons), gekleede man.
Scharminkel, m. zie s c h e r m i n k e 1.
Scha (r) motte, I. gestampte scherven van steengoed en porselein, als cement gebruikt.
Scharnier, n. z. e h a r n i è r e.
Schasis, f. gr. (v. schádzein, steken, opscheuren, oprijten enz.) Chir. het oprijten, insnijden,
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koppen; – sehasma, n. ingesneden of gekopte
plaats; – schasterlon, n. laat- of kopijzer.
Schakir, f. turksch. eerewacht der pacha's.
schavielen (waarsch. van s c h a v e n), of
stuksehavielen, door gestadige wrijving, schuring of s c h a v i n g slijten en bederven.
Schavis, m. schoorsteenveger, in Antwerpsch
dialect.
Schavot, n. (fr. écha f aud, oudfr. (e)scada f aut,
eng. scaffold, sp. cadu f also, mid. lat. esca f aldus,
it. cata f alto ; vgl. k a t a f a 1 k) straf- of bloed
stellage, getimmerte of verhevenheid,-tonel,
waarop de misdadigers in 't openbaar hun vonnis ondergaan.
Schebek, f. z. s j e b e c k.
Scheda, of verklw. schedula, f. lat. (ook scida,
van scíndére, gr. schídzein, splijten, asscheuren)
afgescheurd blad, briefje, open briefje; – erga
schedam of schedelam, tegen een briefje of ver
(verboden boeken lezen of koopen); –-lofbewijs
ex schedu'la, van het briefje of 't blad weg
(lezen).
Schediásma, n. gr. (van schediádzein, iets voor
de vuist maken) kort, vluchtig opstel, ontwerp.
schedula, z. s c h e d a.
Scheef, vr. (dui. schebe, eng. shive) vezel van
vlas, strootje, stukje; — scheversteen, m. (dui.
schiefer, eng. shiver) steengruis, stuk steen (ook
in het woord Scheveningen).
Scheel, of nw. lat. scheelium, z. v. a. w o 1 f r a m i u m (z. ald.), naam door Hauy aan dit
metaal gegeven ter eere van zijn ontdekker, den
beroemden chemist S c h e e 1 e; – seheeliet, n.
tungsteen, zwaarsteen, eene delfstof.
Scheer, f. (v. skdr, klip, rots) naam der klippen
of rotseilanden aan de zweedsche en finsche
kusten; – scherenvloot (zw. skárgards f lotta), uit
enkel kleine schepen bestaande vloot tot dekking van deze eilanden.
Scheerling, m., gevlekte scheerling of dolle
kervel, zeer vergiftige plant uit de familie der
Schermbloemigen (Umbelli f érae).
Scheg, I. nederl. Mar. getimmerte, dat aan
den voorsteven vooruitspringt en tot steunpunt
strekt voor de waterstags en de woelings van
den boegspriet.
Scheherazade, f. de laatste sultane en vertelster van de 1001 n a c h t.
Scheich of scheik, z. s j e c h.
Schelling, - m. (hgd. schilling, deensch en
zweedsch skilling, eng. shilling, got. skilliggs,
oudd. scillinc, v. scellan, s c h a 11 e n, klinken,
dus eig. klinkende munt, oudtijds bij ons ook
k 1 i n k a e r t geheeten) oude nederl. zilver
als eng. munt = 1/20 pond sterl.-munt=30c.,
of 60 ct. ; vroeger ook duitsche rekenmunt =
9 pfennige.
Schéma, n. gr., pl. schemata (v. schuin of
echein, hebben, houden, zich verhouden), hou
i t u s), gestalte, vorm; beeld, voor--ding(hab
beeld; schets, ontwerp, model; Gram. en Log.
z. v. a. f i g u u r (z. ald.); – schema genealogicum,
stamboom; – schemátiseh, adj. schetsmatig, ontwerpmatig, bij wijze -van voorbeeld of model; –
schematiseeren (gr. schematidzein), in beeld voor-
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stellen, een begrip verzinnelijken, bevattelijk
maken, iets als voorbeeld uitleggen of verklaren;
ook in een schetsmatigen vorm brengen, ontwerpen, rangschikken; - schematisme, n. vatbaarheid en neiging om zich voorbeelden of
schaduwbeelden (s c h e m e n) te maken, het
vermogen der voorschetsing; verklaring of opheldering der zinnelijke voorbeelden, vormgeving; schets- of ontwerpmatige vorm; ook stijve,
eentonige gang van de beroepszaken; in eenige
landen ook de staatskalender, waarin alle autoriteiten van het land staan opgeteekend; schematographie, f. het schetsen- of beeldteekenen; - schematopoeie, f. voorstelling eener handeling door gebaren, kunst der1 p a n to m i m e n.
Scheool, z. s j e o o 1.
Schepel, n. (hoogd. sche fj'el, oudd. skapil, mid.
lat. scaphula, stapellus, van 't lat. scapha,
scheepje, boot enz.) nederl. graanmaat = 1/10
nederl. mud of hectoliter, verdeeld in 10 koppen;
het oude Amst. schepel was = 2,78137 ned.
schepel.
Schepter, z. s e e p t e r.
Scherbet, z. s o r b e t.
Scherif, z. s j e r i f.
Scherliévo (spr. sch = sk), of scarlievo, it. de sedert 1790 in de kuststreken van Illyrië en Dalmatië voorkomende syphilitische ziekte, ook
Grobmiher ziekte, Istrische of Illyrische kust
-ziektghn.
Seherminkel, m. (uit semikel, van lat. simius
of simia) aap.
Schermutseling, f. (van 't it. scaramuccia, fr.
escarmouche, dat oorspr. van ons s c h e r m e n,
oudd. scírman, vandaar it. schermare, sp. esgrimir
fr. escrimer, afstamt; vgl. s c a r a m o u c h e)
klein gevecht, gevecht tusschen kleine afdeelingen soldaten; - schermutselen, in kleine troepen
vechten, eene kloppartij houden.
Seheróma, m. (van 't gr. zeros, vast, droog,
vandaar vast, droog land) Med. droogheid der
oogen, beter x e r o m a, z. ald.
Sehervengerecht, n. z. v. a. o s t r a c i s m e,
Z. a.
scherzo, n. it. (spr. skertso; van ons scherts
ontleend), pl. scherzi (musicáli), schertsende, luimige muziekstukken; - scherzándo (spr. skerts-),
Muz. schertsend, boertend, los en vroolijk.
Schesis, f. gr. (van schein of echein, hebben,
zich verhouden) Med. aanleg, neiging (vgl.
hexis).
Schets, f. (hoogd. skizze, van 't it. schizzo, m.,
pl. schizzi, z. ald. ; eng. sketch, fr. esquisse, uit
m.lat. schedium) vluchtig ontworpen, niet uitgevoerde teekening; omtrek, eerste vluchtige ontwerp, grond- of hoofdtrekken eener zaak.
Scheurbuik, f. (uit lat. scorbutum, dui. scharbock) een ziekte, vooral gekenmerkt door weekheid, zwelling, paarskleurige roodheid en pijn
van het tandvleesch benevens losgaan der tanden.
Seheversteen, zie ond. s c h e e f.
Sehibboleth, z. s j i b b o l e t h.
Schidacédum, n. gr. (schidakédón) Chir. overlangsche beenbreuk.
+
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schiétlo, schiettaménte, it. (spr. ski-) in 't alg.
echt, zuiver, rein; Muz. eenvoudig, zonder versiering.
Schileten en Sonnieten of Sunnieten, pl. twee
mohamedaansche secten, van welke de eerste
slechts den koran, de laatste daarenboven
ook de mondelinge overlevering (s o n n a,
soenna, ass o n a h) als bron van geloof
aanneemt.
Schildburger, m. (hoogd. Schildbiirger eig.
met een schild gewapende burger, als spotnaam
door de edelen gebruikt; later werd ten onrechte
verband gezocht met de stad Schilda in Saksen,
die daardoor in Duitschland de plaats inneemt
als bij ons Kampen) hoogst onnoozel mensch,
botterik, lomperd, onnoozele gans, b e o t i ë r; schildburger streek, grove lompheid, domme
misvatting, plompe onnoozelheid, z. v. a. bij
ons kamperstreek.
Schilling, hoogd. z. s c h e 11 i n g.
Schindalèsis of schindálmus, m. gr. (schindylésis, van schindylein en schindalmos, splijten)
langwerpige breuk, spleetbreuk.
Schippond, n. veelvoud van het oude pond, bij
ons = 201 ij s p o n d (z. ald.) of 300 pond.
Schirás, n. perzisch tapijt uit Schiras.
Schirwán, n. perzisch tapijt uit Schirwan.
Schisma, n. gr. (v. schidzein, splijten) splijting,
scheiding, kerk- of geloofsscheiding, geloofsscheuring, geloofstwist; - schismaticus, m.
scheurmaker, afvallige, eenheidsverstoorder,
tweespaltstichter, geloofsverdeeler; - schismátisch, adj. de scheuring betreffende, scheurmakend, afvallig; kettersch; tweedrachtig, een
scheiden, af--drachtsoen;imr,
zonderen, scheuren; scheuringen in de kerk maken; - schistus, m. (v. 't gr. schistós, gespleten,
splijtbaar) kleischiefer, schilferklei.
Schiwa, z. S i w a.
Schiza, f. gr. spleet; ook scheiding van eenig
deel in zijn samenhang; - schizomyceten, pl.
splijtzwammen; - schizogonie, f. voortplanting
door splijting, deeling, ongeslachtelijk dus; vgl.
t o k o g o n i e; - schizopódisch, adj. met gespleten voeten; - schizotrichie, liever trichoschísis, f.
gr. (v. schídzein, splijten, en thrix, haar) Med.
vorkvormige gespletenheid der haren aan de
punt.
Schizzi, pl. it. (spr. skíetzi; van sing. schizzo,
v. 't lat. schedius, gr. schédios, overhaast, licht
onachtzaam, voor de vuist gemaakt),-zing,
teekeningen of ontwerpen met pen, krijt of kool,
z. V. a. schetsen, z. schets.
Schk., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. Schkuhr (gest. 1811).
Schlachzitz, m. poolsch (szlachcic, russ.
sjlachtitsch; v. schlachta, adel, van het duitsche
geschlecht, g e s 1 a c h t) poolsch edelman.
Schlager, m. dui. het successtuk (operette,
boek) van een seizoen.
Sehlaráfle, m. hoogd., voorheen ook schlauraffe (van het oudd. sloren, schlauren, ledig loopen, en a f e, aap ; of liever van schlar f en, slepend
gaan), zorgeloos levend, geheel aan zinnelijk genot overgegeven mensch, vandaar een s c h 1 a-
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raffen- leven, het schlaraffen1 a n d, luilekkerland.
Schlauch, m. dui. lederen zak, slappe buis,
gummibuis, binnenband (van een fiets).
Schlecht. of Schlechtend., bij natuurwetensch.
benamingen afk. voor D. F. L. von Schlechtendal (gest. 1866).
Schleg., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Dr. H. Schlegel (gest. 1884).
Schleifer, m. hoogd. Muz. zeker soort van
voorslag van 2 of 3 noten; oude duitsche dans,
die vrijage en wederliefde uitdrukte.
Schlem, z. s 1 a m.
Schlemil, m. hebr. stakkerd, ongeluksvogel.
Schlendrian, m. dui. slender, sleur, gewoonte.
Schliekdaalder, m. naam, dien de daalders
(hoogd. t h a 1 e r) aanvankelijk droegen naar
den graaf v o n S e h 1 i c k, die deze munt in het
J o ach i m s t h a l in Bohemen in 1518 in
menigte en beter dan vroeger liet slaan.
Schlips, m. dui. halsdoek, das.
Schminke, f. dui. blanketsel, huidkleursel; —
schminken, met blanketsel insmeren.
Schmollis, (naar men wil ontstaan uit het
lat. sis mihi mollis, wees mij genegen) in de
taal der hoogd. studenten: drinkgroet bij het
vriendschappelijk drinken; vgl. f i d u c i t, ond.
fides.

Schn., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. G. Schneider (gest. 1822).
Schnadahiipfel, n. dui. dansliedje in Beieren
en Tirol; korte spreuk, die gezongen kan worden.
Schnau of schnaue, f. laagduitsch, eig. snuit,
snavel; soort van kleine, van voren spits toeloopende zeeschepen met twee masten, eene
s n a u w (eng. snow).
Schnick, m. hgd. (spr. sjniek) brandewijn uit
kernvruchten of aardappelen.
Schnitt, m. dui. snede ; half glas bier of wijn.
Schoener, z. schooner.
Sehsenobaat, m. gr. (schoinobálés, van schoinos,
koord, en baínein, gaan, stappen) koorddanser.
Schohariet, m. zwavelzure zwaaraarde.
Schok, n. (hoogd. schock, zweedsch shock)
zestigtal.
schola, f. lat. school (van 't gr. scholé, rust,
vrije tijd, wetenschappelijke bezigheid, school);
— scholárch, m. gr. (schol-árchés) schoolbestuur
schoolopziener; — scholarchaat, n. gr. lat--der,
schoolverzorgers-, schoolopzieners-ambt, schoolverzorging, schooltoezicht; — scholastiek, scholastika, f. schoolleer, schoolwijsheid, inz. der
middeleeuwen, z. v. a. s c h o 1 a s t i e k e p h i1 o s o p h i e; — scholastlea, f. (v. 't lat. scholasticus, tot de school behoorende enz.) klooster
schoolonderwijzeres, leernon; — scholasticus,-lijke
m., pl. scholastici of scholastieken, m. lat. schoolgeleerden of schoolwijzen; christen wijsgeeren der
middeleeuwen, die door de wijsbegeerte van
Aristoteles en Plato het leerstelsel der chr. kerk
trachtten te bevestigen; in verachtelijken zin:
woordenkramers, p e d a n t e n, schoolvossen,
wier wijsheid of woordenkramerij meer voor de
school dan voor het leven berekend is ; — scholáetisch, scholastiek, adj. schoolsch, schoolmatig;
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spitsvondig;— scholastische vragen,
schoolvragen, spitsvondige vragen; — scholastieke philosophie, f. of scholasticísme, n. leerstelsel, begrippen en grondstellingen der s c h o1 a s t i e k e n in de middeleeuwen; — scholastieke
theologie, f. godgeleerdheid der middeleeuwen,
die, volgens de scholastische methode werd behandeld; het onderzoek der waarheid, beperkt
door het geloof, eene vereeniging der d i a 1 e kt i ka en theologie, in tegensta met de
moreele of positieve of dogmatische philosophie; — schollon, nt gr.
of scholie, f., pl. scholia of scholiën, geleerde uitleggingen, ophelderende of verklarende aanmerkingen, korte woordophelderingen of -uitleggingen; inz. ophelderende aanmerkingen der oude
spraakkunstenaars op gr. en lat. schrijvers;
Math. aanmerking en gevolgtrekking, aan eene
voorafgaande propositie of stelling ontleend; —
scholiást en scholiograaf, m. een schrijver van
s c h o 1 i ë n, ouden-verklaarder, uitlegger van
een ouden gr. of lat. schrijver.
Schóniet, n. Chem. dubbelzout, door uitlooging uit k a f n i e t ontstaan.
School, f. eng. (spr. shod) school, vgl. schola; — schoolroom, m. schoolkamer.
Schooner of schoener, m. (van het eng.
schooner, spr. skoener) smal, klein, snelzeilend
tweemast-vaartuig.
Schoot, f. nederl. touw aan de benedenhoeken der zeilen, waardoor zij in zulk eene richting
gezet kunnen worden, dat de wind ze vullen kan.
Schoppen, m. hoogd. (spr. sjoppen) maat voor
vloeistoffen in vele streken van Duitschland,
halve p i n t.
Schort, m. Min. (van 't hoogd. schort) mineraal,
zooveel als t o e r m a l ij n, z. a.
Schorpioen, z. s k o r p i o e n.
Schorseneer, z. s c o r s e n e e r.
Schostak, z. s z o s t a k.
Schotsch college, n. pauselijke instelling te
Rome uit het begin der 18de eeuw, ten doel
hebbende . het onderhoud der geestelijken, die
den r. kath. godsdienst inz. in S c h o t l a n d
moesten handhaven en uitbreiden.
Schout-bjj-nacht, m. Mar. titel van den
vlagofficier bij de marine, die in rang op den
vice-admiraal volgt, wat in 't landleger generaalmajoor is (van s c h o u w e n, toezien, omdat
hem weleer de taak was opgedragen bij nacht
toe te zien); iron. vroedvrouw.
Schrab., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. A. Schraber (gest. 1836).
rare = lat. ex., of dis,
schraffeeren, (it. sgraffiare
en graffiare,
Eiare, kratsen, vgl. g r a f f i t o) bij
teekenaars en graveurs : schaduwlijnen trekken
of griffelen, a r c e e r e n; — schrafieering, beschaduwing, het schaduwen, a r c e e r i n g.
Schreb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. C. D. von Schreber (gest. 1810).
Schreckenberger, m. oude saksische munt =
22 a 23 centen, zoo geheeten naar den S c h r e ck e n b e r g, uit welks zilver zij geslagen waren;
ook engels groschen geheeten, naar den
engel, waarmede zij • gestempeld waren.
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Schrede, f. nederl. (hoogd. schrift, van s c h r ijd e n) stap, pas, lengtemaat van verschillende
grootte, en wel de gewone of enkele schrede van
2 tot 3, de groote of dubbele van 4 tot 5 voet.
Sehrk., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. P. von Schrank (gest. 1835).
Schroot, f. in den houthandel een hout van
kleiner afmetingen dan de regel (richel) en
grooter dan de r a c h e 1, z. a. ; Mil. kleine
stukken ijzer, spijkers enz., dienende tot lading
van projectielen.
Schubl., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor G. Schübler (gest. 1834).
Sehuckertlamp, El. booglamp, waarin de
koolstaven door de zwaartekracht, dus zonder
mechanisme, naar elkaar toekomen, geheeten
naar den fabrikant.
Schuit., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor J. A. Schultes (gest. 1831).
Sehntz-gebied, n. dui. kolonie, protectoraat.
Sehutziet, m. hoogd. zwavelzure s t r o n t i a a n.
Schw., bij natuurwetenschappelijke . benamingen afk. voor A. F. Schweigger (gest. 1853).
Schwaehmaticus, m. hgd. (v. schwach, met
latijnschen uitgang) iron. voor: zwakkeling,
zwakke held.
Sehwadron, f. hoogd. z. v. a. e s c a d r o n
(z. aid.); — schwadroneeren, in escadrons op
elkander stooten; met den degen om zich heen
houwen, den degen rondom zich zwaaien;
oneig. snoeven, veel en onbedacht zwetsen (in
deze beteekenis waarschijnlijk van het opperduitsch s c h w a d e r n, voor zwetsen, met
een vreemden uitgang gevormd); — schwadronneur, m. snoever, grootspreker, pocher, snorker.
Sehwaeg., bij natuurwetensch. benam. afk.
voor C. F. Schwaegrichen (gest. 1853).
Schwamm d'ruber, dui. de spons erover! uit
is 't er mee, afgeloopen !
Schweinfurter groen, n. groene, giftige kleurstof gevormd door dubbelzouten van azijnzuur
en arsenikzuurkoper.
Sehwerenóter, m. dui. guit, dekselsche kerel,
brani, Don Juan.
sciaena, f. lat. (gr. skíaina) ombervisch, zeeadelaar; — sciaenoidéi, pl. nw.lat. ombervisschen.
Sciagraphie enz., z. s k i a g r a p h i e.
Seibile, n. later lat. (van scire, weten) het
weetbare, wat gekend kan worden; — in omni
scibili of in scibilibus geverseerd zij n, in
al het weetbare bedreven zijn, in alle vakken
van wetenschap en kennis thuis zijn; — sciëntie
(spr. t = ts), f. lat. scientia, fr. science (spr.
sia s') het weten, wetenschap, kennis; —
sciëntifiek, adj. (fr. scienti f ique, eng. scienti f ic(al)) wetenschappelijk, geleerd, op wetenschap
gegrond; ook = systematisch (z. aid.);
— Scientist (met eng. uitspraak sajentist), m. en f.
aanhanger van de leer der c h r i s t i a nsc i ence, z. ond. christen; — sciencebeweging, f. (met eng. uitspr. sajens—) de
opgang die het mystisch en magisch stelsel der
Christian-science gemaakt heeft in
Amerika, Engeland en ook in Nederland.

SCLEROTICA:

scilicet, lat. (ontstaan uit scire licet, men kan
of moet weten) afgek. sc., stil., namelijk, te
weten; ook iron.: ei, ei! denk eens! nu nog
mooier!
Scilly of squilla, f. lat. (gr. skílla) plantengeslacht, dat bolgewassen bevat en waartoe van
ouds bekende geneeskrachtige planten behooren, b. v. zeeajuin; — scillitine, f. nw.lat. zeeajuinstof, eene bijzondere, in de zeeajuin
bevatte kristallijne bitterstof; — scillitisch, adj.
zeeajuinsap bevattend; — scillocephálus of seillokephálos, m. gr. zeeajuinkop, groothoofd.
Scimpodlum, n. lat. (van 't gr. skimpoes,
skimpódion, van skimptein, nederhurken, en
poes, voet) draagstoel, veldbed, klapstoel;
kraamstoel.
scincus, z. s t i n k.
scintilleeren, lat. (scintilláre, van scintilla,
vonk) fonkelen, tintelen, schitteren, flikkeren; —
seintillátie (spr. tie = tsie), f. (scintillatio) fonkeling, flikkering, het vonkenschieten; — seintil..
lometer, m. vonkenmeter.
sciolto, it. (spr. sjólto, v. sciogliere, losmaken,
van 't lat. exsolvére en dissolvére) Muz. vrij,
ongebonden, met vrije, lichte voordracht; — con
scioltézza (spr. —tetsa), met vrijheid, ongebondenheid.
Sciólus, m. later lat. (van scire, weten) iemand,
die voorgeeft, alles te weten, een neuswijze.
Scionneur, m. roover.
Sciopticon, zie s k i o p t i c o n.
Scirócco, it. (spr. sji—) of siróceo, m. (provenc.
en fr. siroc, van 't arab. sjoroek, v. sjark, oosten)
heete, droge zuidoostenwind, die op Sicilië en
in Z. Italië gewoonlijk in het voorjaar en den
herfst eenige weken lang waait; in Middenen N.-Italië is de s i r o c c o een heete, vochtige wind.
Scirrhus, m. gr. (skirrhos) Med. verharding
van eenig lichaamsdeel, die de geneigdheid bezit
in kanker over te gaan, knoestgezwel, klierverharding; — scirrheus, adj. gr.-lat. hard gezwollen, verhard; — seirrhocéle, f. gr. Med.
kwaadaardige vleeschbreuk; — scirrhóma, n.
kankerachtige verharding, knoestgezwel; —
scirrhónen, pl. kleine, bijna onzichtbare huidwormpjes ; — scirrhopthalmie, f. oogkanker ; —
scirrhbsis, f. vorming van den s c i r r h u s,
verharding.
Scissaliën, pl. nw.lat. (mid.lat. scisalhae, scissiliae, v. lat. scindére, splijten) scissie, f. (lat.
scissio) splijting, scheiding; vgl. s c h i s m a; —
scissíbel of scíssiel, adj. nw.lat. splijtbaar, te
splijten; — scissionair, m. hij, die eene scheuring
veroorzaakt, scheurmaker; — Scissionisten, m. pl.
nw.lat. voorheen in Polen : diegenen, welke zich
van de partij des konings scheidden; — scissuur,
f. lat. (scissüra) splijting, scheiding, verdeeling;
spleet, scheur, insnede.
Sciurus, m. lat. (van 't gr. skioeros, van stria,
schaduw, en oera, staart) eek- of eikhoorntje; —
sciüren, sciuríden, pl. nw.lat. (seiurzna) dieren,
die op eekhoorntjes gelijken, eekhoornachtige
dieren.
Sclerotica enz., zie s kie r o t i c a.
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scolopendri f olius, a, urn, lat. Bot. met bladeren als de steenvaren (het miltkruid of de
hartstong).
Scomber, m. lat. (gr. skómbros) een zeevisch,
behoorende tot de makreelvisschen; – scomberoïdëi, pl. nw.lat. makreelen, makreelvisschen.
Sconto, it. z. V. a. d i s c o n t o (z. aid.); –
sconteeren (it. scontáre), z. v. a. d i s c o n t e er e n, afrekenen; inz. waren, die op tijd verkocht zijn, onder aftrek eener vergoeding terstond met gereed geld betalen.
scontreeren en rescontreeren, of liever riseontreeren (it. scontráre, riscantráre, eig. ontmoeten, aantreffen, van s = lat. ex, en contra,
tegen), Kmt. tegen of met elkander afrekenen,
vereffenen, schuld en vordering tegen elkander
houden en op gelijken voet brengen; ook door
aanwijzingen of wissels vereffenen; – scontro
en rescontro, of liever riscontro, n. it. (eig.- ontmoeting) wederzijdsche vereffening, afrekening
van schuld en vordering; – scontroboek, koopmansboek tot dagelijksch boeken der wederzijdsche handelsverrichtingen, die op zekere voor
betrekking hebben, waarnaar men-werpn
schulden-, wissels-, goederen-enz.
s c o n t r o b o e k e n heeft; – scontrodagen,
vereffenings- of afrekeningsdagen, betaaldagen
in den tijd der handelsmissen in Duitschland; –
scontrfno, m. controlepas, vergelijkingsblad,
een stuk perkament, zigzags- of tandsgewijs uit
een boek gesneden, dat de proefmaat bevat (bij
het vredesluiten met de barbarijnsche zeeroovers
eertijds gebruikelijk, opdat de r e i s of kapithins der kaperschepen, wanneer zij niet kunnen
lezen, door vergelijking met het uitgesneden blad
(scontrino), hetwelk de koopvaardijschepen wordt
medegegeven, kunnen zien, wien het schip toebehoort enz.).
Scop., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. A. Scopoli (gest. 1788).
scoparius, a, um, lat. bezemachtig.
Scopolamine, f. ongevoelig makend en slaap
middel uit den wortel van de sco--verwknd
polia atropoïdes.

Scorbut of scorbuut, n. (nw.lat. scorbutus, fr.
scorbut, hgd. scharbock, zw. skörbjugg, eng.
scurvy) s c h e u r b u i k, z. a. ; – scorbutiek,
scorbutisch, adj. scheurbuikig, met de scheur
behept.

-buikofhetandvlscr

Scordatuur, 1. it. Muz. het anders stemmen
eener gitaar of viool.
scordium, z. s k o r d i e-kruid.
Score, n. eng. (spr. skoor; verwant met s c h er e n, angels. en oudd. sceran, scar enz. snijden)
eig. kerfhout; getal van twintig; steenkolenmaat te Londen = 21 c h a 1 d r o n s (eig.
slechts 20 ch. met 1 ch. overmaat) ; – aan
behaalde punten, ook dat aan -teknigdr
-tal
zelf.
Scoria-bricks, eng. metaalslak-klinkers, ter
vervanging van keibestrating gebruikt, glazuurkeien.
Scoridor, m. italiaansch vaartuigje, dat maar
één mast en een zeer groot zeil voert.
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Scoriflcàtie (spr. t= ts), z. ond. s k o r i e; –
scorpioen, z. ond. s k o r p i o e n.
Scorso, m. it. (van scorrere, vloeien, vervloeien = lat. excurrëre) Kmt. verloopen
maand, z. v. a. passato; ook vervaltijd van een
wissel.

Scorsoneer of schorseneer, f. pl. (it. sing.
scorzonéra, van scorzóne, zwarte adder; sp.
escorzon, escuerzo, pad; fr. scorsonère) spaansche

haverwortel, - adderkruid, zwartkruid, slangekruid, eene bekende plant, waarvan de wortel
gegeten wordt.
Scortum, n. lat. liederlijk vrouwspersoon,
gemeen deern, hoer, straathoer; schandjongen; – scortàtie (spr. tie= tsie), f. nw.lat. vleeschelijke vermenging buiten het huwelijk.
Scorzo, m. it. voormalige graanmaat te
Rome = 1/2$ r u b b i o= 13,385 L.
Scossie, f. (v. it. scossáre, schudden = lat.
als 't ware excussàre, v. excussus, partic. van
excutére) Kmt. geldinning, ontvangst, inz. van
wisselgelden.
Scotàtie (spr. tie = tsie), f. mid.lat. (van het
duitsch schosz, ijsl. skaut, zw. skót, eng. scot,
shot, schatting, belasting, nederl. s c h o t, nog
overig in s c h o t en 1 o t) oud-duitsche en
oud-noorsche vorm om den eigendom van een
stuk grond over te dragen, waarbij de overdrager
een weinig aarde of eene handvol planten in den
schoot wierp van hem, aan wien hij het overdroeg.
Scotísme, n. nw.lat. (van het lat. Scoti, de
Schotten) schotsche taaleigenheid.
Scotísten, m. pl. aanhangers van Duns Scotus,
eene christensecte sedert het einde der 13de
eeuw.
Scott's emulsion, f. emulsie van levertraan

(43%).
Scout, m.- eng. verspieder, spion, padvinder; –
boy-scout, z. ond. b o y.
Scraps, pl. eng. fijne tabak.
Scratch, f. eng. streep, meet, beginlijn.
1 screátus, m. lat. (v. screáre, rochelen, spuwen)
het ophalen uit de keel, herhaald spuwen.
Screw-steamer, m. eng. (spr. skroe- stiemer)
schroef stoomboot.
Scriba, m. lat. (van scribére, schrijven)
schrijver, s e c r e t a r i s; – scribax, m. nw.lat.
schrijfgrage, veelschrijver; – scribitur ad narrán dum, non ad probandum, lat. men schrijft
om te verhalen, niet om te bewijzen (inz. toegepast op de geschiedenis); – scribomanie, f.
lat.-gr. schrijfwoede, schrijfjeukte; – scribént,
m. (lat. scribens) of scriptor, pl. scriptóres, verk.
SS., schrijver, samensteller van een werk; –
scriptores graeci, grieksche schrijvers; – scr.
historiae augustae, schrijvers van de oud-romeinsche keizersgeschiedenis; – scr. rei rusticae,
schrijvers over de (oudromeinsche) landhuis
– scripsit, verkort scr., hij heeft het-houding;
geschreven; – scribonen, pl. gevolmachtigden
der latere rom. keizers bij de legers in de provinciën, om aan de aanvoerders bevelen over
te brengen of die ook zelf uit te voeren; –
scriptum, n., pl. scripta, geschrift, geschreven
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opstel, boek; schooloefening in het overzetten
enz. ; — seriptuur, f. (lat. scriptüra) het schrijven,
schrijfwijs, het geschrevene, geschrift; — scriptfüra sacra, de heilige Schrift, de Bijbel; — scripturen, pl. geschriften, allerlei geschrijf; —
scripturfst, m.nw.lat. schriftonderzoeker, schrift
iemand, die zich enkel aan de schrift-gelrd;
houdt; — scripturisten, m. pl. secte onder de
wederdoopers, die niets als geloofsregel aannam, dan wat met uitdrukkelijke woorden in
de Schrift staat; — scriptureeren of skrittureeren,
it. (scritturáre) Kmt. in de koopmansboeken
overdragen, boeken.
Serimage (spr. skrimidz), f. eng. (scrimmage)
worsteling, schermutseling, sportterm bij het
voetbalspel, beteekent dat een bal vlak bij
het doel neerkomt, waardoor hier een ophooping van spelers der beide partijen ontstaat,
die om den bal vechten.
Scrinium, n. lat. kast, kist, inz. tot bewaring
van boeken en oorkonden (oud-ned. s c h r ij n
en nog in schrijnwerker).
Scrips, pl. eng. (afk. van scripts) Kmt. in
Engeland de certificaten van niet volgestorte
aandeelgin en voorloopige bewijzen van aandeel.
scriptureeren, skrittureeren, z. ond. s c r i b a.
scrobiculatus, a, um, lat. Bot. met kleine
groeven.
Scrophel, of liever scrofel, f. (lat. scrophula
of scrofula, van strofa, zeug, varken, omdat
de zwijnen dikwijls daarmede behept zijn)
kliergezwel, halsgezwel, klierziekte, gezwollen
en verharde klieren aan den hals; ook een krop,
kropgezwel; — serophuleus, adj. nw.lat. met
klieren behept, klierachtig, aan klierziekte lij dende; kropachtig; — scrophularla, f. klierkruid,
het kleine schelkruid, eene plant van verscheidene schoone soorten; — serophulísme, n. nw.lat.
klierachtige gesteldheid.
Scrotum, n. lat. balzak; — strotaal, adj. tot
den balzak behoorende; — scrotifórm, adj. balzakvormig; — scrotocéle, f. lat.-gr. Med. balzakbreuk.
Scrubber, m. eng. eig. schrobber, schrapijzer;
met stukken c o k e s gevulde toren, waardoor
men het lichtgas laat stroomen om het te
zuiveren.
Scrubs, pl. eng. onderste, geringe soort ta
zandgoed; ook dicht stekelig-baksldern,ht
en taai struikgewas in Australië.
Scrupel, 1) n.lat. (scripulum of scrupulum, n.,
van scribére, schrijven, eig. streepje, lijn) Geom.
het 10de deel eener lijn (z. 1 i n i e); ook het
60ste deel van een graad, eene m i n u u t;
apothekersgewicht, '/3 drachme of 1,302 gram,
verdeeld in 20 greinen en op recepten uitgedrukt door j; — scrupule, f. fr. (lat. scrupulus,
eig. puntig steentje) twijfel, bedenkelijkheid,
bezorgdheid, angstvalligheid, gewetenstwijfel,
nauwgezetheid van geweten; — scrupuleeren,
nw.lat. nadenken, bedenkelijk zijn, bedenkingen en twijfelingen maken; — scrupuleus, adj.
lat. (scrupulósus, a, um, fr. scrupuleux) bedenkelijk, vol bedenkelijkheden, teeder en nauwgezet van geweten, twijfelachtig, twijfelzuchtig,
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angstig, angstvallig, schroomachtig, al te nauw
voorzichtig; —-gezt,ovrbhdamfscrupulositeit, f. (scrupulositas) bedenkelijkheid,
angstvalligheid, te groote bekommering, angstvallige nauwgezetheid.
scruteeren, lat. (scrutári) of scrutineeren,
nw.lat. (it. scrutinare) doorzoeken, nazoeken, uitvorschen, doorgronden, nasporen; stemmen inzamelen of opnemen; — serutábel, adj.
nw.lat. navorschbaar; — scrutatóre, m. it. (spr.
u = oe) in 't alg. navorscher, onderzoeker, inz.
stemmeninzamelaar; pl. scrutalóri, de drie stemmeninzamelaars bij de keuze van eenen bisschop
of paus; — scrutinlum, n. lat. (fr. scrutin) doorzoeking, navorsching, onderzoek, inz. vóór de
opdracht van een geestelijk ambt; bisschopskeus door de stemmeninzameling in de r. kath.
kerk; vandaar in 't alg. keuze door middel van
verzegelde stembriefjes of ballotteerballetjes;
stemmenverzameling, verbonden met het onderzoek naar de geldigheid der stemmen; — per
scrutinium, door stemmeninzameling, inz. bij
de keuze van eenen paus ; — scrutin de liste, f.
in Frankrijk wijze van stemmen, waarbij het
stembiljet de namen van alle candidaten bevat;
zij staat tegenover de scrutin individual of ser.
uninominal, waarbij elk stembiljet slechts de
naam van één candidaat bevat.
Scudo, m., pl. scudi, it. eig. schild, wapenschild (van het lat. sculum; vgl. het fr. écu,
provenc. escut, sp. escudo) schilddaalder, de
oude ital. daalder van zilver en van goud, in
verschillende staten van uiteenloopende waarde.
sculpsit, lat. (van sculpére, door steken, griffelen, snijden of houwen iets vormen) afgek.
sculps. of se., hij heeft het gegraveerd (op koperen platen achter den naam van den graveurs) ;
— sculptuur, f. lat. (sculptura) beeldhouwkunst,
beeldvorming door middel van den beitel;
beeldhouwwerk, beeldwerk, snijwerk; graveerkunst, etskunst.
Scurra, m. lat. potsenmaker, grappenmaker,
spotvogel; — scurriel, scurrzlisch, adj. lat.
(scurrilis, e) grof schertsend, plat, boertig,
potsierlijk; — scurrilía of scurriliën, pl grove
gemeene grappen, potsen, platheden, onkiesche
aardigheden (vgl. b u r 1 e s k) ;— scurriliteit, f.
(lat. scurrilitas) potsenmakerij, grove scherts,
gemeene grappigheid.
scuseeren (spr. skoez—; van 't it. scusare, fr.
excuser, lat. excusàre), (zich) verontschuldigen;
wegsluipen, heimelijk heengaan of zijne biezen
pakken; — scus, z. t a r o k.
Scutellieten, m. pl. nw.lat. (van het lat.
scutella, schaaltje, schoteltje, verklw. van scutra, schaal, schotel) soort van ronde of eironde,
vlak gewelfde versteende zeeëgels; — scutellatus,
a, um, lat. Bot. schotelvormig.
sculum stomachicum, n. lat. (scutum, schild)
eig. maagschild; Med. op de maag gelegd kruidenzakje, kruidenkussen; ook maagpleister; —
scutellum, n. lat. Bot. schildje ; scuti f ormis,
lat. Bot. schildvormig.
Scybála, pl. gr. (v. skybalon, mest, drek) Med.
verharde drekballen in de darmen.
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Scylla, f. lat. (gr. Skylla) gevaarlijke klip aan
een woest zeestrand tegenover de niet minder
gevaarlijke draaikolk C h a r y b d i s, in de
gr. Myth. voorgesteld als een vrouwelijk gedrocht, dat de voorbijvarende zeelieden verslond; later zocht men ze in de Straat van
Sicilië of ook in die van Messina, hoewel geen
van beide gevaarlijk is voor den zeevaarder;
oneig. dreigende gevaren; vandaar het lat.
sprw.: incidit in Scyllam, qui vult vitàre Charybdin, wie Charybdis ontwijken wil, vervalt op
Scylla, d. i. geraakt van den wal in de sloot, uit
den regen in den drop.
Seyphus, m. lat. (v. 't gr. skyphos) beker,
drinkvat, wijnglas; vroeger avondmaalskelk,
dien de priester in de hand hield, ter onder
dien, welke aan de communican--scheidngva
ten gereikt werd; – scyphus Herculis, onmatig
groote drinkbeker met twee ooren bij de Thebanen; – seyphati, of scyphati nummi, pl. middeleeuwsche, gotische zilvermunten in den
vorm van een horlogeglas (meestal in Spanje
gevonden), holmunten, bekermunten; – scyphif ormis, lat. Bot. bekervormig; – seyphoide, f.
van 't gr. skyphoeidés, bekervormig) bekerlijn; –
scyphoiden, pl. bekervormige versteeningen.
Seytäle, f. gr. (skytalé) in 't alg. staf, stok;
inz. om een staf gewikkelde lederen riem,
waarop de oude Spartanen geheime berichten
schreven; vandaar geheime brief, geheim bevel.
Seyth, m., pl. Seythen, (lat. Scythae, gr. Skythai,
wellicht van den duitschen wortel skiulan,
jaculari, naar 't gebruik van speer en boog onder
de Scythen; dus z. v. a. boogschutters; meer
waarsch. echter z. v. a. n o m a d e n, v. 't eelt.
scuite, sguit, zwerver, ronddoler) in de oudheid:
nomadische volksstammen noordwaarts van de
Zwarte en Kaspische zee tot diep in oostelijk
Azië.
Seytitus, f. gr. (van skytos, n. huid, leder)
Med. huidontsteking; – scytogenlum, n. looistof; ook soort leerachtig papier voor het inbinden van boeken.
sdegnóso (spr. sdenjózo), ook con sdegno, con
isdegno, it. (van sdegno, verachting = fr. dédain)
Muz. trotsch, onwillig, toornig.
sdriicciole, eersi sdrüccioli, pl. it. (spr. sdróétsjoli, v. sdrucciolo, glijdend, struikelend, glibberig, verwant met ons s t r u i k e 1 e n, duitsch
straucheln) springverzen, ital. verzen, die op
een kortlettergrepig woord eindigen; – sdrucciolando, Muz. over de toetsen glijdende.
Sea, f. • eng. (spr. si) zee; – sea-island, f.
(spr. –ailend) zee-eilandwol of lange Georgia,
de beste noordamerikaansche soort katoen; —
seaealf, n. (spr. –ká f) zeekalf, zeehond, rob ; –
seaman, m. (spr. men) zeeman.
Seal, n. eng. (spr. siel) zegel.
Sealskin, n. eng. zijdebeverhuid, een kostbaar bont; ook soort pluche, als namaak van
sealskin.
Seam, n. eng. (spr. slem = z o o m) eng.
maat, inz. korenmaat van 8 b u s h e 1 s; ook
een oud gewicht.
Séance, f. fr. (spr. seái&s; van seoir = lat.

sedére, zitten) zitting, dagzitting s e s- s i e;
– séance tenante (spr. t'nant'), gedurende de zit-

ting, op staanden voet.
Seapoys, eng. (spr. siepoís) z. s i p o y s.
Search, f. eng. (spr. surtsj) onderzoek, doorzoeking, z. ond. r i g h t.
Seasbn, f. eng. (spr. sies'n) z. v. a. s a i s o n.
Seb, m. eene egypt. godheid, vader van Typhon, door de Grieken met Kronos (Saturnus)
vergeleken; – Sebak, m. egypt. god, wien de
krokodil was geheiligd, en die daarom met een
krokodillenkop wordt afgebeeld.
sebacéus liquor, lat. (sebaceus, van ongel of
smeer gemaakt; liquor, vocht enz.) kleverig
vocht, dat door de klieren tusschen de vette
huid en de eigenlijke huid wordt afgezonderd; –
sebacéus humor oculórum, oogdracht, een kleverig vocht, dat tegennatuurlijk in de pogen
wordt afgezonderd.
Sebak, z. ond. S e b.
Sebaldus, z. B a 1 d u s.
Sebaptísten, pl. lat.-gr. (van 't lat. se, zich,
en 't gr. baptidzein, doopen; vgl. b a p t i s t)
zelfdoopers, een partij van wederdoopers,
reeds 'in de 13de eeuw bekend.
Sebástiaan, m. gr. (Sebastidnós, v. geb ís,
eerwaardig, sebas, ontzag, eerbied) mansn.: de
eerwaardige, verhevene ; – sebastla, f. een
grieksch feest ter eere van de rom. keizers,
ten tijde dat Griekenland een romeinsch wingewest was geworden; – Sebástos, z. v. a.
Augustus, op romeinsche munten het teeken van vergoding.
Sebehach of sebehat, m. turk. (arab. soebehat,
van sabacha, God loven, bidden) een groote
rozenkrans, met duizend bollen of kralen, ter
grootte van een duivenei.
Sebésten, pl. (nw.lat. sebestes, fr. sebeste, eng.
sebesten, V. 't perz. sapistá n) zwarte borstbeziën,
z. cordië.
Sebezi, m. turk. (eig. dsjebedsji, v. 't perz.
dsjebeh, pantser) soort van turksche ruiters,
op kurassiers gelijkende.
Sec, m. it. (v. 't it. vino secco; vgl. secco)
ook bedorven tot sect, uit gedroogde druiven
geperste wijn uit Spanje, Italië enz.; algemeene
naam der zoete wijnen uit Spanje en de Canarische eilanden; vandaar C a n a r i e - s e c,
Palm-s e c naar het eiland Palma ; in
N. Duitschland beteekent sec t z. v. a.
champagne; schuimwijn.
secàle, n. lat. rogge, koren; – s. cornudum,
moederkoren; – secalina, f. roggekleefstof (vgl.
g1uten).
Secans, z. ond. s e c e e r e n; – seceatuur, z.
ond. secco.
Secchia, f. it. (spr. sekkia; v. 't lat. situla,
provenc. selha, oudfr. seille) emmer; oude
vochtmaat in Italië.
secco, it. (= fr. sec, van het lat. siccus, a r
um) droog; – al secco s c h i 1 d e r e n, d. i. op
drogen grond schilderen (in tegenst. met at
fresco); – seeceeren of seequeeren (it. seccare),
eig. drogen, uitdrogen, verteren; bezwaren, belasten, kwellen, plagen; – seceatuur, f. (it.
'•
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seccalüra) droge, langwijlige praat; plagerij,
kwelling; – seccotine, f. sneldrogende lijm.
Seceders, m. pl. eng. (spr. sisiéders; van
secede, van 't lat. secedére, scheiden) secte in
Schotland, die zich in 1733 van de heerschende
presbyteriaansche kerk afscheidde en sedert
1744 in burghers en anti-burghers
is gesplitst; vgl. s e c e s enz.
seceeren, lat. (secáre) snijden, in stukken
snijden, verdeelen; ontleden, opensnijden (doode
lichamen); – sécans, f. lat. Math. snijlijn, d. i.
rechte lijn, die eene kromme in twee of meer
punten raakt; inz. in de driehoeksmeting de
lijn, die uit het middelpunt van den cirkel, tot
aan den top der t a n g e n s (z. ald.) getrokken
wordt; – sectio, f. snede, snijding; Chir. chirurgische insnede ; inz. steensnede ; nauwkeuriger :
sectio mariána (naar een zekeren Marianus
Sanctus de Barletta in de 16de eeuw); – sectio
caesarea, keizersnede ; – sectie (spr. t = s), f.
lijkopening, ontleding, liever d i s s e c t i e
(lat. dissectio); afdeeling, indeeling, onderdeel
van een boek; wijk van een stad; gedeelte van
een tramlijn; Mil. de helft van een p e 1 o t o n,
kleinste afdeeling van eene compagnie voetvolk;
– sector, m. eig. opensnijder; dat gedeelte
van een cirkel, hetwelk begrepen is tusschen
twee stralen en hun boog; engelsche naam van
den proportie-passer; ook een astronomisch
werktuig.
secerneeren, lat. (secernére, secrevi, secrétum)
afzonderen, scheiden, afsnijden, verwijderen,
onderscheiden, ziften, uitlezen; – secreet, n.
(lat. secrétum, afgezonderde, geheime plaats;
heimelijkheid, geheim) geheim gemak, (zoogenaamde) bestekamer, stilletje; ook z. v. a.
secrétum sigillum, geheimzegel van een vorst; –
en secret, fr. (an s'krè) in vertrouwen, heimelijk,
in 't geheim; – secretaire, f. fr. schrijfkast,
schrijftafel met laden, een bekend ouderwetsch
stuk huisraad; – seeretairie, secretarie, f. (geheime) kanselarij of schrijfkamer van een vorst,
van een gouvernement enz., inz. die der gemeenteregeering; – secretaris, m. 1) (nw. lat.
secretarius, fr. secretaire) geheimschrijver; dikwijls misbruikt voor een gewoon schrijver, afschrijver (c o p i i s t); vandaar het pleonasme
geheime secretaris, d. i. dus geheime
geheimschrijver! – 2) groote roofvogel in Afrika
met lange vederen aan het achterhoofd; – seeretariaat, n. nw.lat. post en waardigheid van
geheimschrijver, geheimschrijversambt; – seeretarium, n. lat. afgezonderde, geheime plaats,
geheimkamer, verhoorkamer; – secréte, f. nw.lat.
(secréta, fr. secrete) stil gebed vóór de mis;
– secreteeren, nw.lat. geheim houden, verbergen, verzwijgen; – seerétie (spr. t=ts), flat.
(secretio) afzondering, af- of uitscheiding van
lichamelijke vochten; het afgezonderde; –
secretisten, pl. afgezonderden, afgescheidenen;
ook geheimwerkers, geheimbewaarders in fabrieken en dgl.
Secés, m. lat. (secéssus, van secedére, ter zijdegaan, heengaan, scheiden) scheiding, verwijdering; verwijderde, afgelegen, eenzame plaats;
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stoelgang; – seeéssie, f. (lat. secessio) scheiding,
verwijdering, ontwijking, het heengaan; ook
afscheiding, uittreding (b. v. van staten uit
een bond); – secessionist, m. iemand, die zich
afscheidt, afgescheidene, inz. de naam in 1861
aan de bewoners van de zuidelijke deelen der
Vereen. Staten v. N. Amerika gegeven, tijdens
hun oorlog met de noordelijke); ook de naam
van fractiën van politieke partijen, die zich afscheiden en op zichzelf gaan staan, inz. in
Duitschland een groep der nationaal-liberalen.
Seehir of chequis, turksch gewicht = 2
o k a s (z. o k a).
secludeeren, lat. (secludére, v. claudére, sluiten) uitsluiten; – seclásie, f. nw.lat. uitsluiting,
afzondering i, – seclusie-acte, oorkonde van
uitsluiting, b.v. van de troonsopvolging;
vooral bekend is die, welke in 1654 door de
Staten v. Holland werd uitgevaardigd, om den
prins van Oranje van de hooge regeering uit
te sluiten.
Secohm (secunde + ohm), El. oude eenheid van
maat, in 1893 door de Henry vervangen.
Second, fr. en eng. (fr. spr. s'gón, eng. sékkund, van 't lat. secundus, z. ald.) de tweede; –
second-hand, eng. uit de tweede hand; –
second-lieutenant, tweede luitenant (vgl. 1 i e ut e n a n t); – second sight, eng. (spr. sékkund
sait), z. d e u t e r o s k o p i e; – secondair,
secondant, seconde, secondeenen enz., z. ond.
secundus.

secoureeren, f. (spr. ou =oe; v. secourir, =
lat. succurrére) ter hulpe komen, helpen, bij staan, bijspringen, ontzetten; – secours, m.
(spr. s'koer) hulp, bijstand, onderstand, onder steuning, ontzet.
Secreet, secretarie, secretaris, secretie, enz.
z. ond. s e c e r n e e r e n.
Sect, z. sec.
Secte, f. lat. (secta, scil. via, d. i. eig. betreden weg, v. secáre, doorsnijden, doorloopen
enz.; verder: handel- of leefwijze; partij, aanhang) vereeniging van vele personen, die dezelfde
meening volgen, dezelfde leer belijden, aanhang,
geloofsgenootschap, eene kleinere geloofspartij,
die zich van de grootere heerschende godsdienstpartijen afzondert; aanvang; – secta non
timentium Deum, secte der God-niet-vreezenden, de aanhangers van den Hohensteinschen
vorst Frederik II in Duitschland, omdat zij voor
den paus geen eerbied meer hadden; – secteschool, f. school waar het onderwijs is ingericht
met het oog op de behoeften van een bepaalde
godsdienstsecte; –seetáris, n. nw. lat. (fr. sectaire)
aanhanger van een secte, inz. van eene pas
opgekomen secte, die zich beijvert hare leerstellingen voort te planten; – sectarisch, adj.
op eene secte betrekking hebben, daartoe
behoorende of daarmede overeenkomende; –
seetátor, m. lat. (fr. sectateur) aanhanger, volgeling der leer van een wijsgeer, sectestichter.
' Sectie of sector, z. ond. s e c e e r e n.
Seculum of saecíilum, n., pl. secüla, lat. eeuw
of honderd jaren, in 't alg. lange tijdruimte,
menschenleeftijd; in de middeleeuwen: wereld,
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tijdelijkheid, aardsch leven; — inseculaseculoruna,
in alle eeuwigheid; — seculair of seculair, adj.
(lat. seculáris, e) honderdjarig, eene eeuw betreffende; tijdelijk, wereldlijk, niet-geestelijk,
onkerkelijk; — s e c u l a i r-f e e s t, een honderd
feest, eeuwfeest; — brachium seculáre, z.-jarig
brachium; — secularitelt, f. stand van een wereld
persoon, wereldlijk leven, wereldlijk rechts -lijk
een kerk; — seeulariseeren, nw.lat.-gebidvan
(spr. s=z; fr. séculariser) wereldlijk maken, ver
ontwijden, een geestelijk gebied-werldijkn,
(b. v. bisdom, klooster enz.) in een wereldlijk
veranderen, geestelijke goederen tot een wereldlijk doel aanwenden of ze intrekken; — seculari8átie (spr. za-tsie), f. verwereldlijking, ontwijding, verplaatsing uit den geestelijken stand
in den wereldlijken, intrekking van geestelijke bezittingen, stiften, staten enz.
secundus, a, um, lat. (van sequi, volgen) de of
het volgende, tweede; — secundus, m. de tweede
in schoolafdeelingen; — secunda, f. de tweede
schoolklasse of -afdeeling; — s e c u n d a-w i ssel, detweedewissel,z. traite; — sec,und a w o 1 en dgl., minder fijne wol enz. ; — secunda
Petri, f. z. v. a. beoordeelingsvermogen, oordeel,
b. v. „hem ontbreekt de secunda (stil. pars)
Petri," afgeleid van de logica van P e t r u s
R a m u s, in welke het tweede gedeelte over
de o o r d e e 1 e n handelt; = secunde, f.
(d. i. secunda, stil. pars of divisio) of seconde,
fr. in 't algemeen eene maat, die de tweede
plaats na eene andere bij eene indeeling bekleedt; het ó0ste deel van eene minuut, vandaar seconden-horloge of -uur
ook het-werk,scondijz.);
100ste gedeelte van een minuut naar de centesimale verdeeling der graden (c e n t e s i m a 1 e
s e c o n d e); Muz. de tweede toon na den
grondtoon; in het schermen: de tweede stoot
— pro secundo, ten tweede, in de tweede-manier;
plaats ; — secundánus, m. lat. bij de oude Romeinen een soldaat van het tweede legioen;
een leerling van de tweede klasse; — secundair
(lat. secundarius, a, um) of secondair (fr.
secondaire), adj. de tweede plaats, den tweeden
rang in eene .volgreeks innemend, navolgend,
ondergeschikt, afhankelijk, het tweede, middel
vgl. primair ; — secundaire-bare;
ziekteverschijnselen of gevolg e n, zoodanige ziekteverschijnselen of gevolgen, welke door de eerste (p r i m a i r e) te
voorschijn geroepen worden; — s e c u nd a i r e gesteenten, overgangs- en vlotgesteenten, middelgebergten;— secundair element,
n. El. andere naam voor een accumulator,
eigent. een element, dat eerst moet geladen
worden; — secundaire periode, f. Geol. tweede
tijdvak in de geschiedenis der aardkorst, zie
mesozoisch ond. mesocephalum;
— secondaire kleuren, oranje (= rood en geel),
violet (= blauw en rood), groen (= geel en
blauw); het zijn gelijkmatige vermengingen
van twee primaire kleuren; — s e c u n d a i r e
s c h o l e n (fr. écoles secondaires), middelbare
scholen, scholen van middelbaar onderwijs; —
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secundaris, m. de tweede na den abt of proost
in stichten; de tweede prediker, middagsprediker in de evangelische kerk; — secundina,
f. nw.lat. nageboorte; — secundina reténta,
teruggebleven nageboorte; — secundeeren, lat.
(secundáre) of secondeeren, fr. (seconder) begunstigen, helpen, ondersteunen, bijstaan of bij
geven, tot getuige dienen, inz. bij het-stand
tweegevecht; Muz. de tweede stem spelen (op
een instrument), begeleiden, a c c o m p a g n e er e n; — secundánt (secundans) of fr. seeondánt, m. bijstand, helper in een tweegevecht,
duelhulp, kampgetuige; — secondant, ook onder
een kostschool; — secunditie (spr.-wijzern
t=ts), f. nw.lat. viering van het vijftigjarig
mislezen van r. kath. priesters ; — seeundogenituur, f. rechten van den tweeden zoon; —
secundum, lat. ten gevolge, naar, overeenkomstig; — secundum artem, afgek. s. a., Med. naar
de kunst, kunstmatig; — secundum ordïnem,
naar de orde of rij ; — secundum vulgáta jura,
naar de bekende rechten; — secundeérg, n. eenheid van effect in de techniek, zie erg ond.
e r g o n en s e c o h m ; — seeundevoltampère,
vgl. joule.
secureeren, nw.lat. (securáre, van 't lat.
securus, a, um, zeker) verzekeren, in zekerheid,
in veiligheid stellen, gewis maken; — securiteit,
f. lat. (securitas) zorgeloosheid, onbekommerdheid, inz. te midden van gevaren, onbevreesdheld; vast vertrouwen, gewisheid, zekerheid,
gewetensrust; — securitas publica, openbare
veiligheid ; — secuur, adj. lat. (secures) zeker,
onbekommerd, vast vertrouwend; — animus
secürus, m. een goed geweten.
securi f ormis, lat. Bot. bijlvormig.
Sedaal-kerk, z. ond. sedes.
sedaat, adj . (lat. sedátus, a, um, van sedáre,
maken dat iets in rust komt, stillen, geruststellen) gelaten, bedaard, rustig; — sedámen, n.
lat. Med. stillend of bedarend middel; — sedanHa (spr. t = ts), pl. stillende of bedarende middelen; — sedatief, adj. nw.lat. geruststellend, bevredigend, pijnstillend, bedarend; — sedatiefzout, pijnstillend, bedarend zout, borium- of
boraxzuur; — sedatief-spaat, z. b o r a c i e t,
ond. boor.
Sedantia, sedatief, z. ond. s e d a a t.
Sedekah, mal. offermaal, ook s 1 a m t a n
genoemd.
Seder, m. perz. opperpriester van de secte
van Ali.
Seder, seider n. hebr. huiselijk paaschfeest
op de twee eerste avonden van het joodsche
paaschfeest (Exod. 12, 2-11), waarbij de h a gg a d a h (z. a.) gelezen wordt, de m a z z e n
(z. a.) gegeten, de wijn gedronken.
sedes, f. lat. (v. sedére, zitten) zetel, woonplaats; — sedes apostolica, f. eig. apostolische
zetel, pauselijke stoel; — sede vacante, bij openstaanden pauselijken stoel, gedurende het
openstaan van den stoel; — sedes belli, oorlogstooneel; — sedem f ixam h e b b e n, eene vaste
woonplaats hebben, ergens gezeten zijn; — pl.
sedes, Med. stoelgang, lijfsopening; — per sedes,
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door den stoelgang; - sedaal-kerk, f. z. v. a.
kathedrale kerk; - sedisvaeántie, f.'
nw.lat. (vgl. v a c a n t i e) openvalling van
den stoel na den dood van een paus of bisschop;
- sedentia (spr. t = ts), n. pl. lat. (van sedére,
zitten) onbeweeglijke zaken; - sedentair, adj.
(lat. sedentarius, a, um, fr. sédentaire) zittend,
aanhoudend zittend; ook op ééne plaats blij
daar gezeten zijnd, gezeten; - een s e d e n--vend,
t a i r l e v e n (vita sedentaria), een zittend
leven; - sedentaris of sedentair, m. veelzittende,
iemand, die een zittend leven leidt, zittend werk
verricht; - sedia gestatoria, f. pauselijke draag
- sedile, n., pl. sedilia, zetel voor de-stoel;
geestelijkheid bij de Mis; - sedimént, n. (lat.
sedimentum) bezinksel, nederslag of afzetsel
van eene vloeistof; - sedimentair, adj . nw.lat.
(sedimentarius, fr. sédimentaire) bezinkselachtig;
door bezinking in water gevormd; - sedimentof sedimentaire gesteenten, n. vlotgebergte, de
aardlagen, die door bezinking in water gevormd zijn, in tegenst. met de e r u p t i e v e
gesteenten (zieond. erumpeeren);
- sedimentens, adj . nw.lat. troebel, een neerslag
of een bezinksel opleverend.
Sedeeimo, n. lat. (van sedecirus, a, um, de
of het zestiende, van sedécim, zestien) het
zestiende formaat van een blad of boek, waarbij
het vel papier 4 malen is toegevouwen en 32
bladzijden heeft; - in sedecimo of in 16-, in het
formaat van een zestiende vel papier.
Sediment, sedimentair, sedimentens, z. ond.
sedes.
Seditie (spr. t = ts), f. lat. (seditio) opstand,
oproer, muiterij, rustverstoring; - seditidus,
(spr. t=ts; lat. seditiósus, a, um) oproerig, onrustig, woelig, muitend; - seditiositeit (spr.
-tsiozi-), f. nw.lat. muitzucht, neiging tot
opstand.
seduceeren, lat. (seducére) verleiden, misleiden, verlokken; - sedûetie (spr. t=s), f.
(seductio) verleiding, misleiding, verlokking tot
het kwade ; - seductor, m. verleider; - seduisánt, adj. fr. (spr. seduizán; partic. van séduire)
verleidelijk.
Seduliteit, f. lat. (sedulitas, van sedulus, a,
'urn, ijverig) vlijt, naarstigheid, bedrijvigheid.
Sedum, n. lat. plantengeslacht in Azië en
Europa, waartoe o. a. de huislook behoort.
Seega, f. pers. bewaakster van den harem.
Seekers, pl. eng. (spr. siékers, van to seek,
zoeken) zoekenden, lat. Quaerentes, eene secte
onder de Presbyterianen in de 17de eeuw, welke
beweerde, dat de ware godsdienst nog moest
gezocht worden.
Seer, eer, sier, eer, c e e r, c e i r, n. hindost.
(sr) een gewicht in Hindostan van 850-950
gram; te Surate een goud- en zilvergewicht
van 424,563 gram; als perz. el, z. g u e z e.
Sefardiem, pl. Joden uit het Zuiden (Spanje
en Portugal) afkomstig; zie A s j k e n a z i e m.
Sefirooth, pl. godsgedachten, volgens de
kabbalistische leer de tien geestelijke machtsuitingen, door welker tusschenkomst de wereld
geschapen is.
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Segest, m. oudd. mansn.: de verheven overwinnaar.
segetális, lat. Bot. zaailanden bewonend, op
zaailanden voorkomende.
Segmént, n. lat. (segménlum, van secáre,
snijden) snede, afgesneden stuk, inz. Math.
cirkelstuk, begrepen tusschen eene koorde en
den boog, dien zij onderspant; El. dat gedeelte
van het ringanker, waar twee op elkaar volgende spoelen verbonden zijn en dat bevestigd
is aan den stroomwisselaar; zie 1 a m e 11 e.
segno, it. (spr. senjo; = lat. signum) Muz.
teeken; - dal segno, afgek. D. S., van het teeken
af (n. 1. te spelen, te herhalen) ; - fin al segno
(spr. tien-), Muz. tot aan het teeken.
Segoviána, f. sp. (van de stad Segovia) fijne
spaansche wol; - segovia's, pl. soort bedrukte
gekeperde flanellen; - segovia-laken, n. fijn
soort dubbel halflaken; - segovienne, f. fr.
(spr. -wjènn') spaansch linnen, naar dezelfde
stad genoemd.
segregeéren, lat. (segregáre, van grex, kudde,
schaar) van de kudde afzonderen, scheiden; segregaat, n. afgescheidene; - segregatie (v.
later lat. segregatio), f. afzondering, scheiding;
verdeeling van gemeenschappelijke grond
-eigndom;sratiu,n.wl
afzonderings- of scheidingswerktuig voor verschillende vloeistoffen, een glazen filtrum,
zijgdoek.
Segrjjn, n. Z. chagrin 1).
ségue, it. (spr. ségoeë, van seguire, sp. seguir
en segre = lat. sequi, volgen) Muz. het volgt,
nu volgt; - seguidilla, f. sp. (spr. ségidielja;
verklw. van seguida, volgrij, muzikale fuge)
spaansch nationaal gezang in strophen uit vier,
bij afwisseling uit zeven en vijf lettergrepen bestaande, assonneerende verzen in 3/ 4 maat, met
dans verbonden of met begeleiding van gitaar
of castagnetten; - seguidillera, f. (spr. segidieljéra) vrouw, die de seguidilla zingt of danst.
Seh, f. japansche vlaktemaat van 6 k e n g
lengte en 6 k e n g breedte = 30 t s j o e b o
= 0,996 are.
Sehnsucht, f. dui. verlangen, heimwee.
Seiche, f. fr. (spr. seizj' ; z. v. a. sèche, f. v.
sec, droog) 1) zandbank, zandrif; wakende klip,
droogloopende klip; - 2) op vloed en eb gelijkende eigenaardige strooming, plotselinge
verandering van waterstand in meren, b. v. in
het meer van Genève.
Sekte, m. arab. (seïd) heer, vorst, gebieder,
eernaam der opvolgers van MMohamed; familieopperhoofd in de nakomelingschap van Ali; ook
de naam van een slaaf en dweepzieken aanhanger van Mohamed, die onbewust een vader
werd; fig. blind werktuig der geloofs--morde
woede, blind ijveraar, dweepziek moordenaar
(vooral in 't fr. in dien zin gebruikelijk).
Seidlitzer-zout, n. bitterzout (zwavelzure
magnesia), dat men door verdamping uit de
wateren van S e i d 1 i t z verkrijgt.
Seign, n. fr. (spr. sen) onderteekening.
Seignette-zout, n. fr. (spr. senjétt') ook p olychrest-zout, sodawijnsteen,wijn-
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steenzure kalinatron, een zuurbrekend, zacht
afvoerend zout, uit wijnsteenloog en koolzure
soda bereid en naar den franschen uitvinder
S e i g n e t t e (te Rochelle 1672) genoemd.
Seigneur, m. fr. (spr. senjeur; sp. senor, port.
en proveng. senhor, it. signore, v. 't lat. senior,
d. i. eig. de oudere ; dan: hoofd, gebieder) heer,
voornaam heer, gebiedend heer, grondheer,
leenheer, erfheer; iemand, die den grooten heer
uithangt, s i n j e u r; - seigneurie, f. heerlijkheid, als titel; gebied van een voornaam heer.
Seikhs, eng. spelling voor S i k h s, z. ald.
Sein, n. z. v. a. signaal (z. ald.).
Seismograaf, f. gr. (v. seismós, schudding,
aardbeving, en graphein, schrijven) toestel ter
waarneming van aardbevingen, dat aardbevingen automatisch registreert, hoofdzakelijk bestaande uit een konischen slinger, voorzien
van een zwaren metalen bol; - seismogram, n.
grafische voorstelling van de trillingen, door
een aardbeving veroorzaakt; - seismologie,
f. leer der aardbevingen; - seismométer, m.
gr. aardbevingsmeter, een tot het registreeren
van aardbevingen bestemd werktuig, uitgevonden door Cacciatore te Palermo.
Seizing, f. Mar. min of meer breede, platte,
met een punt uitloopende streng, dienende om
eenig voorwerp te s e i z e n (eng. seize) of te
vatten.
Seizi-zilver, chin. zeer fijn zilver in staven.
Seizoen, z. s a i s o n.
Sejm, z. Se y m.
Sejour, n. (spr. sezjoer) zetel, verblijf, oponthoud, het wonen of verwijlen, vertoeven op
eene plaats; - sejourneeren (fr. séjourner, van
't ínid.lat. diurnare, verwijlen, vertoeven, samengesteld met sub, z. ald. ; proveng. sojornar,
it. soggiornare), zich ergens ophouden, vertoeven, verwijlen.
sejungeeren, lat. (sejungëre) afzonderen, afscheiden; - sejinet, adj. (lat. sejí nctus, a, um)
afgescheiden, afgezonderd; - sejf notie (spr.
t=s), (lat. sejunctio) afscheiding, afzondering.
Sek, zie see.
Sekkel, z. sikkel; - sekkeeren, z. s e cc e e r e n, ond. secco.
Sekte, z. secte.
Sela of Selah (v. 't hebr. sáláh, rusten, zwijgen), hebr. muziekteeken in de psalmen, gew.
aan het einde eener kleine afdeeling; misschien:
tusschen- of naspel; v. a. verandering van den
rhythmus of van de stem.
Séladon, m. sp. (Seladón, fr. Céladon; uit den
roman A s t r é e van d' U r f é) verliefd herder, smachtend minnaar; - n. zeegroen, met
blauw en grijs vermengd groen; - s e 1 a d o ng r o e n, meigroen (zoo geheeten naar de
groene kleeding der schaapherders in de fransche herderspelen van de 17de eeuw).
Selage, f. fr. (spr. seláázj') een bij de
Druiden heilige plant, heksenkruid.
Selah, z. sela.
Selam, liever s a 1 e m (z. ald.).
Selamlik, m. arab.turk. (v. 't arab. selám,
salám, z. s a 1 e m, en den turkschen substan-
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tieven uitgang lik) gezelschapszaal, gehoorzaal,
begroetingskamer, ontvangsalon in een moham.
woning, in tegenstelt. met den harem; in
Constantinopel: de plechtige optocht van
den sultan naar de moskee op Vrijdag, waarmee
een revue der troepen verbonden is.
Selderij, z. s e 11 e r ij .
Séldsjoeken of Seldsehoeken, pl. uit Boekarije
afstammend turksch geslacht, zoo geheeten naar
zijn stamvader S e 1 d s j o e k, dat in de
11de en 12de eeuw vele rijken in Azië stichtte;
seldsj oeksche dynastieën.
seléet, adj. lat. (selèctus, a, um, van seligére,
uitlezen) uitgelezen, uitgezocht, uitverkoren; selécta, f. (scil. pars) kleur, het uitgelezen gedeelte, puik; (scil. classis) de hoogste schoolklasse of bovenste afdeeling in vele scholen; seleetànus, lat. leerling dezer afdeeling; selectie (spr. 1=s), f. uitlezing, keuze; -selectietheorie, f. leer der teeltkeuze, ontwikkelingsleer.
in het d a r w i n i s m e; - selectissimus, a,
um, lat. Bot. zeer uitgelezen.
Seléne, f. gr. (seléné, v. selas, licht, glans)
maan; Myth. maangodin, z. L u n a en
D i a n a; ook witte vlek op den nagel; seleen, selenium, n. nw.lat. door Berzelius in
1818 ontdekt niet-metallisch element; seleniáten, pl. seleniumzure zouten; - seleniet,
m. gr. (selenítès) maanburger, maanbewoner; n. maansteen, maneschijnkleurige steen, inz.
moskovisch glas, vrouwenijs of gipsspaat;
kunstmatig gips of zwavelzure kalk; ook
selenium-koper ; - selenitisch, adj. gipsachtig; seleniásis, f. of selenogamie (d. i. eig. maanhuwelijk, maanparing), Med. maanzucht,'nachtwandelen; vgl. somnambulisme; selenograaf, m. maanbeschrijver; - selenographie, f. maanbeschrijving; - selenográphiseh,
z. v. a. 1 u n a i r; - selenophotographie, f.
het verkrijgen van afbeeldingen van de maan
met behulp der photographie; - selenostaat, m.
astronomisch werktuig ter waarneming van de
maan; - selenotopographie, f. plaatsbeschrijvingvandemaan; - selenotopographische fragmenten, losse stukken uit de
plaatsbeschrijving van de maan.
Seleueiánen, m. pl. godsd. secte der 14de eeuw,
die o. a. God als lichamelijk en de stof als
eeuwig beschouwde; zoo genoemd naar haren
stichter S e l e u c u s.
Self-actor, m. eng. (v. self, zelf, en actor, de
handelende) zelfspinnende garenmachine ; self-acting, eng. zelfwerkend; - selffeeder, eng.
zelfvoeder, toestel waardoor kolen in den vuurhaard eener machine gebracht worden; - selfgovernment, n. eng. (spr. self -guww'rnmént; v.
self, zelf, en government, regeering) zelfregeering, bestuur der volks- of gemeente-aangelegenheden door het volk of de gemeente zelf ; selfmade (spr. -meed'), zelf- of eigengemaakt; selfmade man (spr. -men), iemand, die alles aan
zich zelf te danken heeft; a u t o d i d a c t.
Seliehóth, pl. hebr. (pl. van selfcháh, vergeving, van salach, vergeven) boetgebeden (voor
den grooten verzoendag).
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Selig., bij natuurwetenschappelijke benamin- een in 1866 door Tietgen ontdekte asteroide.
semel pro semper, lat. eens voor altijd.
gen afk. voor Seliger (gest. 1812).
semen, n. lat. (genic. seminis, pl. semina)
seligeeren, lat. (seligére; vgl. s e 1 e c t) uitzaad; b. v. semen cinae, worm- of zedoarzaad;
kiezen, uitlezen, uitknippen; keuren.
semen contra, zaad tegen de wormen, wormzaad;
Seliktar aga, z. s i 1 i h d a r.
Scum, m. arab. (selzm, geheel, volledig; zacht, — semen lini, lijnzaad; - semen lycopodii, z.
vreedzaam) mansnaam: de zachtzinnige, vreed- 1 k o o d i u m; - s. myrislicae, nootmuskaat; s. sabadillae, severzaad; - s. sinapis,
zame; selims- korrels, zwarte peper.
Selinde, f. (oudd. Sigilint, zegeslang) vr. mosterdzaad; s. staphisagriae, staverzaad;
s. strychni, braaknoot, nux vomica, z. a. ;
naam de overwinnende.
Selinusische aarde, glinsterende, brosse klei seminaal, adj. lat. (seminális, e) het zaad beop Sicilië, eertijds in de schilder- en geneeskunst treffend; bevruchtend, bezielend; seminarium,
gebruikt.
seminarie, n. eig. boomkweekerij kweekschool,
sella curulis, f. lat. curulische stoel, met voorbereidingsschool, inz. voor geestelijken;
ivoor ingelegde vouwstoel der hoogste over- seminarist, m. nw.lat. leerling op een seminarie.
heidspersonen in 't oude Rome.
Seméstre of seméster, n. lat. (van seméstris, e,
Sellerjj of selderij, f. (fr. céleri, m. ; v. 't lat. zes maanden lang, van sex, zes, en mensis,
selinum, gr. selinon, eppe, in 't latere gr. selleri) maand) half jaar; - semestre aestivum, zomereen knolgewas van het geslacht der peterselie; halfjaar; - sem. hibérnum, winterhalfjaar;
inz. t u i n s e 11 e r ij of zoete eppe met eet- semestraal examen, n. halfjaarlijksch examen.
baren knol.
semétriscli, adj nw.lat. (v. metrum, maat)
Sellétte, f. fr. bankje, waarop in de gerechts- zonder behoorlijke maat, niet symmetriek.
hoven een beschuldigde zich nederzet om gesemi, lat. (= gr. hémi) half, in samenst.,
hoord en gevonnist te worden, de bank der als semi-amplexus, lat. Bot. halfomvattend;
beschuldigden; ook het voetenbankje, dat semibrévis, f. nw.lat. Muz. de geheele maatschoenpoetsers bij zich hebben.
noot; semicirculus, m. lat. halve cirkel;
Selma, f. eelt. vr.naam: de gegoede, gelukkige. semidecandrus, Bot. vijfhelmig; semidiaméter,
Selterswater, n. mineraal water uit Selters m. lat.-gr. halve middellijn van een cirkel, gew.
(in Pruisen).
r a d i u s, straal; semidóctus, lat. halfgeleerd;
Selva, f. sp. (lat. silva
bosch) woudrijke m. een halfgeleerde; semifusa, f. nw.lat. Muz.
vlakten aan de Amazone.
semikólon, n. lat.-gr. (vgl.
een zestiende;
Semainier, m. fr. (spr. semè-njé; van semaine, k o 1 o n) kommapunt of puntkomma (;).
week, provenc. selmana, it. sellimana, van 't
Semi-ariànen, m. pl. nw.lat. (vgl. semi)
lat. septimána) die de week heeft, den week- half-A r i a n e n (z. aid.), aanhangers van Eudienst verricht, b. v. in kloosters; wekelijksche sebius van Nikodemië, die beweerden, dat Christooneelopzichter.
tus niet aan God gelijk, maar alleen op God
Semaphoor, semaphore, f. gr. (van sèma, n. gelijkende is.
teeken, en phérin, dragen; fr. sémaphore)
Semieten, pl. oostersche volken, van kaukasignaalstang, seinpaal, kust-telegraaf, zee-tele- sisch ras, die van Sem (een der 3 zonen van
graaf; op spoorwegen: teekengever of seintoestel, Noach) zouden afstammen; vandaar semietische
dat men des daags en des nachts gebruiken kan; talen, talen van die volken, inz. de hebreeuwsemaphórisch, adj. de semaphoor betreffende; sche, syrische, chaldeeuwsche en arabische taal.
semasie, f. (gr. sémasia) het teekengeven;
semillant, adj. fr. (spr. -ani-lján; van 't eelt.Med. aanwijzing, kenteeken; semantiek, f. wallisch sim, vol beweging, licht, los) dartel,
het grieksch notenschrift, ook z. v. a. s e m a- vroolijk, woelig en onrustig, zeer levendig; als
s i o 1 o g i e; semasiologïe, f. gr. (v. sémasia, subst. een wild, maar goed kind.
kenteeken, v. sémainein, door een teeken kenSemilor, z. s i m i 1 o r.
nelijk maken, merken) leer der beteekenis van
semilunaris, adj. nw.lat. (v. semi, z. aid., en
de woorden; semasiologisch, adj. de betee- Luna, maan) halvemaansgewijs, in den vorm
kenis betreffende.
eener halve maan; semiluxátie (spr. t=ts;
Sembah, m. mal. groet (vgl. s a 1 a m).
vgl.
u x e e r e n), f. halve verrekking; Semblánt, m. fr. (spr. sanbláui; van sembler, semiminima, f. (vgl. minima) Muz. eene vierde
schijnen, van 't lat. simulàre, sp. semblante, noot.
provenc. semblan, it. sembiante) schijn, uiterseminaal, seminarium enz., z. ond. semen.
hike vertooning.
Semiologie of semiotika, f. gr. (van sémeion,
Semeiographie, f. gr. (van sémeion = séma, teeken, semeioen, beteekenen) Med. leer der
teeken) teekenschrjft, snelschrift; teekenleer, ziekteteekenen, dat gedeelte der artsenijleer der teekens; Muz. leer der muzikale teekens wetenschap, 't welk over de teekens der ziekte
of de kunst om de tonen op noten te zetten; en gezondheid handelt, en niet slechts de
semeiologie, z. s e m i o 1 o g i e; semeiósis, ziekten leert kennen en onderscheiden, maar
z. s e m i o s i s.
I ook haren afloop juist beoordeelen; semióSeméle, f. gr. Myth. dochter van koning I tisch, adj. aanwijzend, kenmerkend; semiósis,
Kadmus en moeder van Bacchus, van wien zij f. (gr. semeiósis) aanduiding, erkenning der
door schrik voor den bliksem van Zeus ontijdig ziekte.
beviel, waarbij zij het leven verloor; Astron.
Semi-pelagiánea, m. pl. nw.lat. (vgl. semi)
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half-p e 1 a g i a n e n (z. ald.), eene chr. secte n. (d. i. eig. altijd levend) huislook, een gewas
der bde eeuw, die de leerstelling van de volsla - van het geslacht s e d u m, z. ald. ; - sempervrjj,

gen verdorvenheid der menschen eenigszins
verzachtte door aan te nemen, dat de erfzonde
enkel bestaat in eene zekere aangeboren zwak
-heid,
welke de mensch kan overwinnen.
Semipfte, f. fr. (vgl. semi) halve p i t e
(ontstaan uit pile, pitte, picle, kleine munt der
graven van Poitou = 1/ 4 d e n i e r) voormalige
kleinste rekenmunt in Frankrijk (vgl. ons
p i e t j e, ond. P i e t e r); - semipláta, f. eig.
halfzilver (van 't sp. plata, zilver), metaalmengsel
uit gelijke deelen zink en tin; - semipléna probatLo, f. lat. Jur. halfvol, d. i. ontoereikend,
onvoldoend bewijs; - semitéstes, pl. halfgetuigen,
d. i. halfgeldige, verdachte getuigen.
Semiramis, naam eener mythische koningin
van het oude Assyrische rijk, die zich door
krijgsbeleid, moed en vooral door eene wijze
regeering onderscheidde; vandaar soms voor
eene kloeke, wijze vorstin; ook eene lichte
zijdestof voor vrouwenkleederen.
Semispeenlum, n. een werktuig om bij de
steenoperatie de wond in den hals der blaas
wijder te maken.
Semitische talen, z. ond. S e m i e t e n.
Semitonium, n. lat. (vgl. semi) halve toon;
pl. semitonia, halve tonen of halftonen; semivocaal, f . halfklinker, halve zelfklinker of vocaal, zoo b.v. de w. j. enfin sommige talen : 1, m, n, r.
Semljánka, f. russ. (v. semijá, aarde) aardwoning, aardhut, inz. van de steppenbewoners
in Z.Rusland.
Semnologie, f. gr. (van semnos, é, on, eer
plechtig) het spreken op deftigen, voor--wardig,
namen toon; - semnótes, f. hoogdravend,
weidsch karakter in den schrijfstijl.
Semnónen, pl. germaansch volk, het aan
onder de Sueven, dat aan de beide-zienljkst
oevers der Spree woonde.
Semonce, f. fr. (spr. s'móhs ; van het oudfr.
semondre, provenc. semondre, somondre, uitnoodigen, v. 't lat. submonére) uitnoodiging, bede,
verzoek, vermaning; opeisching, door oorlogsschepen of kapers aan koopvaardijschepen
gedaan om zich te laten onderzoeken; ook coup
d'assurance.
Semoule, f. fr. (spr. semoel') deeg van fijne
tarwebloem of rijstmeet, dat in Frankrijk even
vaak als de vermicelli gebruikt wordt, maar
dikwijls niets anders is dan aardappel-zetmeel.
Semovéntia, pl. lat. (v. se movére, zich bewegen, niet van semovére, verwijderen) beweeglijke dingen, wier beweeglijkheid een gevolg der in hen wonende kracht als levende
wezens is.
semper, adv. lat. altijd, immer; -semperaliquid
haeret, er blijft altijd wat hangen, b. v. van val
aantijgingen, laster, uitgestrooide geruch--sche
ten enz. ; - semper Augustus, altijd vermeerderaar van het rijk, in den keizerlijker titel; semper idem, lat. altijd dezelfde, zich zelven
altijd gelijk; - semper virgins, altijd groenend of
immer groen; - semperf lorens, lat. Bot. steeds
bloemdragend, altijd bloeiend; - sempervivurn,

beteekent in Duitschland z. v. a. hoogst vrij,
onmiddelbaar aan het rijk onderworpen; tot
de raadsheerlijk
ee posten in de steden verkiesbaar (ongetwijfeld komt dit woord niet af van het
lat. semper, maar is ontstaan uit s e n d b a rf r e i, d. i. zoodanig vrij, dat men gerechtigd is,
bij de s e n d e n (z. s e n d), bij de rijksvergaderingen, gerechtshoven enz. tegenwoordig
te zijn, geheel vrij.
Sempitérne, f. (van 't lat. sempitérnus, a, urn,
altijddurend) z. v. a. p e r p e t u a n e; sempiternél, n. grove gekeperde stof; - sempiterniteit, f. bestendige duur, altijddurendheid,
eeuwigheid.
sémplice, it. (spr. -plitsje = lat. simplex) Muz.
met eenvoudige voordracht; -semplieisslmo(spr.
-tsji-simo) Muz. met de hoogste eenvoudigheid.
sempre, it. (= lat. semper) Muz. altijd, voortduren ; - sempre pianissimo (spr. -nies-), voortdurend zeer zacht; - sempre piu (spr. pioe)
mosso, stretto, presto, vivo, telkens of bij voort
sneller.
-during
Sempronius en Cajus, twee beroemde rechtsgeleerden in het oude Rome, wier namen nog
dikwijls in rechtszalen worden gebezigd, wanneer men de beide partijen zelve niet noemen wil.
Sen, Seni, m. 1) sedert 1871 japansche reken
1/loo y e n = 2 gld. 50 ct. ; de vroegere-munt=
sen (seni, zeni, chin. tsien, bij de
Amerikanen en Engelschen c a s h (spr. kesj),
bij de Nederlanders p i t i s of p i e t j e genoemd) was een koperen, later ijzeren schijf met
een vierkant gat in het midden en van zeer geringe waarde ; 2) eene lengtemaat in Siam =
1/i0o j o e t a of mijl.
Senaat, m. lat. (senàlus, van senex, genit.
senis, grijsaard) eig. raad der Ouden, stadsraad, staatsraad; - senátus populusque Romanus,
de senaat en het volk van Rome ; - senatus
academicus, lat. academieraad, raad der hooge^ school; - senátus consultum, of senatus-consult,
n. raadsbesluit, raadsverordening; - senator, fr.
senateur, m. medelid van den senaat, raadsheer,
lid van den raad; - senatoriaal, adj. raadsheerlijk, eenraadsheer betamende of toekomende ;
- senatorie, f. fr. gebied en waardigheid van een
rijksraad (onder Napoleon I).
Senáculum, n. lat. vergaderplaats van den
senaat, der hooge stadsregeering.
Senarlus, m. lat. (van senarius, a, um, zesdeelig, zesledig) z. v. a. t r i m e t e r (z. ald.).
senatus, senateur enz., z. ond. s e n a a t.
Sénberek, m. turk. veldkanon.
Send, m. of sende, f. (oudd. sened, senet, ontstaan uit synode, z. ald.) beraadslagende
geestelijke vergadering in de middeleeuwen in
Duitschland, een geestelijk gerecht, s e n dgerecht.
Senderbegli, m. pl. turk. vrijwilligers in de
turksche legers, die men tot den eersten snellen
aanval gebruikte.
Sendt., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor 0. Sendtner (gest. 1859).
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Sene, z. senile.
Senechal, z. s e n e s c h a 1.
Senecio, m. lat. kruiskruid, een pronkgewas
met verschillende soorten.
Sénega- wortel (ook s e n e k a, misschien van
de Seneka-Indianen in N. Amerika), wortel der
noordamer. plant Polygála senéga (vgl. p o 1 y g a 1 a) ratelslangwortel, die tegen de gevaarlijke gevolgen van den beet der ratelslangen wordt gebruikt, hoestverwekkend middel; —
senegine, f. de zwarte stof van den senega- wortel.
Senescéntie (spr. t = ts), f. nw. lat. (van 't lat.
senescére, verouderen) het oudworden, verouderen, vervallen.
Seneschal of fr. - sénéchal (spr. —sjál; provenc.
en sp. senescal, it. siniscalco, oudd. senescale,
seneseaik, seneschalt, mid. lat. senisealeus, siniscalcus; van het duitsche stamwoord s i n, dat
kracht, duur, ouderdom enz. beteekent, en
sale, s c h a l k, d. i. knecht; vgl. m a a r s c h a 1 k; dus eig. oudste of opperste huisdienaar) voorheen een hoog hof- of rijksbeambte
in Frankrijk en Engeland, die het inwendige
van 's konings huishouding moest bezorgen;
vervolgens ook opperste gerechtsbeambte van
een district en aanvoerder der ridderschap, landvoogd, ridderhoofdman.
Sengo, z. m o o k.
senhor, m. port., Senor, sp. (spr. senjoor; van
't lat. senior, z. ald. en vgl. s e i g n e u r) heer,
gebieder; — senhora, f. port. en senora, sp. (spr.
senjóra) vrouw, gebiedster; — senorita, f. jong
aanzienlijk meisje; — seflorito, m. jong voornaam
heer.
Seni, m. z. s e n.
seniel, adj. lat. (senilis, e, van senex, grijs
een grijsaard eigen, geljk een oud man; —-ard)
seniliseeren, (eigent. oud maken) duurzaam maken van hout door uitdrijven der sappen door
eenen elektrischen stroom en daarna opvulling
met eene bederfwerende vloeistof; — senior, m.
(eig. comparatief van senex) afgek. sen., pl. de
oudere, oudste; — senior ministerie, de oudste der
geestelijkheid in eene stad; — collegium seniórum, n. raad der oudsten; — senioraat, n. nw. lat.
ambt en waardigheid van oudste; opvolging naar
ouderdom; Jur. voorrecht van den oudsten in
de familie bij erfenissen (eene soort van majoraat).
Senne, serre of senebladeren (it. en sp. sena,
f. sené; van 't arab. 'sená), bekend afvoerend middel van den sennesboom of senesboom (s e n n e s - e a s s 1 a, Cassia senna, L.) een struikgewas in Egypte, Syrië enz.
Senne, f. dui. Alpenweide, ook kudde; herder;
— sennhutte, op de Alpenweide staande hut van
eenen herder.
se non e nero, è ben lrováto, it. sprw.: als 't niet
waar is, is het toch goed gevonden of verzonnen.
Senor, z. senhor.
Sensaal, n. (it. sensále, fr. censal, van 't lat.
censuális, cijnsheffer, ontvanger der belastingen)
makelaar, onderhandelaar; — sensalie en sensarie, f. (fr. eenserie) z. v. a. c o u r t a g e.
Sensatie, z. ond. sensus.
,
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sens commun, n. fr. (spr. san komui7) z. sensus
nommunis, onder sensus.
sensibel, adj. lat. (sensibilis, e, van sentire, gevoelen, gewaar worden) of fr. sensible l (spr.
sansíebl'), voelbaar, tastbaar, waarneembaar,
merkbaar, bespeurbaar, merkelijk, wat onder de
zinnen valt; oogenschijnlijk, duidelijk, klaar; gevoelig, prikkelbaar, licht geraakt, teer, aandoenlijk, fijn of teeder gevoelend ; erkentelijk, dankbaar; — sensibiliteit, f. (fr. sensibilité) voelbaarheid, merkbaarheid ; prikkelbaarheid, gevoelig
zenuwen; gevoeligheid, aandoenlijkheid,-heidr
teeder gevoel, lichtgeraaktheid; erkentelijkheid;
— sensiblerie, f. overdreven, gemaakte gevoeligheid, sentimenteelheid.
sensus, m. lat. (van sentire, voelen, gevoelen,
gewaarworden) gewaarwording, gevoel der zinnen; — sensus communis, m. gezond menschenverstand, gezonde rede; — eo sensu, in dien zin,
met dien verstande, met het oogmerk; — hoc
sensu, in dezen zin; — sensu bono, in goeden zin; —
s. malo, in kwaden of verkeerden zin; — s. latióri,
in ruimeren zin; — S. strictióri, in nauweren of
engeren zin ; — s. strictissimo, in den engsten zin;
in de beperkste beteekenis ; — in sano sensu, in
goeden (eig. gezonden) zin, in goed verstand; —
sensátie (spr. 1=ts), f. nw. lat. zinnelijke gewaarwording of waarneming; indruk, het opzien, geruisch, opmerkzaamheid, beweging, gisting; —
sensatie-bericht enz., bericht enz. dat er op berekend is om opzien te verwekken; — sensifieeeren (later lat. sensi f icáre), gevoelig of voelbaar
maken, verzinnelijken, zinnelijk voorstellen, voor
de zinnen aanschouwelijk maken,tot den zinnelijken oorsprong terug brengen; — sensitief, adj. (fr.
sensiti f) zinnelijk, gevoelig, met zinnen begaafd,
voor gewaarwordingen vatbaar, overdreven gevoelig, prikkelbaar ; — sensitiva, z. m i m o s a ; —
sensitiviteit, z. v. a. s e n s i b i l i t e i t (z. ald.);
inz. de vatbaarheid om het o d (z. ald.) waar te
nemen of de ontvankelijkheid voor deze door K.
von Reichenbach aangenomen eigenaardige natuurkracht; — sensitieven, pl. dragers of bezitters dezer vatbaarheid; — sensitometer, m.
Phot. toestel om de gevoeligheid der platen te
bepalen; — sensorium, n. werktuig van de zinnen
of van het gewaarwordingsvermogen, zetel van
het gevoel in de hersenen; — sensorium commune,
algemeene gevoelszetel of dat punt in de hersenen, waar de door alle zinnen opgewekte gewaarwordingen samenloopen; — sensorlaal, adj.
den gevoelszetel betreffende; — sensuaal, adj.
later lat. (sensuális) of sensueel, fr. (sensuel)
zinnelijk, wellustig; — sensualisme, n. neiging om
naar zinnelijke aandrift te handelen, zinnelijkheid, wellust; ook de leer der sensualisten
of sensuaalphilosophen, die de waarheiden het
wezen der dingen in de zinnelijke waarnemingen, indrukken en gewaarwordingen zoeken, in tegenst. met de i n t e l l e c t u a l i st e n ; — sensualist, m. ook zinnelijk mensch, wellusteling; — sensualiteit, f. zinnelijkheid, neiging
tot zinnelijk genot, zinnelijk aanschouwingsvermogen.
Senténtie (spr. tie tsie), f. lat. (senteníia) in 't
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alg. meening, gevoelen, oordeel; uitspraak, gedenkspreuk, zin- en zedespreuk, merkwaardige
gedachte of spreuk, kernspreuk; inz, rechterlijke
uitspraak of beslissing, rechterlijk bescheid,
vonnis; - senierdia obsolutotia, vonnis van vrijspraak; - s. condemnator'ia, veroordeelend vonnis: - s. confirmaunia, bekrachtigend of bevestigend vonnis; - s. dedaratoria, verklaringsuitspraak; - s. detinitiva of tiniilis, eindvonnis,
einduitspraak; - s. deneqotoria, afslaand, afwijzend vonnis, ontkennend bescheid; - s. interlocuioria, neven- of bijvonnis, tusschenuitspraak;
- s.locaiorui, regelende uitspraak; - s. purgator'ia,
zuiveringsvonnis, zuiverende, eerherstellende,
uitspraak; - sententieus, adj. lat. (sententiosus
a, um) spreukrijk, gedachtenrijk, leer- of zinrijk,
spreukmatig, kernachtig, pittig, kernspreukig,
bondig, b. v. zulk een schrijftrant; - sententioneeren, nw. lat. beslechten, oordeel Yellen; $ententionando, in of bij het beslechten of oordeel
Yellen; - sententionant, m. Jur. oordeelveller,
beslechter, vonnisspreker; - sententiositeit, f.
nw. lat. gedachtenrijkdom, zinrijkheid, bondigheid.
Sentiment, n. fro (spr. santiman; van sentir =
lat. sentire, voelen, gewaarworden) gevoel, gevoelend vermogen, gewaarwording, die de ziel
van de voorwerpen ontvangt door middel van
de organen der zinnen of van de zintuigen (onderscheiden van sen sat i e, die zich slechts
tot de zinnen bepaalt, niet buiten het physische
treedt, en van per c e p tie, die tot 't verstand
betrekking heeft), zedelijk gevoel; inz. in plur.
sentimenten of fr. sentiments (spr. $antiman),
gevoelen, oordeel, meening, gedachte, denkwijze; gevoelens, meeningen en de schriftelijke
uitdrukking daarvan; - con sentimento, it. Muz.
met gevoel; - sentimenteel, adj. gevoelig, gevoelvol: in minachtenden zin: overdreven, belachelijk gevoelig; het sen tim e n tee 1 e in de
schoone kunsten, inz. in de poezie; het tegengest.
van het n a i eve; - sentimentaliteit of sentimenteelheid, f. gevoeligheid, overgevoeligheid,
geaardheid, vermogen van teeder te gevoelen,
kennelijke neiging en aanleg tot teedere en overspannen gevoelens; in dichterlijke voorstellingen: het overwicht van het subjectieve over het
objectieve, in tegenstelling met n a i v i t e i t; sentimentaliseeren, overspannen of belachelijk
gevoelig zijn.
Sentina, lat. of sennne, f. fro Mar. durk, vuilniszijp, scheepsriool, benedenruimte in het schip,
waar zich de onreinheden verzamelen; die onreinheden zelve; vandaar ook: gepeupel, janbagel of schuim, uitvaagsel der menschheid.
SentineDe, f. fro (spr. santinell'; van 't it. sentinella, v. seniima, onderste scheepsruimte, welke
de sentinator, wegens het indringende zeewater
voortdurend moest bewaken; naderhand van de
vloot op het leger overgedragen) schildwacht,
schildwacht te voet (in tegenst. met v e d e t t e);
- sentinelle perdue, verloren schildwacht, die op
eene zeer dicht bij het gevasr gelegen plaats is
geposteerd en als verloren mag geacht worden,
uiterste schildwacht,
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senza, it. (spr. sentsa; = lat. sine, fro sans)
zonder; - senza obbligo, z. obligo; - senza
ornamenie, zonder versieringen; - senza proiesto,
Kmt. zonder tegenspraak, zonder pro t est; senza repetitione, zonder herhaling; - senea sordino, zonder demper, z. ond. sordo; - senza
tempo. Muz. zonder bepaalde tijdmaat.
Seo, ID. sp. domkerk.
Sepalum, n. lat. Bot. kelkblad.
separeeren, lat. (separiire) afzonderen, scheiden, verdeelen; - separaat, adj. lat. (separiitus,
a, um) afgezonderd, gescheiden, op zichzelven,
bijzonder, onderscheiden, b.v. een s epa r a a tvrede, een afzonderlijke vrede, die een enkele
mogendheid met eene andere sluit zonder deelneming der overige bondgenooten; - separiibel,
lat. (separab'ilis, e) of separable, fro adj. scheidbaar, afscheidelijk, oplosbaar, ontknoopbaar,
ontbindbaar; - ad separiitum ve r w ij zen,
Jur. tot eene afzonderlijke uitvoering of behandeting verwijzen; - separiitim, afzonderlijk, gescheiden, elk op zichzelf; - separiitie (spr. t=ts),
f. (lat. separat'io) of separeering, f. afzondering,
scheiding, oplossing, verdeeling, ontbinding; separat'io a thoro etmensa of sep. quoad thorum et
mensam, echtscheiding van tafel en bed; - sep.
quoad vinculum, volledige echtscheiding of ontknooping van den huwelijksband; - separatiereeht, n. recht van zekere schuldeischers om bij
een fa i 11iss e men t voor alle andere voldaan
te worden; - separatief, adj. afzonderend, scheidend, scheiding bewerkend of uitdrukkend; separatisme, n. nw. lat. afzonderingsgeest in geloofszaken of de staatkunde; - separatist, m,
een afgescheidene, iemand die het separatisme
bevordert, inz. ieder, die zich afzondert van het
algemeene kerkgeloof, die zich van den go~
dienst der heerschende kerk afzondert en zijn
eigen samenkomsten en godsdienstoefeningen
houdt; in Nederland thans diegenen, die zich
van de gereformeerde kerk hebben afgezonderd,
afgescheidenen; - separatistiseh, adj. op de
wijze der afgescheidenen; - separatief, adj. later
lat. (separativus, a, um) afzonderend, scheidend,
scheiding uitdrukkende; - separator, ID., separatorlum, n. lat. scheider, Chern. vat (vaas, kolf,
trechter, glas) om vochten te scheiden; d e fie g mat 0 r, Z. a., scheikolf, scheiglas,ontroomer (een soort c e n t r i f u g e, Z. a.) enz.;
ook een chirurgisch mes, tot afscheiding of
afzondering.
.
SepMon, f. gr. (sepedOn,. v. sepein, bederven,
verrotten) Med, bederf, vuile, booze zweer; sepedogenesis, beter sepedonogenesis, f. het ontstaan van bederf in het dierlijk lichaam; - seped6niseh, adj. met bederf gepaard.
Sephardim, pl. hebr. Spanjaarden (naar
s'pharad, naam eener op Spanje toegepaste,
anders onbekende streek, vgI. Obadja, 20).
Sepharieten, m. pl. leden eener mohamedaansche secte, die beweren, dat God eene menschelijke gedaante en lichamelijke, doch onsterfelijke zintuigen heeft; zij heeten ook
sop hat i s,
Sepher, Z. v. a. s a fer (z. ald.),

I
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Sepia of sepië, f. gr. (sepia) inktvisch, zwarte
visch, zeekat, ook z. v. a. sepia-inkt, m. zwartbruin sap van den inktvisch (vgl. c a 1 m a r);
sepia t e e k e n i n g e n, teekeningen met
sepia-verf; sepalieten, pl. soort van versteende
schaaldieren.
Sepimént, n. lat. (v. sepire, omheinen) omheining.
Seplasiarius, m. later lat. (v. Seplasia, eene
straat te Capua, waar zalven verkocht werden;
vandaar seplasium, scil. unguentum, seplasische
zalf) eig. handelaar in seplasische zalf; vandaar
vroeger: rondreizende artsenij -verkooper; artsenijverkooper in 't groot, z. v. a. d r o g i s t,
z. ald.
seponeeren, lat. (sepónére) ter zijde leggen of
zetten, verwijderen; seposita, n. pl. ter zijde
gelegde zaken; sepositie (spr. -.zi-tsie), f. terzijdelegging, afzondering; sepositum, ter zijde
gelegd.
Sepoys, z. s i o s.
Sepsis, f. gr. (sepsis, van sépein, bederven, verrotten) bederf; septisch, adj. bedervend, bederf of verrottingíbewerkend, doorknagend; vervuild, bedorven; septic tank, eng. zie onder
t a n k; septika, n. pl. lvled. bijtende, doorvretende, bederf of verrotting bevorderende middelen; septikaemie, beter septichaemie, f. of
sephthaemie f. voorkomen van bedervende stoffen in het bloed; septik2emisch, adj. die ziekte
betreffende of daarmede behept; septikopyoemie, f. het voorkomen van bedervende stoffen
en etter in het bloed; septochymie, f. (gr. chyos, vloeistof, sap) neiging der vochten tot bederf; septon, n. bederfstof; septopyra, f. (ook
septorrhepyra) rotkoorts.
Septariën, pl. f. nw. lat. Geol. broodvoxmige, inwendig gespleten c o n c r e t i e s, z. a.,
waarin lagen kalk, mergel of ijzer voorkomen;
septariënleem, n. zulke septariën bevattende
leensoort.
Septem, lat. zeven; septaan- koorts, f. (nw.
lat. septána) zevendaagsche koorts, koorts die
om de zeven dagen terugkeert; septangulum,
n. nw. lat. (van 't lat. septem, zeven, en angelus,
hoek) zevenhoek; septangulair, adj. zevenhoekig; septarchie, z. h e t a r c h i e; september, m. lat. herfstmaand, in den ouden rom. kalender de 7de, bij ons de 9de maand; september4,nnoorden, zie volgend woord; septembriseeren, fr (septembriser) septembergruwelen begaan,
ons:.,.ijuldigen met schuldigen zonder gerechtelijk
vonnis vermoorden (zooals dit op den 2den en
3den September 1792 in de gevangenissen te
Parijs geschiedde); vandaar septembermoorden
of sptembrïsden, moordtooneel »n, slachtingen;
septembriseur, m. (spr. -tanbrizéur) septembermoordenaar, medeplichtige aan genoemde
gruwelen; septembríst, m. in Portugal aanhanger der grondwet van 1820, eene fractie der
liberale partij (naar den opstand van 9 September 1836 zoo genoemd);
septempunctàta, f.
nw. lat. (Coccinélla septempunctáta) zevenpunt,
met zeven punten of stippen geteekende zonnekever, maria-kever, vgl. c o c c i n e 11 a; sep-
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témvir, m., pl. septemviri, lat. zevenman, zevenheerscher, medelid eener regeering van 7 mannen; septemviraat, n. ambt, waardigheid van
een zevenman, zevenmanschap, staatsbeheer
door 7 verbonden personen; s e t e m v i
r a a t s t a f e 1, tafel der zevenmannen, het op
één na hoogste hongaarsche rechtscollege; septenarium, n. lat. (van septenarius, a, um, zeven
deelig) het zevendeelige; de zeven sacramenten of
bondzegelen der r. kath. kerk; septëna, f. lat.
(v. septe-nus, a, um, bij zevenen) zevendaagsche
kloosterstraf door vasten en geeselen; septennium, n. (van septem en annus, jaar) tijd of termijn van zeven jaren; septennaal, adj. nw. lat.
zevenjarig; septennaat, n. zevenjarig regeeringstijdperk, inz. de 7 jarige ambtsduur van den
president der tegenwoordige fr. republiek;
septennaliteit, f. zevenjarige duur, inz. van het
eng. parlement; septentrio, m. lat. (eig. septem
triónes, d. i. zeven ploegossen, benaming der 7
sterren, die het sterrenbeeld van den grooten
Beer of Wagen aan den noordelijken sterrenhemel vormen) het noorden, middernacht;
septentrionaal, adj. (lat. septentrionális, e) noordelijk; septet, n. nw. lat. (it. settétto) of fr. septuór, n. muziekstuk, uitgevoerd door of gezet voor
zeven stemmen of zeven instrumenten zevenstemmig muziekstuk; septidi, fr. z. d e c a d e;
septiduum, n. nw. lat. zevendaagsche tijd of
termijn; s. duplicátum, verdubbelde, d. i. veertiendaagsche termijn; septilatéraal, adj. zevenzijdig; septimus, a, um, lat. de of het zevende;
septimus, m. de of het zevende (b. v. de 7de leerling eener klasse); septima (scil. classis), f. de
7de schoolklasse; septime, f. Muz. de 7de toon
van eene octaaf, de 7de toon, van den grondtoon
afgerekend; de k 1 e i n e septime bestaat
uit 4 heele en 2 halve tonen; de g r o o t e s e pt i m e bestaat uit 5 heele en een grooten halven
toon; de verminderde s e time uit 3
heele en 3 groote halve tonen; s e t i m e n
a c c o o r d, n. vierklank, bestaande uit grondtoon, terts, quint en septime; septimána, f.
later lat. week (fr. semaine); septimánus, m.
lat. leerling der zevende klasse of afdeeling;
septiméstrisch, adj. zevenmaandsch; septimole
of septole, f. Muz. figuur van 7 noten, die als 4
noten van gelijke waarde zijn te nemen.
Sept-et-le-va, z. a r o 1 i.
septisch, septika, septopyra enz., z. ond.
s e s i s.
Septizonium, n. lat. (v. septem, zeven, en het
gr. dzónë, gordel, fries aan zuilen) hoog gebouw
van zeven verdiepingen.
Septuaginta, lat. zeventig; vandaar de 70 overzetters, of de grieksche overzetting van het
Oude Testament, die door 72 geleerde Joden
te Alexandrië (200 jaren v. Chr.) op bevel van
den egyptischen koning Ptolemnus Philadelphus werd vervaardigd, ook de a 1 e x a n
d rij n s c h e versie of v e r t a i n g geheeten; septuagenaríus, m. zeventiger; zeventigjarige; septuagesima, f. of zondag septuagesi
mw, (v. septuagesimus, a, um, de of het zeventigste) de 9de zondag voor paschen; eig. de 70ste
71
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dag voor paschen, zoo geheeten ter gedachtenis
van de zeventigjarige babylonische gevangenschap; daar echter die zondag slechts de 64ste
dag voor paschen is, noemt men hem nauwkeuriger : dominca in septuagesima of infra septuagesimam.
septum, n. lat. (van sepire, omtuinen) Med.
vliezige scheidswand tusschen twee holten; — sep
pl. door eene omtuining of eenen muur om--ta,n.
sloten plaatsen; — septulum, n. nw. lat. (verklw.
van septum) kleine scheidswand.
Septuor, z. ond. s e p t e m.
Septuplum, n. lat. het zevenvoudige; — septupleeren, nw. lat. verzevenvoudigen.
sepuleraa!, adj. lat. (v. sepulcrum, graf, en dit
van sepelire, begraven) tot het graf of de begrafenis behoorend, die aangaande; — sepultuur, f.
lat. (sepultura), begraven, begrafenis, beaarding;
— sepultura asinina of canina, eig. ezels- of hondenbegrafenis, fig. smadelijke, niet-eerlijke begrafenis; — sepultüra honesta, eerlijke of fatsoenlijke begrafenis.
Sequardine, f. middel tot wegneming der
i m p o t e n t i e (z. a.), bereid uit de teelballen
van verschillende dieren; geheeten naar den
uitvinder Sequard.
Sequéla, f. lat. (van sequi, volgen) gevolg,
stoet, tros, legertros; — sequélen, pl. de gevolgen.
Sequens, m. lat. (van sequi, volgen) afgek.
sequ. of sq., de of het volgende; Muz. vervolg of
voortzetting van een motief in een bepaalden.
zich herhalenden vorm; — vivat sequens, de volgende leve! bij drinkgelagen der studenten, als
men op de rij af drinkt of zingt; — pl. sequences,
de volgenden; — sequéntie (spr. t=ts), f. (lat.
sequentia) volgorde, reeks, rid ; in verscheiden
kaartspelen : rij van opeenvolgende kaarten; —
sequénza, f. it. mid. lat. (sequentia) soort van
niet-metrische geestelijke gezangen in de r. kath.
kerk; zij volgen op het halleluja; — sequitur, lat.
daaruit volgt, er volgt uit.
Sequester, m. lat. (in 't alg. middelpersoon) of
sequestràtor, m. beslagoplegger, scheidsman of
derde man, die betwiste goederen bewaart; ook
wel z. v. a. huisbewaarder; — sequéster, n. (later
lat. sequestrum of sequestre) gerechtelijk beslag
op een goed tot op de uitwijzing of beslissing der
betwiste zaak; Med. afgestorven weefsel of been,
dat in het nieuw gevormde nog vastzit; — sequestreeren (later lat. sequestráre), een betwist
goed gerechtelijk in beslag nemen en het aan een
derde ter bewaring of beheer overgeven; — sequestràtie (spr. t=ts) of sequestreering, f. beslag
gerechtelijke overlevering of verzekering-legin,
van iets, waarover getwist wordt, in de derde
hand.
Sequin, m. fr. (spr. s'ken) sequine of z e e h i n. e (z. aid.).
sequitur, z. ond. s e q u e n s.
Sér,z.seer.
Ser., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor N. C. Seringe (gest. 1858).
Seràb, sarab of siràb, n. arab.-perz. (v. 't arab.
saraba, vloeien) luchtspiegeling, z. f a t a m o r gana en mirage.
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Seraf, z. s e r a p h.
Serail, n. fr. (spr. serálj ; provenc. serralh, it.
serraglio, eig. afsluiting, afgesloten plaats, ver
voor 't perz. serai, paleis) of turk.-perz.-der
serài, paleis van den turkschen sultan; woning
van een oostersch aanzienlijk heer en zijne vrouwen, waarvan de h a r e m (vrouwenwoning)
slechts een gedeelte is; vgl. s s a r a i; — serails
en seraillakens, pl. losgeweven halflakens van
fijn garen; — seraiagasi, m. turk. a g a van het
serail, opziener van het paleis van den sultan.
Seraph, m., pl. seraphim, hebr. (van sáráph,
verbranden) vuur- of lichtengelen, hoogere geesten, engelen met zes vleugels, v. a. wezens in
slangengedaante in de omgeving van Jahveh
(b. v. Jesaya 6, 2), s e r a f ij n e n; — Seraphine,
vr. naam: de op een s e r a p h gelijkende, de
lichtgevende, edele ; — seraphisch, seraf jjnsch, adj.
engelachtig, heerlijk, hoog verheven; — seraphijnsche orde of orde der seraphijnen, orde der
Franciskaner monniken; — pater seraphicus, m.
nw. lat. de serafische of serafijnsche vader, een
eery;naam van den stichter der franciskaner-orde.
Serapie, f. lat. en gr. (serapias) niesblad, nieskruid, eene plant uit de familie der orchideën.
Seràpis, m. vreemde godheid, waarvan de ver
(onder de Ptolemaeën) in Egypte-eringlat
werd ingevoerd; hij was god der onderwereld en
werd later, als Jupiter Serapis, ook in
Italië vereerd; — serapéum, n. lat. (gr. Sarapeion,
Sarapieion) tempel van Serapis, inz. te Alexandrië.
Seráskler, beter seriásker en serásker, m.
turk. (perz. ser'asker van ser, hoofd, en het arab.
asleer, leger) d. i. hoofd van het leger, turksch
krijgsoverste, opperveldheer, generalissimus ; —
seraskeriaat of seraskieraat, n. ambtelijke woning van den s e r a s k i e r, gebouw van het
ministerie van oorlog te Constantinopel.
Serásse of sarásse, f. soort van voorindisch
katoen.
Serbet, z. sorbet.
Serdar, z. s i r d a r.
Serena, z. ond. S e r e n u s.
Serenade, fr. of serenáta, it. f. (van 't it. sera,
fr. soir, avond, van 't lat. serus, a, um, laat)
avond- of nachtmuziek, concert van stemmen of
speeltuigen, dat des avonds of des nachts onder
de vensters van iemand gegeven wordt.
Serénus en Seréna, lat. (serénus, a, um, helder,
vroolijk, klaar) mans- en vr. naam: de heldere,
vroolijke; — sereno, it. Muz. vroolijk, vergenoegd;
— serenissimus, m. lat. (superlatief van serénusals titelwoord voor vorsten: de doorluchtigste
vorst of zijne doorluchtigheid; — ad Serenissimum, aan den doorluchtigsten landheer; — serenissima, f. de doorluchtigste, regeerende vorstin.
Serescháners of seressáners, pl. uitgelezen
manschap uit ieder regiment van de voormalige
oostenrijksche Militaire Grenzen,inz. tot gendarmedienst aldaar bestemd.
sereus, z. ond. s e r u m.
Serge, f. fr. (spr. serzj', it. sargia, mid. lat.
sargia, sargium, van 't lat. serieus, a, um, van
zijde; oorspr. zijden stof) lichte gekeperde wollen
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stof van verschillende soorten en benamingen
volgens de plaats, waar zij het eerst werd vervaardigd, b. v. serge de Berry, serge
de Rome, serge de Nimes.
Sergeant, m. (spr. serzjánl; fr. sergent, van 't
lat. serviens, dienend, partic. v. servire, dienen;
vgl. s e r v e e r e n) onderofficier; – sergeantmajoor, m. de eerste onderofficier eener compagnie, de opperste wachtmeester in eene vesting; –
sergeant at arms, m. eng. (spr. sardzjent et arms)
stafdrager in het parlement; – sergeant at law,
m. (spr. la) pleitbezorger, rechtsgeleerde van den
eersten rang; – sergents de ville, pl. (spr. serzján)
te Parijs : dienaren of agenten van politie, die
Benen degen dragen en op openbare plaatsen de
goede orde handhaven, stadsdienders.
Sergi-emini, m. turk. (v. sergi, kleed, waarop
het te ontvangen geld wordt uitgeteld, en het
arab. en mn, veilig, zeker, trouw, als subst. bestuurder, opziener) eig. bestuurder of opziener
van het betaalkleed; schatmeester der vloot; –
aergi-naziri, m. controleur van de ontvangsten
en uitgaven der schatkist.
Serhadd-aga, m. turk. (van 't perz. serhadd,
grens, grensvesting, en a g a, z. ald.) bevelhebber eener vesting, vestingcommandant.
Soria, z. ond. serius.
Seriawan, m. hooge boom op Java, welks bladeren, f olia simploci, geneeskrachtig zijn; zie
obat seriawan.
sericëus, a, um, lat. Bot. zijdeachtig; – serieus,
a, um, lat. Bot. zijde of- fluweelachtig; – sericultuur, f. fr. (sericulture) zijdeteelt.

Sericterium, n. spinklier bij insekten (rupsen).
Seriës, f. lat. ook série, fr. reeks, rij, getallenreeks; – seriës negotii, gesteldheid van den geheden handel; – seriës rerum gestárum, inhoud
der gebeurde zaken; – in una serie, in eene reeks,
onafgebroken; – seriës lectiónum, rooster van
lessen of lesuren.
Seriedynamo, f. El. hoofdstroomdynamo,
waar anker, magneetwinding en uitwendige
stroomloop achter elkaar, „i n serie," geschakeld zijn; – serielamp, f. El. booglamp, ook
hoofdstroomlamp geheeten, waarbij de elektromagneet met de kolen i n s e r i e, d. i. achter
elkaar geschakeld is; – serieschakeling, f. El.
verbinding van gelijksoortige elementen achter
elkaar.
seriëus, z. ond. serius.
Serikaja, m. mal. soort appel.
Serimpie, f. mal. dansmeisje aan een hof.
Serinétte, f. fr. (van serin, sijsje, kanarievogel)
een klein draaiorgel tot africhting der kanarie
andere zangvogels, het vogelorgeltje.-vogelsn
Sering., afk. z. S e r.
Sering, zie ond. s y r i g m a.
serius, a, um, lat. ernstig; – seria, pl. lat.
(van serius, a, um, ernstig) ernstige dingen; –
sério, serióso, it. Muz. ernstig, statig, afgemeten,
nadrukkelijk; – seriëus, adj. (fr. sérieux) ernstig,
deftig, statig, gewichtig; – serieusement, adv. fr.
(spr. seriëuz'mán) ernstig, in ernst, zonder gek
welgemeend.
-heid,
Sermoen, n. (van 't lat. sermo; fr. sermon)
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rede, redevoering, voordracht, preek, inz. langwijlige, droge redevoering, predikatie; – sermocinátie (spr. t=ts), f. lat. (sermocinatio, v. sermocindri, redevoeren) het spreken, gesprek; redeinvoering, eene log. figuur, volgens welke iemand
sprekend wordt ingevoerd; – sermologium, n.
nw. lat. verzameling van preeken.
Sero, f. mal. bamboetent.
sero, lat. (adv. van serus, a, um) laat; – sprw.:
sero sapiunt Phryges of Trojan, de Phrygiërs (of
Trojanen) worden (te) laat wijs; – sero venientibus
ossa, de te laat komenden (behooren) de beenderen, d. i. wie te laat komt, krijgt niets of het
slechtste; – serofinus, a, um, lat. Bot. laat.
Seroet, f. mal. (port. charuto, eng. cheroot) inlandsche sigaar.
Serons, pl. (fr. serrons) s e r o e n, portugeesche benaming der balen, waarin specerijen en
drogerijen naar elders verzonden worden, z.
s u r o n.
Serositeit, f. z. ond. serum.
Serpent, n. f. fr. (spr. serpán) ook als nederl.
–pent, eig. slang = lat. serpens, van serpére, kruipen, sluipen) slangvormig gekromd blaasinstrument bij de veldmuziek, slang-basbazuin; – ser
lat. slangendrager, als sterren -pentarius,m.w
ook een valkensoort; – serpenteeren (fr.-beld;
serpenter), kronkelen, slingeren, slangsgewijs bewegen of voortloopen; – serpentine, f. opgerolde
papierstrook, die tot vermaak uitgeworpen wordt
over een perso .n of gezelschap; – serpentIst,
m. die het s e r p e n t blaast, slanghoornblazer; – serpentjjn, f. oud stuk geschut, dat 24
ponders schoot, veldslang; – serpentjjn of serpentijnsteen, n. (van 't lat. serpentinus, a,
um, slangachtig) gr. o p h i e t, slangsteen, een
zwartgroene, slangachtig gevlekte talksteen, die
tot allerlei vaatwerk, luxevoorwerpen, monumenten enz. wordt gebruikt; – serpentinische
verzen, slangverzen, d. z. zulke verzen, die met
hetzelfde woord eindigen, waarmede zij beginnen; – serpentósen, pl. (v. it. serpentóso, vol
slangen) soort van zwermpotten voor vuur
-werk.
Serpigo, f. nw. lat. (van 't lat. serpére, kruipen,
zich uitbreiden) Med. kruipende ringworm, haarworm; -- serpigeneus, adj. daarmede behept of
daarop gelijkende; – serpulieten, m. pl. (van
't lat. serpuula, kleine slang) soort van versteende
dierplanten.
Serpfilum, n. lat. (gr. hérpyllon, fr. serpolet,
kruiper) veldthijm, veldkomijn, korendel, onze
-liev
vrouwen-bedstroo.
Serra, f. port. z. v. a. s i e r r a, z. ald.
Serratula, f. lat. (eig. kleine zaag, van serra,
zaag) schaarkruid, sikkelkruid, groot, wild
duizendblad, eene tuinplant met verschillende
soorten; – serratus, a, um, lat. Bot. gezaagd,
zaagtandig; – serratitolius, a, um, lat. Bot.
gezaagdbladerig; – serrulatus, a, um, lat. Bot.
fijngezaagd, met kleine zaagtanden.
Serre, f. fr. broeikas; ook dichte glas -veranda
aan een huis.
Serrons, pl. fr. z. s e r o n s.
Sertoës, pl. port. (van den sing. sertáo, het

SERTOES.

-- 1124 --

binnenste van een onbebouwd land) uitgestrekte heuvelige steppen en grasvlakten in
Brazilië.
S,ertularla, f. nw.lat. (v. sertulum, ver klw.
V. sertum, krans, ruiker) soort van koraal of
zeewier, blaaskoraal, een koraalachtig wormen geslacht; — sertulatus, a, um, Bot. op een
bloemruiker gelijkende.
Serum, n. lat. waterige vloeistof, wei; —
serum lactis, n. wei, kaaswei; — s. t. tact itium,
kunstmatige wei tot artsenijgebruik; — s. 1. dulce,
zoete wei; — serum sanguinis, bloedwater, bloed
omdat het geneeskrachtig is : heil--wei;
s e r u m; — serumtherapie, f. behandeling met
s e r u m; — seruminspuiting, 1. inspuiting met
s e r u m; — serum antidiphtericum, n. s. tegen
keelziekte; — s. antipestosum, s. tegen de pest,
y e r s i n, z. a. ; — s. antituberculosum, s. tegen
tuberculose ; — sereus, adj . nw. lat. (fr. séreux)
waterig, waterachtig, bloedwaterig, op het bloed
gelijkende; — serositeit, f. waterachtige-water
gesteldheid.
Serval, m. tijgerkat (Fells capensis).
servant, adj. fr. (spr. serwán; v. servir, dienen)
dienend, den dienst hebbende; — servante, f. fr.
(spr. serwant') dienares, dienstmaagd, dienstbode, meid (in Frankrijk is het woord voor
vrouwelijke bediende verouderd; men zegt
liever d o m e s t i q u e); ook een stel voor
koppen, borden enz., dien- of aanrichttafeltje;
— servanten, pl. bedienden; — servants d'armes,
wapen-s e r v a n t e n of serviénten, in de
orde van Malta degenen, welke de 3de klasse
der leden uitmaakten.
Servátus, m. lat. (van servàre, waarnemen,
hoeden, behoeden) een behoudene, geredde; —
serváta, f. de behoudene ; — Servatius (spr. t = ts)
of Servasius, nw lat. manse.: de _behouder; —
Servatia, f. de behoudster, redster; — servatitium (spr. —titsi—), n. behoudings- of reddingsloon, bergloon voor gestrande goederen.
Servelaatworst, z. cervelaatworst.
Servet, n. van het fr. s e r v i e t t e, z. aid.
Servetísten, m. pl. leden eener secte, gesticht
in de 16de eeuw door den Spanjaard Michel
S e r v e t u s, die in 1553 te Geneve op aan
Calvijn werd verbrand; zij loo--drijvnga
chenden de drieëenheid en beweerden, dat de
mensch zalig kan worden, zonder gedoopt
te zijn.
Service, f. fr. (spr. serwíés; van 't lat. servitium)
dienst, bediening, dienstbetooning, dienstbewijs; n. stel tafelgoed, het bij elkander behoorende vaatwerk, waarvan men zich bedient
om te eten, om thee te drinken, s e r v i e s,
t h e e s e r v i e s; Mil. alles, wat de huisheer
aan de bij hem ingelegerden (ingekwartierden)
soldaten heeft te geven; ook z. v. a. servicegelden, inlegeringsgelden der burgers tot ver
soldaten; — servidûmbre, f. sp. (spr.-plegindr
u = oe; eig. dienst, bediening, bedienden)
het uit g r a n d e s bestaande koninklijk gevolg
in Spanje.
serviel of servilisch, adj . (lat. servilis, e, van
servus, slaaf) slaafsch, laag, kruipend, slaaf-
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achtig; al te letterlijk, te getrouw (vertaald); —
de servielen, als politieke partij z. v. a. a b s o1 u t i s t e n; — servilisme, n. en serviliteit,
f. nw.lat. slaafschheid, kruiperij, laaghartigheid;
ook z. v. a. absolutisme.
Servieten, z. ond. servir.
Serviétte, f. fr. (v. servir, dienen, bedienen
enz.) vinger- of monddoek, s e r v e t.
Serving, f. (van 't eng. serve, bewaren, beschutten) eene van strengen gevlochten bekleeding.
servir, fr. (van 't lat. servire) dienen; bedienen
(de tafel), aanrichten, opdisschen, de spijzen
opdragen enz. ; — serviteur, m. fr. dienaar, bediende; buiging (vgl. c o m p 1 i m e n t); — ser
m. pl. nw.lat. dienaars der heil.-vietn,
maagd Maria, monniken van eene in 1233 te
Florence gestichte orde, die tot de bedelorden
behoort; — servitium, n. lat. dienstbaarheid,
slavernij ; pl. servitia, heerendiensten, vroondiensten, leendiensten; — servitors, pl. eng. (spr.
sérwiters) arme studenten op de eng. hoogescholen; — servituut, n. (lat. servitus, f.) erfdienstbaarheid; zakelijk recht op het eigendom van
een ander; dwang, dwangplicht, verband, gehoudenheid, bezwaar, last, dien de bezitter van
eenig goed zich moet laten welgevallen, b.v. doorgang door zijn huis of zijnen tuin enz., erfdienstbaarheid; — servitus aquaeductus, recht van
waterleiding; — s. aquaehaustus, recht om op eens
anders naburigen grond water te scheppen; —
s. juris pascéndi, weide- en jachtrecht; — s.
prospectus, recht van vrij (onbebouwd) uitzicht; — s. stillicidïi, recht van waterdrup; — s.
viae, recht van overpad.
servus, m. (pl. servi) dienaar, knecht; — servus
observantissimus, onder brieven afgekort S. 0.,
gehoorzaamste dienaar; — servus servórum Dei,
dienaar der dienaren Gods, knecht van Gods
knechten (bijnaam van den paus); — servum
pecus, lat. slaafsche kudde (inz. van navolgers,
letterdieven, hovelingen enz.).
Sesam, f. (gr. sésámon, lat. sesdmum; arab.
simsim) plantengeslacht, in heete gewesten
verbouwd ter wille van de olie, die uit zijn zaden bereid wordt; ook k u n s c h u t, vlasdotter, egyptisch oliezaad, geheeten; — sesamolie, f. zeer heldere en zoete olie, uit de zaden
der sesamkruiden bereid; — sesamkoeken, pl.
veevoeder, bereid uit den afval der sesamnoten
bij de bereiding van olie; — sesambeentjes (lat.
ossa sesamoïdéa), kleine beentjes in de pezen
der gewrichtstreken, die de beweging gemak
-kelij
maken.
Sesam, n. tooverwoord, beteekenende „open
u", ontleend aan het verhaal van Ali Baba
inde 1001 Nacht.
Sesquioxyde en sesquioxydul, n. (van sesqui,
anderhalf; vgl. o x y d e) oxydatie-graden, die
op de gelijke hoeveelheid van het radicaal
anderhalf maal zooveel zuurstof als het oxyde
of oxydul bevatten; — sesquipedaal, adj. lat.
(sesquipedális, e, v. sesqui, anderhalf, en pes,
voet) eig. anderhalf voet lang; zeer lang, ellenlang, langdravend (van woorden gebruikelijk;
lat. sesquipedalia verba).
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Sessie, f. lat. (sessio, v. sedère, zitten) zitting,
inz. rechtszitting; ook zittingstijd; in Schotland een hoog rechtscollege; s e s s i e-d a g,
zittingsdag enz. ; - cum cessióne et voto, met
zitting en stem.
sessilis, lat. Bot. zittend, ongesteeld; - sessi f olius, a, um, lat. Bot. ongesteeldbladig; sessili flocus, a, um lat. ongesteeldbloemig.
Sester, m. opperduitsch (van 't lat. sextarius,
sp. sextario, it. sestiere, provenc. sestier, fr.
selier, z. ald.) voormalige maat voor droge
voorwerpen (in den Elzas = 4 q u a r t) en
voor natte waren (in Zwitserland = 8 kan).
Sestértie (spr. tie=tsie), f. lat. (sestertius, scil.
nummus, v. sestertius, a, um, derdehalf, v.
semis, half, en lerlius, de derde) oud-rom. zilvermunt = 2 1/2 a s, het vierde deel van een
d e n a r i u s, ongeveer 9 ct. in waarde; ook
sestertium, pl.. sestertia, rekenmunt van 1000
sestertiën, ongeveer 90 gl.
sestello, z. s e x t e t.
Sestíne, f. it. (sestina) bij de Provençalen
ontstane, door Dan. Arnaud het eerst gebruikte
soort van ital. en spaanschen dichtvorm, die
uit 6 strophen bestaat, ieder van 6 regels, met
zeer kunstige dooreenvlechting van het rijm.
Set, f. eng. partij.
Setacéum, n., pl. setae a, nw.lat. (van 't lat.
seta, stijf haar, borstel) borsteldier; Med.
haarsnoer.
Setan, m. mal. vgl. s a t a n, duivel, booze
geest, die ook als veroorzaker van de ziekten
beschouwd wordt.
Seth, m. hebr. (sjêlh, eig. achterdeel, stuit;
zitbeen, v. sjoeth, zetten) mansn.: vergoeding,
of liever spruit, loot; - sethieten, pl. nakomelingen van Seth; ook eene variëteit der gnostische ophietensecte.
Setier, m. fr. (spr. se-liê; van 't lat. sextarius;
vgl. s e s t e r) oude fransche en nederl. graan
zeer verschillende grootte ; wijnmaat,-matvn
ook velte genoemd = 1/ 18 feuilette =
4 pots of 8 pinten.
Sétnik, m. poolsch (van sla, pl. sta, genic. set,
honderd) hoofdman, kapitein; vgl. s o t n i k.
Seton, m. fr. (spr. s'ton) Chir. haarsnoer,
zijden snoer, (lat men door het celweefsel haalt,
om vochten af te leiden.
selosus, a, um, lat. Bot. borstelig.
Sétter, m. eng. patrijshond.
Settlement, eng. vereffening; ook nederzet
kolonie, - settlementdays, vereffendagen;-ting,
- Strait-settlements, de eng. nederzettingen (bezittingen) aan de Straat (van Malakka).
seu of sine, afgek. s. lat. of.
seveer, lat. (sevérus, a, um, fr. sévère) ernstig,
streng, gestreng, hard, stuursch, ruw, onverbiddelijk; - Severiànen, m. pl aanhangers eener
gnostische secte, in de 12de eeuw door S e v er u s gesticht, die leerde, dat de wereld het
werk van allerlei machten was, dat de slang
den wijnstok had voortgebracht en men dus
geen wijn moest drinken, dat het huwelijk
ongeoorloofd is en er geene opstanding bestaat;
ook z. v. a. phthartolatren. z. a.; -

SEXTUS.

Severinus, m. nw.lat. mansn.: de ernstige; ook
eene munt, z. v. a. s o e v e r e i n; - severiteit, f. (lat. severitas) ernst, ernstigheid, gestrengheid, scherpheid, hardheid.
Sevek, m. z. v. a. s e b a k.
Severambie, n. soort van voortreffelijk land,
een U t o p i a (z. ald.), een land, dat met
de zoo volmaakt mogelijke staatsinrichting bedeeld is.
Severianen, Severinus, severiteit, z. ond.
seveer.
Sévigné, I. fr. (spr. sewi-njé) soortvan kleinood,
haakspeld, door vrouwen voor de borst gedragen, zoo genoemd naar Madame d e S é v i g n é,
beroemd fransch schrijfster der 17de eeuw.
Sèvres-porselein, of bij verk. sèvres (spr.
sèwr'), n. beroemd porselein uit de fabriek in
de fr. stad Sèvres bij Parijs.
Sevum, n. lat. smout, talk; - sevum bovinum,
rundertalk; - s. cervinum, hertentalk; - s.
hircinum, bokstalk; - s.. ovinum, schapentalk,
Sewer, m. eng. (spr. sjoe-ër) riool, afvoerkanaal; - sewage system, n. (spr. sjoewidzj)
spoelstelsel voor den afvoer van faecaliën.
Sewings, pl. eng. (spr. sjoe-ings) naaigarens ; sewing-machine, I. (spr. sowing mesjien) eng.
naaimachine.
sex, lat. zes ; - sexagínta, zestig; - sexageni,
bij zestigen; - sexagenarius, m. zestigjarige; sexagesima, I. (spr. s=z; v. sexagesimus, a, um,
de of het zestigste), of zondag-sexagesimw
(ook dominca in sexagesima of infra sexagesimam), de 8ste zondag voor paschen (vgl. s e p"
t u a g e s i m a) ;- sexagesimale verdeeling,
verdeeling van een geheel in 60 deelen, b. v.
van den graad en het uur in 60 minuten, van de
minuut in 60 seconden enz. ; - sexagesimale
rekening, rekening met sexagesimale
b r e u k e n, d. i. zulke breuken, welker noemer 60, 600 enz. is; - sexagoon, m. lat.-gr.
liever h e x a g o o n, z. ald. ;- sexangnlurn,
n. lat. (van sex, zes, en angiolus, hoek) zeshoek;
- sexangulair of sexangulárisch, adj. nw.lat.
zeshoekig; - sexennium, n. lat. (v. annus, jaar)
zestal jaren, tijdruimte van 6 jaren.
sextus, a, um, de of het zesde ; - contra sextum
(soil. mandatum of praeceptum) p e c c e e r e n,
lat. tegen het zesde gebod zondigen; - sextus,
m. de zesde (b. v. leerling eener klasse); sexta, f. (scil. classis) de zesde schoolklasse; sexte, f. Muz. de zesde toon van de toonladder;
in het kaartspel: zes opeenvolgende kaarten
van ééne kleur; - sextánus, m. nw.lat. leerling
der óde klasse; - sextant, I. (lat. sextans)
astronomisch werktuig, dat het zesde deel
van een cirkel of 60 graden omvat; - sextarius,
m. oud-rom. maat voor vloeistoffen in droge
dingen = 1/6 congius of ongeveer 1/ 2 liter; sextét, nw.lat. of sestétto, n. it. of sextuor, n. fr.
zesspel, zesstemmig muziekstuk; - sextidi, fr.
z. d e c a d e; - sextillioen, n. millioen quintillioenen; - sextilis, (soil. mensis) m. de zesde
maand, van Maart afgerekend, oud-rom. benaming van de maand Augustus; - sextóle, f.
nw.lat. Muz. groep van 8 tonen, die gelijke_
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Shawl, f. eng. (spr. sjaal; van 't perz. sjál,
tijdswaarde als 4 van hun teeken hebben; –
sextnplum, n. het zesvoudige ; – sextupleeren, fr. chále, nederl. gew. s j a a 1) eig. de fijnste

verzesvoudigen.
lat. geslacht, natuurgeslacht,
kunne, s e k s e; – sexuaal, nw.lat. of sexueel
(fr. sexuel), adj. het natuurlijke geslacht beteekenend en betreffend; – sexuaal- systeem, n.
rangschikking of verdeeling der planten volgens hare geslachtsdeelen (van Linnaus); –
sexualíst, m. aanhanger van het sexuaal-systeem
of volger van de plantenrangschikking van
Linnaeus; – sexualiteit, f. geslachtsleven.
Seybani, m. pl. soort van turksche soldaten,
die met dragonders overeenkomen.
Seym of semj, m. poolsch: (poolsche) rijksdag.
Seys, pl. soort van heilige lieden in Perzië,
die zich onder andere nooit aan eene leugen
schuldig maken, geen hond aanraken, geen
wijn drinken of buiten hun geslacht trouwen.
Sfeer, sfinx enz., z. s p h–.
sforzando of s f orzato, it. (spr. forts–; van
sforzare
orzare = fr. e f f oreer, inspannen) Muz. versterkt, sterker, trapsgewijs en als onmerkbaar
van het p i a n o tot het f o r t o overgaande,
bij • verkorting uitgedrukt door s f orz. en 5/..
sfumato, it. (spr. 5/0e–; van s f omare, verdampen, vervliegen) Pict. als omneveld, met onbepaalde omtrekken geschilderd.
Sgontsjik, russ. (v. sgoniátj, samendrijven,
goniátj, drijven) ossendrijver.
Sgrafifto, m. it. (vgl. s c h r a f f e e r e n)
gekrabd schilderwerk van waterglas op natte
kalk of gips.
Sguárdio, m. it. (spr. u =oe; v. sguardare,
aanschouwen, beschouwen) het hoogste riddergerechtshof der Maltezer orde, waaraan zelfs
de grootmeester onderworpen was.
Shag, f. eng. soort fijne engelsche tabak,
zoo genoemd om zijn overeenkomst met shag,
d. i. kroes haar.
Shakers, m. pl. eng. (spr. sjeekers; van shake,
schudden, sidderen; vgl. quaker) sidderaars, eene kwakersecte in de Vereenigde Staten; – shake-hands, n. (spr. sheek-hends) het
handschudden (als begroeting).
Shakespeare- galerij of Shakespeare- literatuur,
f. enz. (spr. shekspier) kunstwerken, geschriften
enz., die op den grooten engelschen dichter
Shakespeare (geb. 1564, gest. 1616) betrekking
hebben; – shakespearomaan, m. iemand, die
dweept met dezen dichter, hartstochtelijk
vereerder van Shakespeare; – shakespearomanie, f. dweperij met Shakespeare.
Shampooing, f. eng.-ind. bij kappers : het
wasschen en inwrijven van het hoofd met eene
op zeep gelijkende vloeistof ter reiniging van
het haar, z. s c h a m p o o i e n.
Shamrock, eng. klaverblad in 't iersche wapen.
Shanty, m. eng. (spr. sjénti; van shanty,
janty, wild, vluchtig, lichtzinnig) soort van
hut of blokhuis der N.-Amerikaansche achterwoudwoners.
Share, f. (spr. sfeer) aandeel, a c t i e.
Sharper, m. eng. (spr. sjárper) listig bedrieger,
spitsboef, zakkenroller in Engeland.
Sexus,

m.

wollen stof, in het Oosten uit de wol van eene
in Tibet behoorende geitensoort vervaardigd,
verder een in Kasjmir daaruit vervaardigd
doek (K a s j m i r-s h a w 1 of t u r k s c h e
s h a w 1), en in 't alg. een manteldoek, groote
omslagdoek der vrouwen; – longshawl, f. (fr.
chále long) lange, groote omslagdoek.
Shea- boter, f. (spr. sjie–) ook p 1 a n t e nt a l k of n e g e r v e t, eene vettige zelfstandigheid, gewonnen uit de nootachtige vruchtkernen van den westafrikaanschen boom Bassia
Parrii.
Shed, f. eng. loods, die van voren open is; –
shed dak, n. zaagvormige reeks loods- of

fabrieksdaken, waar licht genoeg is door
vensters in 't eerste dak.
Sheep, n. eng. (spr. sjiep) schaap; – shepherd,
m. (spr. sjépperd) schaapherder.
Sheetings, pl. eng. (spr. sjie–) linnen voor
tijken of beddelakens.
Sheriff, m. eng. (spr. sjerri f ; van 't angels.
scir- fiere f a, scire-gere f a, van scir, scire, eng.
shire, landschap, en fiere/a, eng. reeve = g r a a f,
d. i. bestuurder, voogd) landrechter in Engeland,
opperambtenaar van een graafschap (s h i r e),
die de belastingen, boeten en andere gelden
aan de regeering moet afleveren, de gezworenen
moet kiezen enz. ; z. ook s j e r i f.
Sherry, m. eng. (spr. sjérri) Xereswijn,
Xeres-sec (van de stad Xeres uit „Caesaris"
(oppidum) d. i. Caesarsstad in Andalusië).
Shilling, m. eng. s c h e 11 i n g (z. ald.).
Shimose, zie ond. s j i m o s e.
Shinners, pl. (spr. sh=sj; v. shin, scheen,
scheenbeen, to shin, zich aan 't scheenbeen
stooten) kooplieden in N.-Amerika, die van den
eenen bekende naar den anderen loopen, om
geld te leenen, hetzij dan uit verlegenheid of
wel uit bedrieglijke winzucht; – shinning, f.
het leenen op die wijze.
Ship, n. eng. (spr. sjip) schip; – ship-chandler,
m. (spr. –tsjéndler) kleinhandelaar in schéepsbehoeften; – shipment, n. zekere hoeveelheid
aanvoer, vooral van diamant; – ship-owner, m.
(spr. –óóner) scheepseigenaar, reeder; – shipping,
f. scheepvaart.
Shire, m. eng. (spr. sjair; angels. scir, scire,
van sceran = s c h e r e n, snijden, verdeeles)
engelsch graafschap, landschap.
Shirting, n. eng. (spr. sjur–; v. shirt, hemd)
oorspr. soort van linnen voor hemden, thans
meestal fijne katoenen stof voor hetzelfde doel
(s h i r t s).
Shock, (spr. sjok) zeer hevige zenuwaandoening bij groote ongelukken, die verlamming
of zelfs den dood tengevolge kan hebben; –
shocking, eng. schokkend; aanstootelijk, ergerlijk.
Shoddy of shuddy, n. eng. (spr. sh=sj en y=i)
grove lompenwol, wol uit afval, kunstwol, die
door scheuren der lompen uit ongevolde, geweven en gebreide wollen stoffen wordt ver vaardigd, verschillend van m u n g o (z. ald.);
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ook de daaruit bereide stof; ook oneig. naar
het uiterlijk beschaafd, maar karakterloos
mensch, windbuil.
Shofar, f. liebr. bazuin.
Shohet, m. hebr., pl. shohatim, (shahat,
slachten Lev. 1, 5, 11; 3, 2, 8, 13. shehilah, het
ritueel slachten) persoon, die een dier, dat geslacht wordt, de keel doorsnijdt; koschersnijder. Zie s j a c h t e n.
Shop, f. eng. (spr. sjop) winkel; – shopkeeper,
m. (sp. ee =ie) winkelier; – shopping (eng. to
go a shopping), in alle winkels loopen, de waren
omhalen, naar den prijs van alle voorwerpen
vragen en niets koopen (eene onhebbelijkheid
der voorname vrouwen te Londen, New-York
enz.).
short, adj. eng. (spr. sjort) kort; – shorthand (spr. –hend), short-writing (spr. –raiting),
kortschrift, s t e n o g r a p h i e (z. ald.); –
short-whist, soort whistspel.
Shot, n. eng. (spr. sjot) schot, p r b j e c t i e 1.
Shout, m. eng. (spr. sh=sj) vreugdegejuich,
gejubel, hoezeegeroep.
Show, f. eng. (spr. sjoo) vertooning, praal;
inz. optocht van den l o r d-m a y o r; – showroom (spr. –roem), uitstalkamer, toonkamer.
Shrapnel, eng. (spr. sjrépnel) granaat-kartets,
granaat, die bij de ontbranding eene menigte
geweerkogels verspreid (naar den uitvinder,
den in 1842 overleden engelschen artillerie
-overstSh:apnl).
Shrimps, pl. eng. zeegarnalen.
Shrub, m. eng. (spr. sjrub) eng. drank van
brandewijn, citroen- of sinaasappelsap en suiker.
Shuddy, z. s h o d d y.
Shunt, f. eng. zijspoor, zijpad; vertakking,
nevensluiting; El. een weerstand van bekende
grootte aan meetinstrumenten; – shuntbox,
aftak-, verdeelkast; – shuntdynamo, f. nevenstroomdynamo, waarvan de magneetontwikkeling aan de borstels is afgetakt; – shuntlamp, f.
lamp, waarin de stroom direct van de positieve
naar de negatieve pool gaat.
Siachbandar, m. perz. ontvanger der in- en
uitgaande rechten in Perzië, een soort van
generaal-pachter.
Siagonágra, n. gr. (van siagon, kinnebak)
Med. jicht in de kaken, jichtige aandoening in
het gewricht der onderkaak.
Siaka, siako, z. x a c a, x a c o.
Sialagóga, pl. gr. (van síalon, speeksel) Med.
middelen, die de afscheiding van het speeksel
bevorderen; – sialagógisch, adj. speekselafscheidend; – sialísme, n. ook sialorrhoea, f.
speekselvloed, kwijlvloed, z. v. a. p t y a 1 i sm e; – sialöehus, m. die eenen speekselvloed
heeft; – sialologie, f. leer van het speeksel; –
sialal ogisch, adj. tot die leer behoorende; –
sialoschésis, f. onderdrukking der speekselafscheiding; -- sialos f rinx, f. speeksel-pijpzweer,
speeksel-fistel; mondspuit; – sialosemie, f.
speekselverlies.
Siámet, n. turk. (van 't arab. sar mat, adel,
groot erfdeel) krijgsleen, dat 20,000 aspers en
meer opbrengt; vgl. t i m a r.
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Siamoise, f. fr. (spr. –moáz') stof, uit zijde en
katoen gemengd, oorspronkelijk uit Siam.
Siàni, m. rekenmunt te Aleppo, waarvan 24
stuks een turk. piaster doen.
Sibar, m. hebr. de 9de burgerlijke en de 3de
kerkelijke maand der Joden.
Sibbens of sivvens, n. eng. (v. eelt. -goel.
subhag, framboos, wegens het voorkomen van
de zweer) soort van venerische ziekte in het
schotsche hoogland.
Siberiénne, f. fr. op k a 1 m u k (z. a.) gelijkende stof voor winterjassen.
Sibetiet, n. roode edele s c h o r t uit Siberië.
Sibilus, m. lat. het sissen, gesis, fluiten, schuifelen, piepen, sijfelen; – sibilant, m. (van sibilàte)
Gram. sisklank, sis- of fluittoon, b. v. s, /; –
sibilàtie (spr. t = ts), f. of sibilísme, n. nw.lat.
z. v. a. syrigmus.
sibiricus, a, um, lat. Bot. siberisch, uit Siberië
afkomstig.
Sibille, f. gr. (Sibylla, naar men wil van het
dorische Siós bola = Dios bulé, d. i. het raadsbesluit van Zeus; derhalve : de door Zeus ingeblazene, lat. Sibylla) bij de Ouden eene door
de godheid geinspireerde vrouw, waarzegster,
profetes, verkondigster van den goddelijken
wil; iron. voor: oud wijf, oude heks; – sibylljjnsch, adj. waarzeggend, voorspellend; –
sibyllijnsche boeken, in het oude Rome : drie
boeken met oude voorspellingen, welke door
de ibylle van Cuma aan koning Tarquinius
den Trotschen werden verkocht, en die men
in gevaarlijke tijden van staatswege raad
orakels, pl.-plegd;–sibyjnch
in christelijken tijd door heidenen, joden en
ook christenen tegen het heidendom opgestelde
voorspellingen; – sibyllíst, m. benaming
van zulke christenen, die in de sibyllijnsche
boeken profetieën betreffende Christusmeenden
te vinden.
sic ! lat. zoo l alzoo ! aldus ! zoo staat er
woordelijk! ei! (gew. in recensiën bij uitdrukkingen, die men daardoor als gebrekkig wil
kenmerken).
Sicambren, z. S i g a m b r e n.
Sicamos, m. fr. in de wapenkunde : hoepel.
Sicarius, m. lat. (v. sica, dolk) of sicaire, fr.
sluipmoordenaar, bandiet.
siccantia, n. pl. lat. (van siccàre, drogen, siccus, a, um, droog) Med. opdrogende geneesmiddelen; – siccatief, n. opdrogend middel
uit loodsuiker, lijnolievernis en terpentijnolie
bij olieverven, lakken en drukinkten; – siccatie!, adj. opdrogend; – siccati f zumatique, - n.
(spr. sumatíek) loodwit met boorzuur mangaanoxydul.
Sicca-ropij, z. s i k k a.
Sicchasie, f. gr. (sikchasía, van sikchádzein,
walgen) Med. walg, afkeer.
Sie ra, f. lat. (gr. sikera, n. hebr. sjêkár) bedwelmende drank bij de Hebreën, s j e r b e t.
sic unt fata hominum, zoo gaan de menschelijke zaken of lotgevallen.
Siciliaan, Siciliër (it. Siciliáno), bewoner van
het groote eiland Sicilië in de Middellandsche
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zee ; - siciliáne, of fr. siciliénne f. siciliaansche
herdersdans; wijs en tijdmaat daarvan; - alla
Siciliána, it. (spr. sitsji-) op zijn siciliaansch,
in siciliaansche kleederdracht; op de wijze van
den siciliaanschen herdersdans ; -- sleiliaansche
vesper, de moord op Sicilië, in de Aprilmaand
van 1282 op 1200 Franschen of Franco-Normandiërs gepleegd, en tot welken de v e s p e rklokken op Paaschmaandag, 30 Maart, het sein
gaven.
Siellimént, n. lat. (siciliménlum, van sicilire,
met de sikkel (sicilis) afsnijden) tweede snede,
gras, dat na de eerste maaling wordt afgesneden,
nalezing, topgras.
Sicínnis-dans, m. (gr. sikinnis, lat. sicinnium)
een aan 't satyr-drama eigen dans ; -- sleinnist,
m. (gr. sikinnistés, lat. sicinnista) gebarendanser.
sic itur ad astra, z. a s t r u m ; - sic transit
gloria mundi, z. g 1 o r i a; - sic volo, sic jubéo,
z. volo.
Sicyédon, n. (gr. sikyédón, d. i. eig. pompoen
wanneer bij een beenbreuk het been-achtig,nz.
glad zonder splinters breekt, v. sikya, pompoen,
kalabas) dwarsbreuk van een been, z. v. a.
k a u 1 e d o n.
Sida, f. nw.lat. (v. gr. sidé, dat echter een
granaat en een soort waterplant is) fluweelmaluwe (Sida abutilon).
Side, f. eng. (spr. said') zijde ; vgl. o u t s i d e,
ond. out.
Sidera, beter sidrah of sidur, f. (hebr. seder,
rabb. sidrah, rij, rangschikking; afdeeling, van
sádar, rangschikken, afdeelen) tekstafdeeling
in den hebreeuwschen bijbel.
sideraal, adj. lat. (siderális, e) of sidérisch
(van sidus, m. genit. sidéris, pl. sidéra, gesternten), de gesternten betreffende, tot de sterren
behoorende of door haar bepaald; - siderisch
jaar, sterrejaar, de tijd van den schijnbaren
omloop der zon, van eene vaste ster af gerekend,
totdat zij weer bij deze komt; - s i d e r i s c h e
m a a n d, sterremaand, omloopstijd der maan
ten opzichte van den tijd, binnen welken zij
haren omloop, van de eene vaste ster af gerekend, tot aan dezelfde vaste ster volbrengt, n.l.
27 dagen 7 uren en 43 minuten, welke evenwel
door de dubbele beweging der maan (omdat
zij ook de aarde om de zon volgt) met 29 uur
vermeerderd wordt; vgl. s y n o d i s c h e
m a a n d; - sideraal-licht, of hydroóxygeengaslicht, knalgaslicht, een door Beale te Londen
uitgevonden verlichting; - sideraal magnetisme,
n. magnetische invloed der sterren op zieken; siderátie (spr. t = ts), f. (lat. siderat io) stand der
sterren; Astrol. de invloed van den sterrenstand
op het leven enz. van den mensch; Med. beroerte, plotselinge verlamming, volkomen afsterven van een lid of het koudvuur (eig. een
door de gesternten veroorzaakte ziekte); - siderisme, n. 1) nw.lat. leer van den invloed der
sterren, het geloof daaraan.
Siderísme, n. 2) gr. (van 't gr. sidéros, ijzer)
magnetische behandeling der ziekten door
middel van een geleidend vat, waarin ijzeren staven geplaatst zijn; eene soort van dierlijk

SIERRA.

magnetisme; - sideriet, n. door phosphorzuur
ijzerblauw geverfd kwarts, saffierkwarts; met
het blauwspaat (lazulith) verwante delfstof,
die phosphorzuur ijzer bevat, soms ook r u w e
z e i l s t e e n geheeten, moeraserts, natuurlijk
berlijnsch blauw, blauwe ijzeraarde; - siderocalciet, n. gr.-lat. ijzerkalk, bruinkalk; siderodéndron, n. gr. ijzerboom, een meekrap achtig gewas van Martinique enz. ; - siderographie, f. kunst om op ijzer of staal te graveeren, staalgravure; - siderograaf, m. staal
uit koolzure kalk-graveu;sidoknt,.
en ijzeroxydehydraat bestaand mineraal; - sidérolith, m. eig. ijzersteeen, eene uit steenstof
gebrande massa voor vaatwerk; - siderologie,
f. kennis, leer van het ijzer en zijn samenstelling,
1 e g e e r i n g; - sideromantie (spr. t= ts), f.
waarzeggerij door middel van een gloeiend ijzer,
of door waarneming van de wijze, waarop stroohalmen daarop verbranden en vonken afgeven,
vonkenwaarzeggerij ; vuurproef door middel
van gloeiend ijzer; - siderononiet, n. soort hard
staal; - sideroskoop, m. ijzerwijzer, een door
Bafflif uitgevonden, door Becquerel en Saigey
gewijzigd werktuig, dat in lichamen, die er bij
gebracht worden, de kleinste sporen van ijzer
aantoont; - siderotechniek of siderurgie, f.
kunst om het ijzer te bewerken, de ijzer
ijzerhout,-hutenkd;siroxyl,.
naam van eenige zeer harde houtsoorten; oneig.
iets tegenstrijdigs, iets, dat zich zelve tegenspreekt.
Sidi, m. arab. (sajjid; nw. arab. sejid, seid,
vgl. s e i d e) heer, als titel van stamhoofden,
vorsten, stadhouders enz.
Si Diis placet, z. ond. Deus.
Sidonia, f. hebr. (naar de stad Sidon, hebr.
Zidon, d. i. eig. vischvangst, van zoed, vangen,
jagen) vr.naam: visscheres, jageres.
Sidrah, z. s i d e r a.
Sidur, n. hebr. gebedenboek, zie s i d e r a.
Sieb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. F. von Siebold (gest. 1866).
Siècle, m. fr. (spr. sièkl' ; v. lat. saeculum)
eeuw; ook als naam van couranten.
Sief, n. arab. (misvormd uit schija f) droog
oogmiddel, oogzalf.
Siège, m. fr. (spr. siezf') belegering, beleg.
Siegfried, m. oudd. (oudhoogd. Sigu f rid,
Sigi /rid,
rid, oudn. Sigurdh, it. Si //redo)
f redo) mansn. :
die door overwinning den vrede bezorgt; Siegmund, m. oudd. (oudhoogd. Sigi munt,
Sigismunt) mansn.: de door overwinning beschermende.
Siemensproees, n. ijzerbereiding, uitgevonden door Siemens, waarbij het koolstofgehalte
van het gesmolten ruwe ijzer in een vlamoven
verlaagd wordt.
Sieniet, z. s y e n i e t.
Sier, z. ser.
Sierra, f. sp. (provenc., port. en oud-it. serra,
eig. zaag = lat. serra, eelt. searr; vandaar wegens 'de getande gedaante, bergrug) gebergte,
bergketen in Spanje; - sierra de, las Grullas,
Kraanvogelgebergte in Amerika; - sierra
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Moréna, Bruine bergketen; — sierra Nevada,
het Sneeuwgebergte.
Siésta, f. sp. (port. sesla, van 't lat. sexta, scil.
hora, dus eig. het zesde uur van den dag, n. 1.
na zonsopgang, dus middaguur) middagrust,
middag- of namiddagslaapje, gedurende de
grootste hitte van den dag in Spanje en Italië;
ook wel enkel middagslaapje; iron. dutje,
knapuiltj e.
Sleur, m. fr. (spr. sjeur; door afkort. ontstaan uit seigneur, z. ald. ; vgl. het eng. s i r)
heer, grondeigenaar, leenheer; ook een titel, door
meerderen aan hunne minderen in brieven enz.
gegeven (vgl. m o n s i e u r) ;— sieurie, f. heer
domein.
-lijkhed,
Sieve, f. eng. zeef, mand.
Si f abula verg, lat. als het verhaal waar is.
sifileeren, fr. (si f f ler, spr. si -f— ; van 't lat.
sibiláre, fluiten) uitfluiten, uitjouwen; — sifflábel,
adj. uitfluitenswaard; — sillet, m. (spr. si-tie)
fluitje, orgel-fluitstem; — siiileur, m. fluiter;
uitfluiter; uitjouwer, bespotter.
Sigaar, f. z. c i g a r r o.
Sigaléon, m. gr. (van sigé, f. stilzwijgen) z. v. a.
Harpokrates (z. aid.).
Sigámbren • of Sikambren, m. pl. oud germaansch volk aan den Rijn en aan beide zijden
van de Roer, tegen welke Caesar in 55 voor
Chr. een krijgstocht ondernam.
Sigaret, z. eigarrito.
sigillátim, lat. in het bijzonder, aan iedereen
afzonderlijk.
Sigíllum, n. lat. (verklw. van signum, dus eig.
klein teeken of beeld) zegel, verzekeringsteeken;
— loco sigilli, afgek. (L. S.), in plaats van het
zegel; — sigillum con f essiónis, eig. biechtzegel,
het verzwijgen van toevertrouwde geheimen,
stiptste geheimhouding; — sub sigillo con f essiónis,
s. S. silentii, onder het zegel der biecht, der stil
geheimhouding; — s. s. volánte,-zwijgendhof
onder vliegend, d. i. open zegel; — sigillum herme/icum, luchtdichte verzegeling of sluiting, het
toesmelten of toelakken van flesschen (vgl.
h e r m e t i s c h); — sigillaria, f. lat. varenstronk,
voorwereldlijke boomstammen in steenkolenbeddingen, met op zegels gelijkende bladnerven;
— sigillarien, pl. oud-rom. feestdag, bij den feestdag van Saturnus gevoegd; geschenken (beeldjes, ringen enz.), die men elkander dan placht te
geven; — sigilláta terra, f. nw. lat. zegelaarde,
eene soort van kleiaarde uit den Archipel, gewoonlijk met een zegel gemerkt, z. b o 1 u s; —
sigillátie (spr. t=ts), f. nw. lat. bijvoeging, opdrukking, aanhanging van het zegel; — sigillatief, adj. nw. lat. geschikt om te zegelen; tot een
zegel vereischt; — sigilleeren, nw. lat. zegelen,
verzegelen.
Siglen, pl. lat. (sígla, van den sing. siglum,
samengeer. uit sigillum) afkortingsteeken, de
eerste letter van een woord, om daarmede dat
woord uit te drukken.
Sigma, n. de grieksche S (2 of C); eene soort
van bed of rustbank bij de Ouden, van halfronde
gedaante, waarop 7 personen plaats konden
nemen; — sigmatísme, n.,. nw. lat. afwerping der
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s van de eindlettergrepen is en us voor consonanten, bij de oudere rom. dichters, om de lengte
van positie te voorkomen; — sigmódes of sigmoldes, sigmoidéus, adj. gr. halvemaansgewijs, cirkelvormig, wat den vorm der grieksche S heeft,
b. v. f lexura sigmoidéa, de S-vormige bocht
van den dikken darm.
signa enz., z. ond. s i g n u m.
Signaal, n. fr. (spr. gn = nj ; fr. signal, mid. lat.
signale, van 't lat. signum) teeken, waarschuwingsteeken, s e i n, toeroep door een geluidgevend werktuig; leuze, wachtwoord, p a r o o 1;
— signaal- of seinboek, n. lijst der gebruikelijke
signalen; — signaleeren, signaliseeren, beteekenen, het signalement van iemand opgeven
of nederschrijven, het afgesproken teeken geven,
door teekens berichten of aanduiden, s e i n e n,
b. v. een schip; — zich signaleeren, zich onderscheiden, merkwaardig maken, gunstig voordoen, uitblinken, uitmunten; — signalement, n.
beschrijving van iemands uiterlijk, voorkomen,
om hem daaraan te onderscheiden, nauwkeurige
persoonsbeschrijving in passen, steekbrieven enz.
Signatuur, signeeren, signet enz., z. ond. s i gnum.
Signétte, f. fr. (spr. si - njett') of siguette, f. (spr.
sigélt') soort van getande kaproen of neusnijper
(voor paarden).
significeeren, significatie enz., z. ond. s i g n u m.
Signore, m. it. (spr. si - njóre) of afgekort signór
(van het lat. senior, vgl. s e i g n e u r), heer, gebieder; — signora, f. (spr. si -njóra) vrouw, meesteres, gebiedster; — signoria, f. (spr. si - njoría)
heerlijkheid, heerschap, inz. als titel bij het aanspreken van voorname personen, evenals Uwe
Excellentie, doch van algemeener gebruik; ook
adel; voornaamste regeeringscollege in de voormalige republiek Venetië.
Signum, n., pl. signa, lat. teeken, merk, kenteeken; wenk; wonderteeken; — sub signo, onder
of met het teeken; — signum exclamandi of exclamatiónis, uitroepingsteeken (!) ; — signum interrogandi, vraagteeken (?); — signum repetitienis,
herhalingsteeken (: , :) ; — in hoc signo vince of
Zinces, in dit teeken zult gij overwinnen, het opschrift op het vlammende kruis, dat aan keizer
Constantijn aan den hemel verscheen; — signet,
n. mid. lat. (signctum) handzegel, c a c h e t;
inz. titelvignet van uitgevers ; bladteeken in een
boek om de plaatsen te kenmerken, die men wil
wedervinden ; — signeeren (lat. signáre), teekenen,
beteekenen; bezegelen, stempelen; onderteekenen, onderschrijven; — signa of signCCtur, teeken
of het worde geteekend; — signa suo nomine,
teeken het. met den vereischten naam; — signdturn, afgek. sign., op oorkonden enz., onderteekend en gezegeld; — signatuur, f. (lat. signature)
merking, kenteekening, onderteekening, bezegeling en handteekening van eene openbare acte,
oorkonde enz. ; inzonderheid de onderteekening
met een enkel naamcijfer; bij boekdrukkers:
bladteeken, volgcijfer door letters of getallen;
ook kerfje in drukletters, waaraan de zetter
hare boven- en onderzijde kent; opschrift, brief-
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je, dat het gebruik voorschrijft, aan medicijn

f i 1), geschetst naar de omtrekken der schaduw
(naar den zuinigen franschen minister van
financiën Etienne de S i l h o u e t t e in de
18de eeuw, zoo geheeten naar haar goedkoopheid); — silhouetteeren (fr. silhouetter), in schaduwbeeld voorstellen; — silhouetteur, m. teekenaar van schaduwbeelden.
Silicaten, z. ond. s i 1 i c i u m.
Silicernlum, n. lat. doodmaal, lijk- of rouwmaal bij de oude Romeinen.
Silicium, n. nw. lat. (van 't lat. silex, kiezel)
scheikundig element, dat niet in vrijen toestand
in de natuur voorkomt, maar slechts gebonden
aan zuurstof en als kiezelzure zouten (s i 1 i c a t e n); het werd in 1823 door Berzelius ontdekt; — silieiumoxyde, n. kiezelzuuranhydried
of kiezelaarde, verbinding van silicium met
zuurstof; — silieiàten of silicaten, n. pl. verbindingen van kiezelzuur, kiezelzure zouten; —
silicificeeren, in kiezelaarde veranderen; — sillcificátie (spr. t = ts), f. verkiezeling, verandering
in kiezelaarde.
Silicula, f. Bot. hauwtje, korte droge vrucht,
overlangs openspringend en van een tusschenschot voorzien, waaraan de zaden bevestigd
zijn; — siliculosen, pl. nw. lat. (van siliqua, s.
ald.) algemeene benaming der planten met
hauwtjes.
Silihdar of silikdar, silikdar-aga, m. turk. (van
sikkeneurig, van fr. c h i c a n e u r, z. a.
't arab. siláh, wapen, en perz. dar, houdend) wasikker, (hebr. sjikkár) dronken.
pendrager en tuigmeester van den sultan.
Silbe of sylbe, f. hoogd.: lettergreep, s y 1 Siliqua, f. lat. hauw, peul, bast van peul
l a b e (z. ald.).
i e k; St. Jansbroodboom-vruchten;fg
Sild(s), n. noorsch. haring(en).
en zijne vrucht.
Sheen, lat. Silènus, m. (gr. Seilénós) Myth. opSilk, n. eng. zijde; — raw silk, ruwe zijde
voeder en gezel van Bacchus, gewoonlijk met (z. g r è g e); — silk-worm, zijdeworm.
-fleschn,doz.;Mubetknigdr
noten door cijfers (inz. bij de bas); ook sleutel,
voorteeken; — significeeren (lat. sign f icáre), aanduiden, aantoonen, kond doen, verkondigen, te
kennen of te verstaan geven, aankondigen, aanzeggen; — significant, of fr. signifiant (spr. sinjihan), en significatief, adj. nw. lat. te kennen gevend, aanduidend; nadrukkelijk, duidelijk, zinrijk, vol beteekenis; — significatie (spr. t=ts), ?f.
lat. (signi f icallo) beteekenis, beduidenis, zin van
een woord; gerechtelijke aanzegging, bekend
lat. het punt der-making;—sfcátor,.w
ecliptica, waarmede de astrologen een toekomstig voorval verbonden.
Sikhs, naar eng. spelling ook S e i k h s, m. pl.
hindost. (sikh, v. 't sanskr. siksja, een leerling,
jongere) door Yának of Nának in de 16de eeuw
gestichte godsdienstsecte in noordelijk Indië, die
in Pendsjaab een eigen staat gevormd heeft, welke sedert 1849 tot het indo-britsche rijk behoort.
Sikka of sikka-ropij, f. perz. (van sikkah,
muntstempel) britsch-ind. rekenmunt (z. r o pij).
Sikkel, m. hebr. (sjekel, v. sjákál, wegen) gouden zilvergewicht; ook naam van vreemde munten, die met dat gewicht overeenkwamen; de
gewone sikkelwasvandegroottevaneen
frankstuken woog 3 1/2 gram; desikkel des
hei 1 i g d o m s was 16 2/3 gram zwaar.

dikken buik en kaal hoofd, dronken en op eenen

ezel rijdende voorgesteld, het zinnebeeld der
dronkenschap.
Silentlum, (spr. 1=ts) n. lat. (van silére, zwijgen) stilzwijgen; als uitroep: still zwijg! — silenhum i m p o n e e r e n, stilzwijgen opleggen,
stilte gebieden; — altum silentium, diep stilzwijgen, diepe stilte ; — perpetuum silentium, altijddurend
zwijgen; — silentiariërs, pl. (lat. silentiarii) eig. zwijgers, zwijgenden, een soort van
voorname beambten aan het hof der grieksche
keizers, z. v. a. geheimraden; tot zwijgen ver
monniken, die de gelofte van een voort-plichte
stilzwijgen hebben afgelegd, waartoe b.v.-duren
de t r a p p i s t e n behooren; — silentiëus, (lat.
silentiosus, a, um) stil; karig in woorden, zwijgend; — silentfan, m. eng. (spr. sailent f en; v. fan,
waaier) zonder geruisch werkende ventilator.
Silenus, z. S i 1 e e n.
Silesien, n. fr. (spr. silesjen; v. silesien, silezisch?) sterke parijsche maagtinctuur uit aloë,
gember, gentiaan, saffraan, gom-ammoniak, venetiaansche triakel, agaricus en spiritus.
Silhadari, m. pl. turk. eig. zwaarddragers ; de
oudsten en eersten onder de s p a h i s (vgl.
sipoys).
Silhidsjeh, z. s o e 1 h i d s j e h.
Silhouette, of gew. silhouet, f. fr. (spr. siloe étt')
schaduwomtrek, schaduwbeeld, zijportret (p r o-

Silkadeh, z. s o e 1 k a d e h.
Silkeen, n. eng. (spr. silkien; v. silk, zijde)

soort van zwaar, geribd m a n c h e s t e r, zijdeachtig op gekleurden grond, z. v. a. t h i c k s e t,
z. ald. ; — silk-nankeens, pl. eng. (spr. —nankiens)
halfzijden n a n k i n g, bont atlasachtig gestreept.
Sillabub, of somtijds sillibub, n. eng. zoete
drank uit melk, wijn of rum, en suiker.
Sillen, pl. gr. (silloi, van den sing. síllos, hoon,

spot; lat. silli) soort van spotgedicht der oude
Grieken, waarin de uitspraken van beroemde
wijsgeeren bespot en de verzen van vermaarde
dichters in belachelijken zin op andere voorwerpen toegepast worden; — sillograaf, m. spotdichter, spotschrijver, hekeldichter, p a s q u i l1ant.
Siller^, m. fr. de beste soort van witten Champagne-wijn, uit de wijngaarden van Versenay,
Mailly enz., welke vroeger aan zekeren markies
van S i 11 e r y toebehoorden; — fleur de Sillery,
bloem van Sillery.
Silo, m. sp. (v. iberischen oorsprong, bask.
silon, ciloa, zuloa, chuloa, cilla, gat) onderaard
luchtdicht gesloten bewaarplaats voor-sche,
granen, ook voor groenvoeder, zie e n s i 1 a g e;
graanmagazijn, graanzolder.
Silometer, m. toestel om de snelheid van de
beweging van een schip aan te wijzen.
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Silphe, z. s y l p h e.
Silurische formatie (spr. t = ts), f. (naar 't oude
britsche koninkrijk der Siluriërs zoo genoemd
door den engelschen geoloog Murchison) een afdeeling of formatie der p a l a e o z o ï s c h e
periode, boven de c a m b r i s c h e en onder
de devonische formatie gelegen.
Silurus, m. lat. (van het gr. silüros) wentelaar
(een riviervisch).
Silvánus, Silvaan, m. lat. (van silva, woud)
Myth. woudgod, god der bosschen en herders
enz. ; — silvaticus, a, um, lat. Bot. boschbewonend, in bosschen groeiende; — Silvéster en Silvlus, m. nov lat. mansn.: de woudman, woud
avond, de-vriend;—slt,gw.Syverlaatste avond van het jaar, zoo geheeten naar
paus Silvester of Sylvester I, die op den laatsten
dag van het jaar 335 stierf; — silvester- maand,
laatste maand van het jaar ; — Silvestrinen, pl.
leden eener geestelijke orde, gesticht in 1234 door
S i 1 v e s t e r Gerzolano en in 1528 door paus
Innocentius IV bevestigd; — Silvia, f. vr. naam:
de boschvriendin; Astron. in 1866 door Poyson
ontdekte asteroïde.
Silver cords, pl. eng. eig. zilveren koordjes:
smal geribd manchester voor pantalons.
Silveret, n. fr. (spr. sielw'rè) gekeperde stof,
met zijden ketting en katoenen inslag.
Simárre, f. fr. (ook cimarre; it. zimárra; sp.
mamarra, zamarro, lamspels, en het arab. sammoer, hermelijn, sabelbont) sleepkleed der vrouwen, s a m a a r (z. ald.); lang opperkleed der
presidenten en prelaten.
Simaruba, f. (inheemsche naam in Guinea)
plantenfamilie, die in een klein aantal geslachten
ongeveer 100 soorten telt. Van den hoogen
s i m a r u b a- b oom op Jamaica komt het
q u a s s i e-h o u t ; van eene andere soort op
Cayenne, Jamaica enz. het-s i m a r u b a -h o u t
en de zeer bittere geneeskrachtige s i m a r ub a b a s t.
Simbipuri, slangekopje, z. k a u r i.
Simeon, z. S i m o n.
similis, simile, lat. overeenkomstig, gelijk; —
similis simili gaudet, woordelijk: de gelijke ver
zich in den gelijke; soort zoekt soort, ge--heugt
lijk zoekt gelijk; — simile, n. gelijkenis, vergelijking, overeenkomst, gelijkvormigheid; — simile
elaudicans, .n. hinkende, mankgaande, d. i. ongepaste vergelijking; — omne simile claudicat,
sprw.: alle vergelijking gaat mank, d. i. te ver
voortgezet zijnde, past zij niet meer geheel op
het vergeleken voorwerp ; — similia similibus
cognoscí ntur, gelijke dingen worden door gelijke
gekend; — similia similibus curántur, gelijke
(kwalen) worden door gelijke geheeld, een stel
-regldhompaten(z.ld);—simar,
adj. fr. (nw. lat. similarius) gelijksoortig; — similargent, n. (spr. —arsján) schijnzilver, halfzilver;
— similibriljanten of -diamanten, nagemaakte
edelgesteenten; — similor, n. fr. (van 't lat.
similis en het fr. or, goud) schijngoud, halfgoud,
mannheimer goud, een gemengd metaal uit 4
deelen koper en 1 deel zink.
Simon of Simeon, m. heb. (sjimón, verhooring,
-

van sjáma', hooren) mansn.: de verhoorde; —
simeonskruid, rozen- of oogappel (Malva alcea,
L.); — simonie, f. nw. lat. simonszonde (zoo geheeten naar den chaldeeuwschen magus S i m o n, gew. Simon de toovenaar genoemd, z.
Handel. der Apostelen VIII), strafbare verwerving of uitdeeling van een kerkelijk ambt, handeldrijven met geestelijke ambten; — simoniácus, m. iemand, die zich schuldig maakt aan
s i m o n i e, die een geestelijk ambt, eene prebende of prove door geschenken enz. weet
te verwerven (vgl. crimen ambitus); — Simoniánen, m. pl. aanhangers van genoemden Simon
den Toovenaar, die o. a. de gemeenschap der
vrouwen leerde en de opstanding der dooden
loochende.
Simoni-seni, koperen rekenmunt in Japan,
ongeveer = 1 2/5 cent.
Simonisten of St. - Simonf sten, m. pl. aanhangers van het simonisme, d. i. leer van den i 1 1825
overleden franschen graaf St.-S i m o n, eene in
de eerste helft der 19de eeuw in Frankrijk ontstane godsdienstige-staatkundige secte, welker
maatschappelijk en philosophisch stelsel onder
andere ten grondslag had : de afschaffing van alle
voorrechten der geboorte, de gelijkheid der beide
seksen, de gemeenschap van goederen enz.;
overdrijving van dit stelsel had zijne ontbinding
ten gevolge; vgl. saint-simonisme; —
St.-Simonienne, f. dansfiguur, waarbij ieder heer
zijne dame met die van den tegenoverstaanden
heer (zijn vis-a-vis) verruilt.
Simos,z.simuS.
simpel, adj. (van 't fr. simple — lat. simplex),
eenvoudig, niet samengesteld, enkel; kunsteloos, ongekunsteld, onopgesmukt; onnoozel,
dom; — simplex sigillum veri-, lat. eenvoudigheid
is het zegel of het kenmerk van het ware ; — simplex, m. lat. of simplicius, nw. lat. eenvoudig
mensch, bloed, hals, domkop, schaapshoofd,
sukkel; — simplicissimus, m. (superl. van simplex) de zeer eenvoudige titel van een beroemden duitschen avonturiers(schelmen)roman uit
den tijd van den 30-jarigen oorlog, in het jaar
1669 verschenen en aan Grimmelshausen toegeschreven; ook bekend duitsch humoristisch tijdschrift van onzen tijd; — simplicia, n. pl. lat. eenvoudige of enkelvoudige geneesmiddelen; — sim
lat. of simplement, fr. (spr. senpl'máii)-plicter,
eenvoudig, zonder omwegen, zonder arg of list,
onvoorwaardelijk, zonder beperking; — simplici f olius, a, um, lat. Bot. enkel- of eenbladerig;
— simplici f Torus, a, um, lat. Bot. enkelbloemig;
— simpliciteit, f. lat. (simplicitas) eenvoudigheid,
kunsteloosheid, ongedwongenheid, ongekunsteldheid, onschuld, oprechtheid, openhartigheid; onnoozelheid, stompzinnigheid, botheid,
domheid ; — simplificeeren, nw. lat. vereenvoudigen, eenvoudiger maken; — simplificatie (spr.
t=ts), f. vereenvoudiging; — simplum, n., pl.
simpla, lat. het eenvoudige, enkelvoudige ; enkelvoudige opbrengst of belasting (in tegenst.
met duplum).
Simson, hebr. (Sjimsjón; verwant met sjemesch, zon) mansn. ; — simsonsharen, pl. lange
-
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haren; — simsonskracht, f. groote kracht; — sim
verzoek om nog eenmaal-sonverzuchtig,f.
kracht te mogen ontwikkelen (Richteren 16, 28).
Simulacrum, n. lat. beeld, afbeeldsel, beeltenis, schaduwbeeld, schijnbeeld.
simuleeren, lat. (simuláre, eig. gelijk of gelijkvormig maken, v. similis) iets nabootsen, voorgeven, voorwenden, veinzen, verdichten, zich
den schijn geven, huichelen, veinzen enz. ; — g esimuleerde koop, schijnkoop; — gesimuleerde prijscourant, opgave van
de prijzen, zooals die vermoedelijk op zekeren
tijd zullen zijn; — simulant, m. iemand, die veinst
ziek te zijn; — simulatie (spr. t=ts), f. (lat. simulatio) nabootsing, schijn, voorwendsel, veinzerij,
het bedrieglijk voorgeven (b. v. dat men eene
ziekte heeft, die men in werkelijkheid niet
heeft), valsche vertooning.
simultaan of simultànisch, adj. nw. lat. (simullanéus, a, um, van 't lat. simul, samen, gelijk;
fr. simultane) gemeenschappelijk, gelijktijdig,
samentreffend; — simultanéum, n. gemeen of
gemeenschappelijk ding, inz. gemeenschappelijk
gebruik van eene kerk door twee verschillende
godsdienstpartijen (simultaneum religions exercitium) ; — simultaneïteit, f. het gelijktijdig aanzijn, voorhanden zijn of samentreffen van twee
of meer dingen, gelijktijdigheid.
Simus, m. lat. of simos, gr. stompneus, platneus.
Sina, andere schrijfwijze voor C h i n a (z. aid.).
Sinaasappel, m. appelsina (vroeger appelsijne),
zoete oranjeappel, woord. appel uit China (fr.
pomme de Chine).
sinaicus, a, um, lat. Bot. van Sinal afkomstig.
sin al fine, it. Muz. tot het einde (te herhalen),
tot aan het slot.
Sinapium, n. nw. lat. (van 't lat. sinàpi, gr.
sínápi, mostaard) mosterdsaus ; — sinapísmus,
m. lat. (gr. sinapismós) mosterdpleister, mos terdomslag; — sinapisátie (spr. —za-tsie), f. huid
huidroodheid door mosterdpleisters; —-prikeln
sinapiseeren (gr. sinapídzein), met mosterdomslagen of -pappen bedekken; — sinapelaeon, n.
gr. (sinap-elaion) mosterdolie ; — sinapine, f. kristallijn extract van mosterdzaad; — sinapoline,
f. ontbinding van mosterdolie met loodoxydehydraat.
sincérus, a, um, adj. lat. (fr. sincère) oprecht,
ongeveinsd, onvervalscht, braaf; — sincére et
constanter, lat. oprecht en standvastig (spreuk
van de pruisische roode adelaarsorde); — sinceriteit, f. (lat. sinceritas) oprechtheid, ongeveinsdheid, goede trouw, openhartigheid, braafheid,
onvervalschtheid; — sineeràtie (spr. i=ts), f. nw.
lat. schijnbare eerlijkheid, schijnoprechtheid.
Sinciput, n. lat. (ontstaan uit semicapul, eig.
half hoofd) het voorste gedeelte van het bovenhoofd, kruin.
Sindon, n. gr. (sindón) zeker katoenen weefsel, eene soort van nl o u s s e 1 i n e of neteldoek; — sindon, m. fr. (spr. sendón) Chir. ronde
plukselwiek, die men in de opening brengt,
door de t r e p a a n gemaakt.
sine, lat. zonder; — sine anno, zonder jaar of
S
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zonder jaartal; — sine Cerére et Baccho f riget
Venus, eig. zonder Ceres en Bacchus bevriest
Venus, d. i. zonder wijn en brood is de liefde
dood; — sinecure, gewoonlijk sinecuur, f. (eng.
sinecure; van 't lat. sine cura, zonder zorg) eig.
een zonderzorg, zorgenvrij; ambt zonder ambtsbezigheid, schijnambt, luiaardspost, inz. een
staatk. of kerkelijk ambt zonder daaraan verbonden bezigheden; — sine die et cons-ule, lat.
zonder dag en consul, d. i. zonder dag en jaartal,
omdat namelijk bij de Romeinen de jaren naar
de regeerende consuls genoemd werden; — sine
dubio, zonder twijfel; — sine ira et studio, zonder
haat en voorliefde, d. i. onpartijdig, onbevangen; — sine loco et anno, afgek. s. 1. e. a., zonder
plaats en jaar ; — sine mora, zonder twijfel, zon
vertraging of uitstel; — sine nomine vulgus,-der
de groote hoop zonder naam; — sine praejudicio,
zonder nadeelige gevolgen; — sine qua non, z. ond.
vond i t i e.
Sinees, andere schrijfwijze voor c h i n e e s.
Sinegram, n. versterkingsscherm, dat door
Röntgenstralen begint te fluoresceeren en dient
om de Röntgenogrammen duidelijker te maken.
sinensis, e, lat. Bot. chineesch, uit China af
-komstig.
Sinfonie, z. s y m p h o n i e.
Singerie, f. fr. (spr. seiizjeríe; van singe =
lat. simia, aap) apenkuur, apenstreek, aperij,
gekke potsen, apenspel; naping, naaperij.
Singhaleezen, m. pl. oorspronkelijke bewoners
van 't eil. Ceylon, wier taal daarom de s i n g haleesche heet.
Singké, m. jay. nieuw-gast, Chinees in Indië,
die in China geboren is, afk. k e h.
Single-tax system, n. eng. amer. stelsel van
Henry George om, door den grondeigendom met
toenemende belasting te treffen, tot landnationalisatie te komen. Vgl. i m p ó t u n i q u e, ond.
impost.
Singleton, f. eng. (v. single = lat. singulus,
elk in 't bijzonder) in het whistspel de eenige
kaart, die men van eene kleur heeft.
singularis (scil. numérus), m. Gram. enkelvoudig getal, enkelvoud, eenheidsvorm (in tegenst. met p 1 u r a 1 i s) ; — singulars laníum,
woord dat alleen in het enkelvoud gebruikt
wordt; — singulier, fr. (lat. singu-laris, e) zonderling, ongemeen, wonderlijk, vreemd, zeldzaam; — in dit singuliere geval, in dit bij
enkele geval; — singulariteit, f. (lat.-zonderf
singularitas) het enkel- of alleenzijn; zonderlingheid, bijzonderheid, wonderlijkheid, vreemdheid, eigenaardigheid; — singularitas testium of
testes sínguli, Jur. enkelvoudigheid van de getuigenissen, wanneer voor elk te bewijzen feit
slechts een getuige voorhanden is; — singularlum,
n. Med. bijzonder, of bijzonder werkzaam middel
tegen eene zekere ziekte; — zich singulariseeren,
zich uitzonderen, zich van anderen onderscheiden, den zonderling spelen.
Singultus, m. lat. (van singe' lus, elk in 't bijzonder, dus eig. het uitstooten van op zich zeiven staande geluiden) hik, snikkende ademhaling.
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Siniseálcus, mid. lat. of siniscalco, it. m. (vgl.
s e n e s e h a 1) vroeger grootmeester der J oh a n n i e t e r-r i d d e r s op het eiland Malta.
sinister, adj . lat. (sinister, sinistra, sínislrum)
linksch, verkeerd; ongunstig, ongelukkig, onzalig, onheilspellend, schrikkelijk, vreeselijk, boos,
kwaad, rampspoedig, nadeelig; - tolla sinistra,
it. Muz. met de linkerhand.
smite parvulos venire ad me, lat. laat de kinderkens tot mij komen.
Sinjeur, in. z. V. a. het fransche s e i g n e u r
(z. ald.).
Sinjo, mal. jongen! ook: halfbloed, met minachtende beteekenis. Zie n j o.
Sinking-fund, n. eng. uitdelgingsfonds, benaming der gelden, die in Engeland uit zekere
inkomsten voortspruiten en aangewend worden
tot delging der staatsschuld.
Sinoloog, m. chinoloog, kenner van de chineesche taal en zeden.
Sinóple, fr. of sinopel, n. (naar de oude stad
S i n ó p e aan de Zwarte zee; vandaar reeds in
de oudheid sinópis, roode aardverf) in de wapenkunde : groene kleur, het groen; Miner. soort van
groen of rood krijt, dat men eertijds van S i n o p e haalde; ook ijzerkiezel, jaspis en ijzerhoudende hoornsteen.
Sinsonte, f. (mexic. eig. centzontli, d. i. vierhonderd, afgek. van eentzontlatolli, de vierhonderdvoudige, van tlatolli, woord) amerikaansche
nachtegaal, spotlijster.
Sint, afgek. St., van het fr. saint = lat.
sanctus (z. ald.).
Sinto of xinto, zeer oude Japansche godsdienst,
waarin veneering van de geesten der voorouders
op den voorgrond staat, maar vele andere geesten en daemonen ook een rol spelen; - Sintoïsten, m. pl. ook kanoesi, negi-kanoeS i e, wereldlijke en gehuwde priesters bij de
tempels der vergode zielen in Japan, die voor
het volk prediken en de kinderen onderwijzen.
sint ut sunt, aut non sint, lat. laat zij zijn, wat
ze zijn of laat ze anders niet zijn, uitspraak van
paus Clemens XIII ten opzichte der Jezuïeten.
Sinumbra-lamp, f. (van 't lat. sine umbra,
zonder schaduw) soort van in Engeland uitgevonden lampen, die geen schaduw werpen.
Sinus, m. lat in 't alg. boezem, schoot; zeeboezem, golf, inham of bocht der zee; Med.
boezem, ook wondholte; Math. hoekpuntslijn,
hoeksteun of boogsteun, loodlijn, die uit het
punt, waarin een straal den omtrek van den
cirkel snijdt, op een anderen straal staat of eig.
de verhouding van deze loodlijn tot den straal
(welke de s i n u s is van den door beide stralen
ingesloten hoek of boog); - sinus Lotus, hoofdsteun of sinus van den rechten hoek, die gelijk
is aan den straal; - sinus versus, dwarssteun of
het gedeelte van den straal, dat begrepen is tusschen den sinus en de t a n g e n s; - sinuskompas, n.. magneetnaald met beweeglijken
stroomleider tot meting van den galvanischen
stroom; - sinueus (lat. sinuósus, a, um), bochtig,
gekromd, ingebogen, slang- of golfvormig; sinuositeit, f. nw. lat. boogvormige kromte,
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kromming, bocht, golfvormigheid, golving; sinusoïde, f. evenwichtslijn.
Sinwat, f. perz. hemelbrug; in 't geloof der
Parzi's scheiden zich daar de wegen der zielen
van goeden en boozen.
Sion, z. Z i o n.
Sióna, f. oudn. Myth. godin der aanvalligheid
en liefde en der eerste zoete gewaarwordingen.
Sipahi, z. spahi.
Si párva licet componére mágnis, lat. als het
veroorloofd is kleine zaken met groote te ver
-gelijkn.
Sipho, m. lat. (van 't gr. siphon) siphon, fr.
(spr. si/ói2) en syphon, eng. (z. ald.) eindpunt der
buizen bij dr-Ikleidingen (reeds bij de Romeinen),
zuigbuis, hevel, hevelflesch; spuitbuis; zenuwbuis, verbindingsbuis, b. v. bij eenige schaal
lat. vederharsboom,-diern;sphoa,f.w
kaoetsjoekboom; - siphonoïde, f. als een hevel
gekromd hefwerktuig om water door werking
van den stoom, zonder machinale tusschengeleidingen, op te zuigen en voort te drukken; syplion-recorder, m. eng. door Lord Kelvin uitgevonden instrument ter opteekening der teekens voor de kabeltelegraphie.
Siphylis, z. s y p h i 1 i s.
Si placet, lat. als het u belieft.
Sipoys, pl. (eng. seapoys en sepoys; van 't perz.
sipáhi, tot het leger behoorende, soldaat, v.
sipáh, leger; = turk. spahi; v. a. van een indisch
woord sip, boog) troepen infanterie der oostindische compagnie, uit inboorlingen gevormd;
vgl. spahi.
Si quid f ecisti nega, of nega quod f ecisti, ook
afgekort f ecista nega, lat. zoo gij iets begaan
hebt, loochen het, of loochen wat gij (kwaads)
gedaan hebt.
Sir, eng. (spr. sur; v. 't fr. sieur, z. ald.) heer l
mijnheer! als woord van toespraak; ook als titel
ridders en baronets in Engeland, voor-worde
den doopnaam, b. v. Sir Walter Scott.
sirammen, ind. holl. zich begieten met water.
Sirap, f. mal. indische dakbedekking van
houten plankjes.
Sirdar, m. perz. (liever serdár, d. i. eig. hoofdhouder, van sar, ser, hoofd, top, en dar, houdend) stadhouder in Britsch Indië en Turkije;
ook titel van den eng. opperbevelhebber van het
egyptische leger.
Sire, fr. (van 't lat. senior, gelijk s i e u r
en s e i g n e u r, z. ald.) titel, waarmede men
een keizer of koning aanspreekt; - pauvre sire,
m. (spr. pów'r; eig. arme heer) domme man, beperkt verstand, sukkel.
Sirène, f. (lat. Siren, van 't gr. Seirën) gr.
Myth. eene der zeenimfen of meerminnen, v. s.
half vrouw half visch, v. a. half vrouw half vogel, die door haar betooverend gezang de zeevarenden tot zich lokten, om hen dan te dooden;
verrukkelijke zangeres, bekoorlijke verleidster;
een door Cagniard-Latour uitgevonden werktuig ter verklaring van het ontstaan der tonen
en tot meting van het aantal geluidstrillingen; ook: toestel tot het geven van geluidsignalen bij mist op schepen en lichtschepen; -
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sirenenlied, lokzang, tooverlied, verleidelijke
woorden.
Si replica, it. (v. replicáre, herhalen) Muz.
het worde herhaald, men herhale.
Sirih, mal. z. b e t e 1.
Sirius, m. lat. (van 't gr. Seírios, v. seirós,
a, ón, heet, brandend; v. a. arab. skira, als 't
ware haarster, wegens zijne stralen) hondsster,
schijnbaar grootste en helderste vaste ster (in
het sterrenbeeld van den Grooten Hond), die
in de hondsdagen het dichtst bij de zon staat; siriusperiode, f. z. v. a. c a n i c u 1 a i r e p er i o d e, z. ald. ; - siriásis, f. (gr. seiriasis) Med.
eig. hondsdagenziekte, zonnesteek, vooral in
de tropen.
Sirkar, m. (van 't perz. sarkár, opziener, v.
sar, ser, hoofd, en kar, sanskr. kára, handeling,
bezigheid, arbeid) opzichter, opziener, ook
opperslaaf in het Oosten.
Sirocco, z. s c i r o c c o.
Siroop, of stroop, f. (fr. Birop, it. siroppo,
eng. sirup; nw. lat. syrupus; sp. xarabe,
van 't arab. sjarab, drank, siroop, van sjariba,
drinken) in 't alg. zelfstandigheid, uit het sap
van vruchten, kruiden of bloemen bereid, dat
men met suiker of honig tot zekere dikte heeft
laten verkoken; inz. bruine stof, die als nevenprodukt bij de suikerbereiding wordt verkregen; - sirop de capillaire, fr. z. capillaire
s t r o o p ; - Birop de Charpenlier (spr. siró de
sjarpantjé), uit de Justitia pectoralis bereide
stroop, die op de Antillen als borstmiddel gebruikt wordt; - Birop de Parmentier (spr.
-maltje), siroop uit druiven, naar P a r m e nt i e r genoemd, die haar in het jaar 1817 heeft
uitgevonden; - syrupus simplex, nw.lat. zuivere
of witte suikersiroop.
Sirsácas, oostind. gestreepte stof uit zijde
en katoen.
Sirte, z. s y r t e.
Sirventes, n. pl. provenc. (van servir, sirvir,
lat. servire, dienen; it. serventese; eig. dienstgedicht, aanvankelijk een geestelijk, in den
dienst der heiligen en der moeder Gods, later
ook een wereldlijk in den dienst der vorsten,
edelvrouwen enz , eerst tot lof, later echter
dikwijls scherp hekelend) soort van kleine lyrische gedichten der t r o u b a d o u r s (z. ald.),
doorgaans spot- of hekelzangen, soms echter
ook minne-, lof- en krijgsliederen.
Siser-erwt, f. (van 't lat. citer, hoogd. kicher)
soort van eenigszins spitse, kleine erwten in
het Oosten en in Z. Europa.
Sisétspel, z. s i z e t t e.
Sisith, f. hebr. kwast, gebedssnoeren uit wol,
als voorbehoedmiddel (Num. 15, 38).
sismnisch, adj. nw.lat. (van gr. seismos,
schudding) de aardbevingen betreffende, daarvan afkomstig enz. ; - sismograaf, z. s e i smograaf; - sismometer, z. seismomet e r; - sismotheologie, f. bewijs van het
bestaan van God uit de aardbevingen.
Sisone of sisonne, f. danspas, uitgevonden
door den graaf de S i s o n n e, sisonspas.
Sisser, z. siser-erwt; vgl. citer.
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sisteeren, lat. (sistére) tegenhouden, stuiten,
beletten; zich laten vinden, verschijnen (voor
het gerecht); - sisteering, tegenhouding, belemmering.
Sister of sistrum, n. lat. (van 't gr. seistron,
van seíein, schudden, schokken) schellenstok
of klappervormig muziekinstrument, bestaande
uit een van boven omgebogen metalen staaf
met vele beweegbare dwarsstaafjes van hetzelfde metaal, die door schudden geluid geven
en welke bij den dienst der godin Isis gebruikt
werden; thans nog in Abyssinië gebruikelijk.
SisymbrIum, n. lat. (gr. sisymbrion) waterkers,
z. v. a. nasturtium, raket (zie ald.
ond. 4).
Sisyphus, m. gr. fabelachtige held der oud
zoon van IEÓlus, stichter en koning van-heid,
Korinthe, een berucht boosdoener, die wegens
zijn vele euveldaden in de onderwereld werd
veroordeeld om een zwaren steen tegen een
steilen berg op te wentelen, van welks top deze
echter terstond weder naar beneden rolde; Sisyphi saxum volvére, den steen van Sisyphus
wentelen, S i s y p h u s-a r b e i d verrichten,
moeilijk werk doen, dat geenerlei uitkomst geeft.
Si tace, z. onder lace.
Si tacuísses philosöphus mansisses, lat. sprw.:
wanneer gij gezwegen hadt, zoudt gij een wijsgeer zijn gebleven of verder voor wijs zijn gehouden, d. i. zoo zoudt gij uwe onkunde niet
verraden hebben.
Sitakratie (spr. tie=tsie), f. gr. (v. silos, spijs,
en a k r a t i e, z. ald.) Med. onvermogen om
de spijzen behoorlijk bij zich te houden; sitologie of sitiologie (spr. ti=tsie; gr. sitíon,
spijs van graan, brood, van silos), voedingskunde of kennis der levensmiddelen; - sitométer, m. door Weissenbach te Dresden uitgevonden en door Lubisch vervaardigd werktuig om koren te wegen.
sit ills (libi) terra lévis, lat. hem (u) zij de
aarde licht, of zacht ruste zijne (uwe) asch.
Sitingil, f. mal. feestplaats en feest in Soerakarta.
Sitologie, z. ond. s i t a k r a t i e.
Sits of chits, n. (hoogd. zits, eng. chintz,
hindost. chhïnt) fijn bont katoen; eig. oostind.
fijne stof van katoen, waarvan de bloemen en figuren niet, zoals bij 't gewone katoen, opgedrukt, maar geschilderd zijn.
situeeren, nw.lat. (fr. situer; van 't lat. situs,
a, um, liggend, gelegen; situs, m. oord, ligging) stellen, leggen, plaatsen; - gesitueerd,
adj. gelegen, gesteld, in een zekeren toestand
zich bevindende ; - situatie (spr. t = ts), f. lig
stelling, plaatsing, stand; toestand, ge--gin,
steldheid, verhouding van een persoon, fortuinsomstandigheden; - situatie-teekening, f. planteekening, teekening van de plaatselijke gesteldheid; - situatie-rekenkunst, z. v. a. het
planteekenen, kaartteekenen; - situs obliquus
utéri, scheve ligging der baarmoeder.
sit vena verbo, lat. woordel.: er zij verlof of
toelating aan het woord (vergund); men ver
woord, met verlof gezegd.
-guneht
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Sivadière, fr. f. (spr. siwadjèr'; prov. civaier,
oudfr. civadier, mid.lat. civaderium, v. prov,
civada, haver, mid.lat. civata, sp. cebada, port.
cevada, gerst, v. lat. cibatus, partic. van cibare,
voederen, V. eibus, spijs, voeder) oude fransche
graanmaat, inz. in Provence, ongeveer 4,5 kilo.
sine, z. seu; — Si volli, z. volti.
Si vis pacem, para bellum, lat. zoo gij vrede
wilt, rust u ten oorlog.
Sivvens, z. s i b b e n s.
Siwa, Siva of Sjiwa, m. zie Ciwa.
Six-et-le-va, z. p a r o 1 i.
Sixpence, eng. 6 pence (z. p e n n y), halve
e h i 11 i n g of 30 centen, ook een wandelstok,
die sixpence kost.
Sixtgnsche kapel, f. onder paus Sixtus IV
in 1473 gebouwde hofkapel in het V a t i c aan
te Rome; het muziekgezelschap, dat daarin
op hooge feesten groote kerkelijke muziekstukken uitvoert.
Siza, f. het stelsel der japansche wijsbegeerte
betreffende zedelijke waarheden en voorschriften; het stemt eenigszins overeen met de leer
van Confucius.
Sizétte-spel of sizét-spel, kaartspel tusschen
zes personen, ieder met zes kaarten, ook sixte
geheeten.
Sjabán, m. arab. de achtste maand in den
mohamedaanschen kalender, het einde van Mei
en het begin van Juni.
Sjabbes, joodsch, z. v. a. s a b b a t h, z.
ald. ; — sjabbes-goi, m. christin, die op den sabbath de den jood verboden verrichtingen voor
hem doet; vgl. g o j i m; — sjabbes-sjmoes (v. 't
hebr. sjámã, hooren), nietige, beuzelachtige rede.
Sjabi, m. bij de Thibetanen en Mongolen
kloosterdienaar, leekenbroeder, geestelijk kwee
-keling,ovc.
Sjach, m. perz. beter sjah, koning; ook de
naam eener perz. rekenmunt, = 1/200 t o m a n
of ongeveer 18 centen.
Sjacharith, of voluit tephillat sjacharith (van
't hebr. sjacher, de morgen, en tephillah, gebed)
morgen- of avondgebed in joodsche scholen.
sjacheren, joodsch (van 't hebr. sáchar, rondtrekken, en als subst. winst door handel)
handelen, handel drijven, negotie doen, inz.
kleinhandel drijven; ook wel voor: woeker
bejagen, woekeren; vandaar sjacheraar,-winst
woekeraar.
sjdehten, joodsch (van 't hebr. sjáchal)
slachten; — sjächter, m. joodsch veeslachter,
zie shohet.
Sjadehkam, perz. (van sjádeh, vroolijk, ver
verlustiging, naam van een-genod)ir
gebied in het land der feeën uit de oostersche
sprookjes.
Sjahindsji-basji, m. turk. (van 't perz. sjáhin,
valk) oppervalkenier.
Sjahnámeh, n. perz. (vgl. s j a c h) eig.
koningsboek, een in 't nw.perz. geschreven
groot episch gedicht van 170,000 verzen, dat
de oudste, met fabelen doormengde geschiedenis
van Perzië behandelt, opgesteld door Firdoesi,
omstreeks 1000 jaar na. Chr.

SJAPPETOUWER.

Sjakal, sehakal, of jakal, m. (perz. sjagál of
sjigál; sanskr. srigála; hebr. sjaal, vos) ook
t h ó s, gr. goudwolf, een op den wolf gelijkend
roofdier met grijze en goudgele haren, in Azië
en Afrika.
Sjakoe isjakoe, sasi of sasji, m. voet, de eenheid van de japansche lengtemaat, elk van 10
s o e n g (of s o e n), verdeeld in 10 b o e (of
boen), elk van 10 ring (of r i n), gewoonlijk als k a n e s j a k o e (metalen voet)
= 0,304 M.; — koedsjira sjakoe, (vischbeensjakoe) of koedsjira sasi, japansche el = 0,380 M.
Sjalótte, z. é c h a 1 o t t e.
Sjalótte, of gew. sjalót, f. (fr. escalotte, échalotle,
it. scalogno, sp. escalona; lat. cepa ascalonia,
naar de stad A s k a 1 a in Palestina benoemd)
soort van kleine, roodachtige, welsmakende
uien, lookuitjes, eschlook.
Sjamanen, m. pl. (van 't sanskr. sjama, medelijden met dwalenden en opmerkzaamheid
omtrent zichzelven) in Siberië : priesters der
godsdienstig op zeer lagen trap staande natuurvolken, tevens toovenaars en geestenbezweerders; — sjamanisme, n. godsdienst der mong.
stammen in Siberië enz., bestaande in ruwe
vereering van natuurkrachten en natuurverschijnselen.
Sjamberloek, f. betere spelling voor c h a tuber-cloak, z. a.
Sjambok, f. mal. zweep.
Sjames of sjammes, m. (rabbijnsch sjammásch,
dienaar, inz. bij den godsdienst, priesterhelper,
V. sjammêsch, dienen) joodsch koster.
Sjammata, hebr. groote banvloek, die vroeger bij de Joden over de afvalligen van hun geloof werd uitgesproken.
Sjampánen of sjampans, chineesche booten
of barken, kleiner dan jonken.
Sjam-yeli, heete, op den sirocco gelijkende wind in Turkije, ook naar de streek,
uit welke hij te Constantinopel waait, w i n d
van Damascus geheeten.
Sjan, tsjang of xang, siameesch gewicht =
1,219 kilo.
Sjan, pl. verzamelnaam voor een aantal
volksstammen in Achter-Indie; — Sjanstaten,
pl. de door de S j a n bewoonde landstreken
in Achter-Indië tusschen Assam en de chineesche grens.
Sjang-foe, naam van het heilige boek der
Chineezen.
Sjanker, zie c h a n c r e.
Sjap, f. gewicht in Georgië voorwijn enz. =
3 toenga = 12 tsjurek = 11,057 kilo.
Sjapka, f. russ. (van het turk. sjábka, hoed)
muts, pelsmuts; — sjapska of chapska, f. vierkante sjako der poolsche lanciers, ook elders voor sommige troepen cavalerie aangenomen.
Sjappetouwer, m. (uit mal. slapa tau = wie
weet 't!, dat als: weet ik 't; raakt 't mij ?
werd opgevat en in den mond van iemand
bestorven ligt, die onverschillig is; iemand, die
altijd zegt: wat kan 't mij schelen!) ruwe klant,
onbeschaafd mensch pierewaaier, doordraaier.
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Sjarab-emini, m. turk. (v. 't arab. sjará b,
wijn, en emin, opziener) wijnopziener.
Sjarazat, benaming van een der machtigste
stammen onder de Arabieren.
Sjatirs, m. pl. turk. eerewacht van den grootvizier en den pasja.
Sjazade, m. turk. prins van den bloede.
Sjebat of sjebath, m. hebr. de vijfde maand
van het burgerlijke, de elfde van het kerkelijke
jaar in den joodschen kalender, met Februari
overeenkomende.
Sjebeck, f. (fr. chebèque of chebec, eng. shebec,
xebec, sp. xabeque, port. xabeco, it. sciabecco,
zambecco, van het turksch soembeki, soort van
aziatisch schip, duiker, perz. en arab. soemboek,
klein schip) lang, smal driemast-oorlogsschip
van 12 tot 40 kanonnen, op de Middellandsche
zee gebruikelijk.
Sjech, sjeich of sjeik, m. arab. eig. grijsaard,
oud man; oudste; onderbevelhebber eener
arabische horde; – sjeik -al-islam (of sjeïch-ulislam), turksch hoofd der geloovigen of uitverkorenen, de voornaamste geestelijke.
Sjegar, m. sultan of opperheer van 't voor
rijk Timboektoe.
-maligefrknsch
Sjeich, sjeik, z. s j e c h.
Sjekel, z. sikkel.
Sjema, f. hebr. dienst in de Joodsche synagoge,
in 't bijzonder de belijdenis van de eenigheid
van God; het is 't eerste woord van Deut. 6, 4.
Sjemhamphorasch, m. joodsch (van 't hebr.
sjëm, naam, ha, de, en párasch, verklaren, uitdrukken) de uitdrukkelijke, eigen naam van
God, d. i. Jehova, die volgens de K a b b a l a
(z. ald.) uitgesproken en geschreven, van wonderkracht is.
Sjeool, m. hebr. dooden- of schimmenrijk,
onderwereld (vgl. H a d e s en 0 r c u s).
Sjerbasti, m. Kmt. de beste soort der levantsche zijde.
Sjerbet, z. s o r b e t.
Sjereffe, sjerefl of sjerafi, perz. goudmunt,
ongeveer = 3 gld. 70 ct.
Sjerif, m. arab. (sjer2 f , eig. edel, heilig, v.
sjaraf a, voornaam of uitstekend zijn) z. v. a.
e m i r; vandaar titel der opvolgers van
Mohamed; ook eene perz. en turk. gouden munt
= 3 gld.
Sjerp, f. (oudfr. escharpe, nw.fr. écharpe, it.
schiarpa, ciarpa, • eng. scan; oorspr. duitsch
van scheren, scharben, snijden, dus
eig. afgesneden strook) lijfgordel, ambtsgordel,
dienstgordel' van een officier.
Sjewwál, m. arab. de 10de maand in den
mohamedaanschen kalender.
Sji, z. s j o e.
Sjibbbleth, n. hebr. (sjibbóleth, d. i. aar of

stroom) herkenningswoord, herkenningsteeken,
wachtwoord, p a r o o 1, eene bijzondere uitspraak, waardoor men verraadt, niet tot deze
of gene partij te behooren (z. het boek der
Richteren XII, vs. 6). Bij de verrassing van
Brugge door Pieter de Coninck, in 1302, waren de woorden „Schild en Vriend" het sjibboleth, waaruit men opmaakte of men met een
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Vlaming of met een Franschman te doen had.
Sjiboek, zie tsjiboeke.
sjieker, joodsch, z. v. a. dronken, zie s i k k e r.
Sjieksel, n. joodsch-duitsch (van het hebr.
sjákaz, verfoeilijk zijn, sjikkaz, verontreinigen,
verfoeien, vandaar sjekez, sjikzah, eig. gruwel,
afschuw, iets onreins; joodsch voor: christenknaap, christenmeisje) gem. nog niet huwbaar
meisje.
Sjgakoe, z. s j o o.
Sjikargahs, pl. (van 't perz. sjihar, jacht,
het wild) groote woudperken der indische
vorsten voor het wild, inz. in de prov. Sind.
Sji-king, n. het boek der liederen, een van
de belangrijkste gedenkteekens der oudere
chineesche litteratuur; vgl. s j o e k i n g.
Sjimose, ook shimose, n. door de Japanners
uitgevonden springstof_,voor granaten, in hoofdzaak een verbinding van p i k r i n e z u u r.
Sjimpanse, z. b a r r i s.
Sjimsjirlik, m. turk. (v. 't perz. sjimsjir,
sabel) wapenzaal, benaming van de vertrekken
der ottomansche prinsen.
Sjipowka, f. russ. (van sjipók, wilde roos,
afgeleid van sjip, stekel, doorn) sterk bruisende
en bedwelmende drank, die door eenige siberische volksstammen uit de bladeren der wilde
roos bereid wordt.
Sjlemihl, joodsch (van 't hebr. sjlómiël, mijn
heil (is) God, v. sjalóm, heil, i, mijn, en ël, God)
ongeluksvogel, sukkel, eig. die steeds zijn heil
van God verwacht.
Sjmoe, m. joodsch: een plat woord voor
winst, voordeel, profijt; – sjmoezen, onderhandelen, loven en bieden, winst zoeken; ook
vertellen, spreken, praten.
Sjochet, m. hebr. de rituëele slachter, koscherslager, zie s h o h e t.
Sjoe of sji, m. vóór 1871 gebruikelijke japansche zilvermunt, eene kleine rechthoekige plaat
= 1/6 à 2/ boe = 21 tot 26 ct.
Sjoebka, f. russ. (verklw. v. sjoeba, pels)
pelsje, korte vrouwenpels.
Sjoeboek, zie t s j i b o e k e.
Sjoedza, m. kaste der kunstenaars en handwerkslieden in Britsch- Indië.
Sjoe-king, n. kánon der geschiedenis, een
der 5 oudste en heiligste boeken (kings) der
Chineezen, dat de oudste chineesche geschiedenis, inz. die der keizers Yao en Sjun, en der
dynastieën Hia, Sjang en Tsjeu bevat; vgl.
s j i-k i n g.
Sjoelbak, m. sjoeltafel, f. (friesch sjoelen,
glijden) een friesch spel met schijven, die door
poortjes moeten glijden.
Sjofar, m., pl. sjofarót, hebr. trompet, bazuin,
bestaande uit een ramshoorn.
sjofel, joodsch (van 't hebr. sjáfdl, laag,
gering, van sja f êl, zinken, vernederd worden)
slecht, armzalig, zonder waarde, poover, nergens toe deugende; als subsi. m. slechte, ellendige waar, uitschot.
Sjofetim, pl. hebr. (v. sjó f êl, richter, sja f at,
richten) Richteren (vgl. s u f f e t e n).
Sjolam lechem, joodsch (verdorven van
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't hebr. sjalóm alechem) vrede zij met u 1 de
begroeting der Joden, zie s a 1 e m a 1 e k u m.
Sjoo, m. (jap.-chin. sjing of masoe, door de
Nederlanders ganlang geheeten) eenheid van
de japansche inhoudsmaat voor droge of natte
waren = 10 ngoo = 100 sjijakoe(sjak',
s a s i) = 1000 s a i; hij heeft 4,9 s o e n g in 't
vierkant als grondvlak, 2,7 s o e n g hoogte en
is = 1,815 L.

SKIRTEN.

te maken; - skeleteusis, f. 't droogworden of uitteren van een lichaam;. het toebereiden van eene
mummie, inbalsemen; geraamtetoebereiding; skeletíst, m. Pict. geraamte-schilder, een spotnaam voor hen, die, om het menschelijk
lichaam toch met alle waarheid voor te stellen,
overal het grondgebouw en de spieren daarvan
zeer scherp laten doorschijnen; - skeletiet, m.
geraamteversteening; - skeletographie, f. beschrijving van geraamten; - skeletopoeie, f.
kunst om de beenderen van een dierlijk lichaam
van het vleesch te ontblooten en ze weder behoorlijk samen te voegen.
Skenographie enz., z. s c e n o g r a p h i e,
ond. scene.
Skepasterion of skepástron, n. gr. (van skepádzein, bedekken) Med. bedekkend hoofdverband.
Sketches, pl. eng. (spr. skétsjes) schetsen.
Ski, f., pl. skiër, sneeuwschoen, een soort
schaats voor de sneeuw, in Noordelijke landen
en in berglanden (Zwitserland) gebruikelijk.
Skiagraphie of skiographie, f. gr. (van skiá, f.
schaduw) schaduwomtrek, afschaduwing; zij
i e l; grondschets, ontwerp; ook-gezicht,prof
kunst om den tijd naar de schaduw te bepalen,
zonnewijzerskunst; ook photographie, verkregen door X-stralen, ook skiagram, n. genoemd;
- skiamachie of skiomachie, f. schaduwgevecht,
spiegelgevecht; - skiaskoop, f. schaduwwijzer,
zonnewijzer; - skiáther, m. (gr. skiathéras, eig.
schaduwvanger, van therán, vangen) schaduw -

Sjorbádsji of tsjorbádsji, m. turk. kapitein,
hoofdman, aanvoerder eener compagnie janitsaren.
Sjosja, f. onder toezicht der regeering staande
handelmaatschappij op aandeelen in Tokio
(Japan).
Sjurfeh, f. turk. (van 't arab. sjaroe f a, vooruitsteken) galerij om de minaret eener moskee,
vanwaar de m u e z z i n het uur van het
gebed afkondigt.
Skala of Skadi, f. noorsch Myth. dochter
van den reus Thiazi, vrouw van N i o r d en
moeder van Frey en Freya.
Skalde, in. (oudnoorsch en zweedsch skáld)
dichter of zanger der oude noorsche volken.
skalénisch, adj. gr. (skalënós, é, on, eig.
hinkend, waggelend) oneffen, scheef, ongelijk,
inz. ongelijkzijdig (van driehoeken gebruikelijk);
- skalenoëder, n. een door (8 of 12) ongelijk
driehoeken begrensde kristalvorm. -zijdge
Skalsis, f. gr. (v. skállein, krabben, hakken)
Med. het hakken, krabben.
Skandinavié, z. s c a n-.
wijzer; - skiatrápha, skiatrópha, m. weekeling,
Skandix, m. gr. kervel.
Skaphander, scaphieten, z. ond. s c a p h a. vertroeteld mensch, wittebroodskind, iemand,
Skapolith, in. gr. (v. skapos = sképos, staf, die in de schaduw (binnen 's kamers) opgevoed
lat. scapus, stengel) stengelsteen, eene aan is; - skiatrophie, f. opvoeding in de schaduw,
het veldspaat verwante steensoort; ook w e r- d. i. in de kamer, zonder den weldadigen invloed
n e r i e t, en als hij kleurloos is, m e i o n i e t. der buitenwereld; vandaar: weekelijke opvoeSkardam^gmus, m. of skardam^xis, f. gr. ding of levenswijs; ook kamergeleerdheid; (van skardamyssein, blikkeren, knipoogen) het skieropie, f. (van skierós, a, ón, beschaduwd)
knipoogen, blikkeren der oogen; - skarda- Med. het schaduwzien, een gezichtsbedrog,
waarbij den lijder alle voorwerpen duisterder,
myktès, m. knipooger.
Skatingrink of -ring, m. eng.-amerik. (spr. b. v. het wit geel, het rood blauw, voorkomen; skee-; van skate, schaats, to skate, schaatsen skiomantie (spr. t = ts), f. het waarzeggen uit de
ring, amerik. rink, gesloten kring)-rijden, schaduw, schaduwuitlegging; ook z. v. a.
rolschaatsenbaan, zomerschaatsenbaan, een ijs nekromantie.
Skin, f. eng. huid, ook: huidschilfer(s) op
vervangende asphaltvloer, waarop met rol--ban
't hoofd.
schaatsen gereden wordt.
Skindápsus, m. gr. zinledige woorden.
Skatom^za, f. gr. drekvlieg; - skatophágisch,
Skink, z. stink.
adj. drekvretend, op drek azend; - skatophaSkioldung, m. lid der oudste dynastie der
ginen, pl. drekvliegen; - skatophilus, op drek
koningen van Denemarken, gesproten uit een
wassend of levend.
Skazon en skazóntisch, gr. (van skadzein, held der fabelachtige tijden, S k i o 1 d, zoon
van Odin.
hinken) z. choliambus.
Skiopticon, n. soort tooverlantaarn, proSkein of skain, eng. (skeen) z. 1 e a.
Skelalgie, skeloncus, skelotyrbe, z. s c e 1-. jectietoestel; - skiostaat, m. toestel aan een
Skelet of schelet, (fr. squelette, sp. esqueleto, it. zonnewijzer ter bepaling van de schaduw.
Skipetar, m. bergbewoner, in 't bijz. Albanees.
scheletro; van 't gr. skeletós, e, On, d. i. uitgeSkirophoria of skira, f. gr. aan Pallas gewijd
droogd, dor, van skéllein, uitdrogen; vandaar
skeleton, scil. soma, uitgedroogd lichaam, mum- feest te Athene, dat in een gedeelte van Maart
mie) geraamte, gebeente van een dood en ont- en April (de maand s k i r o p h o r i ó n gevleesd lichaam, zooals het in zijn natuurlijken heeten) gevierd werd.
Skirten, pl. russ. (v. russ. skird, poolsch
staat samenhangt; fig. zeer mager mensch;- skeletteeren, het geraamte van een lichaam reinigen styrt, styrta, hoop) groote, in de vrije lucht open uitdrogen,een dierlijk lichaam tot een geraam- gestelde hooi- of korenhoopen, -schelven of
KRAMERS-IONDERVAN.
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-oppers der steppenbewoners in Zuid-Rusland.
Skjoets, m. zw. (spr. sjoets) voorspan, postpaarden; – skjoetsbonde, m. postboer, postiljon.
Sklèria of skleriasis, f. gr. (van sklérós, a, ón,
droog, hard, ruw enz.) Med. eelt, likdoorn,
eksteroog, eeltachtige ontaarding van de randen
der oogleden; – skleritis, f. ontsteking van het
hoornvlies ; – skleróma, n. Med. verharding; –
skleromèter, ni. door Grailich en Pekarek uit
toestel om de hardheid van kristallen-gevond
te meten; – skleron'xis, f. oogoperatie met
doorsteking van de s k 1 e r o t i k a (z. ald.); –
sklerophthalmie, f. knoestachtige verharding
der oogleden, verhard ooggezwel; – sklerosarkama, n. zeer hard vleeschgezwel; – sklerósis,
f. (v. skleroen, verharden) droging, verharding; –
sklerotika, f. hard oogvlies, het ondoorschijnend hoornvlies; – sklerotika, n. pl. uitdrogende
of hardmakende middelen; – sklerótiseh, ver
uitdrogend; – sklerotitis, f. beter-harden,
skleritis.
Skoeptsjína, f. serv. (v. skoepiti, vergaderen)
beraadslagende vergadering, volksvertegenwoordiging of landdag in Servië.
Skog, m. zw. dicht bosch.
Skol, m. noorsche Myth. naam van een ver
zon vervolgt. -varlijkgotenwf,d
Skolekiásis, f. gr. (v. skólex, worm) Med.
wormziekte ; – skolekódisch, adj. wormachtig;
– skolekologie, f. natuurlijke historie der ringwormen.
Skoliodoxie, f. gr. (van skolios, a, on, krom,
verdraaid enz.) verkeerde meening, dwars
-hofdige;–sklóma,n.ofi(v
skolioen, krommen) Med. zijdelingsche krom
ruggegraat, zijbochel; – skolion,-mingvade
n., pl. skolia of skolién, tafel- of rondezangen der
oude Grieken, die bij gastmalen niet op de rij
af, maar naar welgevallen der gasten door
ieder gezongen werden (vandaar de naam, als
zeide men slinger- of zigzagliederen); – skolionirósis, f. (van skolios, verward, en oneiros,
droom) bet verwarde of zware, benauwde, ver
als ziektetoestand.
-schrikeljdomn
Skolopénder, m. gr. (skolopendra, f.) duizend
een insectengeslacht met zeer vele pooten;-pot,
Bot. steenvaren, hartstong.
Skomma,n. gr. (skómma,van skóplein, naapen,
bespotten) spotrede, bijtend woord; scherts,
plagerij ; – skommátisch of skóptisch, adj. (gr.
skóptikds, ë, ón) vinnig, stekelig, spottend,
bijtend, hoonend; – skopticus, m. spotter, beleediger, plager; – skoptiseeren, spotten, gek
plagen, beleedigen, hoonen.
-schern,
Skopétz, m., pl. skopzy, skopzen, russ. (v.
sskopitj, gr. koptein, kappen, besnijden, cas
godsdienstige-tren)zlfvmiks,e
secte, wier leden zich van het vermogen tot
voortteling berooven, gesticht omstr. 1770 door
den boer Seliwanow.
Skopie, f. gr. (skopé of skopía) beschouwing,
bezichtiging, inzicht; schouw; – skopus of
Mkopos, m. gr. (skópos; skopëin, beschouwen;
bespieden) oogmerk, wit, doel; bespieder,
wachter.
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Skopzen, zie S k o p e t z.
Skordie- kruid, (van 't gr. -skórdion, lat. scordium) moeras-manderkruid, eene soort van
knoflook, zweetdrijvende artsenijplant.
Skordinéma, n. z. v. a. k o r d i n e m a
(z. aid.).
Skorië, f. gr. (skória, van skór, vuiligheid,
drek, lat. scoria) slak, ijzerslak, schuim of
onzuiverheden van de ertsen; – skórisch,
adj. slakachtig; – skorificàtie (spr. t = ts), 1.
nw.lat. verslakking, het veranderen in slakken;
– skorokrasie, f. Med. onwillekeurige ontlasting
der drekstoffen.
Skorodiet, n. gr. (van skórodon, knoflook)
knoflooksteen, eene groene metallische delfstof,
die voor de blaas- of soldeerpijp een knoflookgeur van zich geeft en uit arsenikzuur ijzer
bestaat. Skorokrasie, z. ond. s k o r i e.
Skorploen of schorpioen, m. (van 't gr. skorpios, lat. scorpio en scorpius) kreeftachtig kerfdier of insect met een geleden staart, waarvan
de met vergif gevulde angel dikwijls gevaarlijke
wonden teweegbrengt; Astron. een van de 12
sterrenbeelden van den Dierenriem; in de oudheid ook een krijgswerktuig, dat men bij belegeringen enz. gebruikte; ook een door ingevlochten stukken been en metaal zeer pijnlijk
werkende geesel; – skorpiodéxis, f. of skorpiostigma, n. schorpioenbeet, schorpioensteek;
– skorpionilieten, pl. op schorpioenen gelijkende
versteeningen.
Skotásma of skotóma, n., - skotoinie, f. gr.
(van skotadzein, skoloen, verduisteren) of
skotodinie, f. gr. (v. skolos, duisternis, en dinè,
duizeling) Med. verduistering, het donker- of
zwart-worden vóór de oogen, eene duizeling,
waardoor het vermogen van te zien wordt
belemmerd, skotoom; – skotograaf, f. werktuig
om in het donker te schrijven.
Skramafax, f. ouddui. frankisch jacht- en
oorlogsmes.
Skuld, f. noorsch Myth. eene dr N o rn e n (z. aid.) of scandinavische schikgodinnen.
Skumbr a of skumbra, f. russ. (van 't gr.
skómbros, lat. scomber) - makreel, inz. die van
de Zwarte Zee.
Skunk, m. amerikaansch stinkdier, een
soort wezel.
Skuptschina, f. z. s,k o e p t s j i n a.
Skuta (verwant met s c h u i t), spits toeloopend finsch vrachtschip met één mast.
Skyscraper (spr. skaiskreeper), m. eng. -am.
luchtkrabber, naam voor de zeer hooge amerikaansche gebouwen; torenhuis.
Skyth, z. s c y t h.
Slaak, n. noden. : stroom, kil; ook: plaats,
waar de zee bij onstuimig weder stil en effen is.
Slabber, m. oude benaming der kleine ter
haringvangst uitvarende buizen, buisje.
Slam, m. eng. (spr. slem ; van slam, plat
woord voor verslaan, dooden en als subsi. nederlaag; fr. chelem) in het whistspel: al de
slagen, ook slem en schlem; –slamof
s 1 e m maken, al de slagen halen.
—

SLAMAT.

— 1139 —

slamat, mal. geluk! gefeliciteerd 1
Slamtan, n. mal. feestmaal, gelegenheidsmaal.
Slang, n. eng. (spr. sleng) aan elken stand
eigen kunsttaal, bijzondere uitdrukkingen,
b. v. bij wedrennen, bokspartijen enz., voor
den leek overstaanbare kunsttaal der geneesheeren, advocaten, eigen taal der dieven, bedelaars enz.
Slant, m., pl. slastar, zweedsch : in het alge
kopermunt, inz. rekenmunt van 3 öre-men
kopermunt.
slargándo, it. (van slargare = fr. elargir, wijder
maken, uitzetten) Muz. afnemend, wegstervend.
Slate, 1) n. eng. (spr. sleet) lei, leisteen, schiefer.
Slate, 2) m. eng. (spr. sleet) vrije Neger in
Afrika, die in slaven handelt.
Sláva of slawa, f. eig. roem, als jubelgeroep
der Slaven: hoezee 1 hoera 1
Slaven, pl. (gew. afgeleid van slawa, roem; v.
a. van slowo, woord; meer waarsch. beteekent
het oorspr. zelfstandigen, vrijen) een der drie
afdeelingen van den Indo-germaanschen tak van
het blanke ras, een groote, inz. in oostelijk Europa verspreide volksstam, waartoe de Russen,
Polen, Bohemers, Moraviërs, Galliërs, Roethenen, Croaten, Slowaken, Serviërs, Bosniaken,
Montenegrijnen en Bulgaren behooren (men wil,
dat ons woord slaaf, hoogd. s k l a v e, afgeleid is van dezen volksnaam, omdat de S 1 av e n door de oude Duitschers gevangen gemaakt
en als slaven verkocht werden); vandaar s 1 avische of slavonische talen, letterkunde enz. ; - slaviseeren, slavisch of tot Slaven
maken; – slavisme, n. Slavendom; ook z. v. a.
panslavisme, z. ald. ; – slavomaan, m.
iemand, die dweept met het Slavisme; – slavomanie, f. overdreven voorliefde voor het Slavische; — slavophiel, m. vriend der Slaven.
Sleeping-car, f. eng. slaapwagon, spoorrijtuig
waarin kan geslapen worden.
Sleipner, m. noorsche Myth. paard van Odin,
met 8 pooten en verbazend snel van loop.
Slem, z. slam.
Slendang, f. mal. over den schouder gedragen
doek, waarin o. a. kleine kinderen gedragen worden.
Slender, slenter, m. (hoogd. s c h 1 e n d r i a n,
van s e h 1 e n d e r e n) sleur, gedachtelooze
verrichting van zekere telkens wederkeerende
bezigheden, het blindelings volgen der oude
voorschriften, regels of gewoonten.
Sleng, f. koromandelsch vaartuig.
slentándo, it. Muz. dempend, klankdoovend.
Slibowiets, z. s l i w o w i e t z a.
Slip, m. eng. verlies van arbeidsvermogen der
p r o p e 11 o r s bij stoomschepen.
Slips, pl. eng. (van slip, soort van strop of lus)
lange halsdoeken met groote afhangende punten.
slissáto, it. Muz. zacht, gesleept.
Sliwowietza, slay. (v. 't russ. en poolsch sliwa,
pruim) pruimenbrandewijn, uit pruimen bereide
brandewijn.
Slobóde, f. russ. (slobodá) groot, uit éene straat
bestaand dorp; lange straat, voorstad.
Sloegi, m. arab. herdershond.
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Sloep, f. (fr. chaloupe, eng. sloop, deensch slupe,
nedersaks. slaup, waarsch. van s 1 u i p e n,
omdat zij overal licht doorsluipt) snelvarend
roeivaartuig, dat aan boord gehouden wordt ten
dienste van het schip op zee of op de reede; ook
oorlogsvaartuig met schoenertuig.
Slogan, m. eng. en schotsch (van 't gael. slogan,
samengetr. uit sluag-ghairm, slag- of krijgskreet;
schotsch ook sluggorne, slughorne) overoud
rhythmisch krijgsgeschreeuw der celtische
Schotten of Hooglanders, verzamelkreet der
strijders van een clan.
Slöjd, f. zweedsch handenarbeid in de school,
(het is hetzelfde als ons woord sluwte).
Sloka, Cloka, sanskr. in de heldendichten der
Indiërs : dubbelvers, uit twee zestienlettergrepige regels bestaande, die ieder in 't midden
eene c ae s u u r (z. ald.) hebben.
Slokan, mal. sloot, goot.
Sloop, eng. (spr. sloep; z. s 1 o e p) 'engelsch
klein snelzeilend vaartuig, inz. dienende om op
kondschap uit te gaan.
Slops, pl. eng. (van ons s 1 a p, hoogd.
schlapp, schla fl) wijde schippersbroek, matrozenbroek.
slow, adj. eng. (spr. slo) langzaam.
Slowaken of Slawáken, m. pl. de slavische bewoners van Noord-Hongarije; — Slowénén, Slowénzen of Slowinzen, pl. de in Stiermarken, Karinthië, Istrië en Krain wonende slavische stammen, een tak der Noord-Slaven in Oost-Moravië
en Noordwest-Hongarije.
Slump, f. plotselinge daling in koersen.
Slurp, m. nederl. Mar. ineengedraaide punt
van een touw.
Sm., bij natuurwetensch. benam. afk. voor
J. E. Smith (gest. 1828) of W. Smith (gest. 1857).
Smak, 1) f. nederl. (eng. smack, fr. semaque)
soort van vaartuig, met één mast (inz. bij de
Nederlanders), dat zich in de Noordzee met kustvaart en vischvangst bezighoudt.
Smak, 2) f. z. sumak.
Smala, f. (arab. s e m a 1 a h, s a m a 1 a t)
familie en huisgenooten, hof, bedienden en gevolg van een arabischen e m i r of vorst, z.
d e ï r a; ook: tentdorp in N.-Afrika.
small-beer, n. eng. (spr. smal -bier; van small,
klein, slap, dun) dun bier, halfbier.
Smalt, n. (uit het it. smalto, mid.lat. smaltuin,
sp. esmalte, fr. email, dat echter van s m e 1 t,
brandverf, afstamt) smeltblauw, blauwverf, kobaltglas, tot poeder gebracht en door kobaltoxyde blauw gekleurd glas, dat men als verfstof gebruikt.
smanióso en con smánia, it. (van smania, woede, v. 't gr. mania, z. m a n i e) Muz. woedend,
razend, tierend, met de uitdrukking der krankzinnigheid.
Smarágd, m. (van 't gr. máragdos, smáragdos,
groen kristal, lat. smaragdus; deze echter van
't perz. soemoeroed, soemroed, sanskr. marakata
en marakta) groene edelsteen, uit kiezelzuur,
kleiaarde en berylaarde bestaande ; – smaragdopaal, m. groenachtige opaal; – smaragdiet, n.
korrelige straalsteen uit Corsica; – smaragdinus,
-
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a, um, lat. Bot. smaragdgroen; helder groen; –

smaragdine, f. vaste alcohol, een soort ongevaarlijk schietkatoen, gemaakt uit alcohol en aether;
– smaragdochaleiet, n. zoutkopererts.
smarotsen, (dui. schmarotzen) klaploopen; –
smarotser, smuller.
smart, eng. vooral in Amerika gebruikelijke
uitdrukking voor sluw, listig, doortrapt.
Smarting, f. nederl. Mar. geteerd zeildoek,
waarmede men, om 't schavielen te voorkomen,
een kabel of het rondhout bekleedt.
Smeesche ketting, galvanische ketting, waarvan het negatieve metaal uit zilveren platen bestaat, die op den galvanischen weg met eene laag
fijn verdeeld platina overtrokken zijn.
Smegma, n. gr. (van smechein, wrijven, smeren)
zeep, smeer; Med. door de huidkliertjes afgescheiden vette vloeistof, zooals tusschen de voorhuid en het roedehoofd; – smektika, n. pl. Med.
reinigende, afspoelende geneesmiddelen; –
smektine, f. zeepsteen; – sméxis, f. het afwrijven,
reinigen.
Smeraldino, m. ital. komische figuur in de
ital. tooneelspelen, de beminde van a r 1 e cchino.
Smergel, m. (hoogd. smirgel, it. smeriglio, sp.
esmeril, fr. émeri; van 't gr. smíris, smyris) z. v.
a. a m a r i 1; inz. een moeilijk smeltbaar ijzererts; korrelig corundum.
Smeris, m. barg. politieagent.
Smilax, m. gr. benaming van verscheiden gewassen, z. s a s s a p a r i l l e; – smilaeine, kristalliseerbaar bestanddeel uit den sassaparillewortel; – kina-smilax, z. k i n a w o r t e 1, ond.
k i n a.
Smintheus, m. gr. (Smintheus) bijnaam van
Apollo : de sminthische Apollo, van S m i nt h e, eene stad in 't gebied van Troje; v. a.
zooveel als muizendooder, van 't oude kreten
woord smínthos, veldmuis.
-siche
sminuéndo, sminuito, it. (spr. u =oe), z. v. a.
diminuendo, diminuto) Muz. afnemend.
Smoking, eng. het rooken, ook: soort heerenjaquet, voor een gekleede partij geschikt.
smokkelen, (hoogd. schmuggelen, eng. to smuggle; verwant met s m u i g e n, sluipen, bedektelijk doen) sluiken, de belastingen ontduiken; –
smokkelaar, m. sluiker, die verboden waren invoert of op andere wijze de belastingen ontduikt.
Smollis, z. s c h m o 11 i s.
smoréndo, it. (v. smorire = lat. emori) Muz.
wegstervend.
smorzándo of smorzálo, it. (spr. z=ts; van
smorzáre, uitblusschen, v. morire, sterven, afsterven, uitgaan) Muz. verdwijnend, steeds
zwakker, langzamerhand wegstervend.
Smous, m. (dui. Mauschel, afgeleid van „Mozes") scheldwoord voor Jood.
Smyrna-steek, m. keizersteek, een soort van
borduurwerk met kruissteek.
Snauw, f., snauwschip, n. groot tweemastschip, dat een kleinen mast, doodeman geheeten,
voert, die achter den grooten mast onder den
mars daarvan staat.
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Sneer, m. eng. (spr. snier) hoon, spot, hoonend,
spottend gelach, neusoptrekken; stekelige zet,
schimpscheut; het grijnzen.
Snees, n. twintig(tal) o. a. in Friesland; als
verkorting van S i n e e s, C h i n e e s wordt
dit woord aan boord ook gebruikt voor schacheraar.
Snob, m. eng. iemand, die voor een elegant
heer wil doorgaan, zonder de middelen en het
talent daartoe te bezitten; – snobbisme, f.
ijdele voornaamdoenerij.
Snotra, f. noorsche Myth. de godin:der wetenschappen, der wijsheid.
Snow-flake, f. eng.-amer. sneeuwvlok, naam
van de zuivere petroleum, ook standard-white,
water-white genoemd.
soave of suave (spr. u =oe), ook soaveménie, it.
(van 't lat. suavis, e, zoet, liefelijk) Muz. liefelijk,
zacht, aanvallig.
Sobat, m. mal. kameraad.
sober, adj. (fr. sobre; van 't lat. sobrius, a, um)
matig, nuchter; bezonnen, bedachtzaam, voor
eerbaar, bescheiden; – sobriéteit, f. lat.-zichtg;
(sobriétas) matigheid, matiging, nuchterheid; gelatenheid, bedachtzaamheid, bezonnenheid, bescheidenheid, rustige houding, eerbaarheid.
soboli f érus, a, um lat. Bot. wortelspruitig.
Sobranja, f. bulgaarsche volksvertegenwoordiging.
Sobriquet, n. fr. (spr. sobrikè; vroeger sotbriquet, samengetr. uit het fr. sot, dwaas, en 't
oudfr. briquet, dom, onnoozel, verklw. v. bric,
schelm) spot-, schimp-, scheldnaam, bespottelijke toenaam.
Soc, n. of sock, siameesche lengtemaat (armlengte, el) = 1/2 k e n = 1/ 4 w a = 0,5 M.
Soccolánten, pl. it. (zoccolante, v. zoccolo, holsblok) holsblokmonniken, barrevoeters, Franciskanen,z.v.a. Recollecten.
Soccus, m., pl. socci, lat. sok, broos, lage, lichte
schoen, inz. voor tooneelspelers in het blijspel
der Ouden; vandaar oneig. voor de taal of uit
(stijl) van het blij- of kluchtspel (in-druking
tegenst. met k o t h u r n).
sociaal, sociabel, socida, societeit enz., z. ond.
s o e i u s.
Socinianen, m. pl. aanhangers van de godsgeleerde meeningen van Leelius en Faustus S oc i n u s, in de 16de eeuw, die de godheid van
Christus loochenden; – soeinianisme, n. leer en
grondstellingen der socinianen; – sociniaanseh,
adj. daarmede overeenkomstig, daartoe behoorende.
Socius, m., pl. socii, lat. genoot, gezel, medelid,
metgezel, deelnemer, makker, maat; – sociaal,
adj. (lat. sociális, e) gezellig, gezelschappelijk,
maatschappelijk; – sociaal contract, maatschappelijk verdrag; – sociaal-democraat, m. aanhanger der sociaal-democratie; – sociaal-democratie,
f. (spr. t=ts) staatkundig stelsel, strevende naar
een volksregeering, gegrond op maatschappelijke
of politieke gelijkheid, gepaard met eene regeling
van arbeid en verbruik van wege de gemeenschap; – sociale actie,f. 't streven naar een hervorming der maatschappij in het belang der
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lagere volksklassen; – sociale hervorming, f. geleidehjke verbetering en verandering der maatschappelijke verhoudingen, vooral ten bate van
de lagere volksklassen; – sociale kwestie, f. vraagstuk hoe de toestand van den bezitloozen werknemer, die in dienst van een werkgever is, ver
kan worden; – sociale politiek, f. staat -betrd
er naar streeft de arbeiderstoestanden-kunde,i
te verbeteren en de gevaren van de tegenwoordige arbeidersbedrijven te verminderen; – sociale revolutie, f. geheele omkeering in de maatschappelijke verhoudingen; – sociaal recht, n.
maatschappelijk recht; – socialisme, n. nw.lat.
het geheel der wetenschappelijke stelsels, om de
maatschappij te hervormen op den dubbelen
grondslag van de gemeenschap van den arbeid
en de evenredige verdeeling van de opbrengst;
het s o c i a l i s m e staat tegenover het i ndividualisme enomvatzoowelhet collectivisme, als het communisme,
z. a. ; – socialist, m. aanhanger van 't socialisme;
– socialistisch, adj. overeenkomstig met het socialisme of daarin gegrond; – socialiteit, f. (lat.
socialitas) gezelligheid, maatschappelijkheid; –
sociabel, adj. (lat. sociabilis, e, fr. sociable) gezellig, gemeenzaam, voor den gezelligen omgang
geschikt; vereenigbaar, verdraaglijk, passend;
– sociabiliteit, f. verdraaglijkheid, gezelligheid; –
sociáble, m. fr. soort van open pleizierwagen voor
4 personen, speelwagentje voor vieren; –
sociativus, m. nw.lat. Gram. in eenige talen, b.v.
het boheemsch, de naamval, die gemeenschap,
begeleiding enz. uitdrukt; – soeida, f. of contractus socidae, mid.lat. (it. soccità, van 't lat.
sociëlas) gezelschapsverdrag, soort van pachtverdrag, waardoor de pachter den inventaris van de
goederen, inz. het vee, tegen eene schatting
overneemt, dus eig. koopt; – sociëeren, lat. (sociáre) samenvoegen, vereenigen, paren, gezelschappelijk verbinden; – sociëtaire, m. fr. (sociëtèr') gezelschapslid; medelid van een gezelschap,
genootschap, inz. van het tooneelgezelschap van
het Theatre francais te Parijs; – sociéteit, f. (lat. sociëtas, fr. société) gezelschap, verbinding, gemeenschap, vereeniging, genootschap
maatschappij, handelmaatschappij (c o m p a ge); geleerdenvereeniging, besloten gezelschap
dat tot uitspanning, vermaak en spel bijeenkomt, besloten koffiehuis; – sociëteits-contract,
z. v. a. sociaal-contract; – sociëteitsfirma, f i r ni a (z. ald.) van eene vennootschap of van een gemeenschappelijken handel;
– sociëteits- handel, gezelschapshandel; vgl.
c o m p a g n i e; – sociëlas Jesu, f. lat. of afgek.
S. J., genootschap of sociëteit van Jezus (zoo
noemen zich de J e z u ï e t e n); – soc. leonina,
z. leoninisch gezelschap; – societé
des droits des hommes (spr. dè droá dezómm'),
genootschap der rechten van den mensch; – sociologie, f. leer van de voorwaarden der menschelijke samenleving en der maatschappelijke ver
sociologisch, adj. daartoe behoo--schijnel;–
rende, die betreffende; – socioloog, m. iemand,
die studie maakt van sociologie.
Sock, z. s o c.
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Socle, m. fr. (van 't lat. socculus, verklw. van
soccus, schoen) Arch. onderstel, zuilvoet, een
vierkant stuk, meer breed dan hoog, dat tot basis
dient voor verschillende voorwerpen; kleine
p e d e s t al voor beelden, vazen, den ,,mast'!
bij elektrisch spoor enz., s o k k e 1.
socratisch, z. s o k r–.
Soda, f. 1) (fr. soude, it. en port. soda, sp. sada,
sosa, zoutkruid, zoutasch, van 't lat. salsus, zilt;
nw.lat. salsóla, zoutkruid, verklw. v. salsus;
mid.lat. salsa, kruid) koolzuur natrium of natriumcarbonaat , zoutasch, aschzout, een vuurbestendig loogzout, vroeger uit sodameren ver
verbranding van verschil--kregndo
lende planten, inz. van het s o d a k r u i d of
zoutkruid; thans in fabrieken bereid (methode
Leblanc) uit keukenzout en zwavelzuur; onzuivere koolzure soda, zooals zij in den handel
voorkomt (ook k e f p, v a r e c h, bij de Ouden n a t r o n, in Barbarije t r o n a, in Perzië b o r e c h genaamd; de beste spaansche
soda heet b a r i 11 a; – 2) (mid.lat. en provenc.
soda, arab. soedda, van sadaa, splijten) hoofdpijn;
– sodalíth, m. nw.lat. -gr. aschzoutsteen, eene
soda-bevattende, met den lazuursteen verwante
steensoort; – sodawater, n. koolzuur water (d. i.
met koolzuur bezwangerd), water met een weinig
opgeloste koolzure soda; – sodawijnsteen, z.
seignette -zout; – sodium, z.v.a. natrium, z. ond. natron.
Sodális, lat. of sodále, m., pl. sodálen (lat. sodáles), genoot, gezel, makker, kameraad; – sodaliteit, f. (lat. sodalitas) kameraadschap; (geestelijke) broederschap, genootschap, gild; – sodalitium (spr. 1=15), n. maaltijd, partijtje, door vele
metgezellen gemeenschappelijk gegeven (p ikeniek).
Sodézza, f. it. (v. sodo = solido, lat. solidus,
vast enz.) sterkte, vastheid, degelijkheid.
Sodom, n. evenals Gomorrha, stad in Palestina
aan de Doode zee, welke beide volgens de berichten van den Bijbel in de dagen van Abraham
wegens den slechten levenswandel van hare bewoners te gronde gingen; vandaar in het algemeen stad, waarin groot zedenbederf heerscht;
– sodomiterij, sodomie, f. tegennatuurlijke bevrediging van de geslachtsdrift, zooals die eens
te S o d o m (volgens Genesis XIX) bedreven
werd; – sodomiet, m. die zich aan zulk een uit
schuldig maakt; – sodoms- appels,-spating
waarsch. fabelachtige appelen in de omstreken
der voormalige stad S o d o m aan de Doode
zee, die, wanneer zij aan den stam verdrogen,
inwendig vol stof zijn.
Soebah, m. perz. uit verscheiden districten bestaande provincie; – soebah-dar, m. stadhouder
of onderkoning van eene provincie, inz. in Indië.
soebatten, mal. vleiend vragen; zaniken.
soedah, mal. het is gedaan! stil maar!
Soedan, n. (= Land der Zwarten, d. i. Negers)
deel van Afrika, dat ten Z. der Sahara en ten N.
van Neder-Guinea is gelegen.
Soedeníér, soldenier, m. voor s o 1 d ij dienend
krijgsman, soldaat.
Soedra of soudra, m. sansk. (soedra), pl. soe-
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dras of soudras, vierde en laagste volksafdeeling of kaste bij de Hindoes, uit handwerkslieden
bestaande.
Soefi, soefisme, z. s o f i, sofisme.
Soek, m. arab. markt, bazar.
Soekoe, f. mal. eigenlijk vierde gedeelte, een
der vier geslachten, waarin de menangkabausche
Maleiers volgens hun bewering oorspr. verdeeld
waren, thans zooveel als groep verwante families in Midden-Sumatra.
Soelamith, hebr. zie Sulamith.
Soelhidsjeh, en in den verbogen naamval silhldsjeh, n. twaalfde of laatste maand in het
turksche maanjaar.
Soeling, f. mal. blaasinstrument (bamboe
bij den gamelan.
-fluit)
Soelióten, m. pl. uit Illyriërs en Grieken gemengde christenvolksstam in 't zuiden der pro
vincie Janina in 't gebergte van S o e 1 i.
Soelkadeh, en in den verbogen naamval silkadeh, m. elfde maand in het turksche maanjaar.
Soen, f. chineesch oorlogs- of koopvaardijschip.
Soenah, soenna, f. z. s u n n a.
Soera of soeri, f. malabaarsch : een geestrijke
drank, uit het sap der kokosnoot bereid.
Soeradsji, m. pl. turk. benaming der op europeeschen voet georganiseerde turksche artilleristen.
Soerat, m. mal. brief.
Soere, soera, f., pl. soeren, arab. (soeráh, eig.
teeken, spoor; eeretrap, graad) afdeelingen of
hoofdstukken van den koran, waarvan er 115 zijn.
Soer-emini of soerrah-emini, m. turk.-arab.
(van 't arab. soerrah, geldbeurs, en emïn, opzichter) schatmeester der pelgrims of eener karavaan naar Mekka; hij wordt door den sultan
benoemd.
Soerra, f. turk. (waarsch. = arab. soeráh, teeken, z. s o e r e) stempel met het keizerlijke
naamcijfer; vgl. t o e g r a.
Soerrah-eminl, z. soer - e m i n i.
Soersal, algemeene belasting bij de Turken.
Soersat, n. turk. (ook sersát; samengesteld uit
de beide imperatieven soer en sat, d.i. voer uit en
verkoop) aan de kooplieden gegeven schriftelijke
vergunning tot uitvoer en verkoop van granen.
Soesa, soeza, f. mal. onrust, drukte, moeite.
Soeslik, m. russ. (ssusslik) N. H. veldmuis,
steppenrat (Citellus vulgaris, Mus ponticus) ;
in Z.-Rusland veelvuldig voorkomend dier, met
een sierlijk gevlekt vel, dat als pelswerk op de
Leipziger missen onder den naam van Susselchen
bekend is.
Soesoehoenan, m. titel van de vorsten van Soerakarta en Djokjokarta (op Java).
Soetane, z. s o u t a n e.
Soetra, n. sanskr. (soetra, draad, zegel, wet)
heilig boek met de godsdienstige leerstellingen
der Hindoes.
Soeur, f. fr. (spr. seur) zuster; titel, dien de
Christen-koningen aan de koninginnen in hunne
brieven geven en welken deze ook gebruiken bij
het schrijven aan elkander; naam, dien men aan
de nonnen geeft; – soeurs de la charité (spr. –sjarité), zusters der barmhartigheid, barmhartige
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zusters; – soeurs gríses (spr. –griéz'), grauwe zusters enz.
Soewa, m. god der jacht bij de Japanneezen,
ter wiens eere jaarlijks op den 9den dag der 6de
en 9de maand prachtige feesten gevierd worden.
Soeza, f. mal. (soesah) onrust, onrustigheid;
drukte, z. s o e s a.
Sof, turk. (v. 't arab. soe f , wol) stof uit kemelshaar, z. v. a. kemelsgaren; – en sof,
hebr. zie en.
Sofa, z. s o p h a.
Soffitte, f. it. (so fPitta, f. en so f jtitto, m. eig. het
daaronder bevestigde, v. f ilto, vastgemaakt, bevestigd, van f iggere = lat. f igére, aanhechten; fr.
soffitte) Arch. vakzoldering of p l a f o n d, paneelwerk, eerre door verheven lijsten in vakken
verdeelde zoldering, welker vakken met snij-,
beeldhouw- of schilderwerk zijn voorzien; inz.
op het tooneel de beweegbare dekstukken, b.v.
blauwe, roode luchtsoffitten enz.
Soli of soefi, n. perz. (van soefii of só f i,
moham. monnik of kluizenaar, v. 't arab. soefi,i, in
wol gekleed, van soef,, wol, omdat hij zich, overeenkomstig zijne strenge levenswijs, alleen in wol
kleedt; vgl. s o f) mohamedaansch aanhanger
van 't sofisme of soefisme, de mystieke leer eener
geloofspartij in 't Oosten, vooral in Perzië en
Indië, volgens welke alles in deze wereld als
identisch verschijnt, de mensch een uitvloeisel
(vgl. e m a n a t i e) van God is en steeds streeft
om zich weder met hem te vereenigen.
Sofisme, z. s o p h i s m a oud. s o p h i a.
Sofrádsji, m. turk. (van 't arab. soe f rat, reiskost; disch) tafeldekker aan het hof van den
sultan.
Softa, m., pl. softas, turk. (so f tah, van 't perz.
sóchtah, van sóchtan, branden, in brand steken)
eig. ontvlamden, gloeienden (voor de wetenschap), studenten of leerlingen der hoogere scholen (z. m e d r i s s a); grafmonniken of geestelijken, die aan de graven der overleden sultans
dagelijks voor hen bidden.
soggetto of suggetto, m. it. (spr. sodzjétto,
soedzjétto = lat. subjectum, fr. sujet; vgl. s u b j e c t) in 't alg. grond, grondslag, stof enz.;
Muz. tekst, die toonkunstig uitgevoerd (gezet
of gecomponeerd) moet worden.
Sohar, m. (hebr. glans) naam van het kabbaltisch werk van rabbi Simeon ben Jochai, in Palaestina vervaardigd in de 2de eeuw, naar 't
heet, doch in werkelijkheid uit de 13de eeuw van
de hand van Mose de Leon.
soi-disant, adj . fr. (spr. soadizán) zoogenaamd,
naar men voorgeeft, een zich noemende, zich uitgevende, wanende.
soigneux, adj. fr. (spr. soainjeu) en als adverb.
soigneusement (spr. soainjeuz'mán; van soin,
zorg), zorgvuldig, bezorgd, zorgend, oplettend;
– soigneeren, (fr. soigner, mid.lat. soniare; waar
naast soin en besoin, met inachtneming-schijnlk
van het lat. vidére, providére, zorg dragen, v.
gotisch siuns, gezicht af te leiden; vgl. b e s o gn e) bezorgd zijn, zorgvuldig gadeslaan, waarnemen, oppassen of verplegen, iets met zorgvuldigheid behandelen.
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Soirée, f. fr. (spr. soaré; van soir, it. sera,
avond, v. 't lat. serus, a, um, laat) avond, avond
ook avondgezelschap, avondfeest; – soirée-tijd;
musicale, avondmuziekpartij .
soit 1 fr. (spr. soa) het zij zoo 1 laat het geschieden! 't is mij wel 1 goed 1
Soja (Dolichos soja, L.), f. plantengeslacht uit
de familie der vlinderbloemigen, in Japan groeiende; de zaden, een op de 1 u p i n e n of wolfsboonen gelijkende boonensoort, waarvan het
meel in plaats van boter bij de spijzen wordt
gebruikt, heeten soja-boonen, terwijl daaruit
de soja-saus wordt bereid.
Soje, z. s o y.
Sok of sock, z. s o C.
Sokaloin, f. bitterstof uit de hars van een Aloë
Perryi van het eiland Sokotra.
Sokkel, z. s o c 1 e.
Sokol, m. slavische vereeniging.
Sokratika of sokratlsche leerwijze, f. leerwijze
van den griekschen wijsgeer Sokrates, die daar
bestaat, dat men de denkbeelden en begrip -in
uit den geest van den leerling zelven ont--pen
wikkelt, terwijl men hem door gepaste vragen
langzamerhand er toe brengt, om zelve het begrip te vinden, dat men hem duidelijk wil maken; – sokratische ironie, f. fijne manier, om zich
onwetend te houden, ten einde de denkbeelden
van een ander des te beter te leeren kennen; –
sokratische scholen, philosophische scholen
der Oudheid, die uit de leer van Sokrates zijn
voortgevloeid.
Sol., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor D. Solander (gest. 1782); ook voor
Solutio, in de speciale beteekenis van in vloeistof zwevende gelatine.
Sol, ') in de muziek de benaming der G in de
natuurlijke toonschaal.
Sol, 2 ) fr. munt, z. s o u; ook peruaansche
munt = 2,375 gld.
Sol, 3) m. lat. zon; zonnegod, z. H e 1 i o s;
Chem. naam van het goud; – sol lucet omnibus,
de zon schijnt voor allen; – solair of solgrisch,
adj. (lat. soláris, e) tot de zon behoorende of haar
betreffende; – solair-constante, f. de in caloriën
uitgedrukte warmtehoeveelheid, die de aardoppervlakte zonder de opslorping in de atmospheer per minuut ontvangt van de zon; – solairmikroskoop, n. zonne- vergrootglas (vgl. m ik r o s k o o p); – solaar, solair-olie, f. zonne-olie,
uit bruine kolen gewonnen;- solair -tubus, m. zon
pl. zonnebewoners;-nekijr;–solaà,m.
– solarin, f. Phot. stof om glasplaten mee te bestrijken ter voorkoming van terugkaatsing van
lichtstralen op 't achtervlak; – solstitium (spr. ti
= Isi), n. (van sol en sistére, stellen, tot staan
brengen), pl. solstitia of solstitiën, ook solstitiaalpunten, zonnestanden, zonnestilstandspunten,
zonnekeerpunten; - z o m e r-s o 1 s t i t 1 u m (solstitium aestivum), zomer-zonnekeerpunt (op den
2lsten Juni); - winter-solstitium (solstitium hibérnum of brumále),. winter-zonnekeerpunt (op den 2lsten December) ; – solstitiaal,
adj. Bot. bloeiend op den langsten dag.
Sola, z. ond. solus.
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Solaks, m.pl. turk. vroeger de boogschutters
van de lijfwacht van den sultan, die uit Janitsaren-regimenten gekozen werden; – solak-basja,
aanvoerder dier boogschutters.
soldmen, n. lat. (v. solàri, troosten) troost; –
solamen miséris (of miserûm) socios habuisse
malórum, sprw.: het is een troost voor ongeluk
(of der ongelukkigen) deelgenooten in het-kigen
ongeluk te hebben; dikwijls veranderd in: solamen misérum s. h. m., 't is een treurige troost,
deelgenooten in 't ongeluk te hebben.
Solandgans, f. (eng. soland-goose, solangoose,
noorw. sule, ijst. sula, haf-sula, nw.lat. sula)
schotsche gans, z. v. a. b a s s a n e r.
Soláno, m. sp. (lat. solánus, scil. ventus, wind,
van sol, zon) eig. zonnewind, een warme wind
uit Afrika, welks nadeelige invloed zich soms in
Spanje doet gevoelen.
Solànum, n. lat. nachtschade of nachtschaduw, een giftig plantengeslacht met zeer vele
soorten, inz. solanum nigrum, zwarte nachtschade of dolbes; – sol. tuberósum, knolachtige
nachtschade, aardappelplant; ook de tomaat,
de tabak, het doodkruid, het dolkruid, de dolappel behooren er toe; – solanéën, pl. nw.lat.
(solanéae, solanacëae) struik- en kruidachtige gewassen van een tweezaadlobbige plantenfamilie,
meest met verdoovende kracht; – solanine, f.
basisch plantvormend deel (alkaloide) in de stengels en bladeren der nachtschade, inz. in de
zwarte morel, ook in den aardappel.
Solarium, n. 1) (scil. veetigal) lat. (van sólum,
grond, bodem) Jur. grondbelasting, bodemcijns;
– 2) (van sol, zon) zonnewijzer, aan de zon
blootgestelde plaats, plat dak; – solarianen, solarisch, z. ond. s o 1 3 ).
Sola-wissel, m. it.-nederl. (van solo, sola, alleen; fr. seule de change, eng. single bill, it. sols
di cambio) in een enkel exemplaar getrokken
wisselbrief, die door geen s e c u n d a, t e rt i a enz. gevolgd wordt (vgl. t r a t t e) ; gewoonlijk verstaat men daaronder den steeds
slechts in éen exemplaar aanwezigen e i g e n,
drogen of dooden wissel (fr. bills de
change, eng. promissory note), den wissel, waardoor de trekker zich verbindt, zelf een som gelds
op een bepaalden tijd aan een genoemd persoon
te betalen.
sold, eng. (spr. soold'; partic. v. to sell, ver
-kopen)
verkocht.
Soldaat, m. (it. soldála, fr. soldat, mid.lat. sol
van s o 1 d, en dit van 't lat. solidus,-dàtus;
munt) krijgsman, die in een staand leger voor
s o l d of s o l d ij, d. i. tegen betaling dient,
soedenier, soldenier, krijgsknecht; aan boord
wordt s o l d a a t gemeenzaam gezegd van een
of ander nietsbeduidend voorwerp, eindje touw
enz., dat te veel in de tuigage in 't oog
loopt; – soldatésque, f. fr. (it. soldatesca)
krijgsvolk, krijgsmanschap, krijgslieden, inz.
met het denkbeeld van teugelloosheid; – à
la soldatesque, op zijn soldaatsch, op krijgsmansmanier.
soldeeren, Kmt. z. v. a. s a 1 d e e r e n (z.
ald.); ook: met gesmolten metaal aaneenhechten

-

SOLDEEREN.

— 1144 —

of dichtmaken; — soldeer, n. legeering van 2
doelen tin met 1 deel lood.
Soldo, m. it. (van 't lat. solidus, z. aid. ; vgl.
s o u) het 1/2o deel eener f i r a, ital. rekenmunt
van zeer verschillende waarde; ook soldij, beboning.
Solduriérs, m. pl. in de gallische oudheid:
krijgslieden, die zich geheel en al aan eenen aan
hadden toegewijd, op een gemeenzamen-voerd
voet met hem omgingen en met hem stierven.
Soléa, f. lat. zool, voetzool; tong, eene tot de
schollen behoorende visch.
Solecisme, m. fr. z. s o l ce c i s m e.
solemneel, fr. (solemnel, liever solennel, van 't
lat. solemnis, e) of solenneel, als adverb solenniter, eig. jaarlijksch, wat ieder jaar plaats heeft,
wat regelmatig wederkeert, vastgesteld gebruikelijk; plechtig, feestelijk, statig, plechtstatig,
heerlijk; — solemniteit, f. (fr. solemnité, lat. solennftas) plechtigheid, feestelijkheid, praal; — solennitas testaménti, Jur. tot eene laatste-wilsverklaring gevorderde gebruiken; — solenniseeren (fr. solenniser), vieren, plechtig gedachtenis
vieren; 'door wettelijke plechtigheden of formaliteiten bevestigen; — solennisátie (spr. t=ts),
f. plechtige viering.
Solenieten, pl. gr. (v. sólén, goot, buis) soort
van versteende schelpdieren, op eene messcheede
gelijkende.
solenneel, solenniteit enz., z. ond. s o 1 e mnee1.
Solenoide, f. gr. (v. sólén, buis) buisvormige
draadspiraal, die de eigenschappen van een magneet aanneemt,als er een elektrische stroom doorheen geleid wordt (= e 1 e k t r o-d y n a m ische cylinder).
Solfanária of solfatára, f. it. (v. solfoo = lat.
re, zwavel)
sulfer, zwavel; fr. sou f rière, v. soufre,
zwavelgroeve; zwavelmeer; krater van
een vulkaan, die alleen zwaveldampen en waterdamp uitstoot; — solfi, pl. zwavelafdrukken
(van edelsteenen, gesneden steenen, ringsteenen
enz.).
solfeggiéeren, it. (sol f eggiare, spr. sol f edz—; v.
sot /a,
a, toonladder), solfiëeren of solmiseeren (van
de ital. toonnamen sol, fa en sol, mi gevormd;
vgl. ut, re enz.), de toonladder zingen (alleen met
benoeming der noten of op vocalen); — solfeggiën (spr. sol f édzjiën) of solfeggi, pl. (fr. solfège)
oefeningsstukken voor den zang zonder tekst; —
solmisàtie (spr. —za-Isie), f. het zingen der toonladder, in 't alg. iedere stemoefening.
Solfi, z. ond. s o 1 f a n a r i a.
Solicitor, z. ond. s o l l i c i t e eren.
solide, adj. lat. (solidus, a, um, fr. solide)
vast, dicht, sterk, gedegen, duurzaam, deugde
bondig, houdbaar, bestendig, blijvend; gron--lijk,
dig, zeker, vertrouwbaar, waar, echt, eerlijk,
braaf, welgesteld; een solide mensch, so1 i de koopman, een mensch, dien men ver
kan, bij wien hoofd en hart op de-trouwen
rechte plaats zitten, een koopman, die stipt
zijne verplichtingen nakomt enz. ; — solidus,
m. (scil. nummus), pl. soliden (lat. nummi
soltidi), oudrom. aan beide zijden gestempelde

SOLITARIUS,

goudmunt, aan gehalte ongeveer 5 gld.40 ct.
waard; in de middeleeuwen, sedert de 7de eeuw,
eene zilvermunt, zilvergeldstuk (solidus argenléus), dat minder waarde heeft, naarmate
men later in den tijd komt; — solidum n. het
geheel; — in solidum of solidair eaveeren of
staan, voor het geheel gemeenschappelijk en
ieder in het bijzonder borg of aansprakelijk zijn,
of allen voor éénen en één voor allen borg
blijven; — zich solidair verklaren, de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de handelingen van anderen; — solidaire pathologie, f.
lat.-gr. ziekteleer, die als grondslag der ziekten
de vaste deelen van het lichaam, inz. de zenuwen beschouwt, in tegenstelling met humorale pathologie, z. aid.; — solidaire pa—
thológen, m. pl. geneesheeren, die deze leer
aanhangen; — solidaire verbintenissen, overeenkomsten, waarbij elk der deelnemers aansprakelijk is voor het geheele bedrag, b. v. der aangegane schuld; — solidariteit, f. nw.lat. gemeen
verplichting van velen voor ieder-schapelijk
der medeverplichten op alle deelen van het geheel (in tegensi. met de verantwoordelijkheid
of borgtocht pro rata); wederzijdsche afhankelijkheid van de menschen; — solideeren (lat.
solidáre), bevestigen, verzekeren; — solidátie
(spr. 1=ts), f. (solidatio) bevestiging, verzekering; — solidesceeren (lat. solidescére), vast,
stijf of hard worden; — solidescentie (spr. t=ts),
f. nw.lat. het vastworden, verstijven, verharden; — soliditeit, f. lat. (soliditas) dichtheid,
vastheid, genegenheid, duurzaamheid, blij
bestendigheid; grondigheid, gron--vendhi,
dige kennis, bondig oordeel, echtheid, waarheid, zekerheid; vertrouwbaarheid, gegoedheid.

Solidee, f. priestermutsje, kalotje; ontstaan
uit „Soli Deo", d. i. voor God alleen, daar het
alleen voor het Allerheiligste wordt afgenomen.
soli Deo gloria, z. ond. Deus.
Solidungula, pl. n. nw.lat. (van solidus, dicht,
vast, en ungiula, klauw) eenhoevige dieren.
Solíénglas, n. tafelglas van betere hoedanigheid dan 't gewone boheemsche en daarom
vaak tot spiegels gebezigd.
Soliloquium, n. lat. (van solus, alleen, en
loqui, spreken) alleenspraak, zelfgesprek, gesprek bij zich zelven, z. v. a. gr. m o n o 1 o o g;
— solipsisme, n. barb.-lat. (v. solus en ipse, z.
aid.) z. v. a. egoïsme; — solipsist, m. z. v. a.
e g o ï s t; allegorische naam der Jezuïeten,
omdat zij, naar men wil, allereerst aan zichzelven denken.
Soliopapier, n. Phot. papier, waarbij voor de
chloorzilveremulsie gelatine gebruikt is.
Solist, z. ond. solo.
Solitarius, n. lat. (solitarius, a, um, eenzaam)
of solitair (fr. solitaire), eenzame, ongezellige, kluizenaar, h e r e m i e t; — solitair,
ook een alleen gezette diamant (zonder kleinere
steenen omgeven); soort van quadrille-spel,
waarbij men altijd alleen speelt, zonder te
beroepen; soort van vlinder, alsook soort van
vlieg; verder : vogel van Ile de France,
wiens bestaan door vele naturalisten betwist
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wordt; als adj. eenzaam, ongezellig, teruggetrokken; ver solitaire, m. fr. lintworm, een
platte, zeer lange, gelede worm, die a 11 e e n
van zijne soort in de ingewanden ontstaat
(T a e n i a s o 1 i u m);
solitaire, n. spel,
waarbij men a 11 e e n kan spelen met een
tafeltje, waarin 37 gaten zijn, en met 36 puntige
pinnetjes, ook het melancholiespel geheeten.
Solitude, f. fr. (van 't lat. solitudo) eenzaamheid, eenzame plaats, woestenij naam van
verscheidene eenzaam liggende landgoederen.
solitus, lat. gewoon, gebruikelijk; more solito,
naar gewoonte, naar oud gebruik.
sollécito, it. (spr. —isjilo; lat. sollicitus, a,
um) Muz. bekommerd, treurig, bedroefd.
solliciteeren, lat. (sollicitáre) in beweging
zetten, verontrusten, bekommeren; inz. iets
gerechtelijk bejagen, verzoeken, aanhouden,
aanzoeken, om rechtshulp verzoeken; naar eenen
post dingen;
sollicitant, m. (lat sollicitans)
aanzoeker, verzoeker, dinger naar eenen post,
rechtszoeker, eischer; sollicitàbel, adj. nw.lat.
geschikt ter aanzoeking, ter mededinging;
sollicitatie (spr. tie =tsie), lat. (sollicitallo)
verontrusting, bekommering; dringende bede,
het aanhouden, eischen, gerechtelijke bede;
aanzoek, het dingen, mededingen naar een
ambt, naar eenen post; sollicitatiónes importvnae, f. pl. lastige, allerdringendste aanzoeken;
sollicitator, fr. solliciteur, m. bevorderaar,
voortzetter, verzorger van iemands rechtszaak,
van zijne belangen bij de regeering; solicitor,
m. eng. (vroeger sollicilor, spr. sollíssiter; eig.
de aanzoekende, vrager) procureur, zaakwaarnemer;
solicitor-general (spr. dzje'nnerel),
procureur-generaal, openbaar ministerie.
solmiseeren, solmisatie, z. s o 1 f e g g i ë er e n.
solo, it. (lat. solus) alleen, zonder begeleiding,
zonder hulp; solo, n. Muz. alleenspel, alleengezang; in het kaartspel: alleenspel; ook de

Solotnik, m. russ. (solotnik, van sóloto, goud)
handelsgewicht
russ. pond of 4,266 grams.'
Solo-tout, solo-zanger, z. ond. s o 1 o.
Solstitium enz., z. ond. s o 1.
solubel, solubiliteit, solutie, z. ond. s o Zveeren.
solus, a, um, lat. alleen, eenig, enkel; solus
cum sola, hij met haar alleen, eenparig; sola,
f. (v. sola, scil. fide, door 't geloof alleen) leer
van de rechtvaardiging door 't geloof in de
luth. Kerk; z. ook s o 1 a wissel.
Solutol, n. ruw cresol, een donkerbruine alkalische vloeistof met 60 O/0 cresol, dient als
desinfectiemiddel.
Solvay-proces, n. bereiding van soda volgens
het procédé van Solvay; solvay-soda, f. soda
bereid uit salmiak, volgens Solvay.
solveeren, lat. (solvére) oplossen, ontbinden;
onthullen, verklaren; eene schuld vereffenen,
afdoen, betalen;
solve of solvátur 1 afgek.
solv. (op recepten) los op, of het worde opgelost!
sblvens, n. Med. het oplossende;
pl. solventla of solutiva, oplossingsmiddelen,
oplossende middelen; solvent (solvens), en
solvéndo (scil. idoneus), lat. of solvable, fr. adj.
in staat om te betalen; solvéntie, f. nw.lat. of
solvabiliteit, f. (fr. solvabilité) betaalvermogen,
vermogen om te betalen; in solutum, lat. in
betaling of in plaats van gereede, bare of c o nt a n t e betaling aannemen of geven; solubel, adj. (lat. solubilis, e) oplosbaar, ontbindbaar; voor verklaring of uitlegging vatbaar;
solubiliteit, f. nw.lat. oplosbaarheid, ontbindbaarheid; solutie (spr. t=ts), f. lat. (solutio)
oplossing; iets opgelost, ontbondens; solutio
silicatis natrici, waterglas, ter verharding van
verbandstoffen;
verklaring, beantwoording,
ontwikkeling; Jur. solutio, betaling, opheffing
eener verplichting door betaling; solutio indebiti, zonder gehoudenheid of verplichting ge=
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benaming van een kaartspel voor 4 personen;
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dane betaling, die deswege kan teruggevorderd
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soloist, f. zelfwerkend accentueer-toestel aan
de a u t o i a n o, z. a.
solo-partij, f.
muziekparti.l, door éénen zanger uit te voeren;
solo-zanger, solist, alleenzanger; solo-tout,
z. v o 1 e.
Solcecísme, n. lat. (van 't gr. soloikismós), pl.
soloecismen, taalfout, dialektfout, inz. tegen de
juiste uitspraak en de woordvoeging, zoo geheeten naar de stad S o 1 i (gr. Soloi) in Cilicië,
welker inwoners, onder den invloed der hen
omringende vreemde volksstammen, hunne
zuivere attische moedertaal langzamerhand
verbasterden; soloecisch, adj. met de zuivere
taal strijdig;
soloecíst, m. taalfoutenmaker.
Solokraat, lat.-gr. z. v. a. m o n o k r a a t,
monarch, z. ald.
Solon, m. naam van een atheenschen wetgever, geboren omstreeks 640 v. Chr. soms
gebezigd om een verlicht en rechtschapen wetgever aan te duiden.
Solota of e 1 o t a (van 't slavonisch soloto,
goud, omdat die munt oorspronkelijk van goud
was; fr. izelotte, z. ald.), turksche zilvermunt
van 30 paras.

—

—

—

;

z

worden; s. particuláris, gedeeltelijke of stuksgewijze betaling, betaling op afslag, in minde ring; s. contigui, Med. bij breuken plaatsgr4jpende verrekking; s. continua,, verrekking die
bij eene wond of bij beenbreuk volgt; solutivum, pl. —va, z. s o 1 v e n s
solutus, a,
um, lat. Bot. los aangehecht.
Som, f. (fr. somme, hoogd. summe, v. 't lat.
summa, z. ald.) verzameltal, beloop, bedrag,
grootheid, die uit de samenvoeging van twee
of meer andere ontstaat; zekere hoeveelheid
geld, geldsom; reken- of stelkunstig vraagstuk;
sommeeren, (fr. sommer, hoogd. summiren,
nw.lat. summare) samenstellen, optellen, oprekenen, de som van twee of meer grootheden
vinden; z. ook ond. s o m m e e r e n.
Soma, 1) somma, f. it. (eig. last, vracht)
oude koren- en vochtmaat in Opper- en MiddenItalië van zeer verschillende waarde.
Soma, 2) m. and. Myth. god der maan, vader
van Boeddha en eerste koning der maandynastie. Hij huwde de 27 dochters van Dakcha;
maar daar hij 26 van haar veronachtzaamde
voor hunne zuster Robini, trof Dakcha hem
—

—

—

SOMA.

—

—

—

;

1

—

—

SOMA.

— 1146 —

met eene kwaal, die hem op geregeld wederkeerende tijden deed wegkwijnen.
Somaténen, m. pl. (van 't catalonisch somatén, stormklok, brandklok) catalonische landweer in den spaanschen vrijheidsoorlog van
1808—'13, die op het luiden der stormklok bij
-enkwam.
somátiseh, gr. (v. soma, lijf) lijfelijk, lichamelijk, het lichaam betreffende; - somatist,
m. z. v. a. m a t e r i a 1 i s t; - somatologie, f.
lichaamsleer, leer van het menschelijk lichaam;
- somatomimiek, f. voorstelling van den zielstoestand door middel van de bewegingen van het
lichaam; - somatomie, f. z. v. a. a n a t o m i e,
z. ald. ; - comatose, f. uit vleesch bereid,
eiwithoudend voedingspraeparaat; - somatoskopie, f. inwendig onderzoek van het lichaam
door elektrische belichting.
somber, adj . (fr. sombre, spr. sonbr' ; vgl. het
sp. sombra, schaduw; v. 't lat. umbra, met voorgeplaatste, uit het lat. sub ontstane s) duister,
donker, treurig, zwaarmoedig, knorrig, verdrietig; - sombréro, m. sp. (van sombra, schaduw) schaduwhoed, breedgerande spaansche
hoed.
Sombrerophosphaat of sombreriet, n. op
phosphoriet gelijkend dierlijk bemestingsmiddel van het eiland Sombrero (tot de Antillen
behoorende).
Sommatie, z. ond. s o m m e e r e n.
Somme, f. (fr. somme, some) groot vaartuig
der Siameezen voor den zeehandel, z. v. a.
j o n k.
sommeeren, fr. (sommer, oudfr. semoner, semondre, provenc. semondre, somondre, eng.
summon, en dit van 't lat. summonére, herinneren, mid.lat. = cilare, vocare) gerechtelijk aanmanen, eischen, opvorderen, b. v. tot betaling;
dagvaarden, opeischen (eene vesting); z. ook
ond. s o m; - sommatie (spr. t=ts), f. gerechtelijke aanmaning, dagvaarding; opeisching der
verschuldigde belastingen; ook papier, dat die
opeisching behelst.
Sommelier (spr. -ljé), m. fr. bottelier, wijn
-kelnr.
Sommerfrischler, m. dui. iemand, die den
zomer buiten doorbrengt.
Sommiet, m. (naar den berg S o m m a bij
Napels, als de plaats, waar men hem het eerst
vond) z. v. a. n e p h e l i n e.
Sommist, m. it. sommista, (v. sommàre,
s o m m e e r e n, ond. s o m) verzamelaar,
compilator van theologische werken; afschrijver, hij die met de afvaardiging der pauselijke bullen is belast.
Sommitieten, pl. (van 't lat. summitas, fr.
sommilê, top, spits ; vgl. s u m m i t e i t) de
hoogsten, voornaamsten, aanzienlijksten.
Somniátie (spr. t = ts), f. nw.lat. (somniatio,
V. 't lat. somniáre, droomen, somnium, droom)
magnetische slaap; - somnialio in statu vigili,
het droomen in wakenden toestand, het wakend-droomen.
Somnus, m. lat. slaap ; - somnambule, m.
,en f. fr. (z. v. a. nw. lat. n o c t a m b u 1 u s,
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van 't lat. ambuláre, wandelen, rondgaan)
nacht- of slaapwandelaar, maanzuchtige; een
in den slaap sprekende, slapendwakende,
helderziende (c 1 a i r v o y a n t of -e), de
toekomst voorspellende; - somnambuleeren,
somnambuliseeren, nw.lat. slaapwandelen, in
den toestand van magnetischer slaap zijn; somnambulísme, n. het nachtwandelen, slaap
slapend-waken,-wandelig;htsprk,
helderzien, helderziendheid (c 1 a i r v o y a nc e) ; - somniféra, n. pl. lat., slaapwekkende
middelen, slaapgoed; —somniloque, m. fr. (spr.
-lokk') luiddroomer, iemand, die slapend of
droomend overluid spreekt; - somnolént, adj.
lat. (somnoléntus of somnuléntus, a, um) slaperig, slaapzuchtig; - somnoléntie (spr. t=is),
f. (somnolentia of somnulenlia) slaperigheid,
slaapzucht.
somptueus, adj. fr. (spr. sonptuéí ; v. 't lat.
sumtuosus, van sumtüs, kosten, onkosten)
prachtig, kostbaar, kostelijk, weidsch; - somptuaire wetten (lat. leges sumtuariae), wetten
tegen de weelde; - somptuositeit, f. (fr. somp tuosité) pracht, verkwisting, onmatige uitgave.
sonante, it. (van 't lat. sonáre, klinken) Muz.
klinkend, helder; - sonate, f. (it..sonáta) eig.
klinkstuk, muziekstuk voor het klavier of
forte-piano alleen, of in begeleiding van enkele
instrumenten bestaande uit 2 tot 4, gew.
echter uit 3 deelen: een a 11 e g r o, een a ndante of adagio en een presto of
rondo; - sonatine, f. kleine sonate; sonét of sonnét, n. (it. sonétlo, fr. sonnet) klinkdicht, bestaande uit 14 doorgaans jambische
verzen, die in twee 4-regelige en twee 3-regelige
strophen zijn ingedeeld, met eene bepaalde
rijmplaatsing; - so(n)nettíst, m. sonettendichter;
- son(n)ettenkrans, m. rij van sonnetten, die
bij elkaar behooren, b. v. J. Perk's Mathilde;
reeds Horatius' 6 eerste . oden van het 3e boek
behooren bij elkaar en vormen een „krans".
sonchi f olius, a, um, lat. Bot. ganzendistelbladerig. ,
Sonde, f. fr. Chir. metalen, doorgaans zilveren, ook van caoutchouc of gutta-percha
vervaardigde stift van allerlei gedaante tot
peiling der wonden, zweren enz., tentijzer, peil
zinklood, peillood, lood, werktuig-stif;Mar.
om de diepte der zee te peilen of de gesteldheid van haren bodem te onderzoeken; aardboor, mijnboor; peilstang der tolbeambten; sondeeren, (fr. sonder; sp. en port. sondar,
waarschijnlijk van lat. subundáre, onder de
golf of in de zee dompelen, v. unda, golf) met
het peillood, het tentijzer enz. de diepte der zee,
van een wond enz., of den aard van den bodem
onderzoeken; oneig. iemand onderzoeken, toetsen, polsen, uitvorschen, uithooren; - sondeerroede, f. werktuig om te onderzoeken, hoe diep
onder het zand rotsgrond voorhanden is.
Sonét, z. ond. sonate.
Sónica, f. fr. in het pharao- en bassetspel:
kaart, die juist op tijd komt, om winst
of verlies te beslissen; ook voor: te rechter tijd,
1 van pas;'dadelijk.
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SONJALAMP.

Sonjalamp, f. El. booglamp met langen
brandduur.
Sonna, z. Schiieten.
Sonne., bij natuurwetensch. benamingen afk.
van P. Sonnerat (gest. 1814).
Sonnét, z. ond. sonate.
Sonnez, m. fr. (spr. soné) twee zessen in het
triktrakspel.
Sonnieten, z. S c h i i e t e n.
Sonométer, m. lat.-gr. (van 't lat. sonus,
klank, geluid) klank- of geluidmeter, toonmaat,
inz. ter bepaling van de relatieve trillingsgetallen, vgl. m o n o c h o r d i u m; door Wakley
uitgevonden werktuig om den graad der hardhoorigheid bij iemand te bepalen; – sonoor of
sonbrisch, adj . (lat. sonórus, a, um) welklinkend,
welluidend, voltong, klank- of toonrijk; –
sonóro of sonoraménte, it. Muz. klinkend, hel
-derklin.
Soole, sole, f. hgd. zout water.
Sopha of sofa, f. (sp. en it. sofa, perz. só f ah,
van 't arab. so f f ah, van sa f f a, in rij en orde
plaatsen) turksch rustbed, kussenzetel, z. v. a.
e a n a p é; met een tapijt belegde verheven
waarop de grootvizier zijne audiëntiën-heid,
geeft en de afgezanten hunne plaats innemen;
vgl. divan en engareb.
Sophatis, z. v. a. s e p h a r i e t e n (z. ald.).
Sophér, m. hebr. (sópher, partic. v. sáphar,
schrijven, tellen) schrijver; schriftgeleerde, wetgeleerde; schoolmeester, wetsrollenschrijver bij
de Joden.
Sophi, in. perz. (van het arab. soe f ii, in wol
gekleed; vgl. sof en sofi,_ sofisten)
wijze, godsdienstige; vandaar titel van den
koning van Perzië.
Sophia, f. gr. (van sophos, ë, on, wijs) eig.
wijsheid; een vr.naam; Bot. heelkruid; –
.sophisma, n., pl sophismen of sophismata (van
sophidzein, iemand wijs, verstandig maken;
.

sophídzesthai, wijs, omzichtig zijn, listig hande

-

len, iets kunstig verzinnen; iemand beet hebben), eig. iets schrander of listig verzonnens,
sluwe vondst; inz. Log. bedrieglijke sluitrede,
schijngrond, drogrede, verstrikkend betoog,
bedrieglijke redeneering, waarbij of in den grond
vorm gezondigd wordt; – sophist,-slagofinde
m. (gr. sophistes) oorspr. man vol levenswijsheid en staatkunde, wijsgeer en redeneerkundige der oudheid; ' later en tegenwoordig doorgaans drogredenaar, iemand, wiens redeneeringen niets dan valsche stellingen, verkeerde
gevolgtrekkingen bevatten; – sophistiek of
sophisterjj, f. drogredekunde, bedrieglijke wijs
spitsvondigheid, spitsvondige-heidsvrtong,
drogredenen, haarklooverijen; – sophisticàtie
(spr. t=ts), f. nw. lat. vervalsching, b. v. van
•drogerijen, edele metalen enz. ; – sophístisch,
adj. spitsvondig, verstrikkend, bedrieglijk, sluw;
– sophistiseeren (spr. –zee–), den drogredenaar
spelen, drogredenen maken en iemand daarmede
zoeken te vangen, spitsvondigheden uitkramen.
Sóphron, m. gr. (sóphrón, bij gezond verstand,
bezonnen) matig, bezonnen, wijs man, als
mansn. ; – Sophronia, f. vr.naam : de onthoud-
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zame, bezonnene, wijze; – sophroníst, m. (v.
sophronídzein, bezonnen of wijs maken, verbeteren) zedenmeester, opziener over de zeden,
soort van regeeringspersoon in het oude Athene;
- sophronistères, pl. Med. wijsheidstanden,
verstandskiezen; - sophronisterlum, n. verbeterhuis, gekkenhuis; - sophros^ne, f. bezonnenheid, onhoudzaamheid, onthoudingsgave,
matiging, kuischheid.
Sopor, m. lat. slaap, sluimering, verdooving,
slaapzucht; – sopeeren of soporeeren, (lat.
sopire, soporàre) doen inslapen, bedaren, ver
stillen, verzachten, z. v. a. a s s o u--doven,
p i ë e r e n; – soporeus, adj. in diepen slaap liggende ; – sopientia (spr. t = ts), n. pl. Med. stillende, verzachtende geneesmiddelen; – soporatief, adj. nw.lat. in slaap brengend, slaapverwekkend : langwijlig, vervelend; – soporiféra, n. pl. lat. slaapwekkende middelen, slaap
-mideln,
slaapgoed.
sopra, it. (= lat. supra) Kmt. over meer dan,
op, boven; – sopra agio, m. (spr. ádzjio) buitengewoon opgeld bij koers boven p a r i; – sopra
protésto, boven het protest, d. i. ter eere of uit
vriendschap eenen wissel aannemen (a c c e pt e e r e n); – sopra tara, aftrek, die boven de
gewone tara (z. ald.) wordt toegestaan; – sopráno, m. of sopraan, f. it. (eig. de of het opperste, bovenste, eerste) Muz. bovenstem,
hoogste stem, z. v. a. d i s c a n t.
Sora, f. (fr. sora, sare, essera, essere, van arab.
oorsprong : soer) netelkoorts met porseleinuitslag.
Sorbàten, n. pl. nw.lat. (v. het lat. sorbum,
fr. sorbe, vrucht van den sorben- of lijsterbesseboom) ook maláten (van màlum, appel),
appelzure zouten.
Sorben of Sorbenwenden, pl. naam van een
wendisch volk van slavischen oorsprong, dat
in de 5de eeuw in Duitschland, inz. in het land
van Meiszen en Altenburg, doordrong.
Sorbét of sjerbét, n. arab. (fr. sorbet, sp. sorbeto,
it. sorbette, eng. sherbet, v. 't arab. sjerbet, sjorbet,
eig. slok, teug, dronk, van sjariba, drinken)
1 0 turksche koeldrank van water, fijngestooten
rozijnen, citroensap, suiker, ambra enz. ; 2 0 in
Italië enz.: soort van vruchtenijs als koeldrank; – sorbetière, f. fr. sorbetvaas, Linnenkoel vat voor het sorbet.
sorbi f obus, a, um, lat. Bot. lijsterbesseboombladerig (vgl. s o r b a t e n).
Sorbónne, ,f. fr. oorspr. hoofdcollege voor
geestelijken op de hoogeschool te Parijs, en de
daartoe behoorende gebouwen, naar Robert
van S o r b o n, biechtvader en aalmoezenier
van den koning, welke dien naam droeg naar
zijne geboorteplaats, het dorp S o r b o n in
het departement der Ardennen, en stichter was
van deze school in 1250; later in 't algemeen de
gezamenlijke godgeleerde faculteit te Parijs.
Sordes, pl. lat. onreinheden, vuiligheden,
ontuig; – sordes primàrum viárum, Med. onreinheden der eerste wegen, d. i. der spijskanalen;
– sordide, adj . (lat. sordidus, a, um, fr. sordide)
vuil, onrein, laag, gemeen, snood, verachtelijk,
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laaghartig, gierig, vrekkig; – sordiditeit, f.
nw.lat. onreinheid, vuilheid; laaghartigheid,
gemeenheid, snoodheid, vrekkigheid.
sordo, it. (eig. doof = lat. surdus) Muz. gedempt, met verdoofden toon; – sordino, m. it.,
sordine of sourdine (spr. soerdién'), f. fr. demper, klankbedwinger, toonverdoover aan speel
– à la sourdine, fr. z. ond. s o u r d i n e;-tuigen;
– con sordino, it. gedempt, met den demper,
b... v. te spelen; – sordünen, pl. gedempte orgelpijpen.
Sorenskriver, m. gezworen schrijver, districtsrechter in eerste instantie in Noorwegen.
Sorghum, ook sorgho, n. (holcus sorghum; ind.
sorghi) negergierst, kafferkoren, doerrah of
durra, eene graansoort, die inz. in Afrika gebruikt wordt als voedsel en tot het bereiden
van een bedwelmenden drank en verder dient
tot voeder voor hoenders en vee; ook bevat de
stengel een merg, dat naar honig smaakt en
gekauwd wordt.
Sorgoedsch, f. turk. pluimbos, vederbos,
met edelgesteenten versierd, dien de Turken
aan hunnen tulband dragen; de sultan heeft
er drie, de groot-dignitarissen van het rijk dragen er slechts één.
Soria, sp. (zoo geheeten naar de sp. prov.
S o r i a) spaansche gewasschen lamswol.
Sorites, m. gr. (sorítés, d. i. eig. opgehoopt,
van sóros, hoop) Log. kettingsluitrede, eene
verkorte reeks van sluitredenen, welke den
vorm eener enkele sluitrede heeft;, verstrikkende
gevolgtrekking.
Sornétten, f. pl. fr. (sornelles, verklw. van
het oud-fr. sorne, sprookje) ongerijmde taal,
zotteklap, praatjes, sprookjes, grillen.
Soroban, f. japansche rekenmachine; vgl.
swan-pan en abacus.
Soróche, f. sp. (spr. –ótsje) bergziekte, door
vermindering van het zuurstofgehalte der lucht
bij het bestijgen van hooge bergen ontstaande.
Sorokowoi, z. s s o r o k o w o i.
sororiseeren (spr. –zee–), barb.lat. (van 't lat.
soror, zuster) als zusters of zusterlijk met elkander omgaan; – sororiatie (spr. t=ts), f. nw.lat.
ontwikkeling der vrouwelijke borsten; – sororicida, m. lat. zustermoorder.
sors, f. lat. (gen. sortis) fr. sort, m. (spr. s6r)
lot, aandeel; levenslot, noodlot, lotsbedeeling,
lotgeval, stand, rang enz. ; ook hoofdsom, k ap i taal; vandaar in sortem eomputeer e n, tot de hoofdsom brengen; – sorte of per
sortem, door het lot, door verloting; – sortileglum, n. nw.lat. (van 't lat. sortilégus, waarzegger) voorspelling door het lot.
Sorte, f. fr. (mid.lat. en it. sorta, van 't lat.
sors) s o o r t, slag; – sorteeren (it. sortíre),
uitlezen, naar soorten afzonderen, afdeelen,
uitzoeken, afzonderen, paren; vgl. a s s o rteeren; – gesorteerd, adj. uitgezocht,
in soorten bijeengevoegd; – goed g e s o r t e e r d,
behoorlijk van het vereischte voorzien, b. v.
zulk een winkel; – sortiment, n. voorraad van
uitgezochte, afgezonderde waren, soortmenigte,
goederenvoorraad: bij (duitsche) boekhande-
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laars : voorraad van door anderen uitgegeven
werken, vgl. assortiment; vandaar
sortiments-handel, handel in boeken,
door anderen uitgegeven, in tegenstelling met
dievaneigenoplage;– sortimentsstukk e n, pl. groote en fraaie stukken barnsteen.
Sortie, f. fr. (van sortir, uitgaan, en dit van
lat. sortiri, loten, een lot trekken; dan in 't ital.
sortire, fr. sortir, in het algemeen : uittrekken
en intranstief : uitgaan) uitgang, uittocht; Mil.
uitval, het uitrukken der belegerden, om de
belegeraars aan te vallen en hunne werken te
vernielen; uitvalspoort; Kmt. uitvoer, vervoer
van waren uit stad of land; soort van damesmantel voor avondpartijen; kaartje, dat bij
voorstellingen enz., die tegen entrée toegankelijk zijn, aan iemand afgegeven wordt, die
zich voor een oogenblik verwijderen wil; – droits
d'entrée et de sortie (spr. droa dantré e d'sortí'),
in- en uitgaande rechten.
Sortilegium, z. ond. sons; – sortiment, z.
ond. sorte.
Sorting pack cloths, pl. eng. grove wollen
stoffen tot het inpakken van laken.
Sosie, 1) (spr. sozí) f. fr. stof van boomschors
uit Indië, schorsstof.
Sosie, 2) m. iemand, die eene volmaakte gelijkenis met een ander heeft, sprekend op iemand
gelijkt, iemands weerga (met zinspeling op
S o s i a in den Amphitryon van Plautus en
Sosie van Molière, die in Mercurus een anderen
Sosia(e), zijn eigen wederga vindt).
Sosius, m. lat. (pl. Sosii) naam van een beroemd boekhandelaarsgeslacht in het oude
Rome; vandaar in 't alg. voor boekhandelaar.
Sospíren, pl. it. (sing. sospíro = fr. soupir, v.
't lat. suspirium) zuchten; Muz. kleine rustpunten, pauzen in het zingen, die voor de zangers noodig zijn om adem te halen; – sospirándo,
sospiránte, sospirévole, sospiróso (spr. –zo), it.
Muz. zuchtend, klagend.
Sospiteit, f. lat. (sospitas, van sospes, welbehouden, onverzeerd) het welzijn, welstand.
Sossem, barg. paard; – sossem prinserij,
bereden politie.
Sostánza, f. it. (van sostenére = lat. sustinére,
in stand houden, uithouden) Kmt. welstand,
gegoedheid, erediet, soliditeit; –
sostenuta, it. (spr. u =oe) Muz. volgehouden,
aanhoudend, met aangehouden tonen.
Sostrum, ook sótrum, n. gr. (sóstron, van
sódzein, redden) reddingsloon, behoudingsloon;
belooning van den arts voor het behoud van
het leven; artsenloon.
Sot, m. fr. (spr. so; fem. sotte, mid.lat. sottus,
angels. sot, sp. zote, van 't rabbijnsch sjoteh,
dwaas) dom, eenvoudig mensch, domkop, onnoozele ziel, bloed, z o t; – sotternie, f. kluchtspel ten onzent in de Middeleeuwen; – sotie of
souse, f. satyrieke klucht of een dergelijk
kluchtspel op het oude fr. tooneel; – sottise, f.
(spr. sottíéz) zotheid, domheid, onnoozelheid,
malligheid, domme streek; grofheid, lompheid,
onbetamelijkheid, beleedigende taal.
sotádisch, adj. (lat. sotadicus en sotadéus, a,
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um) vuil, ontuchtig, smerig, hoogst onkiesch; –
s o t a d i s c h e verzen, wulpsche, vuile, dartele, ontuchtige verzen (naar een oud-gr.
dichter S o t á d e s zoo geheeten).
Sóter, m. gr. (sótér, v. sódzein) redder, bij
Dionysos en Apollo, bijnaam-namvZeus,
van Ptolemaeus I, koning van Egypte, en van
Antiöchus I, koning van Syrië; – sotéres, pl.
bijnaam van Castor en Pollux, als beschermers
der zeevarenden; – soteriën, pl. reddingsfeesten,
dankoffers voor de uitredding; – soterologie, f.
leer der zaligheid, heilandsleer, leer van Christus
als den S o t e r, redder en zaligmaker der
menschen; – sotèrisch, adj. reddend; behoudend, gelukkig of zaligmakend, zaligend; –
soterische munten, de oude munten
met het kruis of het beeld van Christus, zooals
de latere grieksche keizers die lieten slaan.
Sothis, m. Astron. naam, dien de Egypte
aan de schitterendste der vaste sterren-nare
gaven, onze hondsster of S i r i u s; – sothisperiode, z. caniculaire periode;
– sothiáchisch, adj. wat tot de hondsster behoort;–sothiachische periode, tijdvak van 1460 jaren, na welks verloop het begin
van het godsdienstig en dat van het burgerlijk
jaar der Egyptenaren samenviel.
Sotnie, f. russ. (sotnja, van sto, honderd, genit.
pl. sot) het honderd, afdeeling kozakken; –
zwarte sotnia's, pl. huurlingen der zgn. ware
Russen, voorstanders der reactie; – sotnik, m.
hoofdman (over 100 man), vgl. s e t n i k.
Soto, f. mal. gepeperde soep.
Sotrum, z. s o s t r u rn.
sottile peso, it. (sottile = lat. subtilis, eig.
fijn, dun; vgl. p e s o) Kmt. licht gewicht.
Sottise, z. ond. s o t.
sotto voce, it. (spr. –woóisje; sotto = lat. sublus,
onder, beneden; vgl. sous) Muz. eig. onder
de stem, d. i. met zachte, gedempte, bedwongen of weerhouden stem, met zachte tonen.
Sou, of oorspr. sol, m., pl. sous, fr. (spr. soe;
van 't lat. solidus, z. ald. = it. soldo, sp. sueldo)
oude fr. rekenmunt = 1/20 1 i v r e of ongeveer
2 1 /2 cent; nu algemeen gebruikt voor het stuk
van b centimes of / ZO franc.
Soubassement, n. fr. (spr. soebass'mán) Arch.
grondmuur; zuilgrondslag, zuilvoet.
Soubrétte, f. fr. (spr. soebrélt' ; voor sobrette,
V. sobrius, nuchter; nuchter van geest, bezonnen, verstandig) kamenier; inz. rol van vroolijk,
dartel dienstmeisje of kamerjuffer op het tooneel; – soubrette-jartjj, f. rol daarvan; – soubrette-zangeres, f. zangeres van vroolijke en
komische rollen, zangeres in een café-chantant.
Souche, f. fr. (spr. soes?' ;- eig. boomstomp)
stamregister, stamlijst, d. i. het in een register
enz. achterblijvend gedeelte der zigzagvormig
of met bochten uitgesneden papieren, waarvan
de echtheid later moet kunnen bewezen worden
door ze tegen elkander te houden; ook niet
afscheidbaar gedeelte van een bonboekje.
Souchóng, f. fijne theesoort.
Soucoupe, f. fr.(spr. soekóép; van sous, onder, en
coupe, schaal, kop) schoteltje, b.v. bij een kopje.
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Soudenier, z. s o e d e n i e r.
Soudrah, z. s o e d r a.
soufflé,
é, adj . fr. (omelette sou f f iée) sterk gerezen
eierkoek.
souffleeren, fr. (sou ffler, spr. soe f l–; provenc.
en oudsp. su f lar = lat. su f f láre, blazen) toeblazen, toefluisteren, influisteren, voorzeggen;
– souffleur, m. (spr. soe f l–) inblazer, toefluisteraar, voorzegger, inz. op het tooneel; schertsend ook souffleuse, f. toefluisteraarster, voorzegster, inblaaster; – soufflet, m. fr. (spr.
soe f lè) klap, oorvijg, muilpeer; – souffletade, f.
eene menigte klappen, eene dracht oorvijgen; –
souffleteeren, klappen of oorvijgen geven; –
souffleteur, m. klappenuitdeeler, toediener van
muilpeeren.
Souffrance, f. fr. (spr. soe f ráns' ; v. souffrir,
f rir,
lijden, verdragen, dulden, v. 't lat. sufferre)
erre)
het lijden, smartgevoel; Kmt. openstaande
(niet vereffende) en met de wederzijdsche rekeningen niet overeenstemmende post; –
soufire-douleur, m. (spr. soe fr'
r' doeléur) eig.
smartlijder; zondebok, verschoveling, ver
iemand, die de schuld van alles-schopeling,
krijgt; iets, dat tot allerlei gebruikt of mis
wordt; – souffreeren, lijden, verdragen,-bruikt
uitstaan, ondergaan, gedoogen; toelaten, dulden.
soufre,
re, m. fr. (spr. soe fr')
r') uit lat. sulfur, zwavel;
– soufrage, f. (spr. soe f réazj') het zwavelen of
de zwaveling, het blootstellen der stoffen aan de
werking van zwaveldamp; het indoopen in gesmolten zwavel; – soufreeren, zwavelen.
Souhait, m. fr. (spr. soe-è) wensch, begeerte,
verlangen; – souhaitable, adj. wenschelijk, wenschenswaard; – souhaiteeren, wenschen, begeeren, verlangen.
soulageeren, fr. (soulager, spr. soelazj–; voor
souléger, sp. soliviar, v. 't lat. subleviáre voor
suble-vare, verlichten, van levis, licht, niet
zwaar) ondersteunen, oprichten, verlichten, ver
verminderen, bedaren, troosten, ver--zachten,
kwikken, draaglijker maken; – soulagement, n.
(spr. soelazj'mán) ondersteuning, verlichting,
verzachting, troost, verkwikking, hulp, ver
pijn, gem. s o e 1 a a s.
-mindergva
Soulèvement, m. fr. (spr. soelèw'mán; v.
soulever, opstaan, v. lat. sublevare) opstand,
oproer.
Soumissie, f. fr. (soumission; spr. soe–) z. v. a.
submissie (z. ald.).
Sounder, m. eng. klankgever, een toestel bij
de telegraphie; ook telegrafist, die op het
getik af, dus zonder de teekens af te lezen,
het telegrafisch bericht opneemt.
Soupcon, m. fr. (spr. soepsón; oudfr. soupecon,
provenc. sospeisso, van 't lat. suspicio) argwaan, verdenking, achterdocht, het vermoeden;
– soupeonneeren (fr. soupeonner), verdenken,
verdacht houden, argwanen, vermoeden, gissen,
voorgevoelen; – soupeonnable, adj. verdacht,
aan verdenking onderhevig; – soupgonneux,
adj. (spr. soepsonnéu) argwanend, mistrouwend,
achterdochtig, ergdenkend.
Soupé, z. souper.
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Soupente, f. fr. (spr. soepánt' ; van sous, onder,
en pendre, hangen, lat. suspendére) hang- of
draagriem eener koets ; Arch. hangkamertje.
Souper of soupé, n. fr. (spr. soepé; van soupe,
soep, provenc. en sp. sopa, en dit van 't oudfr.
saup, oudhgd. sau f , oudnederl. z u i p e, verwant met zuipen) avondeten, avondmaaltijd,
avondmaal; - soupeeren (fr. souper), het
avondmaal houden, avondmalen; - soupière,
fr. (spr. soepjèr) soepschotel, soepkom.
Soupir, m. fr. (spr. soepier ; v. lat. suspirium
vgl. s o s p i r e n) zucht; Muz. kwartmaat
rust; - soupir de troche (spr. krosf ), achtste
rust; - s. de double croche, 1/ 16 rust; - s. de triple
croche, 1/32 rust.
souple, adj. fr. (spr. soepl'; v. lat. supplex,
de knieën buigende; it. so face) gedwee, lenig,
buigzaam, taai, slap, zacht, rekkelijk; volgzaam,
toegevend, medegevend, handelbaar, gehoorzaam; - souplesse, f. gedweeheid, lenigheid,
buigzaamheid, rekbaarheid; onderdanigheid,
volgzaamheid; vaardigheid, gezwindheid, rapheid der leden.
Source, f. fr. (spr. soers' ; voor sours, beter
sors, verouderd part. van sourdre, ontspringen,
opwellen, van het lat. surgére, opstijgen; prov.
sOrzer, it. sorgere, sp. surgir) bron, oorsprong,
oorzaak, begin; oneig. inz. handelsbron, vanwaar eene koopwaar uit de eerste hand wordt
verkregen.
soureilleux, adj. fr. (spr. soerei-ljéu; van
sourcil, wenkbrauw) hoog, steil (van rotsen,
bergen); somber, zwaarmoedig, trotsch, hoog
-moedig.
Sourdine, z. s o r d i n e; - d la sourdine
(spr. soerdién'), heimelijk, ter sluik, in stilte.
sous, fr. (spr. soe; in samenst. ook enkel sou ,
van 't lat. subtus, en ook voor sub, sus-) onder,
b. v. sous bande (spr. -band'), onder kruisband
(smalle strooken papier, waarmede men gedrukte bladen sluit, die men met de post verzendt); - sous bande verzenden,
onder kruisband, zonder volledig omslag of
couvert verzenden; - sous-amendement,
n. (spr. soesamand'mán) onder-amendement,
tweede voorstel ter verandering van een aan
verbeteringsvoorstel; - sous-bras,-vulingsof
m. lapje van ondoordringbare stof in de damesjaponnen, ten einde het kleed voor het doorzweeten onder de armen te sparen; - souscripteur, souseriptie, z. v. a. s u b s c r i b e n t,
s u b s c r i p t i e (z. ald.); - sous-lieutenant,
m. onder-luitenant, 2e luitenant; - sous-maitre,
m. (spr. soemètr') ondermeester; - souspieds, pl.
(spr. soepjéés) voetriemen, strooken van leder of
andere stof, die onder den voet doorgaan en
dienen om de broek of de slobkousen op den
voet en daardoor gespannen te houden; - soussigné, m. (spr. soesi-njé) ondergeteekende, onderteekenaar; - soussigneeren, onderteekenen; - sousterrain, z. souterrain; - soustractie, f. onttrekking, ontvreemding, aftrekking.
Soutache, f. fr. (spr. soetasj' ; uit magyaarsch
sujtás) plat fijn koord voor belegsel.
Soutane, f. fr. (spr. soetáán; mid.lat. subtana,
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subtaneum, sp. sotana, it. sottdna, onderrok,
van sottano, onderst, van 't lat. subtus, beneden,
onderaan) lijfrok der r. kath. geestelijken,
ongeplooid afhangende rok met nauwe mouwen
onder het bovenkleed; ook dikwijls de geestelijke stand zelve; - soutanélle, f. korte lijfrok
der aankomende geestelijken.
souteneeren, fr. (soutenir, spr. soet-, van 't
lat. sustinére) onderhouden, ondersteunen, onderschragen, onderstutten, schoren, versterken, kracht geven; beweren, staande houden,
verdedigen, voorstaan; - soutenable, adj. fr.
(spr. soet'náb'l) houdbaar, verdedigbaar; soutenánce, f. kracht om zich staande te houden; - souteneur, m. houder van een speelhuis,
van een bordeel; ook minnaar van een publieke
vrouw, die op haar kosten leeft en personen,
die zich met haar inlaten, geld afzet; - soutien,
m. en n. (spr. soetjen) steun, stut, schraag,
ondersteuning, bijstand; bij kleermakers en
naaisters : middelen ter opstijving, ter ronding;
stijfje, strootje of ijzerdraad om iets stevig te
maken.
Souterrain, n. fr. (spr. soeterren; van 't subterranéus, a, um, onderaardsch) onderaardsch
vertrek, lage benedenverdieping, onderaard
-schegan,
kelderverdieping.
south, eng. (spr. sous), zuiden, zuid (in vele
samenstellingen voorkomende); - .gouth-eastern
(spr. -iestr'n), zuid-oost, inz. zuidoostenwind;
ook groote eng. spoorwegmaatschappij.
Soutien, z. onder souteneeren.
Souvenir, n. fr. (spr. soew'níér; van 't lat.
subvenire, eig. bijkomen, te hulp komen; te
binnen komen, invallen) aandenken, gedachtenis, herinneringsgeschenk, geheugen- of herinneringsboekje, m e m o r i e-boekje, zakboekje.
souverain, fr. (spr. soew'ren) of soeverein,
adj. (it. sovráno, van 't mid.lat. superanus,
supránus, van 't lat. super, supra, boven, op)
opperst, hoogst, allerhoogst, oppermachtig,
onbeperkt, onbepaald, ongebonden, vrijheer schend, onafhankelijk; als subst. m. onbepaald
gebieder, opperheer, staatshoofd, onafhankelijk vorst, koning enz. ; ook goudmunt in
Engeland (s o v e r e i g n) = 20 shilling sterf.
of 12 gld. ; - soevereiniteit, f. (fr. souveraineté)
onbepaaldheid of onafhankelijkheid van eenen
vorst of staat, oppermacht, opperheerschappij,
onbeperkt gebied, vrije en onafhankelijke staat.
Sover, m. nachtwind aan het Gardameer,
zie or a.
Sow., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Sowerby (gest. 1854).
Sowas, n. (javaansch soewasa, maleisch
swása) gemengd metaal uit goud en japansch
koper, waaraan door aanstrijking eener blauwe
of zwarte kleurstof eene waarde gegeven wordt,.
die het aan het fijnste goud gelijk maakt.
Sówjet of liever sáwjet, servisch (van sáw je
raden) raad, senaat; - sówjetnik of-towai,
sáwjetnik, raadsheer, senator.
Soxhlet, toestel om melk kiemvrij te maken
voor zuigelingen, genoemd naar den uitvinder;
ook de daarmee bereide melk.
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Soy, m. of soje, f. (oud-it. soja = seta, zijde,
oudfr. soye, midlat. essajum) wollen stof, de
beste soort van ras of gladde serge; — soyeux,
&dj. fr. (spr. soajéu; van soie, zijde) zijdeachtig,
zacht, als zijde, zeer fijn.
Spaath, spaat, n. Miner. onbepaalde naam
voor verscheiden ruitvormige of rhomboëdrische mineralen, met bladerige, glanzige breuk,
b. v. loodspaat, veldspaat, vloeispaat, gipsspaat, kalkspaat,
zwaarspaat enz.
Spade, spaciéus, adj. z. spatie, spatiéus, ond.
spatium.
Spada, m. mal. inlandsche jongen, bediende
(eigenl.: wie is daar ?).
Spada, m. ital. zwaard, degen, titel der pauselijke kamerheeren, die geen bepaald ambt
bekleeden.
Spadassin, m. fr. (spr. —sen; it. spadaccino,
van spada, degen) voorvechter, vechtersbaas,
plukhaarder, man van de punt; — spadille, f.
fr. (spr. spadiélj' ; van 't sp. espadilla, verklw.
van espada, degen) schoppenaas, de hoogste
troef in het omberspel en het solospel.
Spadel, z. s p a t e 1.
Spadille, z. ond. s p a d a s s i n.
Spadix, f. gr. (van spaein, trekken, scheuren)
afgereten tak, inz. palmtak; arenhulsel,
bloeikolf; — spado, m. lat. (van 't gr. spadon)
een ontmande, gesnedene, gelubde; — spadóBisch, adj. ontmand, gesneden, gelubd.
^ Spagnolétte, f. (van 't sp. espanoleta) ijzeren
deur- of vensterstang, tot betere sluiting;
spaansche menuet; ook dik, flanelachtig
weefsel.
Spagyrie, f. (ars spagyriea, in de middeleeuwen kwalijk gevormd van 't gr. spaein,
span, trekken afscheuren, scheiden, en ageírein,
verzamelen, vereenigen) vroeger voor schei
(chemie), inz. scheiding tot veredeling-kunde
der ertsen; het goudmaken; — spagyrisch, adj.
scheidend, veredelend, ertsveredelend; — s p agyrische kunst of kunststukken,
of spagyrische philosophie, kunst
of kunstgrepen, door welke ertsen opgelost, gezuiverd en in edele metalen veranderd worden;
het zoeken van den steen der wijzen.
Spahi, m., pl. spahis, 1) (vgl. s i p o y s)
turksche ruiters; thans ook in Algerië een in
franschen dienst staand ruitercorps, dat meest
uit inboorlingen bestaat, ook mamelukken en
tegenwoordig chasseurs d'A f rique geheeten; —
2) bezitter van kroonleenen, leenheer, grond
vandaar spahilik, kroonleengoed.-eignar;
Spalier, n. z. e s p a 1 i e r; — spalieren,
Benen muur met latwerk bekleeden om er
boomen tegen te leiden; in Boven-Duitschland:
behangen, bekleeden.
Spalm, m. (it. spalmo, fr. espalme) teer,
scheepspek; kleefdeeg; — spalmeeren, (fr. espalmer en spalmer, it. spalmare) teren; z. v. a.
kalfatèren.
Spalniki, m. pl. russ. kamerheeren aan het
russische hof.
lapalt, m. blinkend witte steen, the naar het

.
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kristal zweemt en gebruikt wordt om de metalen tot smelting te brengen; ook soms z. v. a.
a s p h a 1 t.
Spampanáten, pl. (it. spampanála, van spampandre, de ranken afnemen, afsnijden ; oneig.
opsnijden, pochen, en dit van pampano, pampino, wijnrank, lat. pampinus) grootspraak,
pralerij, pocherij.
Spauwmie, f. gr. (v. spanios, gebrek lijdend,
karig, en haima, bloed) ziekelijke toestand van
het bloed met vermindering der bloedlichaampjes en der vezelstof, ook soort bloedarmoede.
spandeeren, z. s p e n d e e r e n.
Spaniel, m. eng. (spr. spénjel; fr. épagneul,
oudfr. espagneul, nw.lat. hispaniolus, v. Hispaniola of Haïti, waar men de beste soort dier
honden vond) patrijshond, kwartelhond, vgl.
spilgioen.
Spanish stripes, pl. eng. (spr. a = ee; i_—ai)
lichte lakenstoffen, die voor uitvoer naar China
gefabriceerd worden.
Spanjool, spanjolet, z. e s p a g n o 1.
Spanopógon, m. gr. (van spanios, é, ón,
schaarsch, dun, en pógón, baard) dunbaard.
spanseeren, (hoogd. spazieren, uit ital. spaziare, uit lat. spatiari) wandelen; — spanseerder,
m. liefhebber van wandelen; — spanseerplaats,
wandelplaats.
Spant, n. nederl. (v. s p a n n e n; hoogd.
spann of spant) in den scheepsbouw: naam der
dikke en dubbele zijstukken, waaruit het geraamte van een schip bestaat; in houten, ribben;
— spantbout, m. naaibout, koppelbout.
Spáradrap, m. (fr. sparadrap, nw.lat. sparadrápa, sparadrdpum) Med. fontanelpleister,
eene op beide zijden met was of kleefstof bedekte stof tot verband van kunstzweren.
Sparágmus, m. gr. (sparagmos, van sparássein,
vaneenrijten, verscheuren) hevige kramp; —
sparagmódisch, adj. Med. tot hevige krampen
geneigd en daaraan lijdende.
Sparaxis, f. geslacht der iridaceën, knolgewassen met zwaardvormige bladeren en mooie,
groote bloemen, afkomstig uit de Kaapkolonie
in 6 soorten.
Sparganosis, f. gr. (van sparganon, windsel,
sparganoen, inwikkelen) inwikkeling, het omzwachtelen van een lijdend lichaamsdeel.
spargeeren, lat. (spargére) uitstrooien, ruchtbaar maken, rondpraten, verspreiden, op aller
tong brengen; — spargimént of spargemént, n.
nw.lat. uitgestrooid gerucht, uitstrooisel, volks
ook z. v. a. omstandigheden,-pratje;lds
omslag, ceremoniën (veel spargementen
maken); — spargillum, n. wijkwast; — sparsus,
a, um, lat. Bot. verstrooid; — sparsa, pl. lat.
verstrooide dingen, verspreide geschriften (ook
als titel van bijeenverzamelde opstellen); —
sparsim, adv. lat. hier en daar verspreid, wijd
en onregelmatig uiteenstaande, b. v. zulke
vlekken, hokken enz.
Spargósis, f. gr. (van spargàn, zwellen, tot
berstens vol zijn) Med. het opzwellen; sterke
opzetting der vrouwenborsten met zog.
Sparrm., bij natuurwetenschappelijke be-
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namingen afk. voor A. Sparrmann (gest. 1787).
Sparsa, z. ond. s p a r g e e r e n.
Sparsette, z. v. a. esparsette, z. ald.
sparsim, z. ond. s p a r g e e r e n.
Spartaan, m. inwoner der stad Sparta in het
oude Griekenland; vandaar spartaansch, adj.
den Spartanen eigen of toebehoorend; inz.
voor gestreng, hard, mannelijk, b. v. spartaansche kindertucht, zeden.
Sparlam et Martham (h e b b e n), een post
en eene vrouw, eene kooi en een vogel;(hebben);
– post Spartam sumére Martham, trouwen na
een bestaan te hebben verkregen.
Spartito, n. it. Muz. z. v. a. p a r t i t u u r;
bij de Italianen in het algemeen z. v. a. c o mp o's i t i e, muziekstuk.
Spártogras of spartium, n. (sp. esparto, van
't lat. sparum, gr. spártos, sparton, spartion)
spaansche brem, draad- of vlechtgras, waarvan
de draadvormige taaie bladeren, evenals' hennep,
tot touw- en vlechtwerk, inz. in Spanje, worden gebruikt; – sparterie, f. fr. mattenfabriek;
vlechtwerk; – sparterie- hoeden, van sparto-gras
enz. gevlochten hoeden.
Spasis, f. gr. (van spaein, trekken) Med. het
trekken, krampachtige beweging; – spasma,
spasme, n. of spanmus, m. kramp, hevige onwillekeurige samentrekking der spiervezelen; –
spasmátie (spr. t=ts), n. geringe, lichte kramp;
– spasmátisch, adj. aan kramp lijdend; ook
krampstillend, b. v. geneesmiddelen (beter
antispasmodisch); – spasmodika of
spasma, n. pl. krampwerende middelen (liever
a n t i-s p a s m o d i k a); – spasmodisch, ook
spastisch, adj. krampachtig, krampig, ook
krampstillend, b.v. s p a s m o dis c h e m i ddelen (liever antispasmodisch); –
spasmologie, f. krampleer, leer van de kramppijnen; – spasmophilie, f. groote neiging tot
krampen.
Spassapensiére, f. it. Muz. mondtrommel of
bromijzer, een speeltuig, dat met de tanden
vastgehouden en door het aanslaan eener stalen
tong bespeeld wordt.
Spatangieten, pl. gr. (van spátangos, zeeëgel)
soort van versteende zeeëgels.
Spatel, f. (van 't lat. spatula, verklw. van
spatha, gr. spathé, spaan; vgl. e s p a d i 11 a)
ook spadel, werktuig, rond aan de eene en
vlak of plat aan de andere zijde, dienende bij
de apothekers om de zalven uit te strijken, uit
de potten te steken enz., strijkmes, pleisterstrijker; bij schilders : mes tot het samenstrijken
der verven, tempermes; ook een gelijksoortig
werktuig bij stukadoors enz. ; – spatacéën, pl.
nw.lat. (spathacéae) scheede-leliën, welker bloem
in eene breedbladerige scheede steekt; – spathulatus, a, um, lat. Bot. spadelvormig; – spathulae f olius, a, um, Bot. spadelbladerig.
Spath, z. spaath.
Spathacéën, z. ond. s p a t e 1.
Spatium (spr. t= ts), n. lat., spatie of spade
(spr. t=ts), f., pl. spatia of spatiën, ruimte, tusschenruimte, tusschenwijdte; tijd, tijdruimte,
termijn; schei- of aanvullingsstaafjes der let-

SPECIES.

terzetters (vgl. q u a d r a t e n); – spatium
deliberations, tijd der overlegging; Jur. wettelijk bepaalde tijd, binnen welken een erfgenaam zich moet verklaren of hij de nalatenschap al of niet aanvaardt; – spatium internum,
inwendige ruimte; – spatium vacuum, of enkel
vacuum, z. ald.; – spatieus (spr. t=ts), adj.
(lat. spatiósus, a, um) ruim, wijd, breed, omvattend, uitgestrekt; – spatsieren, hoogd. (spazieren, van het lat. spatiá ri, eig. eene ruimte
doorwandelen) langzaam gaan, slenteren, ver
uit wandelen, rijden, varen gaan,-makshlve
spanstieren, vgl. ook promeneeren.
Speaker, m. eng. (spr. spieker, v. speak, spreken) spreker, voorzitter in het eng. Lagerhuis,
omdat hij bij voorkomende gelegenheden voor
het geheele Huis het woord moet voeren.
Specerij, f. (mid.lat. espiciae, it. spezie, spe
fr. pices, épicerie, van 't lat. species,-ziera,
soort, inz. van kruiden en dgl.) welriekende
kruiden of drogerijen van verhittende, prikkelende kracht, geurige kruiderijen; – specerieilanden, naam voor de Molukken, wegens de
daar voorkomende specerijen, n. 1. kruidnagelen, muskaatnoten en foelie; – specerjjhandelaar, koopman in geurige kruiderijen, kruidenier;
vgl. materialist.
Speciés, f. (pl. insgelijks s p e c i e s) lat. (v.
specére, spicére, zien) of specie, eig. aanblik;
gestalte, gedaante, gesteldheid, het uiterlijk
aanzien, schijn; begrip; gew. de bijzondere
soort (van geringeren omvang dan g e n u s);
Arith. hoofdrekenwijze, hoofdregel of hoofd
getallen; ook toevoegsel, be--bewrkingd
standdeel van artsenijen, spijzen enz.; Med.
inz. mengsel van grof klein gemaakte planten
muntsoort, inz. geheele of-deln;gof
groote munt, in onderscheiding van klein geld
of brokkelgeld en papieren geld, b. v. s p e c i edaalder, specie- dukaat, speciem a r k; – ad speciem, voor den schijn; – in
specie, inzonderheid, vooral; ook in baar of gereed (contant) geld; – sub specie, onder de gedaante, onder het voorkomen of den schijn,
b.v. sub specie amicitiae, onder den schijn van
vriendschap; – sub una specie, onder eenerlei
gestalte, namelijk alleen die van het brood, zooals de Katholieken het heilig Avondmaal gebruiken; – sub utraque specie of enkel sub
utraque, onder beiderlei gestalte, namelijk brood
en wijn, bij 't Avondmaal der Protestanten (vgl.
U t r a q u i s t e n); – species lacti, Jur. voor
openlegging van het gebeurde, verhaal-steling,
der feiten, gang der zaak; – species amárae,
bittere kruiden, koortskruiden; – sp. antiaphtósae, indische spruwkruiden, zie (obat)seriawan;
– sp. laxantes, St. Germainthee, afvoerende
kruiden; – species pectoráles, pl. borstthee; –
speciaal, (lat. speciális, e) of speciëel, adj. bijzonder, afzonderlijk, elk op zich zelve; bepaald,
nauwkeurig; – speeiàlis of speciaal, m. een bijzonder bekende, vertrouwde, boezemvriend; –
speciale kaart, kaart, die eene afzonderlijke
landstreek op groote schaal voorstelt, in tegenst.
met generale kaart; –specialeresolutie,
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f, bijzonder, afzonderlijk besluit; — speciale volmacht, volmacht voor eene bijzondere zaak,
aangelegenheid of verrichting; — speciale wapenen, artillerie en geniecorps samengenomen,
omdat deze hunne eigen techniek en wetenschap hebben; — specialia, ook specialióra, pl.
bijzondere omstandigheden. bijzonderheden;
het nadere, meer nauwkeurige ; — ad specialia,
tot de bijzondere omstandigheden; — specialíssima, n. pl. kleinste of geringste en onbeduidendste omstandigheden; — specialissime,
op het bijzonderst, nauwkeurigst; — specialiter,
z. V. a. in specie (z. boven); — specialiseeren (spr.
s=z), nw.lat. bijzonder kenmerken en aanduiden; bijzonderen, op zich zelve beschouwen; —
specialiteit, later lat. (specialïtas, fr. spécialité)
bijzonderheid, bijzondere eigenaardigheid, soortelijke eigenschap (in tegenst. met g e n e r aliteit), b.v. de specialiteit moet
geenerlei inbreuk maken op de
generaliteit, d. i. datgene, wat in het
bijzonder is uitgedrukt, moet niet derogeeren
of geenerlei schade toebrengen aan hetgeen in
't algemeen gezegd is ; onderdeel van een
handelstak of bedrijf, waarvan iemand bijzonder
of uitsluitend werk maakt, b. v. s p e c i a l it e i t in boorden, stoelen enz. ; het vak van
studie, van kunstvlijt, waaraan men zich overgeeft, het bijzonder lievelingsvak; de persoon
heet eveneens zoo of ook specialist; — specifiek,
adj.nw. lat.(speci f ficus, a, um, fr. spéci f ique)wat in
het bijzonder aan iets eigen is, wat ht kenmerkt,
,eigen, eigenaardig, in de bijzondere soort of
eigenaardigheid gegrond, volgens den natuur
aard of de soortelijke eigenschap, soor--lijken
telijk,b.v.het specifiek gewicht van
een lichaam, d. 1. de verhouding of betrekking
van het gewicht van een stof tot dat van een
andere van denzelfden ruimte-inhoud (n. 1. tot
dat van water voor vaste en vloeibare, of tot
1e dampkringslucht voor gasvormige lichamen) ;
goud is s p e c i f i e k zwaarder dan lood, d. i.
het overtreft bij gelijk volume of gelijke
.grootte het lood in zwaarte; — specifiek
m i d d e 1, geneesmiddel, dat op eene eigen
wijze werkt, dat in zekere bepaalde-ardige
.ziekte werkzaam is, zooals b. v. de kina tegen
koorts, of dat bij voorkeur op een bepaald
orgaan werkt, zooals b.v. digitalis op het hart;
— specifieke warmte, de hoeveelheid
warmte, uitgedrukt in c a 1 o r i e ë n, die
.aan 1 gram van een stof moet worden toegevoerd, om deze 1° C. in temperatuur te doen
.stijgen(vgl. warmte-capaciteit, onder
c a p a b 1 e); — specificum, n., pl. specifica,
Med. geneesmiddel, dat bepaaldelijk eene ziekte
of kwaal bestrijdt en geneest; zeker, eigen,
doelmatig middel; — speci f ice, in 't bijzonder,
stuksgewijs, stuk voor stuk, elk op zich zelve; —
specificeeren, (fr. spéci f ier) elk voorwerp in het
bijzonder, op zich zelve of nauwkeurig opgeven,
bepalen, aanteekenen of benoemen, van punt
tot punt kennelijk maken, bij name optellen,
stuksgewijze benoemen of nederschrijven; —
:specificátie (spr. t =ts), f. nauwkeurige, stuksKRAMERS -ZONDERVAN.
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gewijze opgave of lijst, benoeming van ieder
deel van een geheel in het bijzonder, bijzondere
opgave, nauwkeurige optelling, opnoeming of
verklaring van stuk tot stuk.
Specíllum, n. lat. (van specére, zien) Chir.
zoeker of peiler, zoek- of peilnaald, tentijzer,
z. v. a. sonde.
Specimen, n., pl. specimina, lat. (van specére,
zien, beschouwen) proef, staal, model, proefstuk,
proefwerk, proefschrift, bewijs; — speciëus, adj.
(lat. speciósus, a, um) aanzienlijk, schoon;
schijnbaar, misleidend, schoonschijnend, wat
den schijn of glimp der waarheid, der waarschijnlijkheid heeft; — speciósus, a, um, Bot.
aanzienlijk, in vergelijking met andere van
aanzienlijke grootte en tevens van bijzondere
schoonheid.
spectàbel, adj. lat. (spectabilis, e, van specláre,
aanzien, beschouwen) bezienswaard, aanzienlijk;
— spectabilis, e, lat. Bot. uitstekend, fraai; —
spectabiliteit, f. (lat. spectabilitas) aanzienlijkheid, titel voor staatsdienaren in het latere
romeinsche keizerrijk en voor de dekens aan
duitsche hoogescholen; — speetákel, n. (lat.
spectaculum, fr. spectacle) elk voorwerp, dat
de blikken, de aandacht tot zich trekt, de oogen
boeit, schouwspel, vertooning, openbare ver
aanblik, gezicht, tooneel; gem. opzien,-tonig;
opschudding, geraas, verwarring; -- spectakelstukken, pl. tooneelspelen, waarin bijzonder
veel te zien is, zooals marschen, optochten,
dansen, om de groote menigte te lokken; —
spectaculeeren, nw.lat. of spectakel maken,
opzien verwekken, opschudding maken; —
spectaculeus, adj. zonderling, opzienbarend,
schandelijk; — spectator, (spr. spekteeter) m. lat.
toeschouwer, rondkijker; waarnemer; ook eng.
titel van tijdschriften o. a. van de Foe, Addison enz., in navolging daarvan: de H o 1landsche spectator, titel van een
der beste geschriften van onzen Justus van
Effen (gest. 1735), een werk in 1731 begonnen,
inhoudende opstellen of vertoogen vol menschenkennis en levenswijsheid, met smaak en
oordeel ontleend aan den tijd, waarin hij leefde;
— spectatorium, n. nw.lat. kring van aanschouwers, gezamenlijke toeschouwers.
Spectrum, n., pl. spectra, nw.lat. (van 't lat.
specére, zien, beschouwen; spectrum, beeld
in de ziel, voorstelling; fr. spectre) spook, verschijning; Phys. kleurenbeeld, waarin samengesteld licht door dispersie, door middel van
een prisma of door buiging wordt uitgebreid;
kleuren-spectrum, zonnespectrum, licht-spectrum, warmtes p e c t r u m enz. ; — spectra oculórum, oog
gezichtsbegoochelingen; — spec--misledng,
traal-analyse, f. door Bunsen en Kirchhoff in
1860 ingevoerde onderzoeking van stoffen
door de haar eigen gekleurde strepen, welke zij
(in een vlam vervluchtigd en door prisma en
kijker onderzocht) in het kleuren-spectrum
laten waarnemen; — spectro-colorimeter of
ophthalmo-spectroskoop, m. door prof. Vierordt
uitgevonden toestel tot onderzoek van kleuren73
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blindheid; — spectroskoop, m. uit een nauwe verzenden, verder zenden (waren enz.) voor rekespleet, prisma en convexglas samengesteld toe- ning van anderen; — spediteur, m. (it. met
stel om de spectraal-verschijnselen der stoffen franschen uitgang; fr. expéditeur) verzender,
te onderzoeken, zie c o 11 i m a t o r; — spec- goederen- of warenverzender, tusschenhandetroskopisch, adj. dergelijke onderzoekingen be- laar; — spedítie (spr. 1=ts), f. (it. spedizióne)
treffende; — spectrometer, m. spectroskoop, afvaardiging, afzending of verder-zending,
voorzien van een schaalverdeeling, ter aan- warenverzending; — spe d i t i e - conto,
wijzing van de mate van breking der stralen; — verzendingsrekening; — s p e d i t i e-h a n d e 1
spectroskopist, m. sterrenkundige, die onder- of s p e d i t i e-zaken, verzendingszaken; —
zoekingen doet met den spectroskoop; — s p e d i t i e-provisie, verzendingsloon; -spectrophotometer, m. toestel om twee ver- spedíto, speditaménto, Muz. spoedig, haastig,
schillende lichtbronnen te vergelijken.
vaardig, gezwind; — con speditezza, met verSpecnla, f. lat. (van specére, zien, bekijken) snelling, verhaasting der beweging.
Speech, f. eng. (spr. spietsj') aanspraak, rede,
hoogte ter waarneming van de omliggende streek,
wachthuis op een hoogte, tinne; — speculae redevoering; z. m a i d e n s p e e c h onder
Herculis, pl. tinnen van Hercules, twee bergen m a i d; — speechen, een toespraak houden.
Speed, f. eng. (spr. spied) haast, spoed; — full
aan de straat van Gibraltar, C a 1 p e in
Europa en A b y 1 a in Afrika, ook pilaren, speed, met volle kracht.
Spek, m. oud scheldwoord voor Spanjaard,
zuilen of kolommen van Hercules geheeten.
speculeeren, lat. (speculàri) eig. rondzien, misschien de vertaling van marrano, varken, dat
bezichtigen, kijken, bespieden, gadeslaan; in in Spanje een scheldwoord was voor bekeerde
den geest beschouwen, nadenken, navorschen, jood; zie m a r r a n e n.
Spelonk, f. (lat. spelunca) hol, grot; nest, roofdiepzinnig denken, bovenzinnelijke beschouwingen maken; handelsplannen maken, winst nest; donkere smerige woning of huishouding.
Spelter, m. eng. (mid.lat. pestrum, peutreum,
berekenen, op handelsvoordeelen loeren, plannen, redeneeringen, berekeningen in zake van oudfr. peutre, sp. peltre, it. peltro; vgl. s p i a ufinanciën, handel, rijzing of daling der fondsen ter) z. v. a. zink.
Spencer, m. overvest, vestrok of korte rok
enz. maken; — speculánt, (van 't lat. speculans)
of fr. speculateur, m. beschouwer, bespiegelaar, zonder panden, naar zijn engelschen uitvinder
navorscher, overpeinzer; ondernemer, winst- lord S p e n c e r genoemd; ook: soort dameszoeker, winstbejager; — s p e c u l a n t a la blouse.
Spencermetaal, n. mengsel van zwavelijzer,
hausse of a la baisse, z. hausse en baisse; —
speculatie (spr. t=s), (later lat. speculatio) on- zwavelzink, zwavellood en zwavel, o. a. in de
derzoek, bespieding, navorsching, geestelijke galvanoplastiek in gebruik.
spendeeren, (door den vreemden uitgang
aanschouwing of overpeinzing; verstandelijke
beschouwing, diepzinnige overweging, bespie- e eren van het duitsche s p e n d e n gegeling, t h e o r i e; inz. het koopmans-winst- vormd, dat echter zelf van het lat. expendére, it.
zoeken, winstbejaging, berekening eener onder- spendére, ontleend is) ook wel minder goed spanneming op waarschijnlijke winst of verlies; fijn , deeren, te koste leggen, besteden, er aan wagen;
ontworpen handelsvoordeel; — speculatie-eliec- ' uitdeelen, ten beste geven, schenken; — spenten, pl. handelspapieren van zeer onstandvastige ! dabel, adj. barb.lat. mild, vrijgevig, mededeel
waarde, die daarom bij voorkeur voor speculatie zaam; — spendage, f. (spr. —dááz?'; duitsch met
gezocht worden; — speculatief, adj. navorschend, ; fr. uitgang) vertering, uitdeeling, schenking.
Spenn., bij botanische benamingen afk. voor
nadenkend, peinzend, beschouwend, bespiegelend; diepzinnig; boven- of overzinnelijk; on- F. C. L. Spenner (gest. 1841).
speránza, f. it. (van 't lat. en it. speráre, hopen)
dernemend; op vermoedelijke winst berekend; —
S p e c u 1 a t i e v e p h i 1 o s o p h i e, beschou- hoop! als opwekkende toeroep gebruikelijk; —
wende wijsbegeerte, diepzinnig verstandsonder- speràtus, m. en speráta, f. lat. hij of zij, die gezoek, dat, onafhankelijk van de door de ervaring wenscht wordt, de gewenschte, verlangde.
Sperma, n. gr. (gehit. spérmátos; van speírein,
gegeven verschijnselen, door den denkenden
geest de waarheid zoekt, in tegenst. met e m- uitstrooien, zaaien) zaad, inz. dierlijk zaad, stof,
waarmede het dier wordt geteeld; — spermacëti,
p i r i s c h e phi 1 o s o p h i e.
Speculum, n. lat. spiegel; Chir. werktuig om n. gr.-lat. sperma ceti, d. i. zaad van den walzekere kanalen en holten van het lichaam open visch : een olieachtige, heldere massa, walschot
te houden, wijder te maken of daarin te zien, (z. c a c h e 1 o t); — spermakrasie (spr. s=z), f.
b. v. speculum ani, instrument om den aars te gr. (vgl. a k r a s i e) M ed. slechte menging of
verwijden; — sp. matricis of utéri, moederspiegel, gesteldheid van het zaad; — spermatakratie (spr.
werktuig om den mond der baarmoeder te ver- ti-e=tsie), f. (vgl. a k r a t i e) onvermogen om
wijden; — sp. oculi, oogspiegel, oogopspalker; — het zaad op te houden, onwillekeurige zaad $p. oris, mondspiegel, werktuig om den mond op vloeiing of zelfbevlekking; — spermat- energie, f.
te spalken of op te schroeven; — sp. lucidum, (vgl. e n e r g i e) zaadkracht, sterkte van het
Anat. helderblinkend of doorschijnend schot zaad; — spermatias, m. zaadrijke vrucht, zadeling; — spermatine, f. zaadstof, eene bijzondere
der hersenen.
spediëeren, (hoogd. spediren, van 't lat. zelfstandigheid, uit het zaad getrokken; — sperexpedire, vgl. e x p e d i ë e r e n) afzenden, mátis, f. zaadader; — spermátisch, adj. tot het
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zaad behoorende, van het zaad ontstaan, zaad- uit cirkels bestaande, voorstellende die, welke
bevattend, zaadvoortbrengend, b.v. zulk een ! de sterrenkundigen aan den hemeltrekken,kring,
middel; – s p e r m a t i s c h e v a t e n, zaad- loopbaan; gezichtskring; uitgebreidheid, omvaten; – spermatocèle, f. Med. zaadaderbreuk; – vang, grenzen van iemands zaken, macht, kunspermatoe stis, f. zaadblaasjes; – spermatogene- digheden, talenten, vatbaarheid, werkkring; –
se, f. zaadvorming; – spermatographie, f. zaad- d a t 1 i g t b u i t e n m ij n e s p h e e r, dat
beschrijving; – spermatoklémma, n. of sperma- ligt buiten mijn bereik, buiten mijnen werkkring,
toklépsis, f. onmerkbare afvloeiing van het zaad; is mij te hoog, gaat boven mijn begrip; – b u i– spermatologie, f. leer van het zaad, zaadleer; – ten zijne s p h e e r treden, de grenzen
spermatopathie, f. zaadlijden, eene uit het zaad van zijnen stand overschrijden, te ver gaan; –
ontstane ziekte; – spermatophoren (zaadhulzen, sphaera armillr ris, z. a r m i 11 a i r s f e e r
zaadpatronen), zaadmassa's, ingesloten door ond. a r m i 11 a; – hoogere s p h e r e n,
een afzonderlijk omhulsel, bij vele dieren; – bovenaardsche werelden of streken; – m u spermatophthora, f. zaadbederf; – spermatopeea, ziek of harmonie der s p h e r e n,
pl. zaadverwekkende, bevruchtende genees- hemelsche muziek, die volgens de voormiddelen, middelen ter bevordering van de zaad- stelling van Pythagoras uit de beweging der
afscheiding; – spermatorrhcee, f. zaadvloed ; – hemellichamen ontstaat; – sphaerisch, spherisch,
spermatoschésis, f. terughouding van het zaad; sferisch, adj. kogelvormig, bolvormig, bolrond;
– spermatozemie, f. zaadverlies; – spermato- kringvormig; sphaericus, a2 um, lat. Bot. kozoïden, pl. zaaddiertjes, zaaddraden, de elemen- gelrond = g 1 o b ó s u s; – s p h e r i s c h e
ten der mannelijke bevruchtingsstof; – spernio- h o e.k, door twee cirkelbogen gevormde hoek;
goeie, f. zaadverwekking; – spermolíthen, m. pl. – s p h e r i s c h e driehoek, door drie cirzaadversteeningen, versteehde zaadkorreltjes; – kelbogen ingesloten driehoek; – s p h a r i s c h
spermoloog, m. gr. (spermológos, eig. wie zaad- e x c é s, z. exces onder e x c e d e e r e n;
korrels verzamelt) snapper, babbelaar, nieuws- ,– s p h w r i s c h e p o 1 y g o o n, iedere veelventer; tafelschuimer, flikflooier; – spermologie, hoek, die door bogen van groote cirkels op de
f. snapachtigheid, babbelzucht; schuimlooperij ; oppervlakte van een bol begrensd wordt; –
– spermopliórum, n. Bot. zaaddrager; – spermos- sphaerische aberratie, afwijking bij lenzen wetèmon, n. zaaddraad; – spermozóon of sperma- gens hare bolvormigheid; –spha riciteit, f. nw.
tozóon, n. zaaddiertje (in het mannelijke zaad). lat. ronding, bolvormige gedaante der lichamen;
Spermine, f. sperminol, n. versterkend mid- – sphoerika of sphwrologie, f. gr. leer van den
del, in hoofdzaak bestaande uit de base van aard- en hemelbol, globenleer; – sphaeristerium,
' n. plaats voor het balspel; – sphaeroide, f. langzaadkristallen; vgl. s p e r m a
Speronàra, f. it. (v. sperone, sprone, spoor, ! werpig ronde bol, bolrondachtig lichaam, onsperonare, spronare, sporen, aansporen) snelzei- volkomen ronding; – sphaeroïdiciteit, f. neiging
lend schip ; maltezer zeilvaartuigje zonder verdek. tot kogelvorming, het streven naar den kogelSpes, f. (genit. spel) lat. hoop, ook als vrouwe- vorm, b.v. van het water; – sphoeroïdale toelijke godheid voorgesteld; spes succedéndi, f. stand van het water, bolvormige gedaante, die
hoop van op te volgen of op ambtsopvolging; – het op heete metaalvlakten aanneemt, zonder te
cum spe succedéndi, met hoop op ambtsopvol- verdampen; – sphoeroidisch, adj. (lat. sphaeroïging; spes patriae, hoop des vaderlands, jonge , des, kogelvormig) bolrondachtig, op eenen bol
staatsburgers; spes vana, ijdele, bedrieglijke gelijkende, plat bolvormig; – sphoerolíth, m.
hoop; in spe, in de hoop; inter spem et metum, niersteen, korrelig afgescheiden parelsteen, aan
peksteen en obsidiaan verwant; – sphaeróma,
tusschen hoop en vrees.
Spesen, pl. hoogd. (it. spese, van 't lat. eipen- n. afgerond lichaam; – sphwromachie, f. balspel;
sae, v. expendére, it. spendere, uitgeven, verteren) – sphrerométer, m. bolmeter, kogelmeter, werkkosten, onkosten, uitgaven, inz. Kmt. handels- tuig om de middellijn van een bol of kogel te
onkosten; verzendingskosten, commissie -gelden. vinden, van welks oppervlak slechts een klein
Sphae lus, m. gr. (sphakélos) Med. koudvuur, stuk gegeven is; – sphaerometrie, f. bolmeting,
volkomen versterving; sphacelatus, a, um, lat. meetkunde van den bol; – sphaerosideriet, n.
Bot. brandvlekkig; – sphaceleeren, (gr. spha/ce- spaatijzersteen, staalsteen in kogol- en nierlidzein) versterven, koudvuur krijgen; – spha- vorm, ook Frankforter glas genoemd; – spha celísme, n. versterving; sphacelismus cerébri, rulieten, m. pl. nw.lat. soort van versteende
koudvuur der hersenen; – sphacelódes of spha- schelpdieren van bolvormige gedaante.
Sphén, m. gr. (sphen, wig; wegens de wigvorcelens, adj. aan het koudvuur gelijk.
mige kristallisatie) z. v. a. t i t a n i e t (z. ald.);
Sphaer, sphaeroïde enz., z. s p h e e r.
sphalma typographicum, n. gr. (sphalma, mis- – sphénisch, sphenoidisch, adj. wigvormig;
slag, dwaling, ongeluk; typographicum, tot de Arith. getal met drie ongelijke zijden, b.v. 24,
boekdrukkunst behoorende) drukfout, eig. door- als hebbende tot zijden 2, 3 en 4; os sphenoïdes
(niet sphenoidéum,) wiggebeen; – sphenomaxilgaans zetfout.
Sphagnum, n. veenmos, plantengeslacht uit . lans, Anat. tot het wigge- en kaakbeen behoorende; – sphenopalatinus, tot het wiggebeen en
de familie der bladmossen.
Spheer, sphaer, sfeer, f. lat. (sphaera, van 't gr. het verhemelte behoorende; – sphenósis, f. vastsphaira) bol, kogel, bolrond lichaam, inz. hemel- zetting met wiggen; het vastzitten van het hoofd
bol of wereldbol, bolrond, beweegbaar werktuig, van het kind in het bekken.
–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Sphendöne, f. gr. (sphendónë) slinger; Chir.
slingervormig hoofdverband.
sphénisch, sphenoidisch enz., z. ond. s p h e n.
Sphingónta, pl. gr. (v. sphíngein, snoeren, samentrekken) Med. sterk samentrekkende middelen; – sphinkter, m. sluitspier; – sphincter ani,
sluitspier van den aars ; – sph. vesicae, sluitspier
van de pisblaas; – sphinxis, f. het insnoeren,
toesnoeren.
Sphinx, f. gr. Myth. leeuwenmensch, roofgierig
monster, met het hoofd en den boezem van eene
vrouw, doch overigens op een leeuw gelijkende,
somtijds ook met vleugels afgebeeld, dat op eene
rots bij Thebe zich ophield, den voorbijtrekkenden een raadsel opgaf en ieder, die het niet kon
oplossen, verslond. O e d i p u s (z. ald.) loste
het op, waarna de sphinx zich van de rots naar
beneden stortte. Zij wordt nu eens als het zinnebeeld van de vruchtbaarheid van het land, dan
weder als dat der wijsheid en der verborgenheden in de natuur aangezien. In Egypte was de
uit een leeuwenlijf en menschenhoofd samengestelde mannelijke gestalte een symbool van
den koning; in het hebreeuwsch heette zulk
dubbelgestalte k e r ti b, z. a. ; N. H. avond
nachtvlinder; pl. sphinges, ook sphinx--vlinder,
en, vgl. papillon en phalaenen; –'
sphinxligging, f. het liggen op den buik met ellenbogensteun van het hoofd door patiënten,
die rugverkromming hebben.
Sphinxis, z. ond. s p h i n g o n t a.
Sphragide, f. gr. (van sphragis, zegel) zegelsteen, zegelaarde; – sphragistíek, sphragistika, f.
zegelkunde, kennis van de zegels der oorkonden;
– sphragistisch, adj. zegelkundig, de zegelleer
aangaande of betreffende.
sphygmisch, adj. gr. (v. sphygmos, pols, van
sphydzein, in hevige beweging zijn, koken, slaan)
den pols betreffende ; – sphygmódisch, adj . op
den pols gelijkende; – sphygmograaf, f. toestel
om een polscurve op te teekenen; – sphygmographie, f. het opteekenen eener polscurve door
den sphygmograaf; – sphygmologie, f. leer van
den pols; – sphygmométer of sphygmoskoop, m.
polsmeter; – sphygmoskopie, f. onderzoeking van
den pols; – sphymophoon, f. geluidgevende polsmeter, een door Dr. S. Th. Stein uitgevonden,
met de telephoon verbonden toestel, om de polsbeweging en den hartslag ver hoorbaar te maken.
Spialter, z. s p i a u t e r.
spianáto, it. (v. spianáre, = lat. explanáre,
vereffenen, verklaren) Muz. eenvoudig, ongekunsteld, uiteengezet.
Spiauter, spialter, m. (fr. spiautre, oudfr.
peautre, piautre, peutre, eng. spetter, pewter; vgl.
spelter) z.v.a. zink.
Spica, f. lat. eig. korenaar, korenhalm; Chir.
verband, waarvan de windsels eenigszins op een
korenaar gelijken; Astron. ster van de tweede
grootte in de hand der Maagd; – spica digitáta,
gevingerde aar; – sp. disticha, naar twee zijden
gekeerde aar; – sp. ramosa, takkige aar; – sp.
tetrasticha, naar vier zijden gekeerde aar; – sp.
unilateralis, naar eene zijde gekeerde aar; – spica
nardi of spikenard, eig. nardusaar, z. v. a. 1 a-
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v e n d e l (z. ald.); – spicatus, a, um, aarvormig,
geaard, als eene korenaar; – spicileglum, n. lat.
arenlezing, naoogst, nalezing; verzameling van
losse schriften, verhandelingen, oorkonden enz.
spiccáto, it. (van spiccare, v. 't lat. picáre, met
pek besmeren of vast maken) Muz. duidelijk
verstaanbaar uitgesproken bij het zingen; ook
kort afgestooten.
Spicilegium, spikenard, z. onder s p i c a.
Spiesglans, spiesglas, z. v. a. a n t i m o n i u m.
Spilgioen, m. sp. jachthond; zie s p a n i e 1.
Spillage, f. eng. (spr. spillidzj, of als nederl.
spillaazje) Kmt. datgene wat van de waren door
de naden der vaten, balen enz. naar buiten dringt
en in de ballast valt.
Spilmagen, m. pl. bloedverwanten van moe
-derszij,ntg.mwardgen;
– spilzijde, moederszijde (vgl. s p i 1, ronde pen,
waarop iets draait, hier voor s p i n n e w i e 1).
Spilóma, n. gr. (eig. vlek, smeer, v. spiloen, bevlekken) Med. moedervlek; – spilósis, f. bevlek
bezoedeling, vlekzucht.
-king,
Spilzijde, z. ond. ' s p i 1 m a g e n.
Spin., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor M. Spinola graaf Tassarolo (gest. 1857).
Spina, f. lat. eig. doorn, stekel, graat; ruggegraat; ook met zuilen en beeldwerk versierde
dwarsmuur, die overlangs door eene oud-ro
meinsche renbaan liep en om welken de wedloop
zich bewoog; – spina bi/ida, f. Med. gespleten
wervelkolom, 't openstaan der wervelholte;
soms is 't gebrek door de huid bedekt, en meermalen vormt zich een staart van haar of van
been, zooals die gezien worden bij de s a t y r s
en f a u n e n der oude kunstenaars; – spina
nodósa of ventósa, winddoorn, een kwaadaardige
beeneter, scrophuleuse opzwelling van het gewrichteinde der beenderen; – spinaal, adj. (lat.
spinális, e) tot de ruggegraat behoorende; –
s p i n a l e irritatie, f. ruggemergsprikkeling; – spinaal paralyse, f., kinderverlamming,
poliomyelitis z.a.
Spinágie of spinazie, f. (mid.lat. spinachium,
spinathia, spínachia, spinacia, spinacium, spinarium, spinargium, van 't lat. spina, doorn,
spits, wegens de spitsgetakte bladeren; it. spinace, sp. espinaca, provenc. espinar, fr. épinards,
eng. spinage, hoogd. spinat) een bekend moes-

kruid, spaansche kool.
Spinél, m. fr. (spindle) z. r o b ij n; – spinel laan, m. zwartbruine, grijze of roodachtige, aan
den lazuursteen verwante steensoort aan de
oevers van den Rijn; – spinellzne, f. z. v. a. t it a n i e t.
Spinélle, f. (van 't lat. spina) stekelbezie; –
spinescens, lat. Bot. in dorens veranderende; –
spinét, n. (it. spinetta, sp. espineta, fr. épinette,
v. lat. spina) soort klavier, waarvan de snaren
met punten van penneschachten geslagen werden; - spinóla, z. v. a. spina bi f ida (z. ond.
s p i n a) ; – spineus, adj. lat. (spinósus, a, um,
fr. épineux) doornig, stekelig; moeielijk, netelig,
bedenkelijk; – spinosissimus, a, um, lat. Bot.
zeer doornig.
spingéndo, it. Muz. drukkende, aanzettende,
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stootende (den strijkstok op de snaren).
Spinozisme, n. wijsgeerig stelsel van S p i n oz a, een joodsch geleerde te Amsterdam (geb.
1632), inz. de pantheistische grondstelling daarvan, dat God en de wereld éen is, volgens welke
God dus slechts als substantie, niet als subject
en geest bepaald wordt; – spinozist, m. aanhanger van die leer.
Spinsbeek, z. v. a. pinsbek, z. p i n c hb e k.
Spinster, f. eng. eig. vrouw, die spint; ongehuwde vrouw, meisje, juffer, maagd, in Engeland
zelve officieele en in acten gebruikelijke naam
voor een meisje, dat nog geen man heeft gevonden.
Spint, n. voorm. graanmaat in sommige streken van Nederland : te Groningen = 1/16 oud
mud, 5 kop; Bot.: hout, dat pas gevormd is
uit de bastcellen, het jonge, saprijke hout, voordat het rijp- of kernhout is.
Spintherísme, n. gr. (v. spinthér, vonk, spintherídzein, vonken werpen) het vonkenwerpen, het
afgeven van vonken; – spintherométer, m. vonkenmeter, werktuig om de kracht der elektrieke
vonken te bepalen; – spinthariscoop, f. vonkenkijker van Crookes, waarin door een in radiumzout gedoopte draad een bombardement van
vonken op een phosphoresceerend scherm te
voorschijn wordt geroepen.
Spinthrlën, pl. lat. (spinthria of spintria, m.
schandjongen) munten of gesneden steenen,
die onkuische voorwerpen vertoonen.
spintiseeren (spr. s=z), hgd. met vreemden
uitgang (misschien op eigenaardige wijs gevormd van s p i n n e n, of van het duitsch
spint, houtspaan, splinter enz.) uitpluizen, fijn
uitspinnen, allernauwkeurigst navorschen.
Spión, m. (it. spióne, fr. en sp. espion, it.
werkw. spiare, sp. en prov. espiar, fr. épier, oudd.
spehón, nederl. s p i e ë n, s p i e d e n, hgd.
spahen, eng. spy, vgl. espion) bespieder, uit
kondschapper, iemand, die de oogmer -vorsche,
ken, de bewegingen van een vijandelijk leger of
van bijzondere personen in het geheim gade
slaat; m. en n. ook wel voor straatspiegel, vensterspiegel; – spionage, f. (spr. --naazj'; fr. espionnage, m.) het bespieden, beloeren, verklikken; – spioneeren, bespieden, beloeren, bedekte lijk gadeslaan, uitvorschen.
spiraal, adj . nw.lat. (van 't lat. spira, gr.
spelra, omdraaiing, kronkeling) kring- of slakvormig gedraaid, schroefvormig; als subst. spiraal, f. schroefdraad, d. i. een schroefvormig gewonden draad, om elektrische inductiën
te voorschijn te roepen of ter magnetiseering
gebruikt; – spiraallijn, schroeflijn, slakkelijn,
krullijn, eene kromme lijn, die op een vlak ver
wentelingen rondom een punt doet,-scheidn
waarvan zij zich meer en meer verwijdert; –
spiraalvaten, nw.lat. (vasa spiralia) de fijne,
luchtvoerende, bundelsgewijze samenkomende
buizen in 't celweefsel der planten, welker wanden uit schroef- of ringvormige vezels bestaan
en door welke het sap in al de deelen der gewassen opstijgt; – spiraalveer, slakkeveer, op-
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gewonden veer in zakuurwerken; – spirillen, pl.
Med. spiraalvormig gewonden b a c t e r i ë n
(z. a.), ook vibrionen genaamd; – spirochaeten,
pl. kurketrekkervormige mikroben; – spirillose,
Med. ziekte, die veroorzaakt wordt door spirillen, b.v. syphilis, terugkeerende typhus.
spirábel, adj. (lat. spirabilis, e, v. spirdre, ademen) adembaar, vervliegbaar; – spirabiliteit, f.
nw.lat. geschiktheid der lucht tot inademing;
vervliegbaarheid van een lichaam ; – spiraculum,. n. lat. luchtgat, opening; – spiránt, m.
(spirans), pl. spiránten, Gram. schuringsletters,
de letters f, s, eh; – spirométer, m. lat. gr. ademmeter, zeker door Hutchinson uitgevonden
werktuig, bestemd om de hoeveelheid uitgeademde lucht op te nemen en aan te wijzen, ten
einde langs dien weg het luchtvermogen der
longen te bepalen.
Spirwa, f. lat. (v. gr. speireia) spierstruik, een
plantengeslacht met vele soorten; – s. Douglasi,
theeboompje; – spirwaine, f. gele kleurstof in de
bloesems van Spircea ulmaria (reinette, geitenbaard of olmkruid).
spiráto, it. (van spiráre = lat. expiráre, z.
e x s p i r e e r e n) Kmt. in de jongst verloopen
maand of het laatst verloopen jaar.
Spiridion en spiridius, m. (van gr. speirein,
zaaien) mansnaam : een zaaiende, zaaier.
Spiritus, m. lat. eig. adem, ademtocht, wind,
leven, geest, kracht; min of meer zuivere alkohol (aethylalkohol), uit suikerhoudende vloeistoffen door gisting en distillatie gewonnen; –
spiritus flat ubi vult, de geest blaast waarheen
hij wil; – spiritus promptus est, taro in/ Irma, de
geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak; –
spiritus aromaticus, eau des Carmes, Carmelitenwater; – spiritus asper en spiritus lenis, scherpe
en zachte aanblazing in de grieksche taal, de
eerste aangeduid door', de tweede door ; –
spiritus cornu cervi, geest van hertshoorn; – sp.
f amilidris, beschermgeest, geleigeest, geheime
gedienstige geest; – sp. f rurnénti, korenbrandewijn; – sp. nitr-i dulcis of sp. aethéris nitrici, verzoete salpetergeest of salpeter-ethergeest; – sp.
rector, bezielende geest, levenwekkende, geestige
kracht; reukstof bij de planten; – sp. sacchari,
suikerspiritus, rhum; – sp. salis ammoniáci
causticus, bijtende geest van salammoniak; –
sp. sanctus, heilige geest; – advéntus spiritus
sáncti, uitstorting van den H. Geest; – sp. saponátus, zeepspiritus; – sp. silvéstris, koolzuur,
koolzuurgas; – sp. vini, wijngeest; – sp. vini gallici, fransche brandewijn; – spiritualen, m. pl.
nw.lat. bijzondere opzieners der zedelijkheid in
de priester-seminariën; ook de gestrengere partij
onder de Franciskanen; – spiritualia of spiritualiën, n. pl. geestelijke aangelegenheden, geloofszaken; ook iron. voor sterke dranken (vgl.
s p i r i t u o s a); – in spiritualibus, in geloofst
zaken; – spiritualiseeren (spr. s=z), Chem. togeest maken, den spiritus of geest uit iets trek;
ken; oneig. tot geestdrift, in vervoering brengen ook een verstandelijke, allegorische, inz. vrome
of geestelijke richting geven, vergeestelijken; –
spiritualisàtie (spr. –za-tsie), f. Chem. uittrekking
-
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van geestelijke deelen, geestmaking, geestwor- miltpijn; – splenálgisch, adj. aan de milt lijdend,
ding; – spiritualisme, n. geestenleer, leer van het door pijn in de milt veroorzaakt; – splenektomie,
wezen van den geest; ook de wijsgeerige mee f. miltuitsnijding; – splenelkósis, f. miltzweer,
dat alles geest is en het lichamelijke uit den-nig, miltverettering; – splenemphráktisch, adj. miltgeest te voorschijn treedt, in tegenst. met m a- verstoppend, door verstopping in de milt vert e r i a 1 i s m e; ook onjuist gebruikt voor oorzaakt; – splenempliráxis, f. miltverstopping;
spiritisme, n. leer der geestverschijningen en het – splenétisch, adj. miltzuchtig, gemelijk, zwaargeloof daaraan; klopgeesterij, verkeer met moedig, zwartgallig, treurig, ijzegrimmig, knijgeesten door een zoogenaamd m. e d i u m; – zerig; – splenetieus, n. miltzuchtige ; – splenespiritualíst, m. aanhanger der geestenleer en tika of splenika, n. pl. miltmiddelen of middelen
spiritualistisch, adj. deze leer betreffende (in den tegen de miltzucht; – spleniktérus, m. miltgeelzin van klopgeesterij, beter spiritist en spini- zucht; – splenitis, miltontsteking; – splenisátie
tistisch of spiritisch); – spiritualiteit, f. geeste- (spr. –zatsie), f. verandering in een miltaardig
lijkheid, onlichamelijkheid, innerlijk leven, ont- weefsel; – splenocèle, f. miltbreuk; – splenograbondenheid, het loszijn van de wereld, over- phie, f. miltbeschrijving; – splenologie, f. miltpeinzing van geesteszaken; – spiritualiter, adv. leer, leer van de milt; – splenoncus, m. miltgeop geestige, geestelijke wijze, geestelijk; – spiri- zwel, miltzwelling; – splenoparektomie, f. vertueel, adj. (fr spirituel) geestig, geestrijk; zinrijk, grooting van de milt; – splenorrhagie, f. bloedsnedig; geestelijk, onlichamelijk; – spiritueus, vloeiing uit de milt; – splenotomie, f. ontleding
adj. (fr. spiritueux) geestrijk, vol geest, vurig, der milt.
Splendeur, f. fr. (spr. spland–; = lat. splendor,
krachtig, sterk (van dranken); – spirituositeit, f.
Chem. hoedanigheid van een geestrijk vocht, v. splendére, glanzen) glans, pracht, praal, heergeestrijkheid, geestgehalte; – spiriluóso (spr. u lijkheid; – splendens, lat. Bot. lichtend, helder=oe en so = zo), ook con spirito, it. Muz. met glanzend; – splendor sólis, zonneglans, titel van
geest en vuur, of vurig, levendig voor te dragen; een alchimistisch boek; – splendied, adj. lat.
– spirituósa, pl geestrijke dranken, d. i. alle (splendidus, a, um, fr. splendíde) schitterend,
drank, waarin alkohol of wijngeest voorhanden prachtig, heerlijk, glansrijk, kostelijk; oneig.
vrijgevig, kwistig; bij drukwerken: wijd uiteen is (z. spiritualiën).
gedrukt, met groote tusschenruimten, het tegenSpirométer, m. z. onder s p i r a b e 1.
spissitas of spissitudo, f. lat. (van spissus, gest. van compres. z. ond. compridicht) dichtheid, verdichting, verdikking van m e e r e n.
Splenektomie enz., splenetika, z. ond. s p 1 evloeiende dingen, zoodat zij minder vloeibaar
nalgie.
worden, b. v., sanguines, van het bloed.
Splenia, n. pl. lat. (sing. splenium, van splen,
Splanchnemphráxis, f. gr. (v. splánchnon, n.,
pl. splanchna, ingewand, en e m p h r a x i s, milt, wegens de overeenkomst in gedaante en
z. ald.) Med. verstopping der ingewanden, over- kleur) Med. e o m p r e s s e n, drukdoeken,
vulling der ingewanden; – splanehneur^sma, n. om op eene wond enz. te leggen.
Splenika enz., splenorrhagie, splenotomie, z.
tegennatuurlijke verwijding of uitzetting van
een ingewand; – splanchnika, n. pl. middelen ond. splenalgie.
Splint, barg. geld.
tegen de ziekten der ingewanden; – splanchSplit, n. end. half glas whiskey of brandy soda.
nisch, adj. op de ingewanden betrekking hebSpodium, n. lat. (van 't gr. spodion, van spobende; – splanchnodyne, f. ingewandspijn,
kramp of pijn in de ingewanden; – splanchno- dos, f. asch) metaalasch, z. v. a. t u t i a; beengraphie, f. beschrijving der ingewanden;–splanch- zwart, gebrand of gecalcineerd ivoor (spodium
nolíth, m. ingewandssteen; – splanchnoli- nigrum) ; – spodománt, m. waarzegger uit de
thíasis, f. steenvorming in de ingewanden; – asch; – spodomantie (spr. t=ts), f. waarzeggerij
splanchnologie, f. ingewandsleer, leer van de in- uit de asch; – spodumén, m. gr. (spodumenon,
gewanden ; – splanchnoljse of splanchnolysis, van spodoen, tot asch verbranden) groene paar f. verslapping of verlamming der ingewanden; lemoerglanzige steensoort, die, gebrand zijnde,
– splanehnopathie, f. ingewandslij den; – splanch- aan asch gelijk wordt.
nopáthisch, aan de ingewanden lijdend; – Spoglio, m. it. (spr. spó-ljo = lat. spolium)
splanchnophthársis, f. bederf of beleediging derr eig. buit; reisgoed, kleederen; in quarantaine– splanchnophthártisch, adj. inge - inrichtingen : het verwisselen en uitwasschen
wandbedervend; – splanchnophthöra, f. inge - der kleederen.
Spolium, n., pl. spolia of spoliën, lat. roof, buit;
wandsbederf; – splanchnoskopie, f. onderzoek
beschouwing der ingewanden; – splanchnoto- inz. buitgemaakte, veroverde wapenrustingen,
wapens enz. als zegeteekenen; Jur. ontzetting
mie, f. ontleding der ingewanden.
Spleen, f. of n. eng. (spr. splien; v. 't gr. er van bezit, uitwinning; – spolia opima, pl. eig.
lat. splén, milt) Med. miltzucht, zwaarmoedig - vette, rijke buit, wapenrusting, die een oud-rom.
beid, eene soort van hypochondrie (z . veldheer eenen door hem zelven verslagen vijanald.), die dikwijls levenszatheid en zelfmoord delijken aanvoerder had ontnomen; – spoliën,
voortbrengt en meestal een gevolg van verve - ook ridderlijke eereteekenen, als schild, helm
ling is; blijvende kwade luim, verdrietelijkheid enz. bij lijkstaatsiën en andere praalvertooningen; – spoliëeren, (lat. spoliáre) berooven, plungemelijkheid, ijzegrimmigheid.
Splenalgie, f. gr. (van splén, milt) miltlijden , deren, gewelddadig ontnemen; – spoliánt (spol-
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ans) of spoliëerder, m. de van roof aangeklaagde;
sponte, adv. of liever sua sponte, lat. vrij— spoliaat, m. (spoliátus) hij, die een ander we- willig, van zelve, uit eigen aandrift; — spon
gens roof aanklaagt; — spoliatie (spr. t=ts), f.
um, lat. Bot. in het wild groeiende,-tanéus,

(lat. spoliatio) berooving, plundering; — spoliátor, m. beroover, plunderaar.
Spondaicus, z. ond. s p o n d é u s.
Sponde of bedsponde, f. (van 't lat. sponda)
bedstede, legerstede, ledikant, slaapplaats.
spondeeren, lat. (spondêre) beloven, toezeggen;
— sponsus, m. verloofde, bruidegom; — sponsa, f.
verloofde, bruid; — sponsaliën, n. pl. (lat. spon sal ia) plechtige huwelijksbelofte, trouwbelofte,
verloving, echtverdrag, ondertrouw, viering
daarvan, bruiloft; — sponsalia clandestina, heimelijke trouwbeloften of verlovingen; — sp. publlca, openlijke verloving in tegenwoordigheid
der ouders of andere getuigen; — sponseeren (van
't lat. sponsáre), vrijen, naar de hand van een
meisje dingen, een huwelijksaanzoek doen; ondertrouwen, trouwbeloften doen; — sponsie, f.
(lat. sponsio) plechtige belofte, toezegging, waar
gelofte; — sponsio de f uturo, belofte of-borgin,
toezegging voor de toekomst; — sp. publica,
openlijke verloving of gelofte; — sponsor, m.
borg; — sponsor f idéi-, eig. geloofsborg, peet, doopheifer, doopvader, gevader, doopgetuige; — sp.
pacis, vredeborg.
Spondèus, m. lat. (van 't gr. spondeios, d. i.
eig. tot de plechtige plengoffers (spondaí) behoorende, die door langzame, ernstige melodieën
begeleid werden) Poët. gelijktred, twee- of dubbelslag, een versvoet van 2 lange lettergrepen
(— —), b.v. maanziek; — spondaleus of
spondiácus, m. hexameter, welks vijfde voet een
spondeus is.
Spondylus, m. gr. (spondylos of sphóndylos), pl.
spondylen, wervelbeen, inz. ruggegraatswervel,
rugwervel; spondylalgie, f. ruggegraatspijn,
wervelpijn; — spondy larthrokace, f. vrijwillige
ontwrichting van een der rugwervels, verzwerende ruggegraatson.tsteking; spondylexarthrósis, f. ruggegraatsontwrichting of -verrekking; -- spondflisch, adj. de ruggewervels betreffende ; uit de ruggewervels ontstaan ; — spondylieten, m. pl. lazarusklappen, eene soort van
versteende schaaldieren; — spondylitis, f. wervelontsteking, ontsteking van een ofineer roggewervels — spondylolíthen, m. pl. versteende vischwervels; — spondylopathie, f. ziekte der ruggewervels ; — spondylopáthisch, adj. aan de ruggewervels lijdende, door ziekte der ruggewervels ver
spondylozóën, pl. gewervelde dieren.-orzakt;—
Spongia, f. gr. en lat. spons; — spongia oici-nális, lat. gewone wasch- of glazenspons; —
spongiëus, adj. (lat. spongiosus, a, um, fr. spongieux) sponsachtig, wat de eigenschap van spons
heeft, vol poriën of gaatjes, los, luchtig; —
spongiolíthen of spongieten, m. pl. gr. sponssteenen, puimsteen, drijfsteen, versteende spons koralen; — spongiosus, a, um, lat. Bot. zwam- of
.sponsachtig; — spongiositeit, f. sponsachtigheid,
poreusheid; — spongósis, f. Med. sponsgezwel,
gewrichtssponsgezwel.
Sponsa, sponsaliën, sponseeren, sponsie enz.,
z. ond. spondeeren.
-

;

noch gezaaid, noch geplant; — spontaan, adj.
(lat. spontanéus, a, um) vrijwillig, ongedwongen, uit eigen beweging, willekeurig; Med.
spontane verrekking, d. i. verrekking ten gevolge van eene ziekte van het gewricht zonder invloed van uitwendige beleediging; — spontanéa con f essio, z. ond. c o n f e ss i e ; — generatlo sponlanéa, z. generatio aquivoca ond. g e n e r e e r e n; — spontaneiteit, f.
nw.lat. vrije wilskracht, vrijwerkendheid, zelfwerkzaamheid; willekeur, eigen goeddunken.
Sponton, m. (spr. sponlón; fr. sponton, esponton, sp. esponton, van 't it. spontóne of
spuntóne, van spuntare, afstompen) halve piek,
spies der onderofficieren.
Sporáden, pl. gr. (Sporades, van sporas, ver
speírein, uitstrooien, zaaien) ver -stroid,v.
liggende eilanden, inz. in den Griek--stroid
schen Archipel; — sporádisch, adj. verstrooid,
op zich zelve en buiten gezelschap levende,
alleenstaande; — s p o r a d i s c h e z i e kt e n, zulke, die slechts weinige menschen hier
en daar aantasten en niet algemeen heerschende
(e p i d e m i s c h) zijn; — sporangium of
sporangidium, n. (van spora, zaad, en angos,
vat) klein zaadvat, bolvormige dikwandige cel
van zwammen, sporehuisje, sporekapsel, vruchthulsel der k r y p t o g a m e n; — sporen, pl.
(v. gr. spora, zaad) kiemkorrels, zaad der kryptogamen; eencellige, geslachtlooze kiemen; ook
is spore de rusttoestand, waarin een bacterie
kan verkeeren zonder daardoor de kiemkracht
te verliezen; — sporozöon, z. v. a. b a c t e r i e.
sporco, it. (= lat. spurcus) onrein, besmet
(b. v. in q u a r a n t a i n e n: porto sporco, besmette haven); Kmt. z. v. a. bruito.
Sport, n. eng. (spr. spoort; vroeger ook
disport, van 't oudfr. desport, deport, it. díporto,

verlustiging, vermaak) spel, scherts, grap, uitspanning, tijdverdrijf, kortswijl; landelijk vermaak, veldvermaak, inz. alle lichaamsoefeningen en uitspanningen in de open lucht, die
vaardigheid, kracht en moed vorderen; —
:Sportsman, m. (spr. —men), pl. sportsmen, liefhebber van jacht, wedrennen enz.
sportula, f. lat. eig. korfje, mandje, bennetje,
waarin men iemand spijzen ten geschenke
zond; verder in 't alg. geschenk, gerechtelijke
bijvoordeelen, schrijfgelden, verval; — sporteln,
pl. hoogd. gerechtskosten (uit ital. sportula); —
sporteltax, f. hoogd. wettelijk voorschrift omtrent de onkosten voor gerechtelijke stukken; -sportulánt, m. nw.lat. heifer of ontvanger dier
gelden.
Spr., bij botanische benamingen afk. voor
C. Sprengel (gest. 1833).
Spray, f. eng. besproeier, spuit, die het uitgespoten vocht verspreidt, o. a. door artsen
voor aether gebruikt wordt; v a p o r i s a t e u r.
Spread-eaglisme, n. (spr. spredieglism) eng.
amer. zelfverheffing van den Amerikaan, opvijzeling van alles wat amerikaansch is.
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Spriet, f. nederl. (verwant aan s p r u i t,
s p r u i t e n) Mar. vooruitstekende steng aan
sommige schepen, lange mastboom ter uitzet
zeil; ook voelhoorn van een-tingvahe
insect.
Spruce, n. eng. amer. een soort amerikaansch
vurenhout; de boons behoort tot de piceae.
spumeus, adj. lat. (spumósus, a, um, van
spuma, schuim) schuimig, schuimend.
Spurcalia, pl. lat. naam van een heidensch
feest, waarmee waarschijnlijk ons woord sprokkelmaand (Februari) verwant is.
Spurcitién, f. pl. (v. 't lat. spurcitia, spurcities,
onreinheid; vgl. sporco) vuile, onhebbelijke,
onzedelijke taal.
Spurius, m. lat. (spurns, a, um, onecht)
onechte, buiten het huwelijk geteelde knaap,
bastaard, hoerenjongen; — spuria, f. onecht
meisje, hoerenkind; — spurisch, adj. onecht,
ondergeschoven, valsch; —s p u r i s c h e ziekt e n, zulke, die den gewonen loop niet nemen,
noch van de gewone toevallen vergezeld gaan.
Spurt, f. eng. sportterm, groote, laatste inspanning bij een wedstrijd; — spurten, zijn best
doen, alle krachten bijzetten, vooral aan het
einde van een wedstrijd.
sputum, n. lat. (van spuére, spuwen) het uitgespuwde, spog, speeksel; — sputum cruéntum,
het bloedopwerpen; — sputatie (spr. tie =tsie),
f. nw.lat. (van spuláre, spuwen) Med. speekselontlasting of speeksel-opbrenging; — sputatoria,
n. pl. middelen, die de afzondering van speeksel
bevorderen, kauwmiddelen.
squameus, adj. lat. (squamósus, a, um, van
squama, schub) schubbig, geschubd.
Square, n. eng. (spr. skaveer; van 't oudfr.
esquarre, vierhoek, als 't ware 't lat. exquddra,
V. quadra, vierkant, oudfr. esquierre, nu équerre,
winkelhaak, sp. esquadra, it. squadra) vierkant,
inz. vierkant, vaak echter ook rond, met
huizen omgeven plein, met grasperken en
boomgroepen beplant, dat den omwonenden ter
beweging in de vrije lucht dient.
squarrosus, a, um, lat. Bot. rappig, schubbig,
schubachtig.
Squatter, m. noordamer. (spr. skwétter, van
't eng. squat, hurken, nederhurken, oudfr.
esquachier, it. quatio, gedoken, gebukt, v. 't lat.
coactus, samengedreven) kolonist in N. Amerika,
die zonder eenige rechtmatige aanspraak
nog braakliggend land in bezit neemt; in Australië hij, die, buiten de grenzen van 't reeds hem
aangewezen land, weiland pacht, om daarop
rundvee en schapen te weiden; vgl. b a c kw o o d s m e n.
Squaw, f. eng. (spr. skwá) indiaansche vrouw
in N.Amerika.
Squilla, z. s c i l l a.
Squire, z. v. a. esquire.
Ssálgan, m. russ. (van ssálo, talk, en misschien van gonjatj of gnat'), distilleeren) talkziederij in en om Odessa en in de steppen van
Z.Rusland.
Ssamowár, m. russ. (spr. samowár; eig. zelf
sam, zelf, en warít j, koken) kleine-koer,v.
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koperen ketel, inz. tot theekoken, kookketel,
theeketel, zelfkokende theestoof.
Ssarafán, m. z. s a r a f a n.
Ssarái, m. russ. (uit het perz. seráï, paleis,
huis; vgl. s e r a i 1) winkel, kraam, schuur;
vandaar ook karawanserai, z. ond. k a r av a a n.
Ssáshen,- ook ssashén of sasjen, f. russ. (spr.
sasjen; afgeleid van het ongebruikelijke ssjagátj,
vatten, bereiken, aanraken) vadem, een russ.
lengtemaat = 3 a r s j i n (z. a r s j i n e) _
7 russ. voet = 48 w e r s j o k (z. ald.) = 84
russ. duim = 2,134 M.
Ssbórnoje oelosjénjje, n. russ. (van sbónüi,
aja, oe, verzamelend, en oelosjénie, verordening,
wetboek) oud, enkel uit afzonderlijke ver
bestaand, algemeene russisch land--ordenig
recht; vgl. s s w o d.
Sse of sii, f. kleine rekenmunt in China (z.
hang).
Ssig, m., pl. ssigi, russ. (spr. ss =s; zw. sik)
zeeforel (Salmo lavarelus).
Ssirotski ssoed, z s s o e d.
Ssmotritel, m. russ. (v. ssmotrát j, zien, inspecteeren) opziener.
Ssoed, m. russ. vonnis, gerecht, b. v. ssrirotski ssoed, m. (v. ssirotá, wees) weezengerecht; — ssoedjá, m. rechter; — ssoedjebnoej
sslädowatel, m. (v. ssládowatj, volgen, onder
-zoekn)
rechter van instructie.
Ssoedák, m. russ. zandgrondel (Luciopecca).
Ssoedarj, m. russ. (verk. van gossudárl, z.
ald.) als aanspreking: mijnheer; — ssoedárynja,
f. (verk. van gossudarynja) mevrouw of juffrouw.
Ssorokowói, m. russ. (v. ssórok, veertig) eig.
het veertigste, een russ. maat voor natte waren = 40 w e d r o = 491,971 L.
Ssótnie, of beter ssótnje, ssótnik, z. s o t n i e,
sotn ik.
Sswita, f. russ. (waarsch. van sswitj, inwikkelen, samenrollen) slavisch overhemd, kiel,
inz. uit bruine schapenwol gewerkte, met kap
voorziene mantel der herders in Z. Rusland.
Sswod, m. russ. (eig. overeenstemming, ver
sswodítj, samenbrengen, vergelij--gelijkn,va
ken) of sswod sakónow (spr. —nol; van sakow,
wet, instelling), sedert 1833 ingevoerd russ.
wetboek, in tegenst. met s s b ó r n o j e o elosjenije (z.ald.).
Ssynód, m. russ. (v. gr. synódos, vgl. s yn o d e) hoogste administratieve en rechterlijke
autoriteit der grieksch-orthodoxe kerk en
tegelijk hoogste rechtbank in kerkelijke twistvragen.
stabat mater, n. lat. d. i. de moeder (van
Jezus) stond (aan het kruis), een beroemd geestelijk gezang der r. kath. kerk, gedurende de
week vóor Paschen, dat met deze woorden begint, voortreffelijk op muziek gezet door P alestrina, Pergolese, Haydn, e.a.
stabiel, adj. lat. (stabilis, e, v. stare, staan)
bestaand, standvastig, duurzaam, durend, bestendig, niet veranderlijk, vast, vastgezet; —
stabileeren of stabiliseeren, vastzetten, vaststellen, bevestigen; — stabiel evenwicht, n.
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standvastig evenwicht, waarbij een lichaam,
een weinig uit den evenwichtsstand gebracht,
van zelf daarin terugkeert; — stabilfst, m. nw.lat. aanhanger van het bestaande, behoudsman, conservatief; — stabiliteit, f. lat. (stabilitas)
vastheid, duurzaamheid, duur, bestendigheid,
bijblijving, onwrikbaarheid, het voortdurend
bestaan; Mech. het vermogen der lichamen
hun stand ten opzichte der zwaartekracht
zelfstandig te behouden; — stabiliteits-systeem,
n. stelsel van het behoud, conservatisme.
Stabilit, n. isoleermiddel voor elektr. geleidingen.
Stablat, m. fr. (spr. stablá) woning, die de
bewoners van zekere gedeelten der Alpen tegen
den sneeuwtijd maken en in welke zij zich tot
op het einde van den winter met hunne kudden
opsluiten, stalwoning.
Stablaziërs, m. pl. secte vanWederdoopers, die
een afkeer van den oorlog hadden en geen ander
wapen gebruikten dan een stok, waarom zij ook
b a c u 1 a r i s t e n heetten (van baculus, stok).
staccato, it. Muz. (van 't ital. staccare, dislaccare, provenc. destacar, fr. détacher, losmaken;
vgl. detacheeren en attacheeren)
gestooten, afgestooten, kort, gebroken.
Stackh., bij botanische benamingen afk.
voor J. Stackhouse (gest. 1819).
Stadëra, f. z. ond. o k a.
Stadie of stadium, f. (lat. stadium, van 't gr.
stadion) oude lengte- of wegmaat van 125 schreden of 600 grieksche en 625 romeinsche voeten
= 158,1584 meter; 40 stadiën = 1 geogr. mijl;
het olympische stadium was = 192,57 m., het
altische = 185 m., het tegenwoordige (sedert
1836) koninklijke stadium in Griekenland =
1000 m. of 1 km. ; ren- of loopbaan bij de wedspelen der oude Grieken; oneig. tijdruimte in
de voortgaande ontwikkeling van een voorval
of eenen toestand, b. v. van eene ziekte (stadium
morbi), van eenen aanval eener tusschenpoozende koorts.
Staffelmethode, I. zekere wijze van rente
-berknig couat.
Staflier, m. (it. sta f fiere, fr. esta f ier) gemantelde lijfwacht der middeleeuwsche ridders, die
zijnen meester te paard hielp enz. ; in 't algemeen gewapend dienaar, lijftrawant.
Stage, n. (spr. staatje) fr. proeftijd van iemand,
die een zeker ambt bekleeden wil, b.v. een jong
rechtsgeleerde, een candidaat-notaris.
Stage-coach, f. eng. (spr. steedzj-kootsj ; van
stage, z. v. a. s t a t i o n; oudfr. estage, provenc.
estatge; it. staggio, plaats, woning, verblijf,
als 't ware lat. statium, v. stare, staan) postkoets, postwagen; — stagiaire, m. fr. (spr.
stazjièr') jong rechtsgeleerde, die bij een advocant zijn proeftijd (stage) heeft en bij en onder
hem werkt tot verdere vorming, voordat hij
zelf als advocaat kan worden ingeschreven;
ook candidaat-notaris; — stageeren (spr. g=zj),
zijn proeftijd bij verschillende gerechtshoven en
advocaten uitdienen; — stagiaat, z. v. a. s t a g e;
— stagionair, adj. in dien proeftijd, zich bevindende; vgl. é t a g e.
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Stagione, f. it. (spr. stadzjione) jaargetijde,
inz. de tijd der opera's (vgl. s a i s o n); —
stagione di sartello, tijd, dat contracten gesloten
worden met kunstenaars aan een tooneel.
Stagirieten, m. pl. aanhangers van Aristoteles
(geboortig van S t a g i r a, eene stad in
Macedonië).
Stagllo, m. it. (spr. stá-jlo; van stagliáre, voor
distagliare, fr. détailler, aan stukken snijden;
vgl. d e t a i 1) Kmt. gemiddelde rekening,
raming, overslag.
Stagma, n. gr. (stágma) eig. druppel, vloeibaarheid; elk door distillatie verkregen vocht.
stagneeren, lat. (stagnáre) stilstaan, niet
vloeien, bederven (van water en andere vloeistoffen); — stagnant, adj. stilstaand; — stagnatie
(spr. t=ts), f. nw.lat. stilstand, stremming,
verhindering, schorsing; bederf.
Stagnool, z. s t a n n i o o 1.
Stajo, m. it. (vgl. s t a r o) schepel, eene
voormalige ital. inhoudsmaat voor koren van 24
tot 100 L. ; — stajólo, m. veld- of vlaktemaat in
Florence.
Stake, n., pl. stakes, eng. (spr. steek, steeks;
van ons s t e k e n) inzet in 't spel, bij weddingschappen; inz. bij paardenwedrennen.
Stakét, stakétsel, n. (het naast van 't it.
stecchata, dit echter van ons s t a a k, s t ek e n) paalwerk, palenheg, palenmuur, rij van
p a l i s s a d e n; lattenheining, rechtstandig
geplaatst latwerk op muren enz.
Stalágma, n. gr. (van staladzein, druppelen)
het druppelende, drup of drop; door herhaalde
distilleering verkregen vocht; — stalagmus, n.
en staláxis, f. het afdruppelen, afdruppeling; —
stalagmiet, m. druipsteen, op den bodem door
opdruppeling gevormd; — stalaktiet, m. druipsteen, die aan het gewelf of aan de wanden van
grotten door afdruppeling wordt gevormd en op
de ijskegels gelijkt, die men des winters soms
aan de daken, ramen enz. ziet hangen; ook in 't
alg. druipsteen, een uit koolzuurhoudend water
afgezette kalksteen, b. v. in de grot van Han,
de Adelsberger grot enz. ; — staláktisch, stalaktitisch, adj. druipsteenachtig, ijskegelvormig.
Stallággio, m. it. (spr. —adzjo; v. stalláre,
blijven, vertoeven, provenc. en oudfr. estal, it.
stallo, plaats, verblijf, v. oudd. stal, plaats)
staangeld, marktgeld, havengeld.
Stalle, f. fr. (spr. stal') stoel voor koorheeren;
op dergelijke wijze ingerichte zitplaats in
schouwburgen op de voorste rijen gelijkvloers; —
stalles d'orchestre, zitplaatsen vlak vóór de
muziek.
staltisch, adj. (gr. staltikós, è, on, van stellein,
samentrekken) samentrekkend, terugdrijvend,
stuitend; — staltika, n. pl. Med. middelen, die
het wildvleesch wegbijten, de wondlippen gelijkmaken en zoo de wond sluiten.
Stamboel, n. turk. eig. Istamboel, (ontstaan
uit nieuw-gr. is tan polin, naar de stad) slechts
de oude stad of het binnendeel van Constantinopel, thans gewoonlijk de geheele stad beteekenend; m. ook turk. gouden rekenmunt
ongeveer = 4 gld. 50 ets courant; — stamboel-
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efendi-basji, m. opperrechter in burgerlijke en
lijfstraffelijke zaken te Constantinopel.
Stamboeltroep, m. komediantentroep van
inlanders in Ned. O.Indië.
Stamen, n., pl. stamina, lat. (van stare,
staan) eig. schering of ketting van een weefsel;
Bot. meel- of stofdraden en in 't alg. stofvaten,
de bevruchtingswerktuigen in de bloemen der
planten, vgl. a n t h e r e n; oneig. voor aanvang, beginselen; — gestamineerd, adj. nw.lat.
met meel- of stofdraden voorzien; — staminodium, n. valsche, vervormde meeldraad, die
geen stuifmeel voortbrengt.
Stampa, f. it. (van stampáre, opdrukken; _
oudhoogd. stamphón, stampen, s t e m p e 1 e n)
druk; stempel eener munt; ook drukwerken; —
stamp, f. eng. (spr. stemp) het stampen; stempel, zegel, ook postzegel; — stampatore, m. it.
boekdrukker; — stampe, f. fr. stempel, waarmede de negerslaven door hunne eigenaars
gemerkt worden; — stampille, f. (mid.lat.
stampilla, fr. estampille) stempel, inz. voor
naamteekeningen onder oorkonden enz.
Stance, f. fr. z. s t a n z e.
Stand, f. eng. uitstalling; ook tribune voor
toeschouwers bij een wedren.
Standaard, stander, m. (eng. standard, fr.
étendard, hoogd. standarte, provenc. estandart,
estendart, sp. estandarte, oudfr. estendard, nw.fr.
étendard, it. stendardo, van 't lat. extendére, fr.
étendre, it. sténdere, uitbreiden, uitspreiden)
vaan, ruitervaan, vlag, banier, z. ook het
volg. art.
Standard, m. eng. (v. stand, staan; eig. vrij
boomstam, richtpost; vgl. evenwel-stande
standaard) standaard, elke door de
wet bepaalde maat, ijkmaat, legger of slaper;
muntvoet; richtsnoer, model, regel, maat; —
s t a n d a a r d-g o u d, fijn goud van 22 karaten; s t a n d a a r d-z i 1 v er, fijn zilver van
11 1/16 penning;— standaard-m ons te r, n.
Kmt. monster van waren, waarmede de leverantie moet overeenstemmen; — s t a n d a a r dw e r k, n. boekwerk, dat een model in zijn soort
is, werk van erkende autoriteit; — standardwhite (oil), I. eng. amer. gezuiverde petroleum,
zie waterwhite.
Stándehen, n. hgd. (spr. stendchjen) z. s erenade.
Stangiew, stongiew, I. poolsch (van 't slay.
stojáti, staan) waterstander, waterbak, tobbe,
kuip; poolsche vochtmaat = 2 b e c z k a of
tonnen = 200 L.
Stánislaus, m. slay. (poolsch Satanislaw, v.
sstan, stand, staat, en sslawa, roem) mansn.:
roem van den staat.
Stanitza, I. (russ. sstaniza, v. sstan, standplaats,
verblijf, leger; statj, zich plaatsen) uit 30 tot
300 huisjes bestaande woonplaats der Kozakken, kozakkendorp.
stannum, n. lat. tin; bij de Ouden: werklood,
Bene verbinding van lood en zilver; — stannaten,
pl. tinzure zouten; — stanniet, n. tinkies; —
stanniool, nw.lat. of stagnool, n. (it. stagnuólo,
v. stagno, tin, v. 't oud- en mid.lat. stagnum,
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voor stannum) bladtin of tinblaadjes, tinfoelie;
- stanno-oxyd, n. Chem. zwart tinmonoxyd; stanni-oxyd, geelachtig wit tinoxyd, tinsteen.
stans péde in uno, lat. op éen voet staande,
d. i. inderhaast.
stante, it. (v. lat. en it. stare, staan, bestaan
enz.) Kmt. in deze of de tegenwoordige, d. i.
de loopende maand; — stante pede, lat. op staanden voet, dadelijk, onmiddellijk, oogenblikkelijk; — rébus sic stántibus, als de zaken zoo
staan.
Stanze, f. it. (stanza, lat. als 't ware stantia,
V. stare, staan, zich ophouden, stilstaan) 1)
plaats van het oponthoud, kamer, vertrek; ook
wandschilderij tot kamerversiering, inz. de
beroemde wandtafreelen van Rafaël in het
Vaticaan te Rome; 2) rustpunt of versafdeeling
in een gedicht, verzengroep, doorgaans kortweg
v e r s geheeten, z. v. a. s t r o p h e; inzonderheid de achtregelige Italiaansche strophe
(ottave rime), bestaande uit 8 vijfvoetige jambische verzen of versregels, waarin twee rijmen
driemaal met elkander afwisselen en dan met
twee gepaarde sluiten; er zijn ook onregelmatige,
die met het rijm naar welgevallen afwisselen
en die daarom wilde s t a n z e n heeten; 3)
stalen, verdiept gewerkte vorm, om dien door
middel van een stempelwerktuig op metalen
platen te drukken; ook stalen cylinder om
stukken metaal van verschillenden vorm door
drukkracht uit te snijden.
Stapelie, f. nw.lat. (stapella, naar Bodeus
S t a p e 1, een nederlandsch geneesheer, gest.
1616, genoemd)plantengeslacht met vele soorten,
uit Z.Afrika.
Staphylagra, n. gr. (van staphylé, druif; oneig.
huig, lelletje in de keel) Chir. tangetje om de
huig te vatten, huigtang; — staphyléa, f. plantengeslacht met mooie bloemen, bij ons o. a. te
Boskoop veel gekweekt; — staphylion, n. druivepit of kern; Med. daarop gelijkende zweer op
het hoornvlies van het oog; — staphilisch, adj.
de huig betreffende, van de huig ontstaan; —
staphylococcen, pl. trosvormige groep van
C o c c e n (z. a.); -- staphylodéndron, n. druiveboom; — staphylóma, n. druifgezwel, druivenoog, vleeschachtig uitwas in het' oog; — sta
daarmede behept; — staphy--phylomateus,dj.
lóncus, m. zwelling der huig; — staphylorrhaphie,
f. het naaien van de huig; — staphylotoom, m.
huigsnijder;; — staphylotomie, f. huigsnede; —
staphylotómisch, adj. tot de huigsnede behoorende.
Star of star, m. (= it. staro, z. ald.) graanmaat in Tirol = 1 / z Weener m e t z e = 30,74
L. ; ook maat voor erts, zout enz.
Starboard, n. eng. (spr. —boord; misvormd
van 't nederd. s t u u r, eng. steer; vgl. stribord)
stuurboord, rechterzijde van het schip; vgl.
larboard en bakboord.
Staresjínen, m. pl. slay. (serv. starjésjina,
oudslay. starjeisjina, russ. starsjiná, van 't slay.
star, oud) familiehoofden, stamhoofden.
stare sulfa corda, it. op het koord staan, d. i. in
on zekerhei dverkeeren, ineen onzekere positie zijn.
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Starie, f. fr. (v. 't lat. en it. stare, staan)
ligtijd, ligdagen der schepen in de levantijnsche
havens boven den daartoe voorgeschreven tijd,
en de daarvoor te betalen gelden.
Starkad, noorsche myth. „de sterke" ; type
van den viking, z. a.
Staro, m. it. (ook s t a j o, z. ald. ; samen
uit sestaro, sestajo, van 't lat. sextarius;-getr.
vgl. sester) z. staj o.
Staróst, m. (russ. sstárosta, van 't slavisch
star, oud) poolsch oudste, landvoogd, voornaam staatsbeambte, stadhouder, gouverneur
eener s t a r o s t ij ; in Rusland uit de boeren
gekozen opziener ter handhaving der orde,
dorpsschout; in de Lausitz : opzichter over de
bijenhouders; — starostij, f. waardigheid en gebied van een starost, stadhouderschap, landvoogdij ; — starowértsen, pl. russ. (starowiér,
oudgeloovige, van wiéritj, gelooven) oudgeloovigen, z. v. a. raskolniks of roskolniks.
Start, m. eng. (spr. staart) punt, plek, waar
wedstrijden beginnen, vanwaar de deelnemers
vertrekken; — startline, f. bij zeilwedstrijden
denkbeeldige lijn, waar de wedstrijd een aanvang neemt; ook wel een lijn, die de schepen
binnen een bepaalden tijd overschrijden moe
a =aa) hij, die bij de-ten;—sar,m.(p
wedstrijden het teeken geeft voor het vertrek.
Startfin, starting, m. of startfine, f. vat, eene
voormalige vochtmaat in Stiermarken = 10
oostersche eimer of 565,89 L.
Stasimon, n. gr. (v. stásimos, vaststaand, v.
sténai, staan) koorgezang in het oudgr. treurspel, dat gezongen werd, als het koor zijn
standplaats in de orchestra had ingenomen; —
stasis of stáse,I f. gr. het plaatsen, zetten,
stellen; stelling, stand; Med. stilstand van
vochten.
Stassfurtiet, n. op het boraciet gelijkend, te
Stassfurt voorkomend mineraal.
statarisch, adj. lat. (statarius, a, um, v. stare,
staan) staand, vertoevend, langzaam voortgaande;— statarisch lezen, lezen met
afbrekingen ten behoeve der verklaring, in tegenst. met c u r s o r i s c h (z. ald.).
State, m. eng. (spr. steef) staat; — stateroom,
f. (spr. —roem) statiekamer; kajuit; — statesman,
in. (spr. —men) staatsman.
Statër, m. gr. eig. gewicht; verscheiden aziat.
en gr. zilver- en goudmunten; in het oude
Athene zilvermunt van 4 drachmen; ook voorm.
joodsche zilvermunt, de zilverling = 90 ct.
Stathmiek, stathmika, f. gr. (van stathmós,
m. stander, pilaar, deurpost; weegschaal, gewicht) gewichtkunde, leer der weegschalen en
gewichten.
Statief, n. (v. 't lat. stativus, a, um, vaststaand) voetstuk als steun voor de meettafel
en andere werktuigen bij het landmeten.
statiëus, (spr. t2=tsi), adj. barb.lat. (van
s t a a t, voor staatsie, praal, pronk) pronkend,
pralend, staatsie-makend.
Statika, f. gr. (van statikós, ë, ón, doende
staan, van sténai, staan) stand- of evenwichts-
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leer, weeg- of evenwichtskunde, wetenschap,
die zich met het evenwicht der vaste lichamen
bezig houdt; — statisch, adj. wat tot die wetenschap behoort, in evenwicht, evenwichtig; —
statisch moment, z. ond. moment.
Station, n. fr. (spr. stasjón; van 't lat. statio,
v. stare, staan) in 't alg. het staan, stand, oponthoud, verblijf, stand-, ligplaats, aanleg, inz.
in het postwezen; — poststation, pleisterplaats, toefplaats, stilstand op eene plaats,
waar de paarden gewisseld worden; ook afstand
van zulk eene wisselplaats tot de andere, postrust, rust; — spoorwegstation (in
België ook s t a t i e), plaats, waar op spoorwegen de spoortrein stilhoudt om reizigers en
goederen op te nemen of af te zetten; ook
s t a t i o n s-g e b o u w; oneig. stations van
het leven, d. i. levenstijdperken, trappen van
ouderdom; — staties, in de r. kath. Kerk: bedegangen, voorstellingen uit de lijdensgeschiedenis
van Christus, bij welke men stilstaat om te
bidden; kerken, kapellen of altaren, waar men
zekere gebeden gaat verrichten om aflaat te
verkrijgen, bedevaart; Mar. uitgestrektheid
der zee, welke den schepen wordt aangewezen
om er gedurende een bepaalden tijd te kruisen;
standplaats, standpunt der landmeters; post,
ambt; — statio(n)nair, adj. (lat. stationarius, a,
um) stilstaand, b. v. van eene planeet, als zij
in den dierenriem noch voor- noch achterwaarts
schijnt te gaan; vastgezet, bestendig voortdurend, blijvend, op hetzelfde punt staande, geene
vorderingen makende; — s t a t io n a i r e
k o o r t s e n, zulke, die gedurende één of meer
jaren algemeener en aanhoudender heerschen
dan de andere; als subst. m. een stilstaande,
biddende persoon voor een heiligenbeeld; hulpprediker, hulppriester; wachtschip; oudtijds
garnizoenhoudend soldaat; — statio(n)nairen,
pl. pilaarheiligen, z. v. a. s t y,l i e t e n (z. ald.);
— statio(n)neeren, nw.lat. op eene standplaats,
ligplaats zetten, op schildwacht plaatsen;
standplaats houden, op een bepaalde plek zich
bevinden; als wachtschip ergens liggen; aan
gestationeerd, adj. aange--steln;—
steld, geplaatst, gelegen.
statisch, z. ond. s t a t i k a.
Statist, m. nw.lat. (van stare, staan) stom
persoon, stomme rol op de tooneelen, vgl.
figurant.
Statistiek, statistika, f. nw.lat. (v. status,
toestand, en in de middeleeuwen ook staat)
wetenschap, die uit gezette, op tellingen berustende waarnemingen de staatkundige en
maatschappelijke toestanden der staten aan
eene beoordeelende berekening onderwerpt, statenkunde, statenbeschrijving; ook leerboek dier
wetenschap; — statisticus, m. beoefenaar der
statistiek; — statistisch, adj. wat tot de weten
toestand der staten behoort of-schapvnde
haar betreft; ook wat volgens de methoden der
statistiek wordt uitgevoerd; vandaar s t a t i st i s c h b u r e a u (spr. buro), een door den
staat ingesteld bureel, dat zich met het onderzoek der toestanden en het mededeelen van
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gevolgtrekkingen uit dat onderzoek bezighoudt; - statistische machine, f. toestel, dat
machinaal de uitkomsten van volkstellingen,
verkiezingen enz. mededeelt.
Stator, m. El. stilstaand deel van een inductieen collectormotor; het draaiend deel heet
rotor, z. a.
stat pro ratióne voluntas, lat. z. voluntas; stal sua cuique diës, lat. (bij Virgilius) aan ieder
is zijn dag gezet, ieder moet eenmaal sterven.
Statue, f. lat. (statua, v. staluére, stellen, oprichten) standbeeld te voet of te paard, eerebeeld, beeldzuil; - statua equéstris, lat. fr. statue
équestre, ruiter- of ridderstandbeeld; - statua
pedéstris, lat. fr. statue pédestree, standbeeld te
voet; - statuarius, m. (fr. statuaire) standbeeldmaker, beeldhouwer, beeldgieter; - staatuétte, f.
(van 't it. statuétta, verklw. van statua) klein
standbeeld, standbeeldje.
statueeren, lat. (statuére) stellen, zetten, oprichten; vaststellen, bepalen, •verordenen; het
daarvoor houden, aannemen, toestaan, laten
plaatsvinden;-een exempel statueer e n, een voorbeeld ter waarschuwing geven of
ophangen.
Statuette, z. ond. s t a t u e.
status, m. lat. (van stare, staan) stand, staat,
gesteldheid, toestand; staat, het rijk; - status
in statu, een staat in den staat; - st. activus et
passinus, verhouding van het vermogen tot
de schulden, staat der vorderingen en te doene
betalingen, van credit en debet; st. a ffinitátis, zwagerschap; - st. cognatiónis,
verwantschap; - st. conjugàlis, echtelijke staat,
huwelijksleven; - st. causae, gesteldheid der zaak;
- st. controversiae, eigenlijke toestand van den
strijd, den twist of geschil, gesteldheid en
nadere bepaling der geschilpunten; - st. dignitatis, waardigheid; - st. gastritus, maag
bedorven maag; - st. insolventiae,-katrh,
onvermogen van een schuldenaar ter betaling;
- st. naturális et praeternaturális, natuurlijke
of gezonde en tegennatuurlijke of ongezonde
toestand; - st. personàrum, toestand der personen; - st. uti possidetis, woordelijk: toestand
gelijk gij hem bezit, d. i. toestand van landbezit, zooals die thans bestaat (in vredestractaten); - ad statum legéndi, ter doorlezing; in statu nascendi, in staat van wording o. a. in
de scheikunde van het ontstaan van stoffen
gezegd; - in statu quo, in den toestand, waarin
(een zaak tot dusverre was), in denzelfden,
vorigen toestand, onveranderd; - in statu quo
ante, in den toestand, zooals vroeger (de zaak
was, n. 1. voor den twist, den oorlog enz.); het, de status of statum quo weder herstellen of
eene zaak in pri stinum statum (in haren vorigen
toestand) terugbrengen, alles weder op den
ouden en vorigen voet brengen.
Statuur, f. lat. (statüra) lichaamsgrootte of
-hoogte, lichaamsgestalte, stal, wasdom (onderscheiden van t a i 11 e).
Statuut, n. lat. (statutum; vastgesteld, v.
statuére, z. s t a t u e e r e n), pl. statuten, wetten, grondwetten, verordeningen, stadsrechten,
,
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inz. genootschaps-besluit, stichtings- en grondwetten van een genootschap, gezelschap, gilde
enz. ; - statutum opi f icum, pl. handwerks- of
gildewetten; - statutárisch, adj. nw. lat. volgens de wetten of verordeningen, wetmatig,
wettelijk; - statutarische portie, z. portio
statutaria.
Staude, f. dui. vaste plant; overblijvend
gewas met een wortelstok of stengelstuk (de
vertaling „struik" of „heester" is minder juist).
Staurodulie, f. gr. (van staurós, paal, kruis,
en d u 1 i e, z. ald.) aanbidding van het kruis,
kruisvereering; - stauroláter, m. kruisaanbidder; - staurolíth, m. ook g r a n a t i e t,
kruissteen, kruisvormige schorl, eene aan den
granaat verwante steensoort; - staurophóren,
pl. kruisdragers, bij kerkelijke optochten der
R. Kath. ; - stauróphylax, m. kruishoeder,
oudtijds de titel van den patriarch in Jeruzalem, die de overblijfselen van het kruis van
Christus bewaarde.
Stayer, eng. m. snelrij der op de lange baan.
Steady (spr. studdie), eng. bestendig, stevig.
Steak, m. eng. (spr. steek) z. b e e f-s t e a k;
meer algemeen ook b.v. a n t i l o p e-s t e a k
enz.
Steamboat, f. eng. (spr. stíémboot) stoomboot,
stoomschip; - steamer, m. (spr. stíemer) stoomer,
z. v. a. s t e a m b o a t; - steamcable-towing,
z. t o w i n g; - steampot, m. (spr. stíempot)
stoompot, ook i n h a l e r (spr. ínheeler), d. i.
inademer, adembuis, om warme dampen in de
long te leiden; - steampress, f. stoompers.
Stearas, beter steátas, n. gr. (v. stear, genit.
steátos, vet, talk) talkzuur zout; - stearine, beter
steatine, f. eigenaardige talkstof ; vandaar s t ea r i n e-k a a r s e n, gezuiverde talkkaarsen; s t e a r i n e - z u u r, talkzuur, parelzuur; stearopteen, n. vaste eetherische olie; - steatiet,
m. speksteen, zeepsteen, talk, een magnesiumsilicaat; in poedervorm wordt het gebezigd ter
bestrijding van de aardappelziekte; - steatinisch, adj. talkig, talkachtig; - steatitis, steatopygie, f. Med. vetzucht, overbodige ophooping
van vet (h y p e r p i m e 1 e); - steatocéle, f.
vetbreuk, spekgezwel in de scheedevliezen van
de zaadstreng; - steatódes, spek- of talkaardig;
- steatoom, n. Med. spekgezwel, spekbuil; steatomátiseh, adj . door een spekgezwel veroorzaakt; - steatórnis, m. spekvogel in Z.-Amerika;
- steatorrhoea, f. vetvloed, ziekelijke afvoer van
vet bij den stoelgang bij galziekten; - steatósis,
f. spek- of talkvorming, inz. de ziekelijke.
Steekbrief, m. dui. verzoek tot aanhouding
met signalement.
Stedik, f. op een stalen pen gelijkend mesje.
Steed, m. (spr. stied) eng. hengst.
Steekkan, f. nederl. ook verkeerdelijk stekan,
f. oude vochtmaat in Nederland.
Steel, n. eng. (spr. stiel) staal; - steels, pl. aan
staaltrust.
-delniamrksche
Steen, m. hoogd. stein, oud gewicht.
Steeplechase, f. eng. (spr. stíép'ltsjees; v. steeple, kerktoren, en chase, jacht) wedren met hindernissen, soort van harddraverij, waarbij men
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eenen kerktoren of een ander hoog voorwerp als gr. (van stendchein, stenádzein, stenen, zuchten)
doel heeft bepaald, dat men langs den kortsten het zuchten, stenen, steunen.
weg, over sloten, heggen enz. tracht te bereiken.
Stenochorie, f. gr. (van stenós, e, ón, eng, en
Steganographie, steganologie, f. gr. (v. stegd- thora, ruimte) Chir. tegennatuurlijke vernau-

nos, é, ón, bedekt, verborgen, van stégein, dek- wing eener holte of opening, inz. der moeder

ken) geheimschrijfkunst, geheim teekenschrift,
cijferschrift, geheimschrift; ook titel van het
werk van Schwenter (1620) en van Trithemius;
leer van het schaakspel; – steganográphisch, adj.
geheimschriftelijk; – stegánopoden, pl. zoogdieren met zwemvliezen; ook: pelikanen, roeivoeters.
Stegnósis, f. gr. (v. stegnós, é, ón, samengetr.
uit steganós, bedekt, dicht; stegnoen, verdichten,
dichtmaken) Med. verdichting; samentrekking,
sluiting of verstopping, b. v. der zweetgaatjes; –
stegnosis viscérum, lat. vergroeiing van de kanalen der ingewanden; – stegnótisch, adj. gr. samentrekkend, -verstoppend; – stegnotika, n. pl.
samentrekkende geneesmiddelen.
Stegoptéra, n. pl. gr. (van stégos, dak, dek, bedekking, en ptéron, vleugel) dekvleugeligen, eene
afdeeling der insecten.
Steiger, m. nederl. stelling, s t e 11 a g e, z.
ald. ; houten getimmerte, bij gebouwen, ook
langs den oever, tot aanlegplaats voor vaartuigen.
Steirósis, f. gr. (van steiros, stijf, onvruchtbaar)
Med. onvruchtbaarheid.
Stekan, z. steekkan.
Stèle, f. gr. (slélé, v. sténai, staan) opgerichte
zuil, pilaar of steen; inz. grafzuil, zuilvormige
grafsteen; – stelographie, f. zuilschrift.
Stelechieten, m. pl. gr. (van stéléchos, stam
-eind)vrstga
stamhout.
Stellage (van s t e 11 e n met een franschen
uitgang), f. getimmerte van palen, sparren en
planken, dat wordt opgericht van den grond tot
op de hoogte, waar de metselaar, timmerman,
verver enz. moet werken, stelling, - steiger.

stenograaf, m. verkortschrijver, snel--sched;–
schrijver; – stenográm, n. een stuk, vooral verslag van een redevoering, in verkort schrift; –
stenographie, f. snelschrijfkunst, kunst om door
middel van zekere teekens en verkortingen zeer
snel te schrijven; – stenográphisch, adj.!beknoptof snelschrijvend; – stenokardie, f. gr.Med. harteangst, bortsbeenpijn en borstbeklemming, borstzucht, ook s t e r n o d y n i e; – sténopé, f.
Phot. koperen plaatje, voorzien van een gaatje,
dat als objectief in een camera dient; – stenopetalisch, Bot. met smalle bloembladeren; – stenoph^llisch, adj. dichtbladerig; – stenósis, f. z. v.
a. s t e g n o s i s; – stenostomie, f. vernauwing
eener opening; mondklem, eene krampachtige
samentrekking van den mond; – steno- telegraaf,
f. elektromagnetisch druktoestel voor stenografische teekens, uitgevonden door Cassagnes;
– stenothorax, m. een engborstige; – stenotika,
n. pl. vernauwende middelen; – stenótisch, adj.
vernauwend, vernauwd; – stenotrikographie, f.
gr. fr. beschrijving van breipatronen door stenographische teekens; – stenotypie, f. stenographische druk; – stenot^pisch, adj. dien betreffende; – stenotypist(e), m. en f. stenograafmachineschrijver of – schrijfster, bij afkorting ook
typist(e).
stentándo, it. (v. stentáre; talmen; ook moeite
hebben, nood lijden, v. 't lat. abstentáre, voor
abstinére, zich onthouden) Muz. talmend, verwijlend, dralend, sammelend, terughoudend; –
stentato, Muz. kommerlijk, weemoedig, met een
smartuitdrukkenden toon; Pict. gedwongen,
stijf.
Stenterello, m., pl. stenterelli, it. hansworst.

iron. op het sterrenkijken uitgaan, een nachtelijk pleiziertochtje, nachtelijke wandeling doen.
Stelliet, m. nw.lat. (v. 't lat. stella, ster) versteende zeester.
Stellionaat, m. lat. (stellionálus, v. stellio, hagedis, als beeld van een bedrieger, wegens hare
behendigheid en vlugheid in het ontsluipen) bedriegerij , die niet tot de klasse der als valschheden gekenmerkte daden behoort, b. v. bedrieglijk bankroet, het verkoopen van een pand
als onbezwaard, ofschoon er hypotheek op
staat enz. ; – stellionátor, m. bedrieger, bedriegelijk verkooper.
Stelographie, z. ond. s t e 1 e.
Stemma, m., pl. stemmata, gr. (van stéphein,
omgeven, omkransen) eig. krans, hoofdwindsel;
bij de oude Romeinen : krans, waarmede de
beelden der voorvaderen getooid waren; vandaar reeks voorvaderen, stamboom, geslachtsboom, geslachts- of stamtafel; – stemmatographie, f. geslacht- of stamkunde; z. v. a. g e n ea l o g i e, z. aid.
Stenágma, n. stenágmus, m. en stenaxis, f.

man uitklonk; vandaar: geweldig schreeuwer,
iemand met eene doordringende, zeer zware
stem; – stentor-stem, f. buitengewoon sterke,
zware, mannelijke stem; – stentórisch, adj. zeer
luid, doordringend, geweldig schreeuwend.
Steph., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor F. Stephan (gest. 1817).
Stephánus of Steven, m. gr. (stephdnos, omkransing, krans, kroon, prijs) mansn.: de bekranste, bekroonde; als vr.naam: Stephania; –
Stephanus-daalder, m. daalder met het beeld van
den heiligen Stephanus; – Stephanus -orde, naam
van drie ridderorden, waarvan de hongaarsche
de voornaamste is; – Stephanieten, m. pl. benaming van al de volksspelen der oudheid, waarbij de prijs uit eene eenvoudige kroon bestond;
ook de overwinnaars in die spelen.
Steppe, f. russ. (sstepj, vlak, dor land) uitgestrekte vlakte, slechts met gras en kruiden begroeid.
stercoreeren, lat. (stercoráre, v. stercus, genit.
stercóris, mest, drek) bemesten, bemisten; –
stercoraal, adj. op mest betrekking hebbende; –

stellatus, lat. (van 't lat. stella, ster) Bot.
Sténtor, m. gr. naam van een grieksch krijgskranswijze, stervormig; – stellátim g a a n, nw.lat. man voor Troje, wiens stem boven die van 50
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stereologie, liever stereorologie, f. leer der drek- plaatletterdruk; 't gieten van stereotypen; —
stoffen, der bemesting; verhandeling over de meta 11 o g r a p h i s c h e stereotypie,
uitwerpselen; — stercorair, adj. wat op den mest, nieuwe methode om letterdruk op metalen glade drekstoffen betrekking heeft; wat op drek- ten over te brengen, die men dan met zuren uitstoffen groeit of leeft; — s t e r c o r a i r e s t o e 1, bijt; — stereotypiek, stereotypika, f. kunst om met
stoel, waarop men den paus bij zijne inwijding vaste lettervormen te drukken; — stereotypeeren,
deed plaats nemen (een gebruik, doorLeo Xafge- vaste drukvormen vervaardigen en daarmede
schaft); — stercoranísme, n. leer der stercoranís- drukken; — stereotiep, stereot^pisch, gestereoten, dat zijn de leden eener secte, die meende, typeerd, adj. met vaste of onbeweeglijke drukdat de stoffen, die men bij het heilige Avondmaal letters gedrukt; oneig. in blijvenden, duurzamen
nuttigde, . even als andere spijzen worden ver- vorm, onveranderlijk.
teerd en in drek overgaan, waaruit de s t e rSterésis, f. gr. (v. stérein, berooven) berooving,
C o r a n i s t i s c h e twisten ontstonden; — wegneming, gebrek; — sterétisch, adj. beroovend,
stercorátie (spr. t=ts), f. (stereoratio) bemesting. wegnemend.
Stère, f. fr. (van 't gr. stereos, stijf, hard, vast)
steriel, adj. lat. (sterflis, e) onvruchtbaar, mafr. benaming van de eenheid der lichamelijke of ger, schraal, dor, ledig, zonder gehalte, bacterie ruimtematen, inz. voor droge waren =1 kubieke vrij, kiemvrij ; — steriliteit, f. (lat. sterilitas) mameter, d. i. een kubus van een meter zijde (als gerheid, onvruchtbaarheid, dorheid, het vrij zijn
maat voor natte waren k i 1 o 1 i t e r geheeten); , van gemis van bacteriën; — steriliseeren, bacterie—decastère= 10stères;—hectostère'vrij maken.
= 100 stères; — k i 1 o s t è r e = 1000 stères; —
Stérlet, m. russ. (sstérliadj, f.) kleinste soort
m y r i a s t è r e= 10000 stères; — d e c i s t è- van steur (Acipenser ruthénus) in de Kaspische
r e= 1/lo stère; — c e n t i s t è r e= 1/loo stère; Zee en in de Wolga, die goede kaviaar oplevert.
— m i 11 i s t è r e =1/1000 stère of 1 kubieke palm.
Sterling, eng. (ontstaan uit easterling, d. i. eig.
Stereochemie, f. (gr. stereos, a, on vast, stijf) oosterling, munt uit het Oosten, benaming eener
scheikunde in de ruimte, theorie der scheikunde, munt in de middeleeuwen, die Richard I in 1199
die zich met de onderlinge ligging in de ruimte het eerst door duitsche muntmeesters, in de
der atomen van het molecuul bezighoudt; — duitsche zilvereenheid, liet staan, vgl. esterlin;
stereochromie, f. gr. eene in 1846 door J. N. v. v. a. van steare, regel, wet) het echte geld naar
Fuchs te München, onder medewerking van den engelschen muntvoet, wettelijke muntvoet,
Kaulbach en Schlothauer, uitgevonden wijze van vandaar een pond (of livre) sterling, eene vroemuurbeschildering, die, in haar wezen aan 't ger werkelijk gemunte, nu slechts denkbeeldige
f r e s c o s c h i l d e r e n gelijk, dit overtreft, door- munt = 20 eng. shilling, ongeveer 12 guldat de kleuren den gloed en den toon der oliever- den, thans weder als s o v e r e i g n geslagen; —
ven verkrijgen; — stereochrómisch, adj. die muur- sterling, ook in't alg. voor echt, geldig beproefd.
Sternb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
beschildering betreffende; — stereographie, f. gr.
lichaamsteekening, teekening van vaste licha- voor K. M. v. Sternberg (gest. 1838).

men op een vlak, in tegenst. met i c h n o g r ap h i e; — stereográphisch, adj. wat tot de lichaamsteekening behoort, vgl. p r o j e c t i e;
- stereomantie (spr. tie = tsíe), f. waarzegging uit
eerste of grondstoffen; — stereométer, m. toestel
ter bepaling van den lichamelijken inhoud van
poedervormige en poreuze lichamen; — stereometrie, f. meetkunst der lichamen, lichaamsmeting; leer van de grootheden in de ruimte, tot
wier samenstelling meer dan een vlak vereischt
wordt, in tegenstelling met p 1 a n i m e t r i e,
z. ald.; — stereométrisch, adj. daartoe behoorende, lichamelijk gemeten; — stereoskoop, m.
lichaamskijker, een optisch werktuig, door middel waarvan twee, met de beide oogen overeenkomende beelden tot een lichamelijk beeld verbonden worden; — stereoskoopplaat, f. bij verkorting stereo, plaat, behoorende bij den stereobinocle, stereoskoopcamera; — stereótisch, adj.
Med. dor, uitgedroogd of door uitdroging, uittering ontstaan; — stereotomie, f. lichaamssnijding, leer van de doorsnedefiguren der vaste
lichamen; Arch. steenconstructie, het snijden
en behouwen van groote steenen; — stereotypen,
pl. (van t y p e) vaststaande drukvormen,
letterplaten, onbeweeglijke drukletters en de
afdruk daarvan, eene uitvinding van den
Franschman Didot den jongeren; — stereotypie, f.

Sternblende, f. dui. Phot. sterd.iaphragma, dat
centrale stralen afsluit en randstralen alleen
doorlaat om het beeldveld bij objectieven te verbeteren.
Sternum, n. gr. (stérnon) borstbeen; — sternaal, adj. dat betreffende; — sternalgie en sternodynie, f. borstpijn; z. v. a. s t e n o k a r d i e.
Sternutatie (spr. tie=tsie), f. lat. (sternutatio,
van sternutàre, sternuére, niezen) het niezen; —
sternutatorium, n. nw.lat. niesmiddel, niespoeder, nieskruid; — sternutatief, adj. niezing verwekkend.
Ster-pagode, f. indische goud- enzilvermuntmet
eene ster op de voorzijde, z. v. a. p a g o d e, z. ald.
steso moto, it. (steso, gerekt, v. sténdere = lat.
extendére) Muz. met langzame beweging, langzaam, gerekt; — lo stesso, de- of hetzelfde.
Stethodésmis, f. of stethodesmium, n. gr. (van
stéthos, n. borst, en desmos, band) Chir. borstverband; — stethoskoop, m. Med. borsthoortuig,
eene trechtervormige hoorbuis tot waarneming
van geruisch in het inwendige van het lichaam;
— stethopolyskopium, n. stethoskoop, waardoor
verscheiden personen te gelijk ausculteeren kunnen; — stethoskopie, f. borstonderzoeking, kunst
om den stethoskoop te gebruiken, a u s c u 1t a t i e, z. ald. ; — stethoskópisch, adj. daardoor
verkregen, daarop betrekkelijk.

STEVEN.

--- 1167 —

Steven, z. Stephanus.
Steward, m. eng. (spr. tsjoéwurd; ijsl. stivardr,
angels. stiward, naar men wil ontstaan uit
s t e d e w a r d, d. i. plaatshouder, plaatsbekleeder) huishofmeester, rentmeester, bestuurder, ontvanger; proviandmeester, bottelier op
een schip; — lord-high-steward (spr. —hai—), opperrechter, voorzittende lord, een der hoogste
rijksbeambten in Engeland.
Sthenie, f. gr. (v. sthénos, n. kracht) krachtig
kracht, volkrachtigheid, sterkte, verhoog--heid,
de levenswerkzaamheid van het lichaam, in
tegenst. met a s t h e n i e; — sthenisch, adj. volkrachtig, krachtvol, met verhoogde kracht
koorts,-uitng;—sheopyra,f.tnic
koorts met vermeerderde wederwerking, ontstekingskoorts; — stheniseeren (spr. —zie—), de
levenswerkzaamheid verhoogen, sterkere krachtuiting opwekken, in tegenst. met a s t h e n i
-sern.
Stheno, f. (gr. Stheinó) eene der g o r g o n e n
(z. ald.).
stibium, n. lat. (gr. stibi, stimmi) spiesglans of
spiesglas, z. v. a. a n t i m o n i u m; — stibialia,
n. pl. nw.lat. Med. van of met spiesglans bereide
geneesmiddelen.
Stichomantie (spr. 1 = ts), f. gr. (van stichos, m.
rij, regel, vers) waarzeggerij door verzen, loten
of briefjes; men schreef verzen uit de sibyllijnsche boeken of briefjes, mengde die door elkander en trok er een uit om zijn toekomstig lot te
vernemen; — stichomántisch, adj. die waarzeggerij betreffende ; — stichometrie, f. versmeting,
versmeetkunst; — stichométrisch, adj. versafinetend, versmeetkunstig; — stichomythie, f. het
regel voor regel of vers voor vers opzeggen en
elkander antwoorden, het onafgebroken voortverhalen.
Stief, n. ind. holl. gomelastiek.
Stiefeletten, pl. (hoogd. v. stiefel, laars, stevel,
met een franschen uitgang) laarsje, middelding
tusschen schoen en laars, z. b o t t i n e s; ook:
slobkousen, knoopkousen.
Stigma, n., pl. stigmata, gr. (van slidzein, steken) steek, punt, stip, vlek; het zoogenaamde
litteeken of bloemmerk aan het bovenste gedeelte van het stampertje der bloemen; — stigmata croci, saffraan; — gestigmatiseerd, adj.
in de r.-kath. kerk: voorzien van de litteekens der vijf wonden van Christus, welke,
naar beweerd wordt, van tijd tot tijd bloeden,
zooals bij Franciscus van Assissi, Maria von
Marl, Louise Latour enz. ; litteeken; merk,
brandmerk, ingebrand schandteeken; schandvlek, smaad, schande; ook benaming van de
uitwendige werktuigen der rupsen ; — stigmatias,
m. (gr. stigmatias) een gebrandmerkte; — stigmatiseeren (spr. —zee—; gr. stigmatídzein; fr. stigmatiser), met litteekens, inz. met de 5 litteekens
van den gekruisigden Christus kenmerken;
brandmerken, oneig. lasteren, aantijgen, schandvlekken, kwaadspreken; — stigmatisatie (spr.
—za -tsie), f. merking der litteekens, brandmerking; — stigmatograaf, m. puntenschrijver, iemand, die door middel van punten zijne ge-
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dachten uitdrukt; — stigmatographie, f. kunst
om met punten te schrijven, puntschrijfkunst;
— stigm(at)ographisch, adj. op of naar aangegeven punten, b.v. stigmographisch teekenen; —
stigmeologie, f. (v. stigmé, f. het punten, stippen;
onderscheidingsteeken, merk) z. v. a. a c c e nt u a t i e; — stigmiet, m. stippelsteen; — stixis,
f. het steken; brandmerken.
Stijl, m. (van 't lat. stilus, eig. schrijfstift = gr.
stglos, d. i. eig. zuil, paal enz.) schrijfwijze, bijzondere wijze, waarop men schriftelijk zijne gedachten uitdrukt, voorstellingsmanier, uitdrukkingswijze, voordracht en uitdrukking in het
schrijven; gebruik, gewoonte; in de beeldende
kunsten: kunstsmaak, voorstellingsvorm; inz.
zuivere, edele, ongekunstelde, natuurlijke voorstelling, in tegenst. met m a n i e r; ook tijd
oude en nieuwe stijl,-reknig,b.vd
z. juliaansche kalender, ond. Jul i u s; — stilus curiae, z. c u r i a a l- en k a nS e 1 a r ij-s t ij 1; — stiliseeren (spr. s=z), beter
stileeren, barb.lat. inkleeden, voordragen, door
woorden enz. uitdrukken; — g o e d g e s t i 1 (i s) e e r d, goed gesteld, goed geschreven; —
stilist of stylist, m. schrijver met betrekking tot
zijne schrijfwijze, b. v. een g o e d s t i 1 i s t,
kenner en meester der beste schrijfwijze, die de
goede uitdrukking in zijne macht heeft; — stilistiek, f. kunst der schriftelijke voordracht of der
goede uitdrukking; — stilisticum, n. voorlezing
over de kunst der schriftelijke uitdrukking of
eene oefening daarin; — stilistika, n. pl. dingen
die op de leer van de schrijfwijze betrekking
hebben; — stilistisch, adj . deze kunst betreffende,
tot de goede schrijfwijze behoorende; — stilét,
n. (fr. stilet, it. stiletto) kleine dolk, moordpriem,
stokdegen; steekijzer, pijlnaald der wondheelers.
Stikstofkalk, f. kunstmest, bereid op de wijze
van k a l k s t i k s t o f (z. a.) ; door toevoeging
van chloorcalcium aan het calciumcarbid heeft
de binding bij lagere temperatuur plaats; zij bevat 10 a 20 % stikstof.
Stilbe, f. (van 't gr. stilbé, glans, schittering)
uitheemsch plantengeslacht met dubbelslachtige bloemen op den eenen en mannelijke bloemen op den anderen stengel; — stilbiet, n. blader
een mineraal, eene soort van z e o--zeolith,
1 i e t h (z. ald.).
stileeren, stilet, stilist, stilistiek enz., z. ond.
stijl.
Stillátie (spr. tie=tsïe), 1. later lat. (stillatio,.
van het lat. stilláre, druppelen, stilla, druppel)
druppeling, het sijpelen, doorsijpelen; — stillicidium, n. lat. het druppelen; recht der dakafwatering; — stillicidium lacrymárum, het tranendruppelen; — stillicidium urinae, het pisdruppelen.
Stilpnosideriet, n. gr. (van stilpnos, blinkend,
en sidéros, ijzer) slakachtige bruinijzersteen.
Stimulus, m., pl. stimuli, lat. prikkel, spoor,
stekel, opwekking, aanvuring, drijfveer; — stimuleeren, (lat. stimulc re) prikkelen, sporen,
aandrijven, opwekken, aansporen, aanzetten,
nopen, ophitsen, gaandemaken; — stimulans, n.,.
pl. stimulantia (spr. t=ts) of stimuleerende mid-
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delen, prikkelende, opwekkende middelen; –
stimulàtie (spr. tie=tsie), f. (lat. stimulatio) opwekking, aansporing, prikkeling.
Stink, m. (Lacerta stincus, lat. liever scincus,
Scincus marinus, van het gr. skíngos, skínkos)
soort van hagedis in Arabië, Egypte enz., die
men gedroogd als een tot wellust prikkelend
middel gebruikt.
Stint, f. geslacht van edelvisschen (Osmerus
Cuv.) uit de familie der zalmen.
Stibro, m. it. (ontstaan uit stajoro, stajuoro,
stajuolo, van stajo, schepel, z. ald.) veld- of
vlaktemaat in Florence = 1/12 s a c c a t a=
5,25 are.
Stipátie (spr. tie=tsie), f. lat. (stipatio, v. slipàre, stoppen) stopping, verdichting, dichtmaking; volksgedrang, gewoel.
Stipendium, n., pl. stipendia of stipendiën, lat.
(samengetr. uit síipi-pendium, v. stips, genit.
stipis, geldbijdrage, en pendére, betalen) bij de
oude Romeinen soldij, belooning; opbrengst,
cijns (tribuut), tegenwoordig : ondersteuningsgeld, stichtingsgeld, gelden uit eene stichting voortspruitende, die aangewend worden
ten behoeve van minvermogende, inz. studeerende jongelingen;bij de R. Kath. ook legaat
of erfmaking om missen te laten lezen; – f a m i
stipendium, stichting, welke in de-lie
eerste plaats of uitsluitend slechts voor tot éene
familie behoorende personen bestemd is; – stipendarius, m. soldijtrekker, soldenier, soldaat;
cijnsplichtige, cijnsbare; ook z. v. a. stipendiaat, m. iemand, die stichtingsgelden geniet,
daarvan studeert.
stipites, pl. m. lat. (van den sing. stipes, genit.
stipitis) steel, stengel; — cum stipitibus, met de
stengels of stelen (op recepten afgekort c. slip.);
– slipitalus, a, um, lat. Bot. gesteeld, gestijfd.
Stipula, f. lat. Bot. steunblad, bladachtig orgaan aan den voet der bladeren; – stipulacéus,
a, um, Bot. met vliesachtig aanhangsel; – stipulae, pl. Bot. stoppeltjes; – stipulatus, a, um, Bot.
stoppeldragend.
stipuleeren, lat. (stipulári) eig. zich iets laten
beloven; afspreken, vaststellen, bepalen, bedin-.
gen, bij verdrag overeenkomen of het eens worden; beloven, zich tot iets verplichten; – g es t i p u 1 e e r d, adj. vastgesteld, afgesproken,
bepaald, bedongen, beloofd enz. ; – stipuláta
manu, onder handslag, b. v. iets beloven; – stipulánt, m. bepaler, vaststeller, voorwaardemaker; – stipulatie (spr. t=ts), f. vaststelling, overeenkomst, bepaalde afspraak; toezegging, belofte, gelofte; verdrag, vergelijk.
stiralo, sliracchiato, it. uit elkander getrokken,
gerekt, verwrongen.
Stirósis, f. gr. (steirosis, van sleiros, stijf, dor,
onvruchtbaar) z. v. a. steriliteit (z. ald ,).
stirps, f., pl. slirpes, lat. stam, stronk; – in
slirpes, z. in capita, ond. caput; – per slirpes,
volgens de stammen (niet naar de hoofden),
b.v. bij het verdeeles van erfmakingen.
Stixis, f. gr. z. ond. s t i g m a.
Stoa, f. gr. eig zuil, pilaar, pijler; zuilenzaal,
inz. de bonte of veelkleurige zuilenzaal (stoa
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poikilè, z. p ce e i 1 e) te Athene, waarin de
wijsgeer Zeno en zijne opvolgers leeraarden; vandaar : stoicjjnsche school of stoiejjnen, door Zeno
gestichte oud-grieksche school van wijsgeeren,
die zich door strenge deugd, verloochening van
alle zachtere gevoelens, verachting van smart
en gelijkmoedigheid bij de wisselvalligheden van
het leven onderscheidde; vandaar oneig. stoicus,
stoicjjn, m. standvastig, gestreng, onverzettelijk,
koelbloedig, onaandoenlijk man; – stoïcisme, n.
leer der stoïcijnen, leer der gelijkmoedigheid,
standvastigheid, koelbloedigheid, onverschilligheid, ongevoeligheid in de grootste smarten enz.;
– stoïsch of stoïejjnsch, adj. tot de leer van Zeno's
volgelingen behoorende; hun gelijk, onverschillig, gelijkmoedig, standvastig, koelbloedig, onverzettelijk, onwrikbaar, gelaten, onaandoenlijk.
stoccáto, it. z. v. a. staccato.
Stochastika, f. gr. (van stochadzesthai, bedoel
iets mikken, gissen, raden, van stochos,-len,op
doel) gissingskunst, leer der waarschijnlijkheid;
– stochástiseh, adj. vermoedelijk, waarschijnlijk.
Stock, n. eng. (= het duitsche stock, s t o k,
hoeveelheid of verzameling van zekere voorwerpen) geldstok, stamgeld (kapitaal); inz. staats
pl. stocks, in Engeland de in omloop-kapitl;
zijne staatsschuldbrieven; ook z. v. a. a c t i ë n,
z. ald. ; – stockbroker, m. engelsch makelaar in
staatspapieren; – stoekchange, f. (spr. -tsjeendzj')
verzamelplaats der bij de s t o c k s geïnteresseerden op de beurs te Londen; – stockexchange,
f. (spr. –extsjeendzj') effectenbeurs, geldbeurs; –
stockholder, m. (spr. –hoolder) houder, eigenaar
van staatsschuldbrieven; – stockjobber, m. (vgl.
j o b b e r) actiewoekeraar, iemand, die op onbetamelijke wijze winsten zoekt met den actiehandel, windhandelaar; – stoekjobbery, f. ongeoorloofde schijnhandel met staatspapieren,
windhandel.
Stocking, f. eng. kous; vgl. b 1 u es t o eking.
Stcebe, f. of stoebekruid, n. (lat. stoebe, van
't gr. stoibé, d. i. eig. het stoppen, vullen, omdat
de bladeren dezer plant tot het vullen van kussens enz. dienden) plantengeslacht met samengestelde bloemen, die uit trechtervormige bloempjes bestaan, met een schubbigen kelk.
Stmeharium, n. nw.lat. en nw.gr. witte koorrok der hoogere grieksche geestelijkheid.
Stoechaskruid of wel stocheskruid, n. (lat.
stoechas, van 't gr. stoichas; naar men wil van de
3 S t ce e h a d e n, eilanden bij Marseille; waar
lijk rechtstreeks van 't gr. stoichas, op rijen-schijn
staande, wegens de op rijen tegenover elkander
staande bladeren) soort van lavendel.
Stoeehiogenïe of stoechiogonie, f. gr. (van
stoicheion, oorspr. staf, stift; letter, boekstaaf,
en vandaar pl. stoicheia, oneig. voor de eenvoudigste grondbestanddeelen, aanvangsgronden)
vorming of het ontstaan der grondstoffen (elementen); – stcechiologie, f. leer der grondstoffen,
Z. v. a. e h e m i e; – stceehiometrie, f. meetkunst der grondstoffen, chemische meetkunst,
leer van de verhouding der chemische verbindingen, leer van de vaste gewichts- en ruimte
volgens welke ongelijksoortige-verhouding,
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f. 't mondbloeden; - stomogra1 matorrhagie,
phie, f. beschrijving van den mond of de mond-

stoffen zich tot nieuwe, gelijksoortige lichamen
chemisch verbinden; stoechiométrisch, adj.
de chemische meetkunst of verhoudingsleer betreffende; - stoechiométriseh getal,
mengingsgewicht, ook a t o o m - g e w i c h t
of chemisch aequivalént.
Stoepa of tope, f. (sanskr. = grafheuvel) monumenten van den boeddhistischen eeredienst,
op grafheuvels gelijkende, die dikwijls relequieën
van Boeddha en zijn leerlingen bevatten; bijv.
de Boro-Boedoer op Java is een stoepa en geen
tempel.
Stoeterjj, f. (hoogd. sluterei, van stute, merrie)
paardenfokkerij.
stoffeeren (nederd. met vreemden uitgang, fr.
étol er, oudfr. esto f f er, hoogd. sto f f iren), met stof
of toebehooren voorzien, uitrusten, bezetten,
omzetten; versieren, optooien, van huisraad
voorzien, meubileeren; Pict. met bijwerk opsieren; - gestoffeerde kamers, van
huisraad voorziene kamers; - stoffeering, stoflage, f. optooiing, voorziening, toerusting (b.v.
van eene kamer met meubels enz.); bezetting
van een kleedingstuk, opmaking van eenen hoed
enz. ; Pict. opsiering, aanvulling eener schilderij
met afzonderlijke figuren of geheele groepen van
menschen, dieren enz. ; deze figuren zelve stoflage, f. ook bij kooplieden de omkleeding,
omhulling tot het inpakken van droge waren; stoffeerder, m. aanstrijker, vergulder, kamer
-schilder.
Stoicisme, stolcus, stoicjjnsch, z. ond. s t o a.
Stola, stool, f. lat. (v. gr. stolé, rusting, kleeding) lang vrouwenkleed bij de oude Romeinen;
breed lint, dat de dames over het kleed om den
hals dragen; priesterkleeding, koorrok, lange,
breede, over de schouders tot op de voeten afhangende band der r.-kath. priesters ; vandaar
jura stolae, geestelijkheidsrechten.
Stoliditeit, f. lat. (stoliditas, van stolidus, a, um,
onnoozel, dom) onverstandigheid, onnoozelheid;
domheid, verstandszwakte.
Stólnik, m. russ. (v. sstol, tafel) huishofmeester, een voornaam hofbeambte bij de oude
czaren, die voor hunne tafel te zorgen had.
stoloni f ërus, a, um, lat. Bot. wortelspruitig of
rankdragend.
Stomachàle, n. nw.lat. (van stomáchus, gr.
stómachos, mond der maag, maag) maagmiddel,
iets maagsterkends; maagversterking; - s t om a c h a a 1- droppels enz., maagdroppels,
maagsterkende middelen; - stomachalgie, f. gr.
maagpijn; - stomachlka, n. pl. maagmiddelen; stomacheeren, nw.lat. aan de maag lijden, met
maagpijnen behept zijn; - g e s t o m a c h e e rd
z ij n (fr. s'estomaquer), zich ergeren, boos worden, zich vertoornen.
Stomakace of stomalgie, f. gr. (van stoma, n.
mond) Med. mondpijn; mondbederf, bederf in
de mondholte, mondverzwering; - stomatika,
U. pl. mondmiddelen, geneesmiddelen, die op
eenig deel van de mondholte worden aangewend;
- stomatophyma, n. gezwel in de mondholte; stomatoskoop, f. mondspiegel, mondlamp; stomatitis, f. ontsteking der mondholte; - stoKRAMERS-ZOND ERVA]i.

holte.
Stondisten, z. stundisten.
Stone, n. eng. (spr. sloon) steen, engelsch gewicht, inz. voor wol = 14 pond (p o u n d, z.
ald.) = 1/3 hundredweight.
Stonehenge, n. eene soort Druidentempel bij
Salisbury in Engeland.
Stongiew, z. s t a n g i e w.
Stoof, russische vochtmaat = 1/3 w e d r o
= 1,537 L.
Stool, z. stola.
Stoomturbine, f. z. ond. t u r b i n e.
Stoop, f. voorm. nederl. vochtmaat = 2 1/2 L.
Stooter, m. voorm. nederl. zilveren rekenmunt
= 2 1 / 2 stuiver of 12 1/2 cent.
stop 1 eng. houd op l staak l stuit l (van s t o pp e n, d. i. stuiten, doen stil staan); - stop him 1
houdt hem! houdt hem vast! ; - stop loss order,
f. order om effecten te verkoopen, als ze bij
daling tot zekere koers gedaald zijn.
Stoppine, f. it. (stoppino, van stoppa = lat.
stuppa, werk, vlas) uit vlas of katoendraden
samengedraaide lont; ook blikken zundpijp;
kegel voor de p e r c u s s i e op geweren.
Storax, lat. of gr. styrax, m., nederl. beter f.,
balsemachtig gomhars van den s to r a xb o o m in het Oosten en in Z.Europa. De
v l o e i b a r e storax (Storax liquidus) of
vloeibare amber komt van den amberboom (Liquidámbar styraci f lua).
Store, 1) n. eng. (oudfr. estore, m.lat. instaurum) eig. voorraad, voorraadshuis, magazijn;
inz. in N. Amerika winkel, waarin allerlei
levensbehoeften te koop zijn.
Store, 2) f. fr. (van 't lat. storea, mat) vensterscherm, rolgordijn, zonnescherm voor ven
dat men kan ophalen-steramnofkglz,
en laten vallen.
storneeren, it. (stornáre, eig. afwenden, tot
wijken brengen) Kmt. in orde brengen, regelen,
rangschikken; verbeteren (eene schrijf- of rekenfout, doch niet door uitschrapping of doorhaling, maar door eenen tegenpost (contra-post)
te maken, door af- en bijschrijven); - storno, m.
verbetering van een verkeerd geboekten post
door af- en bijschrijven; z. r i t o r n o.
Storthing, f. zweedsch (van stor, groot, en
ting, gerecht, geding) rijksdag, rijks- of stendenvergadering in Noorwegen.
Stotsbasji, m. z. v. a. t a i k o e n, z. ald.
stout, adj. eng. sterk, krachtig, b. v. s t o u t
porter, double stout, zeer sterk porter-(bier); vgl. p o r t e r; - stouts, pl. sterke
ruwe katoenen stoffen.
Strabo, m. lat. (van 't gr. strabón of strabos)
een schele, scheelziende; - strabisme, n. gr.
(strabismós) of strabositeit, f. nw.lat. Med. het
scheelzien, verdraaien der oogen, inz. het binnenwaarts scheelzien; - strabitisch, adj. scheelziend.
Stracchino, m. it. zeer goede, vette ital. kaas,
inz. in Lombardije.
Stráctie (spr. tie=sie), f. (waarsch. van 't
74
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nw.lat. extractoo, het uittrekken) Typ. het lich- strascinando l'arco, met den strijkstok sleepend.
Strass, n. hoogd. (fr. stras) hard kristalglas,
ten of het onderleggen . van regels of woorden,
die met eene andere kleur moeten gedrukt dat tot basis van de gekleurde glasvloeden
dient; een nagemaakte diamant (naar zijnen
worden.
Straddle, f. eng.-amer. premie-affaire, waarbij uitvinder, eenen Straatsburger kunstenaar, zoo
de speculant voorwaarden stelt, betreffende genoemd).
Strata, z. ond. s t r a t u m.
het ontvangen of leveren der fondsen.
Stratárch, m. gr. (strat-árchés, v. stratos,
Stradella, f. fr. wollen, damastachtige shawls.
Stradloot, m. it. (stradiótto, van 't gr. stratió- leger, en árchein, heerschen) heervoerder, opgeneraal;–
tés, soldaat) stroopruiter, licht albaneesch ruiter perbevelhebber, veldheer,
uit Morea in de Middeleeuwen, inz. in venetiaan- strat-arithmetika, f. legerschaar-berekening; –
strateeg, m. krijgskundige, beoefenaar of kenschen dienst.
ner der s t r a t e g i e; – strategeem, (niet s t r aStradivarius, f. viool, gemaakt door Str.
Strait, f. eng. (spr. street) zeeëngte; – Strait t a g e e m; gr. strategéma, van strategein, heerSettlements, pl. nederzettingen aan de Straat, voerder zijn; eene krijgslist gebruiken) m.
de eng. bezittingen aan de Straat van Malakka, krijgslist; list, listige aanslag, kunstgreep; –
o. a. Singapore, Penang en Malakka.
strategie, strategika, strategetika, f. heervoering,
Strálcio, m. it. (spr. straltsjo) Kmt. minnelijk heervoerderskunst, veldheerswetenschap, krijgsvergelijk, overeenkomst, uiteenzetting; – stral- kunst; – stratègisch of strategètisch, adj. krijgseiéeren (it. stralciáre), vereffenen, schulden en kundig; – stratographie, f. legerbeschrijving,
vorderingen in orde brengen (bij het ontbinden krijgsbeschrijving, geschiedenis der oorlogen
in 't algemeen; – stratokratie (spr. tie=sie).
of het aangaan van eenen handel).
Stralenclaviatuur, f. c l a v i a t u u r (z. a.), f. legerheerschappij, soldatenheerschappij; –
waar de toetsen als stralen in een cirkel loopen, stratonika, f. krijgskunst; – stratopedie, f. (gr.
zoodat tot gemak van den speler het klavier stratopedeia, het legeren, leger-opslaan) kunst
van een leger op te slaan, leer van de keuze
verkleind wordt.
Stralsunderbooglamp, f. El. elektrische boog- eener legerplaats voor troepen en wijze van
lamp waarin de kolen slechts zeer weinig naar inrichting daarvan.
Stratum, n., pl. strata, lat. (van sternére,
elkaar toe worden getrokken.
Stramien, f. (v. 't lat. stramen, it. strame, strávi, stratum, uitstrooien, uitbreiden) eig. het
stroo, kaf, leger) fijne c a n e v a s (z. aid.) tot uitgebreide, uitgespreide, laag, schicht;–
borduren van tapijten, borduurgaas, borduur- stratum super stratum, laag op laag, schicht
papier of -karton; ook dikke katoenen stof op schicht, laagsgewijze; – strati, pl. laagwolvoor pantoffels enz.; straminéus, lat. Bot. ken; – stratificeeren, nw.lat. laagsgewijs op
stroogeel.
elkander leggen; – stratificatie (spr. tie=sie), f.
Strangalie, f. gr. (strangalia, s t r e n g, snoer, ' laags- of schichts-gewijze ligging (der gevan strangein, snoeren, samendraaien) beklem- steenten enz.); – strato-vulkanen, pl. zulke
ming (van een breuk); door beklemming ont- vulkanen, die laagsgewijze zijn opgebouwd.
Strauss- avond, m. danspartij, uitgaande van
stane verharding; – strangalfden, pl. melkknobbels in de vrouwenborsten; – strangurle, eene sociëteit, gen. naar den walscomponist Str.
Strawberry, f. eng. (spr. stráberri) aardbezie;
f. moeilijke waterloozing, koude pis.
Stranguleeren, lat. (stranguláre, fr. étrangler, – strawberry-jam, f. aardbezie-gelei.
gr. strangalidzein, strangaloen, verwant met ons
strazza, f. it. (v. mid.lat. en it. strazzare, voor
s t r e n g) met eene streng of eenen strik de it. stracciare, scheuren, prov. estrassar, sp.
keel toehalen, worgen, ophangen; – strangu- estrazar, lat. als 't ware extractiáre, uittrekken,
làtie (spr. t=ts), f. (strangulatio) worging; be- v. lat. extráctum, extrahére, uittrekken) Kmt.
klemming van een breuk; – strangulatie-merk, z. v. a. b r o u i 11 o n.
n. bij worging aan den hals zich vormende
Streber, m. dui. strever, iemand, die op alle
manieren tracht vooruit te komen, baantjesjager.
roode kring.
Strangurie, z. ond. s t r a n g a 1 i e.
Streblósis, f. gr. (van strebloen, draaien; verStrapátze, f. hoogd. (strapáze, v. 't it. stra- draaien) Med. verstuiking, verrekking, het
pázzo) vermoeiende inspanning, afmatting, verdraaien der ledematen, onvolkomen ont.
zware arbeid; – strapatseeren (hgd. strapaziren, wrichting.
Street, f. eng. (spr. striet) straat; – streetdoor,
it. strapazzáre, eig. bovenmate plagen, bespotten, van stra = lat. extra, zeer, buitengemeen, f. huisdeur.
en pazzo, dwaas, nar), verachtelijk of hard beStrelitz, m., pl. strelitzen, russ. (sing. sstrieliéz,
handelen, mishandelen; plagen, kwellen, af- van sstrjála, pijl, van 't slavisch sstreljat j, schiematten, vermoeien; – zich strap-, zich afwerken, ten) schutters, voorm. russ. soldaten van de
afbeulen enz.
lijfwacht, sedert de laatste helft der 16de eeuw
Strapontin, m. klapstoeltje, uitschuifbaar tot de regeering van Peter den Grooten.
Stremma, 1) n. gr. (van stréphein, draaien)
bankje in rijtuigen.
strascicándo, strascinándo, it. (spr. stra-sji–; Med. verrekking, verdraaiing van- een lid.
van strascicàre, strascináre, sleepen; waarsch.
Stremma, 2) of stremme, f. nieuw-grieksche
V. prov. traissa, sleepnet, sleep, v. lat. tractum, veldmaat = 1000 vierkante meters.
trahére, trekken, sleepen) Muz. sleepend; – Strenuiteit, f. lat. (strenuitas, van strenuus,
–
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a, um, lustig, vroolijk enz.) wakkerheid, bedrijvigheid; dapperheid; nauwkeurigheid.
strepitus, m. lat. (van strepére, gedruisch maken, tieren) gedruisch, geraas; - strepitus
auricum, oorgesuis ; - strepitóso (spr. so = zo),
con istrépito, it. Muz. ruischend, tierend, met
gedruisch.
Streptococcen, pl. c o c c e n (z. a.) in kettingrijen.
stretto, it. ( =lat. strictus) nauw, eng, smal;
Kmt. schaarsch, zeldzaam; nauwkeurig, nauw
bepaald; Muz. kort, snel, gezwind; - alla streita,
Muz. op samengetrokken wijze; - stretto, m.
en stretta, f. berg- engte, pas.
Stria, f. lat. streep, groef; - striatuur, f. lat.
(striatura, van striàre, groeven, kerven) uit
- striatus, a, um, lat. Bot.-holing,rev;
gestreept, vgl. k o p e r s t r e e a.
Stribord, m. fr. (gevormd van ons s t u u r,
s t u r e n, s t i e r e n; vgl. starboard ; angels.
steorbord) stuurboord, rechterzijde van het schip,
tegenover bakboord.
strict enz., z. ond. s t r i n g e eren.
stridor, m. lat. (v. stridére, *idère, knarsen,
krassen) het sissen, knarsen; - stridor dentium,
het tandenknarsen.
strigósus, a, um, lat. Bot. stekelharig, ros
-kamig.
Strike, f. eng. (spr. straik; van het gewestelijke to strike, weggaan, wegloopen) werk
massa van de zijde der arbeiders,-staking
om hooger loon of vermindering van werktijd
af te dwingen; vgl. g r è v e; - strike-broker,
m. werkstakingbreker, iemand, die werkstakingen tracht te doen eindigen, bijv. door
verdeeldheid onder de stakers te brengen; strike-comité (vgl. c o m i t é), tot leiding eener
werkstaking, onderhandeling met de werkgevers enz. benoemde commissie; - striker, m.
(spr. i=ai) werkstaker (vgl. g r e v i s t, ond.
grève).
stringeeren, lat. (stringére) schavend aan
kwetsen; eng. samentrekken,-raken,bz
samensnoeren; nauw, nauwkeurig nemen; in
het schermen: de kling van de tegenpartij opvangen;- stringeerende middelen,
samentrekkende middelen; - stringent, adj. bondig, scherp, nadrukkelijk, gestreng, b. v. zulk
een bewijs; - strignéndo, it. (spr. stri-njéndo)
Muz. samentrekkend, verkortend, eene eenigszins snelle beweging aanwijzend; - strict, adj.
lat. (strictus, a, um) als adv. ook stricte, eng,
nauwkeurig, gestreng, puntelijk; - s t r i c t e
observantie, z. observantie; strictus, a, um, Bot. strak, stijf, rechtopstaande;
- stricto jure, naar het gestrengste recht; stricto sensu, in engeren zin, streng genomen; strictissime, op het nauwkeurigst, in den engsten
of bepaaldsten zin van het woord; - strictissimo
sensu, in den allerbeperksten zin; - non stringit,
het hindert niet, het gaat de zaak niet aan; strictuur, f. lat.( strictura) het langs schaven;
samentrekking, vernauwing van een natuurlijk
kanaal, b. v van het darmkanaal en inz. van
de pisbuis.
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Strips, m. eng. zweep uit touw met knoopen;
vandaar ook f. pl.: slaag, slagen.
strisciándo, it. (spr. stri-sjándo; v. strisciare,
strijken, langswrijven) Muz. sleepend, den eenen
toon in den anderen overhalend.
Strobilus, ook strobilus, m. gr. (strobilós, van
strobein, in eenen kring draaien, strobos, dwarreling, maalstroom) gedraaid lichaam, tol; strobili f ormis, Bot. kegelvormig; - strobiloidisch, adj. kegelvormig; - stroboskoop, m.
schijfbeeld, draaibeeld, draaigezicht, een door
Stampfer uitgevonden optisch speelgoed, , eene
schijf met afbeeldingen, die hetzelfde voorwerp
in verschillende standen vertoonen, zoodat het
bij het snelle draaien der schijf in beweging
schijnt; - stroboskopische schijven, optische
draai- of tooverschrijven.
Stroma, n. gr. (van strónnynai, uitspreiden)
het onderliggende; stroo, bedekking, tapijt;
tweede zaadbodem; pl. stromáta, tapijten, inz.
bont gewerkte tapijten; vandaar oneig. boeken
van gemengder inhoud; - stromatíek, stromatika, f. tapijtweverij, tapijtwerkerskunst.
Strombieten, pl. gr. (van strómboes, strobos,
kring, dwarreling) versteeningen van éénschalige, langwerpige schelpdieren.
Strongylus, m. een soort ingewandsworm,
waartoe ook de ankylostomum (z. a.)
behoort.
Strontiaan, m. of strontiaan -aarde (spr. t= ts),
eene in 1790 ontdekte, op baryt-aarde gelijkende
aardsoort, die, met koolzuur verbonden, voorkomt in het strontiaaniet, asperge-groene, doorschijnende en vezelige steensoort bij S t r o nt i a n in Schotland; zij wordt ook aangetroffen in verbinding met zwavelzuur in den
c ce 1 e s t i e n, een grijsachtig blauwen of
geelachtigen vezeligen steen op Sicilië enz. ; strontium, n. metallische base der strontiaanaarde, in 1808 door Davy ontdekt.
Strootje, n. ind. holl. cigarette.
Strophantine, f. geneesmiddel voor hartziekten, uit het zaad van den Strophantus
kombé bereid; in Midden-Afrika wordt het als
pijlgift gebruikt.
Strophe, f. gr. (stróphé, van stréphein, wenden)
eig. wending van het zingende en dansende
koor bij de oude Grieken, eene afdeeling van het
koorgezang, die gedurende zulk eene dans
werd gezongen; in 't alg. versafdee--bewgin
ling, verskoppeling, doorgaans verkeerdelijk
v e r s geheeten; elke afdeeling in een gedicht
of lied; vgl. couplet en stanze; Muz.
veranderde herhaling van de melodie; strophika, f. regels-afmeting, afmeting der
versleden in de poëtische boeken van het 0. T.;
- strophósis, f. verkromming; - strophus, m.
(gr. stróphos) Med. buikpijn, darmkoliek, waarbij
de lijder zich wendt en keert.
Structor, m. lat. (van struére, samenvoegen,
bouwen enz.) bouwmeester, metselaar, timmerman; hofmeester, opdisscher, tafelbedienaar
en voorsnijder bij de oude Romeinen; - structuur, f. (lat. structüra) wijze, waarop een huis
enz., een lichaam gebouwd of samengesteld is,
-
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bouw, bouwwijze, bouwtrant, bouwwerk; sa
inrichting; rangschikking der dee--menstlig,
len van steen- en aardsoorten; samenhang van
eene rede, zinsbouw; vgl. constructie.
Struggle, m. eng. worsteling, strijd; – struggle
for existence (spr. ekzístens), struggle for life (spr.
lai f), strijd om het bestaan, om het leven (in
het Darwinisme enz.).
Struma, f. lat. kropgezwel, halskliergezwel; –
strumarius, a, um, lat. adj. Bot. klierdragend; –
strumeus, adj. (lat. strumósus, a, um) Med.
met eenen krop behept, daartoe behoorende; –
strumositeit, f. nw.lat. opzwelling van den hals,
halsgezwel.
Struvit, n. delfstof, uit phosphorzuur ammoniummagnesium samengesteld, van bruine kleur.
Struwwelpeter, dui. Piet de smeerpoes (naar
een werk van Hoffmann).
Strychnine, f. gr. (van strychnos, nachtschade,
een plantengeslacht) bijzonder, basisch, vergif tig bestanddeel in de Ignatiusboonen, in de
braaknooten, in het slangenhout (Strychnus
colubrina) enz. ; – strychnomanie, f. door het gebruik van belladonna veroorzaakte waanzin.
Stryphna, n. pl. gr. (stryphnós, ón, samen
wrang) z. V. a. lat. a d s t r i n g e n--treknd,
tia.
Stschjotii, f. russ. soort rekenbord of reken
russische winkels in gebruik. -machine,
Stucco, it. of stuc, fr. m. (nederl. beter f)
(eng. stuck, sp. estuque, van 't oudhgd. stuechi,
korst) gips, pleisterkalk, uit gezeefd wit marmer
en kalk bestaande, en die tot versieringen in
verheven werk gebruikt wordt; – stucatóre, it.,
stucateur, f., stukadoor, m. arbeider, kunstenaar
in gipswerk; – stucatuur of stucwerk, stukadoorwerk, allerlei werk en figuren van gipskalk.
Studbook, n. eng. (spr. –boek) stamboek der
renpaarden.
studeeren, lat. (studère, zich beijveren, streven, zijn best doen) zich op eene zaak toeleggen, haar zoeken te doorgronden, nauwkeurig
onderzoeken of nadenken; inz. zich op de wetenschappen toeleggen, zich daaraan toewijden of overgeven, iets leeren, beoefenen, daarmede geheel bezig zijn; zich met geleerden arbeid bezighouden; aan eene hoogeschool ver
houden om eene wetenschap aan te lee--blijf
ren; – studeerkamer, f. werk- of schrijfvertrek
van eenen geleerde ; – studént, m. (van 't lat.
partic. studens, zich bevlijtigend) of studiosus
(lat. studiosus, a, um, ijverig, vlijtig), iemand,
die zich op de wetenschappen toelegt, leerling
of kweekeling op eene hoogeschool, muzenzoon,
academie-burger; – studentikoos, adj. (nederl.
naar het hoogd. burschikos) studentachtig; –
studentikositeit, f. studentachtigheid; – studie,
f., lat. studium, n. in 't alg. ijver, streven, bemoeiing; inz. vlijt, leerijver, zucht voor de
wetenschappen, aanhoudend nadenken over
iets, geleerde of wetenschappelijke aanleering, in
spanning, bezigheid, onderzoek, navorsching;
pl. studiën of studla, geleerde bemoeiingen,
pogingen, navorschingen; wetenschappen, ver
kundigheden, geleerdheid; geleerde of-worven
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wetenschappelijke loopbaan, leertijd op scholen; – studies, Pict. kunstproeven, oefeningsof poefstukken, voorbeelden tot nateekenen
enz. ; – pro studio et labóre, voor gedane moeite
en arbeid; – studiéus, adj. (studiosus) vlijtig,
naarstig; – studio, m. of n. it. werkkamer of
atelier van een kunstenaar, inz. van een schilder of beeldhouwer; – studiosus licentiatus, z.
ond. l i c e t.
Stuiver, m. nederl. rekenmunt = 5 centen of
1/2o gulden.
Stukadoor enz., z. ond. s t u c c o.
stultus, a, um, lat. dwaas, onnoozel, zot; –
stultus, m. lat. dwaas, nar, zot, onverstandig
mensch; – stulte, adv. dwaas enz.; – dum vitant
stulti vitia, in contraria currunt, als dwazen
fouten willen mijden, vervallen zij doorgaans
in een tegenovergesteld uiterste (naar Horatius);
– stultorum numerus est in f initus, het getal der
dwazen is oneindig; – stultitia, f. dwaasheid,
onverstand.
Stump, eng. openluchtmeeting.
Stundist, m. russ. (pl. stundisty; afgeleid van
het hgd. stunde, in de beteekenis van b i ds t o n d, bijbeloefening) stondenbroeder of bidbroeder, eene eerst na 1860 onder de
boeren van Z.Rusland ontstane, van de griekschorthodoxe kerk afgevallen secte, die vergaderingen houdt om geestelijke gesprekken te voeren, geen priesterschap erkent en in bijbelle
verlichting door den H. Geest zoekt. -zing
Stupefaciéntia (spr. t=ts), pl. lat. (van stupe f acére, verbazen, ontzetten, bedwelmen, van
stupére, verbaasd, ontsteld, verschrikt, verdoofd zijn) verdoovende middelen; – stupefáetie (spr. t=s), f. nw.lat. verdooving, bedwelming, verbazing, ontsteltenis, verslagenè) verbaasd, ontheid; – stupé f ait, fr. (spr. –/è)
hutst, ontsteld; – stupendus, a, um, lat. verbazend, wonderlijk; – stupéte genies, lat. verwondert u, o volkeren! – stupide, adj . fr. (lat. stupidus, a, um, eig. verdoofd, gevoelloos) dom, •bot,
stomp, log en traag van geest, stompzinnig; –
stupiditeit, f. (lat. stupiditas) domheid, bot
stompzinnigheid; – stupor, m. lat. ge--heid,
voelloosheid, verdooving; domheid, botheid;
verbazing, ontsteltenis ; – st. artuum, het slapen
of verdooving der ledematen; – st. mentis,
stompzinnigheid; – st. vigilans, zinvang, beroerte in 't hoofd.
stuppëus, a, um, lat. (van stoppa, werk, gepluisd touw) werkachtig, dikharig.
Stuprum, n. lat. schending, onteering, ver
maagd, jonge dochter of-krachtingve
vrouw; ontucht; – stuprum sub spe matrimonfi,
verkrachting onder belofte van huwelijk; – st.
voluntarium, vrijwillige onteering met toelating
van de onteerde; – st. violéntum, gewelddadige
verkrachting; – stupreeren (lat. stuprdre),
schenden, onteeren, verkrachten; – stuprAta, f.
Bene onteerde, geschondene, inz. eene met
geweld verkrachte maagd; – stupràtor, m.
maagdenschender , vrouwenschender, onteerder.
Stuurboord, n. (fr. stribord, eng. starboard)
Mar. rechterzijde van het schip, als men van
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den achtersteven naar voren ziet; oudtijds
zat het stuur eenigszins rechts.
Stykfad, n. grootste deensche wijnmaat =
ó oxehoveder = 1123,114 L.
Styliet, m. (gr. stylités, van stylos, zuil; grif
pilaarheilige, benaming der kluizenaars,-fel)
die als boetedoening het grootste gedeelte van
hun leven op den top van hooge zuilen doorbrachten; de eerste van die soort was een
syrisch monnik S i m e o n in de bde eeuw; stylobaat, m. Arch. zuilstoel, voetstuk; stylódiseh of styloidisch, adj. griffel- of priemvormig, staftachtig; - styloglóssus, (scil. muscülus), m. Anat. priemtongspier, die van het
priemswijze uitsteeksel van het slaapbeen
begint en tot aan den wortel der tong
glo oPpt; stylograaf, f. vulpenhouder; - stylolithen pl.
zuilsteenen, zekere zuil- of stengelvormige vormen in vele kalksteenen en mergelsoorten; stylométer, m. zuilmeter, zuilverhoudingsmeter, werktuig om de verhoudingen aan de
zuilen gemakkelijk te vinden; - stylometrie,
f. zuilmeetkunst, kunst om zuilen te meten; stylopinakia, n. pl. (gr. sing. stylopinákion)
zuiltafreelen, zuilreliefs, die mythologische en
historische tafreelen voorstellen.
stylus, lat. s tij 1 (z. ald.); - stylist,
stylistisch enz., z. ond. s t ij 1.
Styma, n. gr. Med. oprichting (e r e c t i e)
der roede, zonder gevoel van wellust; - stymatósis, f. (kwalijk gevormd van styma) bloed
uit de roede, doorgaans met erectie en-vloeing
wellustige gewaarwording, ook u r e t h r o rrhag i e.
Stymphaliden, pl. gr. (slymphálides) fabelachtige, ontzaglijk groote roofvogels met metalen klauwen en snavels, die zich in de dichte
wouden aan het meer S t y m p h á l i s in
Arkadië ophielden en groote schade aanricht
totdat zij door Hercules gedood werden.-ten,
Stypsis, f. gr. (van styphein, samentrekken,
verdichten) Med. het stijfmaken, samentrekken, verstoppen; hardlijvigheid; - styptisch,
adj. (gr. styptikos) Med. samentrekkend; verstoppend, bloedstillend; - liquor stypticus, oplossing van chloorijzerzout, als bloedstelpend
middel; - stypticus, a, um, lat. Bot. wrang; styptika, of styptische middelen, n.
pl. Med. stoppende, bloedstillende middelen.
Styrax, gr. z. v. a. s t o r a x (z. ald.).
Styx, m. liever f. gr. (eig. de gehate, verfoeide,
van stygein, haten enz.) Myth. eene hel-rivier,
een stroom der onderwereld, bij welks wateren
de goden den heiligsten eed zwoeren (vgl.
Acheron, Phlegethonen Kocytus);
-bij den Styx zweren, een verschrik
kelijken, duren eed doen; - d e n S t y x of de
boorden van den Styx bezoeken,
sterven; - stygisch, adj. (gr. slygios) wat tot
den Styx en in 't alg. tot de onderwereld behoort; gehaat, geschuwd, verfoeid, vreeselijk;
Chem. bijtend, invretend, zooals b. v. sterk
(wegens het giftbevattend en bijtend-water
water van den Styx, nu Mavronero, in Arkadië);
- Styglus, m. bijnaam van Pluto.
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Su, n. turksch zooveel als water, rivier, komt
in vele plaatsnamen voor.
Suáda, f. lat. (v. suadére, toespreken, overreden) of Suáde, ook Suadéla, gr. P e i t h o,
Myth. godin der overreding; welsprekendheid,
overredingsgave, redevloed, aangenaam vloeiende voordracht; in verachte ijken zin: gesnap,
gekakel; - suasórisch, adj. (lat. suasorius) overredend, aanradend; -4suasorlén, pl. n. (lat. suasoria) overredingsmiddelen, -gronden.
Suanpuan, f. soort rekenmachine, rekenbord
bij de Chinezen en Tataren in gebruik.
sua sponte, lat. z. sponte.
Suásse, n. in O.Indië: natuurlijk metaalmengsel van koper en goud; ook kunstmengsel
uit koper, staal en goud.
suave, z. soave; - suaveolens, lat. Bot. welriekend; - suaviteit, f. (lat. suavitas, fr. suavité)
liefelijkheid, aangenaamheid^bevalligheid, zachtheid, geurigheid; - suaviloquéntie (spr. t = ts),
f. (lat. suaviloquentia) liefelijkheid in 't spreken,
zoetvloeiende welbespraaktheid; - suaviter,
adv. zacht, z. f ortiter, ond. fortis.
sub, lat. voorz.: onder, bij, tegen, om; ook
in vele samenstellingen, waarin het voor eene c
gew. in suc-, voor eene f in su/—, voor eene p
in sup- verandert.
Shiba, f. hong. (spr. sjoeba; aan het slay. ontleend; russ. sjoeba) pels, inz. der boeren.
Subáctie, f. lat. (subactio, v. subigére, d. i.
onderbrengen; doorwerken, doorkneden) doorwerking, weeking, vermenging.
subacuut, adj. nw. lat. (vgl. a c u u t) eenigszins heet, matig heet (van de koorts).
Subwráten, pl. lat. (van subaerátus, a, um,
inwendig van koper, van aes, erts, koper)
oververzilverde munten of koperen munten met
zilver bekleed; de inwendig ijzeren munten hee ten sub ferraten.
Subah of soebah, m. uit vele districten bestaand perzisch landschap (provincie); ook
z. v. a. subah-dar, soebdar, stadhouder of
onderkoning eerier provincie, inz. in Indië.
subalpjjnseh, adj. aan den voet der Alpen
gelegen.
subaltérn, adj. mid.lat. (subaltérnus, fr.
subalterne) afhankelijk, ondergeschikt, onder
onder een ander staande; - subal--horig,
térn, m. of subalterat ambtenaar, onderambtenaar; - subaltern officier, ieder officier beneden
den rang van kapitein, in tegenst. met hoofdofficieren; - subalterniteit, f. ondergeschiktheid,
onderhoorigheid, rang van ondergeschikte; subalternàtie (spr. tie=sie), Log. verhouding
van een algemeen oordeel tot de bijzondere,
daarvan afhankelijke of daaraan ondergeschikte;
Muz. plaatsing van een algemeen stuk onder de
bijzondere.
Subamendement, n. onderamendement, z.
sous-amendement.
subapennUnsch, adj. aan den voet der Apen
liggende.
-nije
subarktisch, adj. nw.lat. onder de pool, d. i.
de koude luchtstreek voorkomende; vgl.
arktis ch.
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subarrendeeren, mid.lat. (vgl. a r r e n d e e r e n) onderpachten, weder in pacht nemen; –
subarrénde of subarrendàtie (spr. t = ts), f. onderpacht, wederpachting, herpachting; – subarrendàtor, m. herpachter.
Subbas, f. lat.-it. (vgl. sub en b a s 2) onder
-bas,
houten, gedekt orgelregister.
Subbranchiàten, pl. (vgl. b r a n c h u s,
b r a n c h i ë n) keelvinnigen, een soort van
visschee (Jugulares, L.).
Subeolleetàtie (spr. tie = tsie) of subcollécte,
f. nw.lat. (vgl. c o 11 e c t e enz.) onder-inzameling; – subcollecteur, m. onderontvanger,
ondercollecteur, b. v. bij de loterij.
sub colóre juris, z. ond. color.
Subcomité, n. (vgl. c o m i t é) subcommissie, f. (vgl. c o m m i s s i e) ondercomité,
ondercommissie, commissie uit eene commissie.
sub condition, lat. onder voorwaarde.
Subconréctor, m. nw.lat. (vgl. c o n r e ct o r) derde of vierde leermeester aan eene
geleerde school, onder-conrector.
Subconsequéntie (spr. t = ts), f. nw. lat. (vgl.
c o n s e q u e n t i e) gevolgtrekking uit een
gevolg; onder-gevolgtrekking, tweede gevolg.
subcontraheeren, nw.lat. (vgl. c o n t r ah e e r e n) een nieuw verdrag aangaan, door
een nieuw verdrag (c o n t r a c t) verbinden.
subcutanéus of subcutaan, adj. nw.lat. (van
het lat. sub, onder, en cutis, huid; vgl. h ypo d e r m a t i s c h) het naast onder de
huid of het vel gelegen, onderhuidsch; – subcutane injectie (spr. tie=sie), f. Med. inspuiting
van artsenijstoffen (b. v. morphium, quinine
enz.) in het onderhuidsch celweefsel; – subcutane osteotomie, f. doorsnijding der beenderen onder de huid.
subdelegeeren, nw.lat. (vgl. d e 1 e g e e r e n)
in de plaats van een ander afvaardigen en volmachtigen, ondervolmacht geven, tot ondergevolmachtigde benoemen; – subdelegaat of
gesubdelegeerde, m. ondergevolmachtigde, onderafgevaardigde, bijgezant; – subdelegatie (spr.
t= ts), f. ondervolmachtiging.
Subdiakönus, m. lat.-gr. (vgl. d i a k o n u s)
geestelijk onderhelper, tweede hulpprediker.
Subdiále, n. lat. (v. sub dio, onder den vrijen
hemel) niet overbouwde, open of vrije plaats,
a1taaII.
Subdistinctie (spr. tie = sie), f. nw.lat. (vgl.
d i s t i n c t i e) fijnere onderscheiding, onderafdeeling.
subdititius, a, um, lat. (van subdére, onderleggen) ondergeschoven, onecht; – subdititius intans, ondergeschoven kind; – subd. liber, onder geschoven boek.
subdivideeren, lat. (subdividére, vgl. d i v id e e r e n) onderverdeelen, iets, dat afgedeeld
of verdeeld is, nader af- of verdeelen, onder
maken; – subdivisie, f. onderaf -afdeling
-deling.
sub divo, sub dio, of sub Jove, lat. onder den
vrijen hemel, in de open lucht.
Subdominus, m. nw.lat. (vgl. d o m i n u s)
onderheer, achterleenheer.
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subduceeren, lat. (sub-ducére, eig. van onderen wegtrekken) onttrekken, ongemerkt wegnemen of verwijderen; doorzijgen; – subdáetie
(spr. t=s), f. (lat. subductio) onttrekking; afvoering of afleiding der onzuiverheden in het
lichaam; ook doorzijgang.
Suberaat, n. nw.lat. (van het lat. suber, kurk)
kurkzuur zout; – subereus, adj. (suberosus)
kurkachtig.
sub- et oreptio, z. s u b r e p t i e.
Subferrdten, pl. nw.lat. (v. f errum, ijzer, en
sub, z. ald.) zilvermunten met ijzeren kern;
vgl. subvraten.
sub f eudum, n. mid.lat. (vgl. f e u d u m)
achterleen; – sub f eudatio (spr. t= ts), f. Jur.
achterbeleening.
subfossiel, adj . half versteend.
sub hac voce, z. ond. vox.
subbasteeren, lat. (subhastáre) of sub hasta
v e r k o o p e n, d., i. woordelijk: onder de
piek of spies (hasta, omdat in het oude Rome
bij gerechtelijke verkoopingen, verpachtingen
enz. een piek in den grond gestoken werd), gerechtelijk bij opbod verkoopen, aan den meestbiedende verkoopen; – subhastàtie (spr. tie=
tsie), openbare verkooping, z. v. a. a u c t i e.
sub hodiérno dië, z. ond. dies.
subiet, z. sublto.
subigeeren, lat. (subigére) onder het juk
brengen, overweldigen, onderwerpen; Med. door
elkander werpen, vermengen (vgl. s u b a c tie);
vandaar op recepten: subige, afgek. sub., d. i.
verwerk of vermeng het.
Subinfeudatie (spr. t=ts), mid.lat. verdeeling
van een leen van de zijde van den vazal aan een
ondervazal; – subleudum, n. achterleen.
Subingréssie, f. nw.lat. (van 't lat. ingressio,
het ingaan) intreding in de plaats van een ander.
subintelligeeren, lat. (sub-intelligére, van intelligére, inzien, verstaan) daaronder verstaan.
Subíntrans, m. nw.lat. of subintránt, fr. (spr.
subentrán) Med. koorts, welker aanval reeds
begint vóór nog de vorige geheel geweken is.
Subintroducta, f. nw.lat. (vgl. i n t r o d uc e e r e n) naam, dien men, na de invoering
van het coelibaat, aan iedere vrouw gaf, die
een geestelijke ter waarneming van zijne huis
vergund werd bij zich te nemen.
-houding
sublto, lat., subiet, adj. plotseling, eensklaps,
onverwachts ; Muz. snel, gezwind.
subjieiéeren lat. (subjicére, van jacére, werpen, leggen) onderwerpen, onderplaatsen, onder
of lager zetten of stellen; inblazen, influisteren;
– subjéct, n. (lat. subjéctum) eig. het ondergelegde; onder- of grondlaag; Gram. onderwerp,
hoofd- of grondwoord van een zin of een voorstel, grondbegrip, handelende persoon of datgene, waarvan in een voorstel iets gezegd, bevestigd of ontkend wordt (in tegenst. met
p r ae d i c a a t); ook persoon, in tegenst. met
o b j e c t of zaak; mensch, met betrekking
tot zijne bekwaamheid of geschiktheid voor
eenig (ondergeschikt) werk; inz. hulp in eene
apotheek; – subjectie (spr. t=s), f. lat. .(subjectio) onderwerping; Log. zelfondervraging; –
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sublimis, lat. (fr. sublime) subliem, verhesubjectief, adj. onderwerpelijk, het onderwerp
betreffende; persoonlijk, zelf -innerlijk, wat ven, hoog (van zedelijke of verstandelijke zazijnen grond en zijn wezen in den persoon heeft, ken); - sublimiteit, f. (lat. sublimitas) verheniet in de zaak (in tegenst. met objectief) ; venheid, het verhevene, hooge en groote in
vandaar ook: eenzijdig, partijdig; Gram. s u b- de rede, in de schoone kunsten enz. ; - sublijectief werkwoord, dat eerie werking meeren (lat. sublimáre), opheffen, omhoog
uitdrukt, die zich tot het subject beperkt en
naar boven drijven, vervluchtigen, door-hefn,
waarbij dus niet op eenig object betrokken is; - de kracht van het vuur de vaste deelen van
subjectiveeren, persoonlijk of innerlijk maken, een lichaam in damp doen overgaan, om ze
in tegenst. met o b j e c t i v e e r e n; - sub- dan weder op te vangen en opnieuw in vasten
jectivisme, n. wereldbeschouwing, die uitgaat toestand te brengen; vgl. d e s t i 11 e e r e n;
van het subject, dus haar eigen gewaarwording - gesublimeerd, adj. in de hoogte geen gevoelens ten grondslag legt aan alle ver- dreven, vervluchtigd en weder in vasten vorm
dere beschouwingen; het tegengestelde heet teruggebracht; - sublimaat, n. (sublimátum)
o b j e c t i v i s m e; - subjectiviteit, f. gesteld- het omhooggedrevene, vervluchtigde, wat in
heid en bijzondere geaardheid van een onder- damp veranderd en weder in vasten vorm tewerp, persoonlijkheid; innerlijkheid, het aan- ruggekregen is ; in engeren zin = bijt e n d
wezig-zijn in ons voorstellings- en kenvermogen. sublimaat of bijtend kwiksublisub Jove, z. sub divo.
maat, zoutzuur kwikoxyde, kwik
sub judice, z. ond. j u d e x.
chloride of dubbel - chloorkwik,
Subjugàle toon, m. nw.lat. (van 't lat. sub- chloretum hydrargyricum, de door sublimatie uit
jugáre, d. i. onder 't juk brengen) onderge- een mengsel van zwavelzuur kwikoxyde en keuschikte toon.
kenzout bereide hoogste verbindsgraad van
subjungeeren, lat. (subjungére) ondergeschikt kwik met chloor, natuurlijk of g e d everbinden, bijvoegen, aanknoopen; - sub- g e n s u b 1 i m a a t, eerste chloorkwik, zoete
junctie (spr. t=s), f. nw.lat. bijvoeging, toe- kwik; - sublimatie (spr. t=ts), f. nw.lat. opvoeging, verbinding; - subjunctief, adj. bij- drijving, opwaartsvoering, vervluchtiging van
gevoegd ; verbonden; aanvoegend, verbindend; een lichaam met verdichting van zijn damp in
- subjunctief, m. (subjunctivus modus) Gram. vasten vorm ; vgl. destillatie; - sublimaz.v.a. conjunctief, conjunctivus, torlum, n. plaats, ook vat (helm, retort),* waarin
z. modus.
de sublimeering plaats heeft; ook middel, waarsublaciniatus, a, um, lat. Bot. eenigszins ge- mede men haar bewerkstelligt.
meden.
Sublinguale, n. nw.lat. (van het lat. sub,
Sublapsariërs, m. pl. nw.lat. (van sub en onder, en lingua, tong) Med. geneesmiddel,
lapsus, val) naam, welken men aan zulke dat onder de tong gelegd wordt; - sublinguaalCalvinisten gaf, die alle niet gepraedestineerde klieren, onder de tong liggende speekselklieren.
menschen beschouwden als gedoemd tot een onsub littéra, lat. z. littera.
vermijdelijk verderf, ten gevolge van Adams
subloceeren, nw.lat. (vgl. 1 o c e e r e n, ond.
val, en dat ondanks hunnen doop. Hen, die 1 o c u s) wederverhuren, in onderpacht, ondermeenden, dat God den val van den eersten huur geven; - sublocatie (spr. t= ts), f. ondermensch onvermijdelijk had gemaakt, om zijne pacht, onderhuur.
gerechtigheid en lankmoedigheid jegens het
sublunàrisch, adj. nw.lat. (v. sub, onder, en
menschdom te toonen, noemde men S u p r a- luna, maan) ondermaansch, onder de maan aan
lapsariërs.
vergankelijk, veranderlijk. -wezig,ardsch;
Sublatie (spr. t=ts), lat. (v. tollo, sustuli,
Subluxatie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl. 1 u x asublátum, opheffen) verheffing, opheffing.
t i e) Med. verrekking, verdraaiing, verstui sub lege libértas, lat. de vrijheid onder de ^ king, onvolkomen ontwrichting.
wet, d. i. de vrijheid moet door de wet geresubmarjjn of submarinisch, adj. nw.lat. (van
geld zijn.
sub, onder, en mare, zee) onderzeesch, onder
subleveeren, lat. (sub-leváre) ondersteunen, de zee aanwezig.
verlichten, bijstaan, opbeuren, de hand reiken;
submaxillair, adj. nw.lat. (submaxillàris; vgl.
inz. ambtshulp verleenen; - sublevánt, m. m a x i 11 a i r) onder de kaak, inz. onder de
(sublévans) verlichter, helper, ambtshulp; - beneden kaak, aan den hals gelegen.
sublevámen, n. nw.lat. verlichting, ondersteusubmentaal, nw.lat. (van mentum, kin) onder
ning; - sublevatie (spr. t=ts), f. lat. (sublevatio) de kin gelegen.
ondersteuning, dienst- of ambtshulp.
submergeeren, lat. (sub-mergére) onderdomsubliciteeren, nw.lat. (vgl. 1 i c i t e e r e n) pelen, doen zinken, verdrinken, overstroomen;
aan den minsteischende uitbesteden; - subli- onder water zetten; - submérsus, m. een vercitatie (spr. tie=tsie), f. uitbesteding aan den dronkene, drenkeling; - submérsie, f. (later
minsteischende.
lat. (submersio) onderdompeling, geheele oversubliem, z. sublimis.
strooming.
Subligaculum, n. lat. (van sub- ligare, onderbinsubmikroskopisch, adj. bijna m i k r o s k oden, van onderen binden) schort, onderbroek p i s c h (z. ald.).
of zwachtel der oude worstelaars ; Chir. breuk
subministreeren, lat. (sub-ministráre, vgl.
t=ts), f. onderbinding.-band;suligáte(pr. minister en ministreeren) behulp-
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zwam zijn, dienen; ter hand doen komen of
stellen, verschaffen, leveren, bezorgen, voor
tie=tsie), f.-schietn;–ubmrà(sp.
(later lat. subministratio) levering, toereiking,
behulpzaamheid, voorschot, ondersteuning;
handreiking, hulpbieding tot verduistering, de
verduistering zelve.
submitteeren (zich), lat. (sub-miltére) zich
onderwerpen, verootmoedigen, vernederen,
zwichten; – submis (lat. submissus, a, um), fr.
soumis (spr. soemi), adj. onderdanig, onder
gehoorzaam, deemoedig, ootmoedig;-worpen,
– submissie, f. (lat. submissio) onderwerping,
verootmoediging; ootmoed, onderdanigheid,
onderworpenheid, gehoorzaamheid, lijdelijkheid; (fr. soumission) levering van een werk of
eene zaak voor een bepaalden of den geringsten
prijs; – bij submissie een werk verkrijgen,
door inschrijving bij eene aanbesteding een
werk aan zich gegund zien; – submissarius (ook
s u m m i s s a r i u s), m. nw. lat. eig. plaats
een r. kath. domheer; geestelijke,-verang
die in de plaats van een domheer eene kerkelijke
verrichting uitoefent; hier en daar ook benaming van eenera leeraar aan eene geleerde
school; – submittént, m. (fr. soumissionnaire)
hij, die de levering van eenig werk voor een
bepaalden prijs op zich neemt of wil opnemen,
aannemer, inschrijver.
submoveeren, lat. (sub-movëre) terugdrijven,
verwijderen, plaats of ruim baan maken.
subneeteeren, lat. (sub-nectére, v. nectére,
knoopen; vgl. nexus) aanknoopen, aan
bijzetten.
-binde,
subnivaal, adj. nw.lat. tot de lagere sneeuw
-streknbhod.
Subnormále of subnormaalljjn, f. nw.lat.
hoogere Math. door de n o r m a l e (z. aid.)
en de ordinaat begrensd stuk van eene abscissen-lijn voor eenig punt eereer kromme lijn.
sub numero, lat. onder het getal of nommer,
b. v. sub numero 1, 2, 3 etc., onder nommer
1, 2, 3 enz.
sub oblatióne ad recipróca, z. o b 1 a t i e.
Subofliciaal, m. nw.lat. (vgl. o f f i c i a a 1,
ond. o f f i c e) plaatsbekleeder, plaats
keurvorst bij de voormalige-verang,iz.
kroning van duitsche keizers.
subordineeren, nw.lat. (van 't lat. ordinàre,
rangschikken, in orde brengen) onderschikken,
onderplaatsen, onderwerpen, in gezag, rang,
waardigheid onder een ander plaatsen; – g es u b o r d in e e r d, adj. ondergeschikt, onder
onderworpen, op ondergeschikte wijze;-danig,
– subordinátie (spr. t=ts), f. onderschikking,
tusschen personen of zekere dingen vastgestelde orde, die hen afhankelijk van elkander
maakt; afhankelijkheid, onderworpenheid, ondergeschiktheid, dienstgehoorzaamheid, inz. bij
den soldatenstand; Gram. onderschikking, onderschikkend zinsverband; – subordinatianisme,
n. leer der ondergeschiktheid in de kerkgeschiedenis, volgens welke in de Drieëenheid
de Zoon aan den Vader en de H. Geest aan
beide ondergeschikt is; – subordinatianen, pl.
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aanhangers dezer leer, eene christelijke secte
in de 4de eeuw; ook assuritanen.
suborneeren, lat. (sub-ornare, d. i. eig. uit
versieren) tot het kwade africhten,-rusten,
verleiden, vervoeren, heimelijk aanstoken, omkoopen; het aftroggelen van dienstbaren door
concurreerende bazen of maatschappijen; –
subornàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. heimelijke africhting, verleiding tot het kwade; inz. heimelijke omkooping.
Suboxjde, n. lat.-gr. (vgl. o x y d e) Chem.
onderoxyde, die oxydatiegraad van een metaal,
die minder zuurstof bevat dan de van hetzelfde
metaal gevormde base; vgl. h y p e r o x y d e.
sub pelito remissiónis, z. ond. p e t i tie.
subplanteeren, lat. (sub- of supplantàre, eig.
onderplanten, onderplaatsen) iemand den voet
lichten, hem een beentje zetten, doen vallen,
door list verschalken, ondersteek doen, onder
t=ts), f. nw.lat.-mijne;–subplatà(r.
voetlichting, verschalking, listige ondermijning, onderkruiping.
Subplumbáten, pl. nw.lat. (van sub, z. aid.,
en plumbum, lood) zilvermunten met boden
kern.
sub pcena enz., z. ond. paena; – sub praetéxtu
z. ond. prwtext.
Subprior, m. nw.lat. (vgl. p r i o r) onderprior of onder-opzichter; – subpriorés, f. onder
-opzichtser(n
kloosters).
sub quocímque titulo, lat. onder eiken titel,
onder welk voorwendsel het ook zij.
Subréetor, m. nw.lat. (vgl. r e c t o r) onderrector of derde leermeester op latijnsche scholen en gymnasiën, minder dan c o n r e c t o r;
– subrectoraat, n. ambt van derde leermeester;
zijne woning.
subrepiëeren, lat. (subrepére, van repëre,
kruipen) langs slinksche wegen verkrijgen, heimelijk ontsnappen, wegnemen; – subréptie (spr.
t=s), f. (lat. subreptio) Jur. sub- et obreptio,
verkrijging, bemachtiging door het verzwijgen
of verminken der waarheid, door verrassing,
verschalking; – per sub- et obreptionem, ook
subreptitie of sub- et obreptitie, steelswijze ver
langs slinksche wegen verworven, ter-kregn,
sluik, heimelijk, bedrieglijk; – subreptie-fouten,
fouten in het denken en oordeelen, die uit
zinsbegoocheling, uit gebrek aan opmerkzaamheid, uit overijling of onbezonnenheid ontstaan.
Subrevïsie, f. nw.lat. (vgl. r e v i s i e) herhaalde naziening.
subrogeeren, lat. (subrogáre) onderschuiven,
in de plaats van een ander stellen; aan een
ander zijn recht afstaan; – subrogatie (spr.
t =ts), f. nw.lat. onderschuiving, plaatsvervanging, het stellen in de plaats van een ander.
sub rosa, z. rosa.
subrotundus, a, um, lat. Bot. rondachtig,
bijna rond.
subseribeeren, lat. (sub-scrsbére), fr. s o u sc r i r e (spr. soeskríré'), onderschrijven, onderteekenen, zich schriftelijk verbinden; – subsribént, m. (lat. subscribens), fr. s o u s c r i pt e u r (sp. soeskriept–), onderteekenaar, in-
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teekenaar; - subscriptie (spr. t=s), f. lat.
subscriptio), fr. s o u s c r i p t i o n (spr. soeskrips jón), onderschrijving, onderteekening, inteekening; - subseriptieljjst, f. inteekenlijst.
Subsecieve uren of werkzaamheden (lat.

tempóra subseciva, opérae subsecivae, v. subsecivus, eig. van onderen afgesneden, vandaar:
wat aan de hoofdzaak onttrokken wordt, wat
nog bovendien gebeurt), bijuren, bijwerk; —
subsectie (spr. t=s), f. nw.lat. (vgl. sectie,
ond. s e c e e r e n) onderafdeeling.
subsecutief, adj. nw.lat. (van 't lat. subsequi,
navolgen) navolgend; — subsëquens, n. lat. het
navolgende, dat op iets voorafgaands betrekking heeft.
1, Subsellia of subsellién, pl. lat. (sing. subsethum, v. sub, onder, en sella, stoel, zetel) lagere
banken, banken voor toeschouwers en toehoorders, inz. in tegenst. met de hoogere zitplaatsen en stoelen; ook rechterstoel.
Subsemifusa, f. nw.lat. (vgl. s e m i f u s a)
Muz. 32ste noot.
Subsenior, m. nw.lat. (vgl. s e n i o r) een
onderoudste, die in jaren op den oudste volgt.
Subsequens, z. ond. s u b s e c u t i e f.
Subsidéntie (spr. t=ts), f. lat. (subsidentïa, v.
subsidére, zich nederzetten, zinken) Med. het
nederzinken, inzinken, inz. der p u p i l; bezinksel, neerslag.
Subsidium, n. lat. of subsidie, f. en n. (v.
subsidére, zich ergens nederzetten, in eene hinderlaag leggen) eig. het achtergehoudene, bewaarde, de spaarbenden (r e s e r v e) ; in 't alg.
bijstand, hulp, ondersteuning; onderstandsgelden; pl. subsidiën (lat. subsidia), hulp- of
ondersteuningsmiddelen, inz. onderstandsgelden, b. v. tot het voeren van eenen oorlog; —
subsidiën-tractaat, n. verdrag tot onderstandverleening, bijstandsverdrag; — in subsidium
uris, ter rechtshulpe, tot gerechtelijke mede-

hulp, ondersteuning enz.; — subsidiair, adj.
.

(lat. subsidiarius, a, um, fr. subsidiaire) onder
behulpzaam, hel--steund,hlpvr
pend, wat tot nadere hulp, onderstand of
verzekering dient, b. v. eene subsidiaire
hypotheek, eene nadere pandstelling, in
geval de eerste niet toereikend mocht zijn; —
s u b s i d i a i r r e c h t, welks voorschriften
eerst van toepassing zijn, als een ander recht
niet toereikend is; — subsidiaire verp 1 i c h t i n g, die eerst dan intreedt, als een
ander de zijne niet nagekomen is, bijv. bij de
rechtspraak, gevangenisstraf, als een geldboete niet voldaan wordt.
sub sigillo enz., z. s i g i 11 u m.
subsigneeren, lat. (subsignáre, vgl. s i g n e er e n) onderteekenen, onderschrijven, iets teekenen; — subsignàtie (spr. t= ts), f. onderteekening van zijnen naam.
sub signo, z. ond. signum.
subsisteeren, lat. (subsistére; vgl. s i s t e er e n) bestaan, voortduren, in wezen zijn of
blijven, bestendig zijn; genoeg om te leven
hebben, zijn onderhoud of bestaan hebben, zijn
levensonderhoud verdienen; — subsistent, m.
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militair, die om een of andere reden niet bij de
troepen ingedeeld is; - subsistentenkader, n.
verblijfplaats van zulke militairen (in Ned.
0. Indië) ; - subsisténtie (spr. tie = tsie), nw.lat.
voortduring, het blijvend aanwezen van iets;
onderhoud, levensonderhoud, bestaan, levensmiddel.
sub sole, lat. onder de zon; — s. s. nihil (of nil)
perfectum, er is niets volmaakts onder de zon.
sub specie, z. ond. s p e c i e s; — sub spe
rati, z. ond. ratus.
Substántie (spr. tie = isie), f. lat. (substantia,
V. substáre, er zijn, bestaan) het wezen, zelfstandig, op zich zelf staand ding, zelfstandigheid, stof, het geheel van een lichaam, in
zoo verre het beschouwd wordt als uit gelijksoortige deelen samengesteld te zijn (dus meer
chemisch dan mechanisch), onderscheiden van massa; wezenlijkheid, het
wezenlijke, gewichtigste, wezenlijke inhoud of
werkelijk gehalte, hoofdkracht, kern, pit of
hoofdbestanddeel; het beste, krachtigste van
eene zaak; pl. substantiën, stoffen, bestand
wezenlijkheden, zelfstandigheden; —-deln;
salvà substantid, Jur. zonder dat de stof of
zelfstandigheid zelve aangetast of verbruikt
mag worden; — substantiaal (spr. ti —si; lat.
substantiális, e) of gew. substantiëel (spr. ti = tsi ;
fr. substantiel), adj. wezenlijk, zelfstandig;
voedzaam, krachtig; ook substantiëus (spr.
t2 = tsi), nw.lat. ; — substantialiter, adv. op wezenlijke wijze, wezenlijk, zelfstandig, volgens
het wezen, den wezenlijken inhoud of de hoofdzaak; — substantialiteit (spr. t2=tsi), f. wezenlijkheid, zelfstandigheid; — substantivum of
substantief, n. Gram. zelfstandig naamwoord,
hoofdwoord, zaakwoord (in tegenst. met a t t r ib u t i e f, adjectief); — substantief (later
lat. substantivus), adj. als adv. ook substantive,
zelfstandig, als zelfstandig naamwoord voorkomende of gebruikt; — s u b s t a n t i e v e

k 1 e u r e n, die zich met de stoffen vereenigen
krachtens hare eigen verwantschap met het
doek; vgl. adjectieve kleuren.
Substilaire lijn, f. nw.lat. (v. sub, onder, en
stilus, stift) wijzerlijn op zonnewijzers.
substitueeren, lat. (substituére, v. statuére,
stellen) eig. onderplaatsen of stellen; in de
plaats van een ander of iets anders stellen, onderschuiven, (iemand) eenen onderambtgenoot
toevoegen, aanstellen; Jur. tot na- of tweeden
erfgenaam (vgl. heres substitutus) aanstellen of
benoemen, b. v. in geval de eerste erfgenaam
vóór den erfmaker komt te Overlijden; — cum
f acultáte (of jure) substituéndi, Jur. met de
bevoegdheid of het recht, eenen plaatsvervanger te benoemen; b. v. in volmachten; —
substituut, m. (lat. substitutus) plaatsbekleeder,
ambtsverzorger, bij- of toegevoegde persoon in
den post of het ambt van een ander; — substitátie (spr. tie=tsie), f. (lat. substitutio) onder
plaatsvervanging , inplaatsstelling,-anstelig;
toevoeging; Jur. aanstelling tot erfgenaam na
den dood van den vruchtbruiker of eersten
erfgenaam; navolmachtiging.

SUBSTRATUM.

— 1178 --

Substratum of substraat, n. lat. (v. substernére,
onder uitbreiden) eig. het onderuitgebreide;
grondslag, ten gronde liggende stof, grondvoorwerp, het gegevene, tegenwoordige of voorliggende geval (vgl. casu substrato); laag, schicht; –
pro substrata materia, met betrekking tot het
gegevene, het beschouwd wordende voorwerp.
Substríctie (spr. tie=sie), f. lat. (substructio,
V. substruére, onderbouwen) het onderbouwen;
onderbouw, grondbouw, grondgebouw, grond
-slag.
Subsultus,1 m. krampachtige trekking (der
peezen).
subsumeeren, nw.lat. (subsumére, van sumére) eig. daaronder nemen, er mede in begriL
pen, onderplaatsen; afleiden, besluiten, gevolgtrekken, het bijzondere op het algemeene of
dit op het eerste terugbrengen en toepassen;
ook z. v. a. proesumeeren; – subsumtie
(spr. t=s), f. medeopneming, onderplaatsing,
onderrangschikking; gevolgtrekking, terugvoering of aanwending van het bijzondere op iets
algemeens enz. ; onderstelling, aanneming; –
subsumtief, adj. onderstellend.
Subtángens, f. nw.lat. (vgl. t a n g e n s)
hoogere Math. door de tangens en ordinaat
begrensd stuk der abscissenlijn voor eenig punt
eener kromme lijn.
sub tecto toeli, z. ond. tectum.
sub tegmine f agi, lat. onder de schaduw van
een beuk.
Subterfuglum, n., pl. supterfugla, nw.lat.
(van het lat. subter- f ugére, onder de hand of
heimelijk ontvluchten, ontsnappen) uitvlucht,
voorwendsel, ijdele verschooning, uitweg, doekje
voor het bloeden.
subterranéus, a, um, lat. Bot. onderaardsch,
zich in den grond ontwikkelend.
subtiel, adj. lat. (subtilís, e) fijn, teeder, dun,
nauwkeurig, scherp; listig, spitsvondig, sluw,
fijn, scherpzinnig, snedig, kunstig, behendig; –
subtiliteit, f. (lat. subtilitas) fijnheid, teederheid;
nauwkeurigheid, scherpzinnigheid; sluwheid,
spitsvondigheid, haarklooverij ; – subtiliseeren
(spr. –zee–), barb.lat. fijner, dunner maken,
verdunnen, verfijnen; haarklooven, muggenziften, de dingen fijn uithalen, uitspinnen, uit
spitsvondig zijn; – subtilisàtie (spr.-pluizen,
iie=tsie), f. verfijning, verdunning.
subtraheeren, lat. (subtrahére, eig. daaronder
wegtrekken) aftrekken, afrekenen, een getal
van een ander getal afnemen, het verschil tusschen twee getallen zoeken of vinden; – subtrahéndus, subtrahént, subtráctor, m. af te
trekken getal, getal, waarmede een ander
moet verminderd worden, aftrekgetal, aftrekker, in tegenst. met m i n u é n d u s; – subtráctie (spr. tie=sie), f. nw.lat. aftrekking, afrekening, arithmetische hoofdregel, die een
getal met een ander leert verminderen, het
verschil tusschen twee getallen leert vinden; –
subtractief, adj. aftrekbaar, wat zich laat aftrekken, afrekenen; Math. van grootheden,
die van het aftrekkingsteeken (–) voorzien of
negatief zijn, het tegengast van a d d i t i e f.
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Subtropen, pl. de streken ter weerszijden
van de heete luchtstreek, die den overgang van
het heete tot het gematigde klimaat vormen.
Subularia, f. nw.lat. (van 't lat. subula, priem)
waterpriemkruid of -plant; – subulárisch, adj.
priem- of elsvormig, in eene zeer fijne punt uitloopende; – subulatus, a, um, lat. Bot. priemof elsvormig; – subuliréstrum, n. priemsnavel,
elssnavel, eene soort van musschen met spits
uitloopenden snavel.
sub una specie, z. ond. s p e c i e s.
subundatus, a, um, lat. Bot. eenigszins golfachtig.
Suburbànum (scil. praedium), m. lat. (v.
suburbánus, a, um, nabij de stad gelegen, van
sub, z. aid., en urbs, stad) landgoed nabij de
stad, in de voorstad; – suburbànus, m. bewoner
der voorstad; inz. geestelijke, die zijne ambtsverrichtingen in de voorsteden of de nabijgelegen dorpen heeft te verrichten; – suburbium, n. voorstad.
sub utraque etc., z. ond. s p e c i e s.
Subvazal, m. mid.lat. (subvasallus; vgl. v az a 1) onder- of achterleenman.
subveniëeren, lat. (sub-venire) te hulp komen,
ondersteunen, bijspringen, bijstaan, bijstand
geven; – subvéntie (spr. t=ts), f. nw.lat.
hulp, bijstand; inz. staatsondersteuning, staatshulp.
subverteeren, lat. (subvertére) omkeeren, omverwerpen, omstooten, verwoesten, vernielen,
't onderst boven keeren; – subvérsie, f. (later
lat. subversie) omstorting, omkeering, omver
ondergang, verval; – subversio stoma--werping,
chi, Med. eig. omkeering der maag; sterke braking; – subversief, adj. nw.lat. omstortend,

vernielend, verwoestend.
subvillosus, a, um, lat. Bot. eenigszins ruig
-harig.

sub voce, z. ond. vox.
Suecáde, f. (it. succada, van 't lat. succes,
sap) de in suiker ingelegde schil van een citrussoort, gebruikt in velerlei gebak.
succedeeren, lat. (succedére, v. sub en cedére,
eig. onder iets komen of gaan, ingaan) opvolgen, volgen in ambt, regeering, erfenis ens.;
ook wel uitvallen, gelukken, slagen, goed van
de hand gaan; – succedaan, adj. (lat. succedanéus, a, um) opvolgend, plaatsvervangend; –
succedanéus, m. plaatsvervanger, z. v. a. v ic a r i s; – succedanéum, n. noodmiddel, nood
middel, dat men in de plaats van-hulp;Parm.
een ander kan geven, als hebbende ongeveer
dezelfde krachten, s u r r o g a a t; – succedént, m. opvolger; – succes, n. (lat. successas,
fr. succes) gelukkig gevolg, goede vooruitgang,
uitslag of afloop, geluk, bijval; – succès d'estime,
fr. (spr. su-ksé destíém') door achting verkregen bijval, d. i. een succes, dat een wel is waar
achtenswaard, maar niet buitengewoon werk
behaalt, inz. uit achting voor den overigens ver
schrijver ; – succès de vogue (vgl.-dienstljk
v o g u e), schitterende, geruchtmakende bij
evenwel meer van de mode en den tijd--val,die
geest, dan wel van de wezenlijke verdienste
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van een werk afhangt; — succéssie, f. (lat.
.successto) opvolging, volgreeks, inz. troons,opvolging van regenten, ambtsopvolging; erf
erfenis, nalatenschap; — s u c c e s--opvlgin;
s i e-p o e d e r, n. eig. erfenis- of opvolgingspoeder, d. i. giftpoeder, vergift, in zoo verre het
weleens werd toegediend om eene erfenis machtig
te worden of eene troonsopvolging te bewerken; — successie-oorlog, m. oorlog, ontstaan
tengevolge van twisten over de erfopvolging ; —
successie-recht, n. recht van erfopvolging; ook:
belasting op de nalatenschappen; — successieverdrag, z. pactum successorium; — u n i v e rseele sue cessie, erfenis van het gansche
vermogen; — singuliere succéssie,
erfopvolging in eene enkele of bijzondere zaak;
— successto ab intestdto, wettelijke of natuurlijke
erfopvolging zonder testament; — s. exclusiva,
uitsluitende opvolging; — s. ex pacto et providentia majorum, in duitsche vorstenhuizen
geldend beginsel der legitimiteit, dat aan de
afzonderlijke erfgerechtigden op de rij af,
waarin zij worden geroepen (s u c c e s s i eo r d e), een recht tot erfopvolging (s u c c e ss i e-r e c h t) geeft; — s. f eudàlis, leensopvolging; — S. in capita, erfopvolging volgens de
hoofden, d. i. in gelijke deelen; — s. pactitia,
verdragsgewijze erfopvolging; — s. simultanea,
gemeenschappelijke erfopvolging; — successief,
adj. (lat. successivus, a, um) en als adv. ook
successive, allengs, langzamerhand opvolgend,
onmiddellijk volgend, op of na elkander volgend; — succéssor, m. opvolger, ambtsopvolger,
erfgenaam; troonsopvolger; — successor allodiális, opvolger of erfgenaam van een vrij goed; —
S. f eudalis, leensopvolger; — successorium edicsum, n. verordening, uitspraak of vonnis omtrent de erfopvolging.
Succie, f. (van 't lat. succus, vocht, sap) het
zuigen van tegennatuurlijke vochten uit het
lichaam door bloedzuigers.
Suecin, succinaat, z. succinum.
succinct, adj. lat. (succínctus, a, um, v. succingre, opschorten, opgorden) eig. opgeschort,
kort, beknopt, ineengedrongen, bondig, kernachtig; — succinetorium, n. gordel, inz. aan de
priesterkleeding; breukband.
succinum, n. lat. of fr. succin (spr. suksen),
m. barnsteen, amber; — suceinaat, n. nw.lat.
barnsteenzout, barnsteenzuur zout; — succiniet,
m. barnsteen; ook: soort van granaat van barnsteen-gele kleur.
Suceóth, pl. hebr. (van sukka, loofhut) loof
-hutenfsdr
Joden.
Succubus, m. nw.lat. (v. succubáre, onderliggen) booze geest, die, naar men voorgaf,
in de gedaante eener vrouw des nachts de mannen bezocht en lastig viel; vgl. i n c u b u s.
suceulént, z. ond. succus.
succumbeeren, lat. (succumbére) onderliggen; bezwijken, onderdoen; verliezen (een
proces); — succumbentie (spr. t=ts), f. nw.lat.
het bezwijken, onderdoen; — in casum succumbentiae, Jur. in geval van het verlies van het
rechtsgeding.
,
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suceurreeren, lat. (succurrére, van sub en
currére, loopen) te hulp komen, bijspringen,
bijstand verleenen, helpen; — sueeí rs, n. nw.lat.
(fr. secours) hulp, bijstand, versterking, onder
hulptroepen; — suceursale, f.-steunig;z.
hulp- of bijkerk; hulp- of bijbank; hulp-, bijkantoor enz. ; — suecursàlen, pl. (succursales,
scil. ecclesiae) hulp- of bijkerken; vgl. f i 1 i a a 1.
succus, m. lat. sap, vocht; pl. succi; — succus
gastritus, maagsap ; — succus inspissálus, dikgemaakt sap ; — iets in succum et sanguinem
vertére (vgl. v e r t e e r e n), het in sap en
bloed doen overgaan, d. i. het zich geheel eigen
maken; — succulent, adj. (lat. succulèntus, a,
um) sappig, saprijk; voedzaam, krachtig; —
succulenten, pl. vetplanten; — succuléntie (spr.
t=ts), f. nw. lat. sappigheid, saprijkheid;
voedzaamheid, krachtigheid.
Successie, f. lat. (succussio, v. succutére, opwaarts of in de hoogte schudden, opschudden)
opstanding; Med. het schudden van een zieke,
om zekere kwalen te erkennen of te verlichten;
— succussórisch, adj . (nw.lat. succussorius) opwaartsschuddend, stootend, schokkend, b. v.
s u e, e u s s o r i s c h e beweging van eene aard
-beving,ts.mud1aorieh
Suck., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor G. A. Suckow (gest. 1813).
Suererie, f. fr. (van sucre, suiker, it. zücchero,
sp. azucar, v. 't arab. soekkar, perz. sjakar,
sanskr. rarkara, gr. sákchar, sákcharon, lat.
sacchárum) suikerraffinaderij ; suikergoed, suikergebak, banket; — sueré, adj. gesuikerd,
zoet; — sucre brülé, m. gebrande suiker.
Sudamina, pl. nw.lat. (van 't lat. sudàre,
zweeten) Med. hitte- of zweetblaartjes; — sudarium, n. lat. zweetdoek; zweetbad; — sudàtie
(spr. t= ts), f. (lat. sudatio) het zweetes ; —
sudatorlum, n. zweetkas ; — sudorifërum, n., pl.
sudorifëra, nw.lat. (van het lat. sudor, zweet)
Med. zweetmiddelen, ook sudoriflca.
sudello, it. (spr. see—; van su, boven, en detto
= lat. dictus enz., gezegd) bovengemeld, bovengezegd; als subst. de bovengenoemde.
Sudorifera, sudorifica, z. ond. s u d a m i n a.
Sudra, z. s o e d r a.
suegliato, z. svegliato.
Sueldo, m. sp. (spr. soeéldo; = it. soldo, fr.
sou, van 't lat. solidus) oude spaansche rekenmunt = 12 d i n e r o s, doch van ongelijke
waarde; ook oude goudmunt, ongeveer = 1
dukaat.
Suèven, pl. (lat. Sucvi, oorspr. de vrijen,
naam aan germaansche naburen door de Sarmaten in het oosten gegeven) oud-germaansche
volksstam, oorspr. aan Elbe en Havel gevestigd,
later doorgedrongen tot in de Rijnstreek en vandaar tot in Spanje.
Sufiènus, m. naam van een middelmatig, maar
verwaand en bedilziek, hekelend dichter in het
oude Rome; vandaar soms voor bediller, vitter.
Suf éten (hebr. sjó f etïm, sing. sjo f êt, v. sjá f at,
richten, heerschen), pl. hoogste overheidspersoon in het oude Karthago, ongeveer z. v. a.
de consuls te Rome.
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sui icit, lat. (van su f cére, verschaffen; toe- hem overhalen, bepraten, verleiden; - sugreikend voorhanden zijn) het is genoeg of vol- gestie, f. (lat. suggestie) influistering, inblazing,
doende ; - suffieit, n. het toereikende, ge- heimelijke ingeving enz. ; Psych.: het opwekficit cuique dei sua ken van gevoelens, gewaarwordingen en daarnoegzame, voldoende; - sufficit
malitia, lat. elke dag heeft genoeg aan zijn eigen mee samenhangende handelingen bij een perkwaad (een bijbelwoord); - suffieiént, adj. (lat. soon, door hem de overtuiging in te prenten„
su f Jiciens) toereikend, genoegzaam, voldoend; - dat deze verschijnselen zich werkelijk zullen
suficiens quantitas, f. toereikende menigte; - voordoen; - auto-suggestie, f. zich zelf in diesuffieiéntie (spr. t= ts), f. toereikendheid, ge- overtuiging brengen; - suggestief, adj. nw.lat.
noegzaamheid; - suffisánee, f. (spr. su- f i-záns') ingevend, inboezemend, bepratend, verleidend;
trotsche zelfgenoegzaamheid, zelftevredenheid, - suggestieve vragen, strikvragen
zelfbehagen, ingebeeldheid, laatdunkendheid, van den rechter aan den aangeklaagde, d. i.
eigenwaan; - su$isánt, adj. (spr. su- f i-záii) zulke, waarin de te bekennen daadzaken reeds
zelfgenoegzaam; ingebeeld, trotsch, laatdun- zijn opgesloten; - suggestus, m. verheven
kend; voldoende, genoegzaam, toereikende; - optrede, spreekgestoelte.
sugilleeren, lat. (sugilldre, ontstaan uit subeen s u f f i s a n t mensch, een ingebeeld,
cillàre, v. sub, onder, en cilium, oogharen) bont
verwaand, laatdunkend mensch.
suffigeeren, lat. (su f iigére) onder of achteraan en blauw slaan; ook hoorsen, beschimpen, behechten, aanvoegen; - sufiixum, n., pl. suffixa, spotten; - sugillátie (spr. t=ts), f. (sugillatio)
Gram. achtervoegsel, aanhangsel achter een uitstorting, onderlooping van bloed onder de
huid, bloedgezwel, blauwe plek; beschimping,
woord (in tegenst. met p r ae f i x u m).
Suffimént, suffimen, n. (lat. su fimentum) bespotting.
Suieent, z. s w i c e n t.
reukwerk om te branden, berooking; - sufSuicide, m. nw.lat. (suicida; fr. suicide, v. 't
fibni, pl. it. uit den aardbodem opstijgende
waterdampen, welke boorzuren en verschillende lat. sui, zijner, van zich, en caedére, dooden,
caedes, vermoording) zelfmoordenaar, zeifgassen met zich voeren, bij Siëna enz.
su$oqueeren, lat. (su fjocàre, van sub en faux, moorder; - suleidium, n. zelfmoord.
sui genéris, van zijn soort, alleen aan hem
gehit. faucis, keel) door toesnoering van de
keel worgen; in 't algemeen verstikken; - eigen.
sui juris (z ij n), z. ond. jus.
sufloeàtie (spr. l=ts), f. (lat. su fj`ocatio) ver
Suiker**, verbastering van c i c h o r e i,
-stikng.
Suffraglum, n. lat., pl. suffragla of suffragiën z. aid.
suisse, adj. fr. (spr. swies') zwitsersch; (fr. suffrage, spr. su f raazj'), stem (in eene ver
kiesstem, goedkeuring; - sufrage-kiezng), Suisse, als subst. Zwitser, Zwitsersche vrouw;
universel, algemeen - stemrecht; - su f f ragïa inz. deurwaarder, portier vooral in een r. k. kerk;
sanctórum, voorbede, voorbidding der heili- - Suisses, pl. lijfwacht van den Paus, uit 120
gen; - sufirageeren (lat. su fj`ragàri), iemand man bestaande; - à la suisse, op zijn zwitsersch,
door zijne stem begunstigen, tot een ambt ver op zwitsersche wijze.
Suite, f. fr. (spr. soviet' ; van suivre, volgen)
bevorderen, aanbevelen; - suffraganëus-kiezn,
of suifragaan, m. nw.lat. ieder tot zitting en gevolg, begeleiding, stoet, nasleep van een
stemgerechtigd medelid van een college van grooten heer; volgreeks van kamers; voort
samenhang, rij, reeks ; Muz. uit ver -zeting,
geestelijken; inz. aan eereen aartsbisschop
bestaand muziekstuk, zonder-schilend
ondergeschikt bisschop; - suffragaan-bissehop,
onder- of wijbisschop; - suffragette, f. vrouw, noodzakelijken samenhang dezer deelen, zoodie hartstochtelijk strijdt voor het kiesrecht als de symphonie of sonate vereischt; bij het
biljarten: een suite maken, zonder op te houden
der vrouwen; - suiragetje, f. bidprentje.
suiruticosus, a, um, lat. Bot. (v. su f rutex, de noodige punten maken; - a la suite, in 't gehalve struik) halve-struikachtig, den overgang volg, van officieren, die voort oogenblik niet
bij eene bepaalde leger-afdeeling dienst doen,
vormende tusschen struik en heester.
sufluleeeren, lat. (su f f uleire, v. sub en f uleire, maar zich in 't gevolg van den veldheer, inz.
van den koning bevinden, of die voorhands
steunen) ondersteunen.
Suffumigatie, f. (spr. t= ts) lat. (van fumus, 1 tot eene andere taak dan den wapenhandel
geroepen zijn; - de suite (spr. d'swiet'), op de
rook) berooking, z. a p o k a p n i s m e.
Suffusie (spr. zie), f. lat. (su f j`usio, v. suf - rij af, achter elkander, achtervolgens ; terstond,
f undére, ondergieten) ondergieting, uitstorting, dadelijk; - ensuite (spr. an--), vervolgens,
onderlooping (b. v. van bloed); - sulusio daarna; - kamers en suite, achter elkander gelecorneae, Med. verdonkering van het hoornvlies gen en door een breede schuifdeur verbonden
in het oog; - s. lentis crystalline, verdonkering vertrekken; - suivánte, f. (spr. swivánt') beder kristallens, grauwe staar ; - s. nigra, geleidster, volgjuffer, kamenier, kamerjuffer,
zwarte staar; - s. sanguines, onderlooping van halve vertrouwde.
Sujet, n. fr. (spr. suzf é; van 't lat. subf éctum,
bloed.
suggereeren, lat. (suggerére, eig. onderbren- vgl. s u b j e c t) onderwerp, stof van eene
gen, onderleggen; ook ophoopen, verhoogen; rede, van een geschrift, van een kunstwerk
van sub en gerére) iemand iets inblazen, inge- enz. ; onderdaan, onderzaat; aanleiding, gele
oorzaak, reden; Muz. hoofdvoorstel--genhid,
ven, aan de hand doen, insteken, influisteren,
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sultan-mehemed, sultan-selim, drie der voornaamste moskeeën in Constantinopel; – sultáne,
f. naam van de gemalinnen en dochters van
den turkschen sultan; – sultáne, f. ook turk.
vrouwenkleeding, van rijke stof gemaakt en
van voren open, zooals de turk. vorstinnen
corps de ballet.
Sukmana, poolsch (v. sukno, laken) uit grof dragen; vederbos of enkele veder; soort van
laken vervaardigde boerenrok der Polen en zomerstof; groot turksch oorlogsschip, turk
turk. goudmunt, ook sultanine, f.-schegali;
Galliciërs.
Sulamith, hebr. d. i. meisje uit Sjulem (arab. sultan) ongeveer 6 gld. waard; – sultane
•.(Sjunem) (Hooglied 6, 13), z. s o e 1 a m i t h. assaki, liever chasseki of khasseki
sulcatus, a, um, lat. Bot. gegroefd, gesleufd, (arab. khasseki sultan), z. c h a s s e k i; – sul
valide (turk. walideh sultan, v. 't arab.-tane
gevoord.
walideh, d. i. de barende, en dit van walada,
Suleika, zie Z o e t e i k a.
Sulfonal, slaapmiddel, dat minder nadeelig baren), moeder van den regeerenden sultan;
werkt dan morphine, chloral enz., ont- ook eene der voornaamste moskeeën in Constantinopel; – sultánisch, adj. grootheerlijk,
dekt in 1888 door Baumann.
Sulfur, sulfer of sulphur, n. lat. zwavel, be- oppermachtig, als een dwingeland, tirannisch,
kend enkelvoudig, niet metallisch element; – willekeurig.
sul f ur aurátum antimonii, goudzwavel, roodSumak, f. arab. (fr. en provenc. sumac, sp.
geel zwavel-antimonium; – s. citrinum, gele zumaque, it. sommaco, v. 't arab. soemmak,
stokzwavel; – s. depurátum, gezuiverde zwavel, v. samaka, hoog, lang zijn) ook smak, looiersbloem van zwavel; – s. nativum, natuurlijke boom in Z.Europa, rhus coraria, uit welks blazwavel; – s. praecipitátum, neergeslagen zwavel, deren, beziën, loten, wortels en bast looi- en
zwavelmelk, ook magisterium sul f uris; – sulfas, verfstof, ook ter bereiding van het c o r d um. of sulfaat, n., pl. sulfaten, z. v. a. vitriolen, a a n (z. ald.) getrokken worden. Men wil, dat
zwavelzure zouten; – sul/us
us ammoniae, m. de k o p a 1 g o m van eene soort van sumak,
nw.lat. zwavelzure ammoniak (G 1 a u b e r s), de kopalsumak, komt (z. kopal); ook
geheime salammoniak; – s. f errósus, ijzervitriool; soort perzisch tapijt, naar de stad Sumach in
– sulfas kalico-alumnicus, aluin; – s. lixivae, Schirwán.
zwavelzure potasch (d u p 1 i c a a t - of p oSumatrans, f. pl. zuidwest-winden op het
1 y c h r e s t z o u t); – sulfas magnesicus, en- schiereiland Malakka en Sumatra.
gelsch zout; – sulfas natricus, glauberzout; –
Sumatrawas, f. ingedampt melksap van Ficus
sulfid, sullied, n. of sulphide, f. verbinding Geri f lua op Java, Sumatra en Ceylon; wordt
van een grondstof, inz. van een metaal met aldaar voor kaarsen gebruikt.
zwavel; in engeren zin: hooger zwavelgeSumatrine, f. soort benzine, z. ald.
halte, terwijl de lagere graad sulfuur of sulSumma, f. lat. (van summus, a, um, z. ald.;
phuur heet; Berzelius noemde sulfiden de elek- vandaar: summa, stil. res, hoofdzaak; vervoltronegatieve, sulfurèten of sulphurèten de elek- gens het geheel eener zaak) som, verzamelgetal,
tropositieve zwavelverbindingen; – sul /is
is am- geheel, beloop, bedrag, inhoud; in 't geheel,
montae, m. zwaveligzure ammoniak; – sulliten, in 't algemeen, te zamen genomen; – summa
pl. zwaveligzure zouten; – sulfurátor, m. summarum, som der sommen, gezamenlijk bezwavelaar, klein toestel om planten met drag, alles in alles, alles samen of bij elkander
fijne bloem van zwavel te bestrooien; – sulfur- genomen; – ad summam, in de som; – summair,
auraatpastilles, pl. goudzwavel-balletjes; – summarisch, nw.lat. of summier, adj. summier
sulfuríde, f. zwavel-verbinding, inz. zwavel
naar den hoofdinhoud, volgens de-lijk,adv.
lat. (sul f uràre) zwavelen,-metal;—sufrn, hoofdzaken, saamgevat, afgekort, beknopt,
met zwavel verzadigen; – g e s u 1 f u r e e r d, bondig; – summier pro c é s, n. verkort
adj. gezwaveld; – sulfureus of sulphureus, adj. proces, dat zonder uitstel wordt afgedaan; –
(lat. sul f urósus, a, um) zwavelig, zwavelachtig, summarium, n. lat., pl. summaria of summazwavel bevattende; – sulphuréus of sul f urëus, riën, opgave van den hoofdinhoud, korte ina, um, lat. Bot. zwavelgeel; – sulfuràtie (spr. houd van een geschrift; ook priesteroverhemd,
t= ts), f. (lat. sul f uratlo) zwaveling, verbinding koor- of misgewaad; – summeeren, nw.lat.
met zwavel.
samenstellen, optellen, de som opmaken, tot
Sulióten, z. s o e l i o t e n.
een geheel samentrekken; – summàtie (spr.
Sulky, f. eng. licht rijtuigje op twee wielen, t = ts) of summeering, f. 't samentrekken, opinz. voor wedrennen, bereden door één persoon. tellen, bijeenrekenen; vgl. a d d i t i e; – sumSully., bij natuurwetenschappelijke bena- mánden, pl. op te tellen of te addeeren grootmingen afk. voor W. S. Sullivant (gest. 1874). heden.
Sulphur enz., z. s u l f u r enz.
Summànus, m. lat. oorspronkelijk etruskische,
Sultan, m. arab. (soeltán, d. i. eig. hevigheid, vervolgens romeinsche godheid, naar men wil
hevige opwekking, van salita, hard, hevig zijn; een bijnaam van P 1 u t o, als oppersten gevervolgens mact, inz. koninklijke) heerscher, bieder over de m a n e n of zielen der overvorst, turksche machthebber, groote heer, ledenen.
keizer, ook groot -sultan; – sultan-achmed,
summa observantia, z. ond. s u m m u s.

ling, z. V. a. t h e m a; ook persoon (meestal
in verachtelijken zin) : een slecht s u j e t, een
slecht mensch; – sujétten, pl. gezamenlijke
dienstdoende personen, het personeel b. v. van
een toonel: de eerste s u j e t t e n van het
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summarisch, summarium, summeeren, z. ond.
summa.
summus, a, um, lat. (superlatief van supérus,
a, um, boven liggende, verheven, hoog) de of
het bovenste, hoogste, uiterste, voornaamste; summa observantia, onder brieven afgek. S. 0.,
met de grootste of meeste hoogachting; - in
summo gradu, in den hoogsten graad, op de
hoogstmogelijke wijze; - ad summum, op zijn
hoogst, hoogstens; - summum bonum, n. het
hoogste goed; - summum jus enz., z. jus; summus episcopus, hoogste bisschop (in evangelische duitsche staten de vorst); - summitelt, f. (lat. summitas) top, kruin, tinne, grootste, hoogte of oppermacht; aanzienlijk man.
summuteeren, lat. (summutáre) wisselen, rui
verruilen, veranderen.
-len,
sum qui sum, lat. ik ben die ik ben, d. i. het
Opperwezen, God.
Sumtie of liever sumptie (spr. t=s), f. lat.
(sumptio, van sumére, nemen) eig. het nemen;
aanneming, onderstelling; Gram. voorwaar
voorzindeel van een bepaald wordend-delijk
nazindeel, b. v.: indien ik wist -,
d a n . . ; bij de R. Kath. het nemen en gebruiken van de gewijde hostie door de mis
lepeltje-priest;umo,n.wlat
voor den avondmaalswijn in de gr. kerk; sumptum, n. eig. het genomene ; mid. lat.
afschrift (c o p i e), in tegenst. met het o r i g iII e e 1; vandaar eene tweede afgifte of uit
pauselijke kanselarij, als de-vardigne
eerste verloren is geraakt; - sumtus of liever
sumptus, pl. lat. kosten, onkosten, uitgaven; sum(p)tibus peténtis, Jur. op kosten van den
aanzoeker; - sumt. publicis, op openbare of 's
lands kosten; - leges sumptuariae, lat. s o m pt u a i r e w e t t e n (z. aid.), wetten tegen de
overmatige weelde, inz. de weelde van de tafel;
- sumtueus, adj. (lat. sumptuósus, a, um) kost
kostelijk, prachtig, weidsch; vgl. s o m p--bar,
t u e u 5; - sumtuositeit, f. (later lat. sumptuositas) pracht, kostbaarheid, groote en
prachtige vertering of uitgave.
Sun, m. voorm. pommersche rekenmunt =
1/ 2 schelling lubsch.
Sunday, m. eng. (spr. sundee) Zondag; sunday-people (spr. -piepl'), zondagspubliek.
Sunderbands, pl. eng. (sundarbans, sundarban) moerassige, van talrijke wateren doorsneden streek aan. den zuidrand der Gangesdelta in Voor-Indië, grootendeels met oerwoud
bedekt en vol verscheurend gedierte.
Sunna, 1) (arab. soennah, wet, v. sanna,
vormen, inrichten, als wet voorschrijven) ver
alle uitspraken en handelingen-zamelingv
van Mohammed en de vier eerste khalifen, welke
door de daarnaar genoemde sunnieten of sonnieten naast den K o r a n als goddelijke wet
beschouwd wordt; vgl. Schaeten.
Sunna, 2) f. noord. Myth. godin der zon, wier
broeder M a n a of de maan is.
sunt lacrymae rerum, lat. er zijn nog tranen
voor 't ongeluk, er is nog medelijden (citaat
uit de Aeneide).
-
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sue conto, z. ond. c o n t o.
Suomi of Suomen-maa, m. (d. i. merenland)
inheemsche naam voor Finland; - Suomalainen, pl. Finnen; - submisehe taal, letterkundigetaal der tot den finsche-tsoedischen taalstam
behoorende volksstammen.
suo tempore, lat. op zijn tijd.
Suovetaurilia, pl. lat. (van sus, zwijn, ovis r
schaap, en taurus, stier) zoenoffer, dat bij de
oude Romeinen na eene afgeloopen volkstelling'
in gebruik was, en dat uit een varken, een
schaap en een rund bestond.
super, lat. voorz.: over, in sommige samenstellingen ook met nederduitsche woorden, b. v.
superfijn.
Superabundántie (spr. t=ts), nw.lat. (vgl.
a b u n d a n t i e, fr. superabondance) overvloed, zeer groote overvloed, overtolligheid; superabundánter, adv. ten overvloede.
superans, lat. Bot. uitstekend, uitmuntend.
superarbitreeren, nw.lat. (vgl. a r b i t r e er e n, onder a r b i t e r) over iets beslissen
in hooger instantie, nadat er reeds eenmaal
uitspraak is gedaan; - superarbitrium, n. beslissing in hooger instantie.
superaseendeeren, nw.lat. (vgl. a s c e nd e e r e n) overstijgen, overklimmen.
Superátie, z. ond. supereeren.
superbe, fr. (niet superber) lat. supérbus, eig.
trotsch, hoovaardig, hoogmoedig, fier; prachtig,
kostbaar, aanzienlijk, voortreffelijk, heerlijk,zeer
schoon; - superbiloquéntie (spr. t=ts), f. lat.
(superbiloquentia) grootsprekerij, praalhanzerij.
Supercargo, z. ond. c a r g o.
Supereessiën, pl. nw.lat. vrijsprekingen.
Supercherie, f. fr. (spr. supersj'rie; sp. supercheria, it. superchieria, soverchieria, van soverchio, overvloedig, overmatig, als ware 't lat.
superc'lus, van super, boven) bedrog met list
gepaard, schelmerij, valschheid, streek.
supereiliair, nw.lat. (superciliàris, van su
n. wenkbrauw, oneig. voor ernst,-percilum,
trots), superciliëus, adj. lat. (superciliósus) te
ernstig, somber, gestreng, trotsch, aanmatigend, laatdunkend; - supereiliositeit, f. nw.lat.
aanmatiging, laatdunkendheid.
Superdividend, n. aandeel in de overwinst,
bedrag, dat het volgens contract verschuldigde
winstaandeel te boven gaat (vgl. d i v i d e n d).
supereeren, lat. (superare) overstijgen, overschrijden; overtreffen, de meerdere, sterkere,
machtigere zijn; - superàtie (spr. t=ts), f. (lat.
superatio) het overstijgen, overtreffen, voor
meerdere van den loop eener-rang;Asto.he
planeet, datgene, wat zij zich sneller beweegt
dan eene andere.
Superelécta, f. lat. (super-electa, vgl. e 1 ig e e r e n) de uitgelezenste, n. 1. schapenwol,
fijnste soort van wol.
supereminént, adj. lat. (super-eminens, vgl.
e m i n e e r e n) bovenuitstekend, verre overtreffend, alles te boven gaand; - supereminéntie
(spr. t=ts), f. hoogere waardigheid, hoogste
rang, voorrang.
supererogeeren, lat. (super- erogare) eig. over-
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matig uitgeven of uitbetalen; vgl. e r o g e er e n, nw.lat., ook: supererogatief handelen,
meer doen dan noodig is of plicht gebiedt,
ten overvloede geven of doen, de maat doen
overloopen; — supererogátie (spr. t=ts), f.
overplicht, te ver gedreven plichtsvervulling,
overdrijving; — opus supererogatiónis, of o.
supererogátum, n. overvloedig, overtollig goed
werk; bij de scholastieken: verdiensten der
heiligen, die zij zich verwerven door de goede
werken, welke de menschen boven de van hen
gevorderde doen.
Superfieles, f. lat. (v. super en facies, z. ald.)
oppervlakte; buitenzijde; Jur. bovenbouw, alles,
wat op de oppervlakte van een grond gebouwd
of geplant is; — superficialis, lat. oppervlakkig;
— superficialiteit, f. nw.lat. oppervlakkigheid,
ongrondigheid; — superficiarius, m. later lat.
Jur. bebouwer van den grond van een ander,
hij, die grond en bodem van een ander bebouwt
en het daarop gebouwde of geplante tegen eene
jaarlijksche betaling of erfpacht mag gebruiken;
— superficiëel, adj. (lat. super f icialis, e, fr. super f iciel) oppervlakkig, niet grondig, b. v.
s u p e r f i c i ë e 1 e kennis, oppervlakkige, geringe kennis.
superfijn, lat.-nederl. overfijn, buitengemeen
of bijzonder fijn, e x t r a-f ij n.
Superfluum, n. pl. super f lua, lat. (van superf luére, overvloeien) iets overvloedigs, overtolligs, overvloed, het teveel; — . super f lua non
nocent, het overtollige, de overvloed schaadt
niet, beter te veel dan te weinig.
Superfeetàtie en superfcecundátie (spr. tie=
tsie), f. nw.lat. (vgl. f ce t u s) overbevruchting, over- of nabezwangering, het ontvangen
van meer dan één f ce t u s in den moederschoot
op verschillende tijden; ook welige wasdom,
weelderige plantengroei.
Superhumeràle, n. nw.lat. (van super en
humerus, schouder) soort van priesterlijk kleed,
z. v. a. p a 11 i u m; e p h o d der (z. ald.)
joodsche hoogepriesters.
Superieur enz., z. ond. superior.
Superimpraegnàtie (spr. t =1s), f. nw.lat. (vgl.
i m p r w g n a t i e enz.) overbezwangering,
z. v. a. superfoetatie.
Superinduct, n. nw.lat. (van superinducére,
eig. daarover trekken) buitengewone belasting,
bijbelasting, die opgelegd wordt, wanneer de
gewone belasting niet toereikt om de staatsuitgaven te dekken.
Superindument, n. later lat. (v. superinduére,
daarover aantrekken) overkleed, opperkleed.
superinspiciëeren, later lat. (vgl. i n s p i
i ë e r e n) het oppertoezicht voeren.
-c
Superintendént, m. nw.lat. (van superintendére, over iets het opzicht hebben; vgl. i nt e n d e e r e n) oppertoeziener, kerk- of schoolopziener in een district, die gewoonlijk tegelijk
ook het pastoors- en prediktambt bekleedt; —
superintendentuur, f. ambt, waardigheid, ook
woning en district van eenen opperopziener,
oppertoezicht.
Superinventarium, n. nw.lat. (vgl. i n v e n-
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t a r i u m) overvoorraad, vermeerdering van
den inventaris; datgene, wat een pachter aan
landhuishoudelijke zaken verbeterd of vermeerderd heeft.
superior, lat. (compar. van supérus, verheven, hoog) de of het hoogere, meer verhevene,
meerdere, voornaam, voortreffelijk, uitstekend,
sterker, machtiger, overtreffend; — superior,
lat. of superieur, fr. m. opperste, eerste, oudste,
meerdere, voornaamste, overman; kloostervoogd, vader of pater van een klooster; —
superieure, f. kloostervoogdes, opperste; —
superieur, n. overwicht, overhand, b. v. een
superieur op iemand hebben, d. i. de
overhand op hem hebben, hem de baas zijn; —
superioriteit, f. nw.lat. (fr. supériorité) meerderheid, overmacht, overhand, overwicht, voor
voorrang, meerdere voortreffelijkheid,-recht,
hooger gezag; — superioritas territoriális, oppermacht van den landheer; - — superos, Bot. naar
boven gericht, bovenstandig.
superkathóliek, adj. lat.-gr. overdreven katholiek.
Superlativus, (stil. gradus) of superlatief, m.
lat. Gram. overtreffende trap, hoogste graad,
z. g r a a d; — in superlativo, in den hoogsten
graad.
Supernatántie (spr. tie=tsie), I. nw.lat. (van
't lat. supernatàre, boven of overheendrijven)
Med. overvolheid van vochten.
Supernaturalisme of supranaturalisme, n.
nw.lat. (vgl. n a t u r a l i s m e) bovennatuurgeloof, geloof aan eene onmiddellijke, be
vennatuurlijke, boven den toets der menschelijke rede verheven goddelijke openbaring van
den godsdienst; in tegenst. met n a t u r a lisme en rationalisme; — supernaturalist, m. openbaringsgeloovige, iemand, die
aan de openbaring gelooft (in tegenst. met n aturalist en rationalist).
-

Supernumerarius, m. lat. (vgl. n u m e r u s

enz.) of supernumerair, fr. surnumerair, overtallige, iemand, die boven het gewone of bepaalde getal van beambten, bedienden enz. is
aangesteld; — supernumerair, adj. boven het
gewone getal, boventallig.
superorthodóx, lat.-gr. liever h y p e ro r t h o d o x (z. aid.); — superoxyde, n. pl.
z. h y p e r o x y d e; — superoxygénisch, adj.
z. gehyperoxygeneerd, ond. hyperidrósis.
Superpellieëum, n. nw.lat. (v. lat. super,
boven, en pellicéus, uit vel of pels, pellis, gemaakt) linnen gewaad der priesters, dat zij
bij geestelijke verrichtingen over den pelsmantel (pellicéum) droegen, koorhemd; vgl.
surp1is.
Superphosphaat, n. overphoshporzure of zure
phosphorzure kalk, met zwavelzuur behandeld
beendermeel, een bemestingsmiddel, dat als
handelsproduct meestal 14-18% phosphorzuur bevat.
Superplis, zie s u r p l i s en superpel-

1iceum.
Superpórte, f.' nw.lat. (van 't lat. super porta,
-
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boven de deur) deurstuk, versiering of schilderij
boven eene deur; vgl. s u r p o r t e.
Superpositie (spr. zi-tsie), f. lat. (van superponére, daarover zetten) over- of op elkanderzetting, op elkanderpassing, b. v. van figuren
in de meetkunde ; verlenging, het doen voort
boven den voorgeschreven tijd, b. v. van-duren
het vasten.
Superpropórtie (spr. t = ts), f. nw.lat. (vgl.
p r o p o r t i e) te ver gaande verhouding,
oververhouding, overmaat.
Superpurgatie (spr. t = ts), f. nw.lat. (vgl.
p u r g e e r e n enz.) te sterke, bovenmatige
zuivering of afvoering; – superpurgatief, adj.
overmatig zuiverend.
Superrevisie, f. nw.lat. (vgl. r e v i d e er e n enz.) herhaalde nalezing, het nogmaals
onderzoeken, inz. van rekeningen.
Superroyaal- papier, n. lat.-fr. nederl. (van
't lat. super, over, het fr. royal, z. ald.) zeer groot
papierformaat, het midden houdende tusschen
royaal- en imperiaal-papier, z. ald.
supersatureeren, nw.lat. (vgl. s a t u r e er e n) oververzadigen; – supersaturfttie (spr.
tie = tsie), f. oververzadiging.
Superseriptie (spr. t = s), f. nw.lat. (van superscribëre, daarover schrijven) bovenschrift,
opschrift.
supersedeeren, lat. (supersedére, eig. over of
op iets zitten) zich van eene zaak ontheffen,
haar uitstellen, verschuiven, nalaten; – supersedatief, adj. barb.lat. uitstelbaar; – supersédeas, n. nw.lat. (eig. men stelle uit) gerechtelijk bevel tot uitstel (in Engeland); – superséssie, f. nw.lat. uitstel.
Superstitie (spr. tie = tsie), f. lat. (superstitio,
van super-stàre, dus eig. het staanblijven over
of bij iets, het getroffen zijn, de angst voor iets)
bijgeloof, dwaalgeloof; – superstitiëus, adj.
(lat. superstitiósus, a, um) bijgeloovig.
Superstructie (spr. tie = sie), f. nw.lat. (van
't lat. superstruére, daarover bouwen) overbouwing, bovenbouw.
Supertunica, f. nw.lat. (vgl. t u n i c a) overkleed, overrok, inz. de van goudstof gemaakte
voor den koning van Groot-Brittanië bij
zijne kroning.
Supinum, n. lat. (van supinus, a, um, rugwaarts gebogen) Gram. doel- en eigenschapsvorm der lat. werkwoorden, dien men in het
nederlandsch door den infinitivus met t e
of o m t e uitdrukt; eig. een verbaal substantief volgens de 4de declinatie, waarvan echter alleen de accusatief en de ablatief gebruikelijk zijn; – supinàtie (spr. t= ts), f. lat. (supinatio, van supináre, rugwaartsbuigen) terugbuiging, rugwaartsdraaiing; het liggen op den
rug; inz. beweging van het spaakbeen om de
ellepijp, waarbij de rug der hand benedenwaarts
is gekeerd, in tegenst. met p r o n a t i e; –
supinátor, m. nw.lat. achteroverkantelaar,
naam van twee spieren, welke die beweging
volbrengen.
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voetzool) Med. pap aan de voeten; – supplan

-

sale middelen, voetzoolmiddelen; – suppedi-

seeren, lat. (suppeditáre) eig. onder den voet
geven; aan de hand doen (b. v. een hulpmiddel),
overgeven, aanbieden, behulpzaam zijn, ver
beschikken, leenera, bijspringen; –-schafen,
supplanteeren (lat. supplantáre), den voet
lichten, iemand onderkruipen, doen vallen,
hem een beentje zetten, verdringen.
suppleeren, lat. (supplére; fr. suppléer) aanvullen, voltallig, volledig of volkomen maken,
bijvoegen, bijdoen, er bij denken; – suppléant,
m. fr. aanvuller, plaatsvervuller, plaatsvervanger, hij, die de plaats van een ander in
diens afwezigheid vervult; – supplement, n.
lat. (suppleméntum) aanvulsel, toevoegsel, aanhangsel, bijvoegsel en volledigmaking van een
boek of geschrift; Math. aanvulling van eenen
hoek tot twee rechte hoeken; – in supplementurn, ter aanvulling, ter volledigmaking; – supplementair, nw.lat. (supplementarius; fr. supplémentaire) aanvullings–, ter aanvulling; –
supplementaire goederen, goederen die voor
elkaar in de plaats kunnen komen b.-v. zilver
en goud; vgl. complementaire goed e r e n; – suppletie (spr. t=ts), f. aanvulling; –
suppletie-troepen, pl. aanvullingstroepen voor
het indische leger; – suppletóriseh, adj. of als
auv.

suppcew7Le, uw. lat,. aauv uucuu, iucvuC-

gend, volledigmakend, als toevoegsel, bij wijze
van aanhangsel.
suppliciéeren (lat. supplicàre, eig. nederknielen, de knieën buigen, van sub en plicáre,
vouwen), suppliéeren, fr. (supplier) ootmoedig
bidden, aanzoeken, een smeekschrift indienen,
smeeken; – supplicant, of fr. suppliant, aanzoe
ker, verzoeker, bidder, indiener van een ver
wie eene-zoekschrift,quan;Jr.
s u p p l i c a t i e (z. ald.) voordraagt; iron.:
een rare suppliant, een wonderlijk
mensch; – supplicatie (spr. t = ts), f. (lat. supplicatio) verootmoediging, inz. voor God,
dankfeest, boete- en bededag bij de oude Romeinen; thans gew. z. v. a. s u p p 1 i e k, n.
(fr. supplique) stelling, verzoekschrift, aanzoek;
Jur. herhaald onderzoek van het recht van
een beklaagde na eene voor hem nadeelige uit
lat. fr. supplice, eig.-sprak;–ulicüm,n.
het nederknielen, ootmoedig bidden of verzoeken; lijfs- of levensstraf, doodstraf, terecht
marteling, mishandeling.
-steling;
supponeeren, lat. (supponére) fr. supposeeren
(supposer), onderleggen, onderschuiven; onderstellen, aannemen, vermoeden, meenen, geboven, daarvoor houden, wanen; – suppositum
(spr. si =zi), n. het onderstelde, aangenomene;
– supposita of suppositla (spr. –zi, –zi-tsia),
ondergeschoven dingen; – suppositie (spr.
–zi-tsie), f. (lat. suppositio) onderschuining;
onderstelling, aanneming, het vermoeden, gis
aangenomen stelling (hypothese); –-sing,
suppositlo partus, onderschuiving van een pasgeborene; – suppositorium, n. Med. steek- of
Suppedaneum of supplantanéum, n. nw.lat. zetpil; zetkaarsje; – suppositorium ulercnum,
van 't__lat. sub, onder, en pes, voet, planfa, zetpil voor de baarmoeder.
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Suppoost, m. (v. lat. suppositus, suppostus,
sub, onder, en ponére, stellen) oppasser,
deurwachter.
supporteeren, fr. (supporter) dragen, onder
onderstutten, schragen; verdragen,-steun,
lijden, dulden; — support, n. (spr. supór) steun,
steunsel, stut, ondersteuning, hulp, bijstand,
onderstand; — supports, pl. in de heraldiek de
figuren, die het wapenschild schijnen op te hou
fr. (suppor--den,schilour;—ptábe,adj.
table) verdraaglijk, lijdelijk, draaglijk, draagbaar.
Suppórto, n. it. (spr. u=oe) interest op wissels
voor de maand en den dag.
Suppositum, suppositie, supposeeren, enz., z.
ond. supponeeren.
supprimeeren, lat. (supprimére, van premére,
drukken) onderdrukken, dempen, inhouden,
weglaten, uitlaten, doorstrijken; verbergen,
verheimelijken, achterhouden, afschaffen, opheffen, vernietigen, te niet doen; — supprésso
nomine, met verzwijging van den naam; —
suppréssie, 1. (lat. suppressio) onderdrukking,
terughouding, opstopping van stoffen, die ontlast moeten worden; verheimelijking, verzwijging, achterhouding, verheling; afschaffing,
opheffing.
suppureeren, lat. (suppuráre, van pus, gehit.
puris, etter) etteren, etter geven, zweren,
dragen, rijpworden; — suppurantla (spr. t=ts),
pl. en suppuratieven, n. bevorderingsmiddelen
voor het etteren; — suppurátie (spr. t=ts), f.
lat. (suppuratio) Med. ettering, zwering.
supputeeren, lat (suppuláre, van pulare,
berekenen, meenen, gelooven enz.) rekenen,
narekenen; overrekenen, eenen overslag maken,
ramen; — supputàtie (spr. tie=tsie), f. narekening, overrekening, overslag, raming.
supra, lat. boven, bovenop, op; — ut supra,
afgek. u. s., als boven.
Supralapsariërs, pl. barb.lat. onder de Calvinisten die partij, welke geloofde, dat God
reeds vóór den val de menschen tot zaligheid
of tot verdoemenis bestemd had; vgl. s u b 1 a psariërs.
Supranaturalisme, z. supernaturalisme.
Suprëmus, m. lat. (suprémus, a, um, superl.
van supérus, a, um, boven) de opperste, hoogste; — suprematie (spr. t = ts), f. (fr. suprematie)
en supremaat, n. nw.lat. oppertoezicht en oppermacht, inz. van den paus over de bisschoppen en kerken; ook het recht van oppermacht
in kerkelijke zaken, dat zich de koningen van
Engeland (en ook koninginnen, die zulks door
geboorte waren) hebben toegeëigend; — suprematie -eed, m. (eng. oath o/ supremacy) eed,
dien alle leden van het Parlement in Engeland
moesten zweren en waarbij de hoogste kerkelijke macht aan de Kroon werd toegekend,
dus het pauselijk oppergezag in kerkelijke
zaken ontkend werd (door Hendrik VIII ingevoerd en in 1791 afgeschaft).
sur, fr. (spr. suur, van 't lat. super, prov.,
sp. en port. sobre) over, op enz., in samenstellingen zooals surcharge, surporte,
enz. (z. ald.).
V.

KRAMERS -ZONDERVAN.

SURPLUS.

sur, fr. (spr. suur; oudfr. seür, segur, prov.
segur, van 't lat. securus enz.) zeker, gewis, zekerlijk, ongetwijfeld.
Sura, z. soera.
Surabondantie, fr. (surabondance) z. v. a.
superabundantie, z. ald.
Suradsjy, z. s o e r a d s j i.
Surbester- zijde, f. beste en fijnste perzische
zijde.
Surcharge, f. fr. (spr. suursjárzj; vgl. c h a rg e) overlast, overlading; — surchargeeren (fr.
surcharger), overladen.
Surcoup, m. fr. (spr. suurkoé; vgl. c o u p)
in het kaartspel: het leggen van een hoogere
troef op de troef van een ander, overtroeving; — surcoupeeren (fr. surcouper), met een
hoogere troef iemand eenen slag afnemen,
overtroeven.
Surditeit, f. lat. (surditas, van surdus, a, um,
doof) doofheid, slecht gehoor; — surditas nervosa, doofheid, die haren oorsprong in de
zenuwen heeft; — s. organica, doofheid, die
haren zetel in de gehoorwerktuigen heeft; —
surdomutïtas, f. nw.lat. doofstomheid.
Sur-emini of surah-emini, z. s o e r e-m i n i
enz.
Suren, z. s o e r e n.
Surf, m. eng. branding, golfslag, aan den
oever tot golven oploopend water.
Surface, f. fr. (spr. suurf áss; vgl. f a c e)
oppervlakte, buitenzijde.
Surge, f. vette, ongewasschen wol uit de
Levant en Barbarije.
surge et ambula, lat. sta op en wandel (woorden van Jezus tot den lamme).
Surgeon, m. eng. (spr. surdzj'n) wondarts,
chirurg.
Surintendánt, m. fr. (vgl. i n t e n d a n t)
opperopziener (superintendant); — surintendance, f. (spr. su-rentandáns') oppertoezicht.
Surlo of zurlo, m. vroeger gewicht in Aleppo
= 27,5 rottel = 63,113 kilo.
Surmé, n. perz. -turk. fijn oogpoeder uit
spiesglans, waarmede de turksche vrouwen
den glans en de bekoorlijkheid van het oog
verhoogen.
Surmulot, m. fr. (spr. suurmuló, van mulot,
veldmuis, hamster) groote woud- of trekrat.
surnumerair, adj. fr. (surnuméraire) z. v. a.
s u p e r n u m e r a i r.
Suron, n. fr. (vgl. het sp. sera, seron, groote
korf ter verzending van koopwaren) voor
indische ongelooide ossenhuid tot het inpakken
van droge waren, b. v. amandelen, indigo
enz.; zulk een goederenbaal zelve; s e r o e n,
cer0en.
Surplis, f. fr. (spr. suurpli, voor surpelis,
provenc. sobrepelitz, = nw.lat. superpelliceum,
z. ald.) koorhemd der r. kath. geestelijken.
surplomb, fr. (spr. suurplrni; v. plomb, lood;
eig. over het lood uit) scheef; hellend, overhellend, niet loodrecht.
Surplus, n. fr. (spr. suurplu; van plus, meer)
overschot, overblijfsel, 't overige, rest; het teveel betaalde.
75
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Surpoïds, n. fr. (spr. suurpoá; v. poids, gewicht) overwicht, datgene, wat op het bepaalde
gewicht wordt toegegeven.
Surporte, n. fr. (spr. suurpórt', d. i. eig.
boven de deur) Pict. deurstuk; vgl. s u p e rpor te.
surpreneeren (spr. suur—; fr. surprendre),
verrassen, overvallen, overrompelen; verbazen, verwonderen, ontstellen; — surprenánt,
adj. (spr. suurpr'nán) verrassend, verwonderlijk, wonderbaar, zonderling, verbazend; —
surprise, f. (spr. suurpríez') verrassing, overrompeling, overval; bevreemding, ontsteltenis,
verbazing, dwaling, het verzien, overijling;
ook: geschenk, inz. van een devies voorzien
suikergoed (b. V. als St. Nicolaasgeschenk).
Surra, f. z. soera.
Surrah-emini, z. s o e r r a h-e m i n i.
Sucre, f. geschenk in geld, dat jaarlijks door
den sultan van Turkije naar Mekka gestuurd
wordt.
surripiëeren (lat. surripére; van rapére,
rapen, rooven), heimelijk wegnemen, ontfutselen, wegkapen.
surrogeeren, lat. liever s u b r o g e e r e n
(z. ald.); vandaar surrogaat, n. nw.lat. plaats
iets, dat men in de plaats van een-bekldr,
andere zaak stelt of gebruikt, plaatsvervangend middel; inz. eene waar, die de plaats
eener andere vervangt, doch in qualiteit daarmede niet gelijkstaat.
Sursat, z. s o e r s a t.
Surséance, f. fr. (spr. suurse -áns; van surseoir, uitstellen, verschuiven) uitstel, opschorsing, termijn, verlengde betalingstermijn.
sursum, lat. opwaarts, in de hoogte, omhoog;
— sursum corda l lat. de harten omhoog, verheft de harten 1 in de r. kath. kerk: de woorden,
waarmede de priester in de heilige mis de Praefatie begint, opwekking tot de gemeente, die
daarop antwoordt: habèmus ad dominum, d. i.
wij hebben ze tot den Heer (gericht); — sursumvérsie, f. nw.lat. opwaartsheffing, inz. der
oogera; kortzichtigheid.
Surtaxe, f. tol-, accijnsverhooging; belasting
bescherming van bijzondere-verhogint
belangen; — surtaxe de pavilion, f. hoogere
invoerrechten van goederen, aangevoerd met
vreemde schepen, dan met schepen van het
eigen land; — surlaxe d'entrepót, f. verhoogde
invoerrechten van goederen, die niet uit het
produceerende land, maar van elders (uit de
entrepots) worden ingevoerd.
Surtout, f. fr. (spr. suurtoé) eig. een overalles-heen; groote overrok, overjas; n. tafelstel, dat suiker, zout, peper enz. bevat.
Surt(ur), m. oud-noorsch (van 't ijsl. surtr,
deensch sort, zwart) Myth. reus, gewapend
met een gloeiend zwaard, die in M u s p e 1h e i m (z. aid.) regeert en een onverzoenlijk
vijand van de A s e n is; — surturbrand (ijsl.
surtarbrandr, deensch sortebrand), in IJsland
gevonden delfstof, die voor versteend hout
wordt gehouden en waaruit men kolen brandt,
houtachtige bruinkool.

SUSPENDEEREN.

surveffeeren, fr. (surveiller, spr. suurwelj—;
van veiller, waken) over iets waken, het bewaken, een waakzaam oog daarop houden,
opzicht hebben, acht geven, toezien; — surveillanee, f. (spr. suurweljáns') opzicht, toezicht, bewaking, waakzaamheid; inz. toezicht
der politie; — surveillant, m. (spr. suurwel ján)
toeziener, bewaker; — surveillé, m. (spr.
suurweljé) een bewaakte, onder toezicht gestelde.
Survivanee, f. fr. (spr. suurwiwáns; v. survivre, overleven) overleving, beloofde opvolging
van iemand in geval men hem overleeft; recht
om een persoon na zijn dood in zijn ambt op
te volgen, vgl. exspectantie.
suseipiéeren, lat. (suscipére) opnemen, op
zich nemen, aan- of overnemen; — suscipére
et f inire, ondernemen en ten einde brengen,
devies van koning Ernst August van Hannover,
staande onder het Hannoversche wapen; —
suseeptantie, f. El. 't omgekeerde van r e a ct a n t i e, z. a.; — suscéptie (spr. t = s), f. (lat.
susceptio) overneming, ontvangst, aanneming,
inz. van eene geestelijke ordening; — susceptibel,
adj. nw.lat. (fr. susceptible) ontvangbaar, vatbaar om zekere wijzigingen te ontvangen, gevoelig, prikkelbaar; — susceptibiliteit, f. ontvankelijkheid, vatbaarheid, gevoeligheid, prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid.
suseiteeren, lat. (suscitáre) verwekken, berokkenen, aanrichten, stichten; opwekken,
aansporen, opeischen, opruien, aanstoken; suseitátie (spr. tie = tsie), f. opwekking, aan
-sporing,
aandrijving, opruiing.
Susétte, f. of Suze, n. vr.naam : verklw. van
Suzanna.
sus Minervam (docet), lat. sprw. eig. het zwijn
leert Minerva, d. i. de dommere onderwijst
den wijze, het kind den vader, of het ei wil
wijzer zijn dan de hen.
suspéct, asij. lat. (suspéctus, a, um, van
suspicére, d. i. eig. van onderen af aanzien;
vervolgens verdenken) verdacht; in kwaad vermoeden, in verdenking; -- suspicie, f. (lat.
suspicio) verdenking, argwaan; — suspieiéus,
adj. (lat. suspiciósus, a, um) verdenkend, argwanend, wantrouwend, argwaan of verdenking koesterend.
suspendeeren, lat. (suspendére) eig. ophangen;
verschuiven, vertragen, onbeslist laten, opschorten, b. V. zijn oordeel; voor een bepaalden
tijd uit een ambt of eenen post zetten, iemand
schorsen, voor eenen tijd lang buiten dienst
stellen; Kmt. de betalingen staken, uitstellen;
— iets in suspénso laten, het onbeslist, hangende,
in twijfel, onuitgemaakt laten; — suspensie, f.
nw.lat. uitstel, vertraging, opschorting, afbreking, stremming, onzekerheid, besluiteloosheid, twijfel, bedenkelijkheid; tijdelijke
dienstontzegging, ambtsberooving, schorsing;
Log. figuur, waardoor men de verwachting
der toehoorders gespannen houdt, korte schor sing, afbreking der rede; — suspensief, adj.
uitstellend, opschortend, vertragend; — suspensionist, m. barb.lat. eig. ophanger; acrobaat,
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die zich aan handen en voeten ophangt, b. v.
aan het trapezium; – suspensorlum, lat. suspensoir (spr. suuspanzoár), fr. n. Med. draag
vooral bij ontsteking der teelballen-band,
of der vrouwelijke borsten; — suspensus, a, um,
lat. Bot. klimmende, afhangend.
Suspicie, suspieiéus, z. ond. s u s p e c t.
susque déque, lat. op- en neer, boven en onder,
oppervlakkig, onverschillig.
sussurando, it. Muz. suizend, lispelend.
sustenteeren, lat. (sustentáre) ondersteunen,
onderhouden, voeden, verzorgen, verplegen; —
sustentátie (spr. tie = tsie), f. (sustentatio) ondersteuning, onderhouding, verpleging, verzorg, onderhoud.
sustineeren, lat. (sustinére) of souteneeren,
fr. soutenir (spr. soe—), eig. onder- of ophouden,
ondersteunen; verdragen, lijden; beweren,
staande houden, van gevoelen zijn, meehen,
denken; verdedigen, weerstaan; — sustiné et
abstiné ! lijd en mijd! verdraag en ontbeer! —
sustenu, n. het beweerde, meening, het gevoelen, dat iemand voorstaat.
Sutra, z. s o e t r a.
Suttieh of sutti, f. pl. sullies, (naar eng.
schrijfwijze van 't sanskr. sati, d. i. eig. goede,
deugdzame vrouw, van sat, waar, goed enz.)
in Indië: weduwen, die zich met het lijk van
haren man laten verbranden of levend begraven. (De verrichting zelve heet in het pali:
satya.)
Sutuur, f. (lat. sutura; v. suére, naaien) naad,
voeg, verbinding, b. v. van de beenderen der
hersenpan, van de lippen eener wond; pl.
suturen, naden, voegen.
suus, a, um, lat. zijn, zijne, zijn; de, het
zijne; — suum cuique, lat. aan ieder het zijne, elk
wat hem toekomt, devies der pruisische orde
van den Zwarten Adelaar; — suus cuique mos,
elk heeft zijne wijze van doen; — cum suis, met
de zijnen.
Suzanna, hebr. (sjoesjan, sjoesjannáh, lelie)
vr.naam : de blanke, lelie-reine.
Suze, z. Susette.
Suzerein, m. (fr. suzerain; van sus, lat. susum
voor sursum, opwaarts, boven, en gevormd
naar het voorbeeld van souverain) opperleenheer; — suzereiniteit, f. (fr. suzeraineté) opperleenheerschappij, opperleenheerlijkheid, opper
-geza.
Suziërs, m. pl. naam eener mohamedaansche
secte, die de gelofte van barmhartigheid, ook
jegens de dieren, heeft gedaan.
svegliato, it. (spr. sweljáto; v. svegliare
fr. éveiller, opwekken, verlevendigen) Muz. vroolijk, opgewekt, levendig, lustig.
svelte, fr. it. svelto (v. svéllere, uit-, losrukken,
van 't lat. evellére) slank, spichtig; Pict. vrij,
ongedwongen, los en zwierig, stout, koen, met
los penseel.
Sw., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor 0. Swartz (gest. 1818).
Swaddlers,, pl. eng. (spr. saved—) schudde
dikbuiken, verachtelijke naam der-buiken,
methodisten in Ierland.

SWEEPSTAKES.

Swadesj, f. eng.-ind. „ons eigen land", naam
der partij, die streeft naar zelfbestuur in
Eng. Indië.
Swaga (bengaalsch sóhá ga; sanskr. soebhaga),
z. borax.
Swamp-fever, n. eng. (spr. swamp f iwer), moeraskoorts, een doodelijke paardenziekte in
Canada.
Swanboy, f. eng. zwanenbaai, engelsche zeer
zachte en fijne baai; — swandown, f. zwanendons, eene zekere stof; — swanhilde, f. oudd.
vr..naam : zwanenbestrijdster, zwanenjonkvrouw.
Swancontact, n. El. bevestiging van den
lampvoet aan den lamphouder zóó, dat geen
lostrillen plaats heeft.
Swanenburgen, m. pl. naam, dien men in
Nederland aan de makers van holklinkende,
hoogdravende, maar zinledige verzen geeft
(naar Swanenburg, die zich door zijne
b o m b a s t i s c h e verzen eene blijvende
vermaardheid heeft verworven).
Swan-pan, m. reken-machine of rekenaar
der Chineezen, bestaande uit balletjes, die met
bamboestaafjes op verscheidene kolommen zijn
geregen, waarvan de eerste de eenheden, de
tweede de tientallen, de derde de honderdtallen enz. aanduidt. De zelfde decimale opklimming nemen zij in acht bij de maten, gewichten, munten enz. ; vgl. a b a c u s en
s o r o b a n.
Swan-pen, f. vulpenhouder van het merk
„Swan" (Zwaan).
Swántowit of Swántewit, m. slavisch (vgl.
het poolsch swienty, heilig, en wid, het zien)
het heilige licht, bij de Slaven en Wenden
een god van de zon en den oorlog.
Swarabhakti, f. sanskr. z. v. a. d i a e r e s i s,
zie aid.
Swarga, m. ind. Myth. paradijs der Indiërs,
het verblijf, door de goden en vergode menschen bewoond. Het is het rijk van Indra, en
ligt, evenals dat van Brahma, op een der kruinen van den berg Meroe.
Swastika, m. ind. geheimzinnig kruisvormig
teeken, dat men op eenen persoon of eene zaak
maakt, om geluk aan te brengen.
Sweater, m. eng. (spr. swieter, eig. zweeter)
inhalig en veeleischend werkgever, vooral van
kleermakers; gebreide wollen trui der sportlui;
— sweating system, n. zweetstelsel, waarbij de
fabrikant door den werkman in diens huis
werk laat verrichten tegen gering loon, een
echt exploitatie-systeem.
Swedenborgianen of Swedenborgisten, m. pl.
aanhangers van het Swedenborgianfsme of Swedenborgísme, mystieke en theosophische leer
eener school, die den naam van Nieuw-Jeruzalem
aanneemt en zich grondt op eene openbaring,
die de Zweed Swedenburg (geb. 1688, gest. 1772)
zou ontvangen hebben. De Swedenborgianen
zijn vrij talrijk in Zweden, Duitschland, Engeland en de Vereenigde Staten.
Sweepstakes, pl. eng. (spy. swíépsteeks; van
to sweep, vegen, wegnemen, wegstrijken, en
stake, inzet, z..ald.) soort van weddingschap-
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n bij de landbouwkundige vergaderingen in 1 afdreiger, oorblazer, pluimstrijker, kwaadr eland, waarbij de eigenaars van de naar spreker (vgl. c a 1 u m n i a n t en c h i c adieren zekere sommen in- e u r ; – ssykophanti e(spr.
den prijs
p ^ s dingende
g
(pr., t = is), f. aanbren zetten, welke ten deel vallen aan hem, die ging, verklikking, oorblazers, enz. ; – sykopháneigenaar is van een dier, dat door de prijsrech-1 tisch, adj. verklikkend, aanbrengend, pluim ters voor het beste verklaard wordt.
( strijkend, kwaadsprekend.
Sweet, adj. eng. (spr. ee =ie) zoet; – sweetSyllábe, f. (lat. syllába, van 't gr. syllábè, d. i.
heart (spr. swiethárt), eig. zoethart, geliefde, eig. samenvatting) klankvereeniging, woordliefje; – sweetmeats, pl. (spr. ea=ie) ingemaakte lid, lettergreep, verbinding van vele lettervrucht, confituren, zoetigheid.
klanken tot eene eenheid, in 't algemeen ieder
Swell, m. eng. (v. to swell, zwellen, zich opbla- woordlid, dat met ééne stembeweging wordt
zen) in Noord-Amerika: pronker, modegek.
uitgesproken; – syllabarlum, n. nw.lat. A. B. CSwieént, f. soort van rooktabak van 't west- boek; – syllabeeren, letters te zamen of bij
ind. eiland St.-V i n c e n t (v. a. uit het eng. lettergrepen uitspreken, spellen; – syllabeesweet scent, d. i. aangename geur, ontstaan).
ring, f. lettergreepvorming, het uitspreken,
Swita, f. russ. z. s s w i t a.
plaatsing der lettergrepen; – syllábiseh, adj.
Swod, russ. z. s s w o d.
(gr. syllabikós, é, on) lettergreepsgewijs, in of
Sword, n.s eng. (spr. sord) zwaard; – sword- volgens afzonderlijke lettergrepen; – s y 11 abearer, m. (p beerer) zwaarddrager; sword- b i s c h g e z a n g, zulk een gezang, waarbij
maker, m. (spr. meeker) zwaardveger.
elke noot met eene lettergreep overeenkomt; –
Syalísme, z. s i a 1 i s m e.
syllabiko-ideográphisch, slechts lettergrepen en
Syamsia, f. japansche gitaar met 3 snaren. woordbeelden schrijvend (gelijk b. v. de chiSybariet, m. gr. (Sybaritès) eig. bewoner der neesche taal); – syllabus, m. kort begrip, uitoud-gr. stad S y b á r is in Beneden-Italië, treksel, overzicht, lijst; inz. de door paus Pius
die wegens haar weelde, verwijfdheid en goede IX op 8 December 1864 openbaar gemaakte lijst
sier berucht was; vandaar in 't algemeen voor der voornaamste verwerpelijke dwalingen van
wellusteling, weekeling, verwijfde, aan zin- onzen tijd, met betrekking tot den godsdienst,
genot verslaafde; – sybarietisch, adj. weelderig; de staatkunde en de maatschappij.
weekelijk, verwijfd, vertroeteld, wellustig; –
Syllégon, m. gr. (syllégon, van syllégein, sasybaritísme of sybarisme, n. weekelijke, wel- menlezen) verzamelaar.
lustige levenswijze; verfijnde wellust, volslagen
Syllèpsis, f. gr. (v. syllambánein, samen
vertroeteling.
nemen, vgl. s y n–) Gram. samenvatting van
Syce- zilver, n. zeer fijn zilver in den vorm velerlei voorwerpen door één woord; samenvan suikerbrooden, eieren enz., in China ge- trekking van twee lettergrepen tot ééne; het
bruikt als ruil- en betaalmiddel bij groote gebruik van één proedicaat van verscheiden
bedragen.
subjecten, als het slechts aan één toekomt.
' Sydniër, m. paard, uit (Sydney) Australië
syllogiseeren (spr. –zee–), gr. (syllogidzesthai,
ingevoerd.
v. syn, z. ald. en logidzesthai, rekenen, besluiten)
Syeniet, n. uit veldspaat en hoornblende bijeenrekenen, in den geest samenvatten, gegemengde korrelige delfstof (naar de stad volgtrekken, besluiten, gevolgtrekkingen, beS y e n e in Opper-Egypte); – syeniet-porphyr, sluiten of sluitredenen maken; – syllogisme,
n. p o r p h y r (z. ald.) welker grondstof uit syllogismus, n. (gr. syllogismos) sluitrede, vor8yeniet bestaat.
melijke of redekunstige gevolgtrekking, beSyfiert, m. oude oostfriesche rekenmunt = staande uit 3 voorstellen : het hoofdvoorstel
1 1/Z cent.
of de meerderterm (major), het ondervoorstel of
Sykóma, n. gr. (v. sykon, n. vijg) Med. vijg- de minderterm (minor)en het besluit(conclusio); –
vormige vleeschuitwas, vijgzweertjes, vijgwrat- syllogismus contráctus, lat. samengetrokken
ten, eene h e r p e t i s c h e ruwheid der oog- sluitrede, waarin het minder-begrip slechts
leden, welker inwendige oppervlakte met knob- kort aangeduid is en de onderstellingen volbeltjes is bezet, die op vijgkorrels gelijken; – komen aangegeven zijn, b. v. C a j u s is
sykósis, f. vorming der vijgwratten; ook vijg- a l s m e n s c h s t e r f e l ij k; – syllogismus
wrattenziekte, z. v. a. yaws (z. ald.) of cornutus, gehoornde sluitrede, in welker meersicósis indica; vijgachtige wratten aan den derterm het nazindeel veelledig is (men beaars en in den omtrek van de schaamlippen; – dient zich vaak daarvan om de tegenpartij te
sykomantie (spr. t=ts), f. 't waarzeggen uit toonera, dat zij iets ongerijmds heeft beweerd);
vijgebladeren; – sykomóre, f. (gr. sykomóron, – syll. crypticus, bedekte sluitrede, waaraan
v. sgkon, vijg, en moron, moerbezie; – sykomo- eene der praemissen ontbreekt; – syllogistiek,
ros, f. moerbezieboom) moerbezie- of adams- syllogistlka, f. gr. leer der sluitredenen, aanvijg, wilde egyptische vijgeboom en zijne wijzing om sluitredenen of redekunstige gevrucht; – sykophánt, m. (gr. sykophántés, volgtrekkingen te maken; – syllogistisch, adj.
van phaínein, wijzen, aantoonen) eig. vijgen- in den vorm eereer sluitrede, daartoe behooaanbrenger, vijgenverklikker, die in Athene rende.
bij de regeering aanbracht, wanneer iemand
Sylphe, m. (waarsch. van 't gr. silphè, mot,
tegen het verbod vijgen uitvoerde of door Paracelsus zoo geheeten) fabelachtige
verkocht; in 't alg. aanbrenger, verklikker, luchtgeest (vgl. e 1 e men t a 1 r - g e e s t e n);
,
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– sylphide, f. vrouwelijke luchtgeest; oneig.
teedere, bevallige vrouwengestalte.
Sylvanus, z. s i 1 v a n u s.
Sylvester, sylvéster-avond, z. S i 1 v e s t e r.
Sylvine, f. nw.lat. in de zoutlagen bij Stassfurt, Aschersleben enz. voorkomend natuurlijk
chloorkalium; als hulpmeststof in den handel;
– sylviniet, mengsel van sylvine met keukenzout, kalibemestingszout, bevat 23 % zuivere
kali; – sylvine-zuur, n. (v. sylva, bosch, als een
bestanddeel van woudboomen) kristalliseerbaar zuur hars van het k o 1 o p h o n i u m.
Sym., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Jelinger Symons (gest. 1851).
Symbiose, f. gr. (van syn, z. aid., en biós, leven)
het gemeenschappelijk samenleven van twee of
meer ongelijksoortige organismen, inz. verhouding der parasieten (symbiosieten) tot de organismen, waarop of waarin zij leven (mutualisme).
Symblepháron, n. of symblepharósis, f. gr.
(van syn en blephdron, ooglid) Med. vergroeiing
van het ooglid met den oogappel.
Symbool, of lat. symbólum, n. (v. 't gr. symbólon, van symbállein, samenwerpen of samenbrengen, vergelijken, besluiten, gevolgtrekken,
raden enz.) teeken, waaruit men iets besluit
of kent, kenteeken, merk, onderscheidingsteeken; zinnebeeld, zinnelijk teeken voor een
begrip; afgesproken of bepaald mondeling teeken ( p a r o o 1), leuze, wachtwoord; lijfspreuk,
zinspreuk; geloofsbelijdenis (symbolum fidéi);
symbolum apostolicum, apostolische geloofssymbolum Alhanasiánum, z.
belijdenis;
A t h a n a s i u s; – symbólisch, adj. (symbolikos) zinnebeeldig; ook de s y m b o 1 i e k
of de s y m b o l i s c h e boeken betreffende,
daartoe behoorende; – s y m b o 1 i s c h e b o ek e n, boeken of geschriften over geloofsbelijdenis, belijdenisschriften van eene godsdienstpartij, die datgene bevatten, wat hare leer van
andere onderscheidt; – symboliek, symboll̀ka,
f. leer of wetenschap van de inkleeding van
godsdienstige begrippen in zinnelijke teekens;
leer der zinnebeelden; ook onderzoek en verklaring van de leerstellingen der christelijke
kerk; wetenschap van de belijdenisschriften
(symbolische boeken) eener kerkelijke partij ; –
symbólicus, m. leeraar der symboliek op hoogescholen; ook onvoorwaardelijk aanhanger
der belijdenisschriften, welke deze naast en
bijna boven den bijbel stelt; – symbolisme, n.
vereeniging, toetreding, samenwerking van
velen tot één doel; – symboliseeren (spr. –zee–),
verzinnelijken, zinnebeeldig voorstellen, in zeker
verband met iets staan, verwant zijn, bij elkander passen; – symbolisten, pl. moderne schilders, die door lijnen of kleuren niet alleen gedachten willen wekken, welke met het voorgestelde in verband staan, doch ook zulke,
die zich daarboven verheffen; zij trachten op
deze wijze abstracte begrippen voor te stellen;
ook naam van de aanhangers eereer letterkundige richting in Frankrijk, omtreeks 1883 ontstaan,
die een reactie vormen tegen het n a t u r a–

–

--
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1 i s m e en het pos i t i v i s m e; – symboloklastiek, f. gr. of symboloklasmus, m. 't vernier
len of verbrijzelen der zinnebeelden, zinnebeeldenstorm; – symbololatrie, f. vereering
der zinnebeelden; overdreven vereering der
symbolische boeken; – symbolologie, f. leer der
kenteekenen, inz. van ziekten; – symbolomachie, f. bestrijding der zinnebeelden; strijd
tegen de symbolische boeken.
Symmáchus, gr. (symmachos, van syn en
maché, strijd) mansn.: medestrijder; – symmachie, f. (gr. symmachia, eig. het medestrijden) aanvallend en verdedigend verbond der
grieksche staten onder elkander.
Symmetrie, f. gr. (symmetria, van syn en
métron, maat) evenmaat, gelijkmatigheid, overeenstemming bijde rangschikking van de
deelen van een geheel; – symmétrisch, adj. (gr.
symmetros, on) evenmatig, gelijkmatig, overeenstemmend, evenredig; – symmetriseeren
(spr. –zee–), evenmatig of gelijkmatig maken,
in eene behoorlijke verhouding brengen.
Symmikta, n. pl. gr. (symmíkta) gemengde
dingen, mengelmoes, allerlei, inz. gemengde
opstellen, kleine geschriften.
Sympasma, n. gr. z. v. a. k a t a p a s m a.
Sympathie, f. gr. (sympátheia, v. sympáthës,
medelijdend; vgl. p a t h o s) medegevoel,
overeenkomst en betrekking van inborst en
neiging tusschen 2 personen, in 't alg. gevoel,
waardoor men deel neemt aan het verdriet en
de vreugde van anderen, wederkeerig gevoel,
medelijdendheid, deelneming, natuurlijke gevoelsovereenstemming, zielenverwantschap, geheime neiging natuurlijke aantrekking tot een
ander; geheime of in 't verborgen werkende
kracht en invloed van het eene lichaam op
het andere enz.; – sympathétisch, adj. medegevoelend, gelijkgewaarwordend, deelnemend;
geheimkrachtig, geheimwerkend; – s y m p at h e t i s c h e kuren, genezingen door de
gewaande geheimzinnige kracht van lichamen,
die geene artsenijen zijn; – s y m p a t h e t is c h e i n k t, geheime of wonderinkt, welks
trekken niet dadelijk, maar eerst na zekere
teweeggebrachte veranderingen (b. v. door
middel van warmte of ook door het papier in
eene vloeistof te dompelen enz.) zichtbaar worden; – sympathetisch poeder, z. goudre
de sympathie; – sympáthisch, adj. (gr. sympáthés) Med. medelijdend, medevoelend, aan het
lijden of de gewaarwording van een lichaamsdeel enz. deelnemend; – sympathiseeren (spr.
–zee–), met iemand gelijke gewaarwordingen,
gevoelens, neigingen hebben, medegevoelen,
medelijden, overeenstemmen.
Sympathische ziekten, z. s y m p t o m a t is c h e ziekten.
Sympépsis, f. gr. (van syn en pepsis
Med. eig. samenkoking, verkoking; vertering,
bereiding der vochten in het menschelijke lichaam; Med. zoogenaamde rijpwording of
rijpheid van een ettergezwel.
symperiélektrisch, adj. slechts door mededeeling elektrisch (wordende).
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sympetáliseh, adj. gr. (v. syn en pétálon, z.
ald.) Bot. met de bloembladeren verbonden of
saamgewassen, met vergroeidbladige bloemkroon.
Symphilie, f. gr. wederkeerige genegenheid
tusschen vreemde dieren en die eener kolonie,
bijv. tusschen bladluizen en mieren.
Symphonie, f. gr. (symphonia; van syn en
phónë, toon, stem) samenstemming, samen
samenklank, overeenstemming, wel -kling,
veelstemmig muziekstuk voor-luidenh;
speeltuigen, ook s i n f o n i e (it. sin f onía) ;symphonion, n. door Kaufmann uitgevonden
fluitwerk met klavierbegeleiding; — symphónisch, adj. (gr. symphónos, on), samenklinkend,
samenstemmend; — symphonist, m. hij, die symphonieën zet (componeert), ook die ze uitvoert.
Symphorësis, f. gr. (van symphórein, samendragen) bijeenbrenging; ophooping, inzonderheid van het bloed of andere vochten.
Symphysis, f. gr. (v. symphyein, samen
vergroeiing, onbeweeglijke ver -groein)Md.
beenderen door eene kraak--enigvatw
been- of peesachtige zelfstandigheid, b. v. de
schaambeenvereeniging, de verbinding der wervellichamen; — symphysiotomïe, f. scheiding
der schaambeenderen in den schaamboog; —
symphftiseh, adj. samengroeiend, de samen
bevorderend; — symphytum, n. (gr.-groein
symphyton) iets samengegroeids, verwassens;
ook smeerwortel, waalwortel, eene plant, die
het heelen der wonden bevordert.
Sympiésis, f. gr. (v. sympiëdzein, samendrukken) het samendrukken, persen; — sympiesométer, m. luchtdrukkingsmeter, soort van
barometer.
Symplegaden, pl. Myth. twee rotsen aan de
monding van den thracischen Bosporus in den
Pontus Euxinus (Zwarte Zee), die voortdurend
tegen elkander sloegen en alle schepen, die er
tusschen door voeren, verbrijzelden, totdat
het schip der Argonauten er gelukkig doorheen
kwam, waarna zij onbeweeglijk bleven.
Symplegmáta, n. pl. gr. (symplegma, van symplékein, samenvlechten) standbeelden van worstelaars, die elkander met de armen omvat en
omstrengeld hebben; groepen uit verscheidene
beelden en r e l i ë f s (z. ald.) samengesteld,
b. v. Laokoon, Niobe; verbonden koppen'
en borstbeelden op munten, b. v. van den vorst
en zijne gemalin; — symplexiasme, n. samen
-vlechting,
omarming.
Symplöee, f. gr. (symplóké, v. symplékein,
samenvlechten) ineenvlechting, samenknooping;
Gram. gedurige herhaling of samentrekking
van woorden.
Sympodia, f. gr. (v. syn en poes, gehit. podós,
voet) vergroeiing der voeten, misgeboorte met
visch- of sirene-achtige samenvatting der
voeten.
Symposion of symposium, n., pl. symposïën,
gr. (symposion, van sympinein, samendrinker,
smullen) gastmaal, smulpartij, drinkgelag; —
symposiáreh, m. bestuurder of voorzitter van
een gastmaal.

SYNALOIPHE.

Sympsyehïe, f. gr. (v. syn, z. ald., en psyché,
ziel) zieleneendracht, overeenstemming der gemoederen.
Symptoom, n. (gr. symptóma, eig. toeval;
van sympíptein, samenvallen of samentreffen,
zich toedragen) aanwijzing, kenteeken, voorbode, omstandigheid, inz. ziekteteeken, ziekte
verschijnsel of omstandigheid, waaruit-toeval,
men tot het verloop der ziekte besluit;
— symptomátiseh, adj. aanwijzend, kenteekenend, tot de symptomen eener ziekte behoorende; ook: van kwade beteekenis (b. v.
symptomatische buikloop); — s y m p t o m atische behandeling, zulk eene, die
slechts tegen ' de symptomen, niet tegen de
ziekte-oorzaak is gericht; — symptomatisehe
ziekten, ook secondaire of sympathische ziekten, pl. aandoeningen, welke het gevolg zijn
van een andere ziekte en zich op een andere
plaats van het lichaam openbaren; — symptomatographie, f. beschrijving der ziekte-teekenen
en -toevallen; — symptomatologie, f. leer der
ziekteteekenen, leer van de aanwijzingen en
toevallen in bij zondere ziekten; vgl. p a t h o1 o g i e; — symptósis, f. het samenvallen; Med.
invalling of samentrekking der vaten na ontlastingen, b. v. na eene bloedvloeiing, na de
maandstonden; vermoeidheid en zwaarte der
ledematen, verslapping.
syn-, voor eene 1 syl-, voor b, m en p sym-,
voor s en z sy-, gr. voorzetsel in vele samenstellingen, beteekent : met, samen, te gelijk,
gemeenschappelijk (= lat. cum, con—).
Synwrésis, gr. synairésis, f. (van synairein,
samenvatten) of synizèsis, f. gr. (van synidzeín,
samenzetten) Gram. samenvatting of samen
klinkletters in ééne letter--trekingvaw
greep.
Synaesthesie, f. gr. secondaire gewaarwording, die men door middel van een zintuig
ontvangt, wanneer een ander zintuig een
prikkel ontvangt.
Synaetie (spr. t = ts), f. of synxt1on (spr. t = t),
n. gr. (syn-aitia, syn-altion, van aitía, altion,
oorzaak) medeoorzaak, medeplichtigheid.
Synagoge, f. gr. (synagógé, van synágetn, samenbrengen) vergadering, gemeente, inz. jodenkerk, jodentempel; — synaktika, n. pl. gr. Med.
samentrekkende middelen; — synaktisch, adj.
verzamelend, samentrekkend; — synandrisch,
adj. met vergroeid zijnde meeldraden (van bloemen); — synaxarium, n. in de grieksche kerk:
heiligenboek, dat de levensbeschrijvingen der
martelaars en heiligen bevat, welke bij godsdienstige bijeenkomsten voorgelezen werden; —
synaxis, f. vergadering, samenkomst, inz.
kerkelijke.
Synalläge, f. synallágma, n. gr. (van synallássein, met iemand iets ruilen, wisselen enz.)
wederzijdsch verdrag; — synallagmátiseh, adj.
wederzijdsch, onderling verbindend.
Synaloiphe of synaloephe, f. gr. (synaloiphë,
van syn-aleíphein, samensmelten) Gram. het
samenvloeien, ineensmelten of vereenigen van
twee klinkletters of tweeklanken aan het einde
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van 't eene en aan 't begin van 't volgende
woord, b. v. deze aarde alleen, uitgesproken: d e e z-aard-alleen, z. V. a.
krasis.
Synanachrósis, f. gr. (van syn-anachrónynai,
de kleur mededeelen, aansteken) besmetting
door aanraking.
Synanastomósis, f. gr. (vgl. a n a s t o m o s i s) Med. inmonding, verbinding of samen
bloedvaten.
-hangder
Synánehe, f. gr. (van syn en ánchein, toesnoeren) Med. keelontsteking, ontsteking van
de inwendige oppervlakte van het slokdarmhoofd, ontsteking van de raak, 1 a r y n x; – synánchiseh, adj. de keelontsteking betreffend,
die bewerkend of daaruit voortkomend.
Synáphie, f. gr. (sun, samen, en haplein,
naaien) aaneenrijging, in de metriek : het niet
eindigen van een versvoet op het einde van
een regel, wanneer dus het metrum bij twee
opeenvolgende versregels doorloopt, vgl. e nI a m b e m e n t. Ook de verwantschap, die vol
-gensNtoriu,pachvnCstiopel,
tusschen het goddelijke en het menschelijke
in Christus bestaat.
Synaptós, z. e m u l s i n e.
Synarehie, f. gr. (synarchia, van synárchein,
medeheerschen) medeheerschappij, gemeenschappelijke regeering.
Synarthrósis, f. gr. (vgl. a r t h r o s i s en
d i a r t h r o s i s) Med. gewrichtsverbinding,
onbeweeglijke vereeniging der beenderen, soort
S y m p h y s i s (z. a.), zooals de naadverbindingen van het bekkeneel.
Synathro sís, f. of synathroesmus, m. gr. (synáthroisis, synathroismos, van synathroídzein,
verzamelen) Med. opeenhooping of verzameling van vochten en dgl.; vgl. congestie;
Log. ophooping, b. v. van bewijsredenen enz.
Synaxarlum, synaxis, z. ond. s y n a g o g e.
Syncéllus, n. gr.-lat. (van 't lat. cella, cel,
en 't gr. syn, z. ald.) celbroeder, hulpgeestelijke,
huisgeestelijke, een ambt in de grieksche en
roomsche kerk.
Synchitón, m. gr. (v. syn en chitón, z. ald.)
bindvlies, verbindingsvlies, zooals dat van 't
oog; vgl. c o n j u n c t i v a; – synchitonitis, f.
ontsteking van het bindvlies van het oog,
z. V. a. conjunctivitis.
Synehondrósis, f. gr. (van chóndros, kraakbeen) kraakbeenvereeniging, kraakbeenband,
onbeweeglijke samenvoeging van twee beenderen door kraakbeen of banden; bij volwassenen alleen tusschen de eerste rib en het
borstbeen en in het borstbeen zelf; – synchondrotomie, f. scheiding of doorsnijding van een
synchondrose, inz. van de schaambeenvereeniging bij moeilijke geboorte.
Synchronisme, n. gr. (synchronismos, van
synchronos, gelijktijdig, van chronos, tijd) gelijktijdigheid, tijdssamenloop, samenstelling van
gelijktijdige gebeurtenissen in de geschiedenis;
– synchronf stisch, adj. gelijktijdig; – s y nchronistische tabellen, historische
tabellen, waarin de gelijktijdige gebeurtenissen
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bijeengebracht zijn; – synchroon, adj. gelijk
vantijd;–synchronemotor, n. motor,
waarvan de beweging gelijk van tijd is met den
wisselstroom; – synchrone snelheid,
snelheid van het draaiend deel van een motor,
die gelijk is aan den tijd van den wisselstroom;
– synchronisator, m. toestel om te zien op welk
oogenblik de gang van den motor synchroon
is met de stroomleverende dynamo, wanneer
dus de motor belast mag worden.
Synchysis, f. gr. (van syn-chéein, samengieten,
mengen) Med. vermenging of versmelting, b. v.
van inwendige oogdeelen; ook ontmenging, oplossing van het glasachtig lichaam (van het
oog); Gram. vermenging der te scheiden woorden, verplaatsing van woorden, waardoor de
orde in de deelen van een volzin wordt gestoord.
Syndésis, f. gr. (van syn-déein, samenbinden)
het samenbinden, binding; – syndésmus, m.
verband, gewrichtsverband; – syndesmitis, f.
ontsteking der banden; – syndesmologie, f.
bandenleer,leer van de banden der (menschelijke)
beenderen; – syndesmológisch, adj. tot de bandenleer behoorende; – syndesmopathie, f. het
lijden of de ziekte der banden; – syndesmophar^ngéus (scil. musculus), m. Anat. bandkeelspier, een gedeelte van de onderste toesnoerende
spier van het keelgat; – syndesmosis, syndesmose, f. verbinding door bandmassa, z. v. a.
s y m p h y s i s, Z. a. ;– syndesmotomie, f.
leer van de ontleding der banden;– syndetikon,
n. een soort lijm.
Syndicus, m. lat., pl. syndici (van 't gr.
syndikos, d. i. voor 't gerecht bijstaand pleitbezorger; van syn en dikë, recht enz.), stadsof raadsgevolmachtigde, lands- of stadspleitbezorger, burgervoorstander, woordvoerder,
raadgever, rechtsverdediger van Bene stad, hoofdman van een gilde enz. ; ook schrijver van den
stadsraad, gerechtsschrijver; in Fransch-Zwitserland en vroeger ook in Savoye : burgemeester, schout; – syndicaat, n. nw.lat. ambt of
waardigheid van s y n d i c u s; college van
syndici; vakvereeniging; Kmt. vereeniging van
personen voor eene bepaalde industriëele of
financiëele onderneming, ook c o n s o r t i u m,
r i n g, c a r t e l geheeten; – syndicalist, m.
lid van een vakvereeniging (in Frankrijk).
Syndrome, f. gr. (syndrome, van drómos, loop)
eig. samenloop; het samentreffen, samenloopen van vele omstandigheden; Med. ophooping van vele ziekte-toevallen, gezamenlijke
ziekte-verschijnselen.
Syndyásmus, m. gr. (syndyasmos, v. syndyadzein, paren) paring, koppeling, verbinding
tusschen twee voorwerpen; bijslaap.
synéchisch en synektisch, adj. gr. (syneches,
és en synektikos, e-, ón, van syn-échein, samenhouden, bevestigen, vasthouden) Med. samenhoudend, samenhangend; blijvend; – synechie,
f. (gr. synecheia) samenhang; Med. ziekelijke
verbinding of vergroeiing, inz. van het regen
hetzij naar voren met het hoornvlies-bogvlies,
of naar achteren met het beursje van de lens;
aanhoudende duur eereer ziekte; – synechiolo-
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gie, f. leer van den samenhang der dingen, van
de duurzaamheid der dingen in de ruimte, of
van den samenhang der stof.
Synedrium, n. gr. (synédrion, van synedros,
samenzittend, van hedra, zetel) raadszitting of
raadsvergadering; inz. voorm. joodsch gerechtshof of hooge raad te Jeruzalem, uit 72
leden bestaande, ook s a n h é d r i n, m.
hebr. ; — synedrium ecclesiasticum, kerkeraad.
Synekdóche, f. gr. (synekdóché, van synekdéchesthai, medeopnemen, opvatten of verstaan)
eig. het medeverstaan, samenvatting; Log.
figuur, door welke men het meerdere te kennen
geeft, terwijl men het mindere zegt of omgekeerd, of door welke men het geslacht voor de
soort of de soort voor het geslacht, het geheel
voor het deel of het deel voor het geheel neemt,
b. v. honderd kielen voor honderd
schepen, stervelingen voor mens c h e n enz. ; — synekdóchisch, adj. woordverwisselend, op zulk eene wijze gesproken.
Synekdröme, f. gr. (van syn en ekdromé, het
uitloopen) Gram. het gemeenschappelijk uit
uitgaan van verscheiden woordbegrip--lopenf
pen uit één punt.
Synekphonésis, f. gr. (v. syn-ekphonein, te
gelijk uitspreken) samentrekking der lettergrepen, vereende uitspraak van gescheiden
geschreven klinkletters of lettergrepen van een
woord.
synektisch, z. s y n e c h i s c h.
Synephében, n. pl. gr. (van ephébos, z. e p h eb e, en syn) medejongelingen, medeopgegroeiden, gezellen der jeugd.
Synergie, f. gr. (synergia, van synergós, medearbeidend, van ergon, werk, arbeid) mede
medewerking, hulp; — synergétisch, adj.-arbeid,
(van synergein, medearbeiden) behulpzaam,
medewerkend; — synergisme, n. medewerkingsleer of leer van de vrije medewerking der menschen tot hunne verbetering en zaligheid;synergist, m. aanhanger van die leer, mede —
werker tot zijne bekeering; — synergístisch, adj.
in die leer gegrond of daarop betrekkelijk, b. v.
synergistische oneenigheden in
de 16de eeuw.
Synésis, f. gr. (van synièmi, eig. ik breng samen; dan: ik verneem, vat, begrijp) begripsvermogen; verstand, beleid, oordeel, wijsheid;
Gram. constructio ad synesin (ad sensum), constructie naar het begrip (niet naar het woord),
b. v. men zien (naast men ziet), gelijk in onze
vroegere taal, o. a. bij Vondel, voorkomt; woordvoeging, waarbij niet op het woord, maar op
de meening of de gedachte van den volzin of de
uitdrukking wordt gelet; — Syneslus, m. en
Synesla, f. namen : de schrandere, verstandige,
wijze.
Syngenesie of syngenësis, f. gr. (syngénesis,
van syn-gínesthai, samen ontstaan of zijn) het
mede-ontstaan, gelijktijdig ontstaan; — syngenesla, n. pl. samengegroeide planten, saam helmigen, welker helmknopjes tot een hol
kokertje zijn samengewassen, uit welks opening
van boven het stampertje uitsteekt, zaadhel-
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enigen (de 19de klasse in het stelsel van Linnaeus).
Synglósse, f. gr. (van glóssa, tong, taal) gezamenlijke taal; onderzoek naar den samenhang van de begrippen en vormen der menschelijke taal; aanwijzing van de verwantschap
der talen uit de wortelwoorden van gelijken
klank en gelijke beteekenis.
Syngrápha, f. lat. (van 't gr. syngraphé, van
n-gráphein, opschrijven, schriftelijk opstellen)
h andschrift, schuldbekentenis, schuldbrief; syngraphie, f. kennis der schrijvers.
Synizèsis, f. gr. (van syn-idzein, samenzitten,
-zinken of -smelten) Gram. z. s y n r e s i s;
Med. sluiting van den oogappel.
Synkámpe, f. gr. (synkampé, buiging, van
synkámplein, samenbuigen) Med. zeer buigzaam gewricht, inz. het elleboogsgewricht.
Synkatathése, f. gr. (syn-kalathésis, van synkatatithénai, samenstellen, toestemmen) overeenbren g van de meening van den eenen met
die van den anderen; goedkeuring of bijval,
aan het gevoelen van een ander geschonken.
Synkategorèma, n. gr. (vgl. k a t e g o r i e
enz.) het in gemeenschap met anderen van
eenen persoon of eene zaak gezegde; stopwoord,
om b'. v. een vers vol te maken; — synkategórisch, adj. beperkt, bepaald.
Synkinèse, f. gr. (synkinésis) medebeweging;
— synkinétisch, adj. medebewegend.
Synklónus, m. gr. (van syn-klonein, door elkander schudden) algemeene kramp over alle
deelen van het lichaam.
Synköpe, f. gr. (synkópë, van synkóptein, samenslaan, in stukken slaan; afkorten, samentrekken) Gram. woordverkorting, samentrekking van een woord door uitstooting van eene
midden-lettergreep of van eene klinkletter tusschen twee consonanten (b. v. m e e d o o g e n
voor mededoogen, dierbrevoor dierb e r e uit d i e r b a r e); Muz. het aanslaan
van eenen toon in een licht maatdeel en het
aanhouden daarvan tot op het volgende zware
maatdeel; Med. plotselinge machteloosheid, onmacht, flauwte, waarbij het vermogen der zinnen geheel opgeheven is en pols en ademhaling
zeer zwak zijn; — synkopeeren, samentrekken
(een woord, door uitstooting van eene of meer
letters); — synkopist, m. woordverkorter, afkorter, samentrekker; — synkóptiseh, adj. krachteloos, onmachtig.
synkrànisch, adj. gr. (vgl. k r a n i o n) Med.
met den schedel verbonden.
Synkrásis, f. gr. (vgl. k r a s i s) samenmenging, vermenging.
Synkratie (spr. t=ts); f. gr. (van synkratein,
medeheerschen) medeheerschappij, staatsinrichting, krachtens welke het volk door zelfgekozen personen aan de uitoefening der
hoogste macht deel neemt.
Synkretisme, n. gr. (synkrëlismos, waarschijnlijk van krétídzein, als een Kretenzer of bewoner
van Kreta spreken of handelen, d. i. liegen en
bedriegen) vereeniging van twee strijdende
partijen tegen eenen derden vijand; inz.
yereeniging of overbrenging van verschillende
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geloofspartijen, godsdienst- of geloofsvermen- van de 3 evangeliën van Matthëus, Marcus en
ging, vereenigingszucht; — synkretist, m. ver- Lucas, die het leven en de leer van Jezus op
eenigingsstichter of overeenbrenger van tegen- nagenoeg gelijke wijze verhalen; — synóptiseh,
overstaande geloofspartijen, godsdienstvereeni- adj. bij wijze van overzicht, beknopt, ontwerp ger, geloofsvermenger; — synkretistisch, adj. matig, kort, bondig, saamgevat; — synoptici, M.
vermengend, overeenbrengend, geloofvereeni- ^ pl. benaming, die men aan de 3 eerste evangelisten geeft, omdat hunne berichten zich tot
gend.
Synkrisis, f. gr. (van syn-krinein, samenstel- een overzichtelijk geheel laten samenvoegen.
Synorganisme, n. gr. (z. o r g a n i s m e en
len, vergelijken, bijeenhouden) vergelijking,
vergelijkende beoordeeling; — synkritisch, adj. syn) organisch wezen, dat uit een dierlijk
vergelijkend, samenstellend; — synkritika, n. pl. lichaam is voortgekomen, b. v. een ingewandsMed. verbindende of vereenigende geneesmid- worm.
Synosteographie, f. gr. (vgl. o s t e o g r adelen.
Synneurbsis, f. gr. (v. syn en neuron, pees, p h i e enz.) Med. beschrijving der beenverband enz.) verbinding of vereeniging van twee bindingen; — synosteologie, f. beenderverbinbeenderen met peesachtige banden of vliezen. dingsleer, gewrichtsleer; — synosteotomie, f.
Synöeha, f. gr. (synoche, samenhang, van syn scheiding of ontleding der beendergewrichten; —
échein • vgl. s y n e c h i s c h) Med. aanhou- synostbsis, f. beenderverbinding, aaneengroeiing
dende koorts, welke eenige dagen, afwisselend van twee beenderen door de verbeening van
toe- en afnemend, duurt; — synóehus, m. ont- de (kraakbeenachtige) zelfstandigheid, door
stekingskoorts; bij sommigen ook: rotkoorts. I welke zij verbonden waren.
Synovia, f. gr.-lat. (slecht verklaarbaar, door
Synóde, of lat. synödus, f. (van 't gr. synódos,
van syn en hodós, f. weg, gang) samenkomst, Paracelsus gefabriceerd woord (van 't gr. syn
bijeenkomst, vereeniging of vergadering, inz. en 't lat. ovum, ei, eistof) eiwitrijk gewrichtsvan geestelijken in godsdienst- of kerkelijke aan- slijm, dat zich in gewrichtsholten bevindt; —
gelegenheden; algemeene kerkvergadering, inz. synoviále klieren, gewrichtsklieren; — synoviale
bij de Hervormden (vgl. c o n c i 1 i e); — syno- beurs, f. synoviale uitstulping in de gewrichtsdual, adj. (later lat. synodális, e) die vergade- holte; — synovitis, f. ontsteking in het vlies
ring betreffende, van haar uitgaande ; — syno- (membraan) der synovia, ook uitgebreider:
daal-decreet, n. besluit eener algemeene kerk- gewrichtsontsteking.
Synsarkósis of liever syssarkósis, f. gr. (van
vergadering; — synodische maand (van 't gr.
synódion, het samentreffen van de maan syssarkoen, met of door vleesch vereenigen, v.
met de zon ten tijde der nieuwe maan), volledige syn en sarx, gehit. sarkós, vleesch) Med. verduur van de maansverwisseling of omloopstijd binding van vleezige deelen of van beenderen
van de eene nieuwe maan tot de eerstvolgende door vleeschdeelen.
Syntágma, n. gr. (van syn-lássein, samennieuwe maan, nl. 29 dagen, 12 uren, 44 minuten
(vgl. siderische maand); — s y n o d i- voegen) het samengestelde, verzamelwerk, vers c h eomloopstijdder maan, tijd- zameling van allerlei schriften, opmerkingen
ruimte tusschen twee op elkander volgende enz., een allerlei; — syntagmaticus, m. verzanieuwe of volle manen; — synodieten, pl. z. v. a. melaar, samensteller, rangschikker; — syntaxis,
f. samenvoeging, rangschikking, ordelijke plaatC ee n o bie ten.
synceeisch, gr. (syn-oikos, van oikos, huis) sing der woorden, woordvoeging; leer der woordvoeging, regels van de samenstelling der volsamenwonend, inwonend.
Synólke, f. gr. (syn-olké, van syn-élkein, sa- zinnen (periodenbouw) volgens de regelen der
mentrekken) Med. het samentrekken, kramp. spraakkunst; — syntaxis ornàta, versierde woordsynoniem, adj. gr. (synónymos, on, van syn voeging, verzameling en verklaring van zekere
en onyma = ónoma, naam) eig. van gelijke eigenaardigheden der uitdrukking, welker gebenaming of beteekenis; zinverwant, in betee- bruik aan de rede haar nationaal voorkomen
kenis gelijkende; — synonymon of synoniem, n., geeft; — syntaxis reguláris, regelmatige woordpl. synonyma of synoniemen, zinverwante woor- voeging; — syntáktisch, adj. samenstellend of
den, zulke woorden, die ongeveer dezelfde be- rangschikkend, woordvoegend, tot de woordteekenis hebben of die in het hoofdbegrip over- voeging behoorende, daarop gegrond.
eenkomen en enkel door bijbegrippen onderSyntásis, f. gr. (van synteínein, inspannen)
scheiden zijn, b. v. droefheid, verdriet inspanning, spanning; — syntatika, n. pl. spanh a r t z e e r, kommer, smart, leed- ningwekkende middelen.
w e z e n enz. ;— synonymie, f. zinverwantSyntaxis, z. ond. s y n t a g m a.
schap, overeenkomst in beteekenis; — synonysyntèktisch, adj. gr. (syntèktikós, e, ón, van
miek, synonymika, f. leer der zinverwantschap, syntèkein, eig. samensmelten, oplossen, verteren)
verzameling en verklaring van zinverwante of Med. verterend, uitterend; — syntektikopyra, f.
in beteekenis gelijkende woorden.
uitteringskoorts; — syntèxis, f. tering, uittering,
Synopsis, f. gr. (vgl. o p s i s) overzicht; inz. bij oude lieden.
schets, ontwerp, kort begrip eener wetenschap,
Syntenbsis, f. gr. (van ténón, band, pees) Med.
uittreksel; samenstelling van verschillende ge- verbinding door gewrichtsbanden, inz. der
schriften over hetzelfde onderwerp; vandaar knieschijf.
synopsis der E v a n g e 1 i ë n, overzicht
Synterèsis, f. gr. (van syn-tèrein, medebe-
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waken) Med. het bewaren, behouden; – synteretíika, f. behoudingskunst, kunst om de bestaande gezondheid te onderhouden.
Syntexis, z. ond. s y n t e k t i s c h.
Synthèma, n. gr. (syntkema, van syntithénai,
samenstellen, verbinden; syntítesthai, afspreken) afgesproken teeken, korte, duistere spreuk,
welker zin men bijna als een raadsel moet
gissen; verdrag; – synthemátiseh, adj. op ver
berustend; – synthematographie, f.-dragen
geheim teekenschrift, aanwijzing om zich door
afgesproken teekens zoo duidelijk als door eene
taal uit te drukken; – synthésis of synthése, f.
samenstelling, begripsverbinding; aaneenknooping van het menigvuldige tot een geheel,
voortgang van het eenvoudige tot het samengestelde, overgang van de beginselen tot de
gevolgen; in tegenst. met a n a 1 y s i s; Chem.
samenstelling van een lichaam uit zijne gescheiden elementen; Pharm. samenstelling der geneesmiddelen; – synthétisch, adj. samenstellend, verbindend, in tegenst. met a n a 1 ytisch; – synthetische methode,
leerwijze, die van de gronden of oorzaken tot
de gevolgen leidt, ook synthetísme, n.
Syntomie, f. gr. (syntomia, van syntemnein,
samensnijder, besnijden, afkorten) kortheid der
uitdrukking, korte, beknopte uitdrukking.
Syntonine, f. gr. Chem. vleesch- of spiervezel
-stof;
vgl. fibrine.
Synnlotika, n. pl. gr. (van synoelólikos, toeheelend) geneesmiddelen, welke de vorming
van een litteeken bevorderen.
Synusiásten, m. pl. gr. (sing. synoesiastés,
eig. gezelschaphouder, v. synoesiádzein, samenzijn) leden van eene secte, die eene vermeng der beide naturen in Christus aannemen.
Syphilis, f. (in de middeleeuwen gevormd van
't gr. sys, zwijn, en philos, lief. De naam schijnt
het eerst voor te komen in het latijnsche gedicht van Hieronymus Fracastoro, 1530, getiteld S i p h i 1 i s, doch als eene reeds gangbare benaming, die de dichter van zijnen verdichten held, eenen herder S y. p h i 1 u s, afleidt) Med. venerische ziekte, venusziekte (z. ond. Venus); – syphilftiseh, adj.
met die ziekte behept, daartoe behoorende (v e u e r is c h, v e n e r i e k); – syphiliden, pl. venerische huidziekten; – syphilidologie, f. leer der
venerische ziekten; – syphiloklinleum, n. geneeskundige inrichting voor syphilitici; –
syphilomanie, f. soort van hypochondrie,
waarbij de lijder zich zonder oorzaak voor
Venerisch houdt.
Syphon, m. eng. (spr. saifun; vgl. s i p h o)
waterbak, aan gasleidingen aangebracht om
neerslag op te zuigen; ook soort hevel.
syriácus, a, um, lat. Bot. syrisch, uit Syrië.
Syriasis, f. zie elephantiasis.
Syrigma, n. gr. (van syrídzein, syríttein, fluiten) het fluiten, gefluit, fluittoon; – syrigmus,
m. (gr. syrigmOs) Med. het fluiten, fluitende of
suizende toon in het oor, oorgesuis; – syrigmophonie, f. piepende stem; – syrinx, f. gr.
(syrinx, genit. syringos) buis, pijp, roer, spuit,
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rietpijp, herdersfluit, pansfluit; Myth. n a j a d e,
die de vervolging van P a n (z. aid.) ontvluchtte
en in riet veranderd wèrd; aan dit riet ontlokte
de wind liefelijk klagende tonen, die het hart van
Pan troffen, waarom hij zich daaruit eene fluit
sneed, aan welke hij den naam van s y r i n x
gaf; Med. fistel, pijpzweer; – syring, f. z. 1 i 1 a c;
– syringae f lórus, a, um, lat. Bot. syringbloemig;
– syringotomie, f. Med. kunstbewerking van de
pijpzweer, fistelsnede; – syringotoom,, m. fistelmes, mes om de pijpzweer te opereeren.
Syrma, n. gr. (van syrein, slepen) ouderwetsch
sleepkleed, inz. op het tooneel.
Syrmwa, f. gr. (syrmaia, van syrmós, het
braken) Med. braak- en afvoeringsmiddel; –
syrmafsmus, m. gebruik van een sterk buikzuiverend middel.
Syroop, z. siroop.
Syspàsis, f. gr. (van syspán, samentrekken)
Med. trekking, kramp.
Syssarkósis, z. synsarkosis.
Syssitlen (spr. t = ts), pl. gr. (syssitia, van
den sing. syssítion, van syn, en sitos, spijs) gezelschapsmalen, eetvereenigingen, gemeenschap
maaltijden, inz. bij de oude Spartanen.-pelijk
Systálsis, f. gr. (van sy-stéllein, samentrekken)
het samentrekken, vernauwen; – systdltiseh,
adj. samentrekkend, vernauwend.
Systásis, f. gr. (van syn-hisldnai, systénai,
samenstellen, samenstaan) op- of samenstelling;
vereeniging, samenvoeging, rangschikking; – systaticae littérae, pl. (gr.-lat. v. gr. systatikos,
samenstellend, voorstellend, aanbevelend) eig.
aanbevelingsbrief; vandaar getuigschriften, die
een geestelijke of monnik van zijn superieur,
inz. van zijn bisschop moet medehemen, zoodra
hij zich naar een andere diocese begeeft; –
systeem, n. (gr. systéma) eig. het samengestelde;
gebouw, stelsel, doelmatig samengevoegd geheel, samenhang van gelijksoortige dingen, b. v.
wereldsysteem, wereldgebouw, zon n e s y s t e e m, zonnegebouw, zonnerijk, zonnestelsel, een wetenschappelijk leergebouw,
leervorm, leerbegrip of leerstelsel; – n o t e n s y s t e e m, notenbalk of 5 notenlijnen, toonreeks ; Anat. verzameling van lichaamsdoelen,
die ten aanzien van hun maaksel en hunne
verrichting een eigen geheel uitmaken, b. v.
het zenuwsysteem; – systematisch,
adj. in een geheel tot eene kunst of wetenschap
gerangschikt of samengesteld, stelselmatig, ordelijk en samenhangend, wetenschappelijk (b. v.
boek, voordracht); – systematiseeren (spr.
–zee–), wetenschappelijk rangschikken of samenstellen, in wetenschappelijken samenhang
brengen; – systematísme, n. het wetenschappelijk rangschikken, de kunst of de grondslagen
daarvan, ook de neiging daartoe; – systematologie, f. leer van de wetenschappelijke samenstelling of rangschikking, stelselleer; – systematomanie, f. overdreven zucht om alles tot
een stelsel te willen brengen.
Systole, f. gr. (van systéllein; vgl. s y s tal5 i s) samentrekking van het hart en de slagaderen, waardoor het bloed wordt voortgestuwd
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(in tegenst. met d i a s t 6 1 e); hartspanning;
Gram. verkorting, lettergreepverkorting, korte
uitspraak eereer lange lettergreep; — systólisch,
adj. door samentrekking veroorzaakt.
Syströphe, f. gr. (van sy- stréphein, samendraaiing) verdraaiing; Med. gezwel; — systróphisch, adj. door verdraaiing (van een lid) ver
-orzakt.
Systylon of systyl, n. gr. (van syn, samen, en
stylos, zuil) Arch. gebouw, zaal, waarvan de
zuilen slechts twee zuildikten van elkander
staan; Miner. basalt-jaspis; — systylién, pl.
zuilgangen, kolomzalen; — systylisch of systyleus, adj. nauwzuilig, met dicht bijeenstaande
zuilen.
Syzygie, f. gr. (sydzygia, d. i. samenvoeging
in het juk, tweespan, van syn en dzygon, juk)
Astron. samenstand en tegenstand ( c o nj unctie en oppositie) van eene planeet met de zon of van twee planeten met elkander, zoodat zij dus, van de aarde uit gezien,
0 of 180 in lengte verschillen; tijd van nieuwe
en volle maan; Gram. z. v. a. c o n j u g a t i e;
ook weglating van eene middellettergreep;
Poët. z. v. a. d i p o d i e.
Szegény Legény, m. hong. (spr. segeen' legeen',
T. szegény, arm, en legény, jong gezel, jongeling,
0

0
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knaap) naam, dien de roovers in Hongarije
zich zelven gaven.
Szekler, m. (spr. sz=s; hong. szekely, van
székel, zitten, szék, zetel, stoel) bijzondere hongaarsche volksstam in Zevenburgen, volgens
sommigen een overblijfsel van den eersten
inval der Hunnen, waarschijnlijk echter van
magyaarsche of chazaarsche afstamming.
Szekso of szikso, n. (spr. sz=s; van 't hong.
szék, stik, soda, en so, zout) onzuivere (glauberen keukenzout bevattende) soda of koolzuur
natron.
Szelong of schelong, m. poolsch (= s c h e 11 i n g) poolsche schelling.
Szlacheie, z. schlachzitz.
Szópa, m. poolsch (spr. sjopa) eig. raad of
raadzaal; groot houten gebouw, dat aan het
einde van het veld van Wola werd opgericht
en waarin de gezamenlijke poolsche adel te
paard vergaderde om eenen koning te kiezen.
Szóstak, m. poolsch (spr. sjost—; eig. een stuk
van zessen, van szesc, zes) oude rekenmunt in
Polen = 1/ poolsche gulden of 6 cent; in Hongarije ongeveer 12 cent.
Szur of Szurdolmány, n. hong. (spr. sz= s)
grove boerenmantel.

T.
T, als getalteeken gr. = 300, lat. = 160; —
T, gr. = 300,000; — T, lat. = 160,000; — T.,
afkorting van de lat. namen Titus, Tullus of
Tullius; ook van tenor, testament, titulo, tomus,
tribuun, tutti (z. die woorden) ; — T., op spaan
wolzakken = Tercera; — t. a., of t. aa., z.-sche
testantibus actis; — tab. = tabula; — tang. of tg. =
tangens; — t. a. p. = ter aangehaalde plaatse; —

t. à. 1. = fr. tout à toi, geheel de uwe = totus.
tuus; — Tenn. = Tennessee in Noord-Amerika;
— ter. (op recepten) = tere, stamp; = Test. =
testament (z. aid.); — Tex. = Texas in
Noord-Amerika; — T. F. (ingebrand op den
schouder van fransche galeiboeven) = travaux
forces, fr. (spr. trawó forse) gedwongen arbeid; —
Th. C. = theologiae candidatus, candidaat der
godgeleerdheid; — Thess. = Thessalonicensen
(het bijbelboek); — Th. Dr. = theologiae doctor,
doctor in de godgeleerdheid; — Th. S. = theologiae studiosus, student in de godgeleerdheid; —
Ti. = Tiberius; — Tim. = Timotheus (het
bijbelboek); — Tit. = Titus (het bijbelboek); —
T. S. V. P. (onder aan een geschreven bladzijde)
= tournez s'il vous plaU, fr. keer om (het blad)
als 't u belieft; — T. T. of t. t. = totus tuus; —
t. t. = titulo toto; — t. u. = ten uwent; — t. w.
= te weten; — t. z. = ter zake; — Chemische teekens zijn: Ta = tantalum; — Tb = terbium; —
Te = tellurium; — Th = thorium; — Ti =
titanium; — Ti = thallium; — T. als muntteeken,
en wel op fr. munten: Nantes; op hongaarsche:

Telkibanya; op sp. kopermunten: Tarragona.
Taadil, arab .(v. adala,juist maken) marktgeld,
belasting op winkels en kramen bij de moslemin.
Tabák, f. (sp. tabaco, it. tabacco, fr. tabac,
eng. tobacco, hgd. toback of taback) bekende
plant, welker toebereide bladeren, na gesneden, gekerfd, geraspt of tot poeder te zijn
gebracht, gerookt, gekauwd (gepruimd) of gesnoven worden; zoo geheeten naar de provincie
Tabaco of Tabago op St. Domingo,
waar dit gewas het eerst gevonden zou zijn;
V. a. was in de taal van Haiti tobaco de naam
van het gereedschap of de pijp, waaruit de
inboorlingen de bladen der plant rookten (zie
ook n i c o t i a n a); — tabagie, f. fr. (spr.
tabazjie) tabakskamer, vertrek of herberg voor
de tabaksrookers; rookgezelschap; — tabatière,
f. (spr. tabatjèr') snuifdoos; — boïte a tabac (spr.
boat a tabá), tabaksdoos; — tabakscollegie, n.
gezelschap, dat koning Frederik Willem I van
Pruisen 's avonds om zich vereenigde, uit
zijn meest vertrouwde vrienden bestond en
waarbij het zóó huiselijk toeging, dat er uit
korte steenera pijpen gerookt werd; ook werden
er dikwijls (soms zeer ruwe) grappen verkocht.
Tábala, f. (arab. tabl, groote trom) trommel
der Negers.
Tabardéte en tabardíllo, m. sp. (spr. —dieljo)
kwaadaardige koorts, scharlakenkoorts, die de
Europeanen in de zuid-amerikaansche koloniën
aantast.

TABARRO.

-- 1196 —

Tabárro, m. it. (mid.lat. tabarrus, tabardus,
fr. tabard, sp. tabardo, eng. tabard, wallisch
tabar, mid.gr. tampárion) tabberd, t a bb a a r d, mantel, overrok (roquelaure), eig.
kleine mantel der ital. harlekijns; vandaar
ook een gemaskerd persoon in die kleeding in
Italië; - tabarin, m. fr. (spr. tabaren) hansworst;
- tabarinage, f. fr. (spr. -naazj') hansworsterij,
potsen.
Tabatière, z. ond. t a b a k.
Tabáxir (tabaschir), n. port. (oorspr. perz.,
vgl. het perz. tabsjïr, klei, leem) oost-indische
bamboessuiker of riethonig.
Tabbaard, tabberd, z. ond. t a b a r r o.
tabee, mal. en barg. gegroet!
Tabél, f. (van 't lat. fabella, verklw. van
tabula, plank, bord, tafel) tafel, overzichtstafel,
blad, waarop de zaken of personen methodisch
zijn gerangschikt, om ze met een oogopslag
te kunnen overzien, b. v. h i s t o r i s c h e,
genealogische, chronologische
t a b e 11 e n, lijsten of tafels ter overziening
van de geschiedenis, afstamming, tijdrekening,
geschiedtafels, geslachttafels, tijdtafels; - tabellarlus, m. lat. brievenbode, overbrenger van
brieven; - tabellarisch, adj. nw.lat. in den vorm
van eene tabel, in vakken afgedeeld, tabelvormig; - tabellariseeren (spr. s=z), in tabellen
brengen; - tabelleeren, bij apothekers : door
middel van suikerstof tot tabletten maken
b. v. chocolade; - tabellio, m. (lat. tabellio)
uitvaardiger van oorkonden, notaris.
Tabérne, f. lat. (tabérna, fr. tavérne) t av e e r n e, kraam, winkel, kroeg, wijnhuis,
herberg; - tabernakel, m. (lat. tabernaculum)
hut, tent, inz. die, waarin bij de Joden de
bondsark bewaard werd (Exod. 26), loofhut,
looverhut; bij de R. Kath.: sacramentshuisje,
tempelvormig kastje, waarin de m o n s t r a n s
met de gewijde hostie wordt bewaard; - h e t
feest der tabernakelen, het loofhuttenfeest, het vijfde van de voorname
feesten der Joden, dat den 15den van de maand
Tischri (5 October) wordt gevierd; schertsend
ook: iemand op zijn tabernakel komen, d. i.
hem klappen geven.
Tabes, f. lat. (v.tabére,langzamerhand vergaan,
ongemerkt verdwijnen) Med. tering, speciaal ruggemergs-tering; - tabes abdominális, onderlijfstering; - t. dorsdlis, rugge- of ruggegraatstering;
- t. ossium, beendertering; -1. pulmondlis, longtering; - tabesceeren (lat. tabescére), uitdrogen,
verdorren, uitteren, uitmergelen; - tabeticus,
n. lat. tabétiker, iemand die aan ruggemergstering lijdt.
Tabitha, andere naam voor Dorcas; de beteekenis van het woord is gazelle, hinde, fig.
weldoenster, vgl. Handelingen 9, 36.
Tablatuur, f. (vgl. t a b u 1 a t u u r, . ond.
tabula) Muz. afbeelding van een blaasspeeltuig met gaten, om aan te duiden, welke gaten
gesloten of geopend moeten zijn tot het voort
tonen.
-brengvald
table, f. fr. (v. 't lat. tabula) tafel, disch; table d'hôte, f. (spr. tabl' doof') herbergierstafel,
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open tafel in hotels; - a la table d'hóte e t e n,
de spijzen gebruiken in de volgorde, zooals zij
voorgediend worden aan de gemeenschappelijke
tafel, in tegenst. met d la carte, waarbij men die
uitkiest, welke men verlangt en afzonderlijk eet;
- table ronde, (vgl. t a f e 1 r o n d) ronde tafel,.
eene fabelachtige ridderorde in Oud-Engeland;
zij telde 24 ridders, wier namen gegriffeld staan
op eene ronde marmeren tafel, die sedert 1480
te Winchester wordt bewaard; ook in 't alg.
voor tournooi; - ridder van de ronde
t a f e 1, iron. voor : vriend van lang tafelen ; table rase, z. ond. tabula.
Tableau, n. fr. (spr. tabló; v. 't lat. tabula,
tafel) tafereel, schilderij, afbeelding, afschetsing; schildering; ontwerp, lijst; rol, register,
tabél; bord, schoolbord; op het tooneel: t a f er e e 1, eene in tooneelstukken, uit Shakespeare's
drama's welbekende, ingevoerde verdeeling r
staande tusschen bedrijf en tooneel; tableau vivánt (spr. - eiwan), levend beeld,
voorstelling van een tafereel door levende
personen.
Tablétten, f. pl. fr. (tablettes, van den sing.
tablette, plankje, bordje, tafeltje) schrijfboekje,
memorieboekje; ook: plaatjes, koekjes waarin
medicijnen zijn opgelost, zie t r o c h i s c i; tablét-kramer, z. v. a. t a b u 1 e t-k r am e r; - tabletterie, f. ingelegd werk, kunst
-schrijnwekofutdar;-bleiof
tabletier, m. (spr. -tjé) schrijnwerker, kunst
inlegger.
-draie,
Tablier, m. fr. voorschoot, borststuk,
voorstuk.
Taboe, n. bij de Oceaniërs: heiligheid en onschendbaarheid van aan de godheid gewijde
voorwerpen, plaatsen of personen, welker aan
een doodzonde is; men vergelijke den-raking
boom der kennis, die „taboe" was en het bosch van
Nerthus (de moeder-aarde) bij de oude Germanen.
Taboeltsjana, m. turk. militaire begeleiding,
die de sultan aan ieder zijner officieren toestaat.
Tabor, Thabor, m. (hebr. thá bór, eig. breuk,
steen, van 't chald. thebar, breken) berg der
verheerlijking des Heeren , berg in Galilaea;
vandaar in 't boheemsch en hongaarsch: versterkte hoogte, vaste plaats, wapenburg, legerplaats; inz. de door Ziska tot wapenplaats
voor de Hussieten ingerichte bergvesting (nu
stad) in . Bohemen, naar welke de Hussieten
ook T a b o r i e t e n genoemd werden; in
den nieuweren tijd: volksvergadering in de
slavische landen van Oostenrijk, inz. in Bohemen; ook (v. oudfr. tabour) trommel bij de
ruiterij ; turksche afdeeling soldaten (ongeveer
een bataljon); ook verhooging op het altaar in
de kath. kerk.
Tabouret, f. fr. (spr. ou =oe; verklw. v.'t
oudfr. tabour, tabor, nu tambour; provenc. tabor,
trommel, wegens de gelijkvormigheid daarmede;
sp. taborete; vgl. t a m b o u r) zetel, steel
zonder leuning; ook soort van floretstof met
veelkleurige bloemen.
tabula, f. lat. plank, inz. schrijftafel; tabulae, pl. schriften, papieren, oorkonden, re-
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keningboeken; - tabula Pythagorica, f. tafel
van vermenigvuldiging, z. P ythagoras ; .tabula rasa, f. (fr. table rase) eig. geschaafde,
gladgeboende wastafel; nog ledige, gladde, niet
gegraveerde koperen of steepen plaat; onbeschreven blad; ook tafel waarop niets aanwezig
is, fig. opruiming; -1. votiva, z. votief-tafel;
- tabulaat, n. (lat. tabulàtum, van tabulàre) met
planken belegde bodem, plankwerk in kamers;
planken gang in een klooster; - tabularius, m.
schrijver, boekhouder, rekeninghouder; - tabulatuar, f. nw.lat. nauwkeurigste orde en regel
aanduiding der tonen door letters-mat;Muz.
en cijfers in plaats van noten; oudtijds ook de
zangwetten in de scholen der meesterzangers;
vgl. t a b 1 a t u u r; - tabulae f ormis, lat. Bot.
tafelvormig; - tabulét, n. (van 't mid.lat.
tabuléta, kleine tafel) licht houten kastje met
schuifladen, mars, marskraam; vandaar tabulét-kramer, marskramer, rondtrekkende kleinhandelaar, die zijne waren in zulk een kastje
ronddraagt.
Tabum, z. v. a. i c h o r (z. aid.).
Tabiínen, pl. russ. (spr. u=oe) groote rond
stoeterijen in de steppen van Rus -treknd
opzichter daarover.-land;tbusjik,m.
Tacamahaca, z. t a k a m a h a k.
lace, lat. (van tacére, zwijgen) zwijgl stil! ; —
iacéndo, zwijgend, door of met zwijgen;. — tacet,
Muz. hij (zij, het) zwijgt, aanwijzing, dat eene
partij moet zwijgen, terwijl de andere zingen; —

qui facet, consentit of consentire vidétur, sprw.:

wie zwijgt stemt toe of schijnt toe te stemmen;
zwijgen is ook een antwoord; — si tacuisses enz.,
zie op si tac-; - tacitus, a, um en als adverb.
tache, stilzwijgend of zwijgend, geheim; tacita hypothéca, f. z. h y p o t h e e k; tacitus consénsus, m. stilzwijgende toestem ming, inwilliging door stilzwijgen; - ex Tacito
of uit Tacitus antwoorden (eene
woordspelling met tacitus, zwijgend, en T a c it u s, naam van een beroemden rom. geschied
i. zwijgen of niets weten te ant--schrijve),d.
woorden, b. v. op de bij een examen voorgestelde vragen; - taciturn, adj. (taciturnus, a,
um) stilzwijgend, van zwijgenden aard, stil,
karig in woorden, geheim, achterhoudend; tacitü rnen, m. pl. leden eereer sectie van weder
zich het stilzwijgen tot eenen-dopers,i
godsdienstplicht maakten; - taciturniteit, f.
(lat. taciturnitas) stilzwijgendheid, geheim
-houding.
Tachanun, n. hebr. joodsch gebed.
Tachhydriet, n. gr. (v. tachys, snel, en hydór,
water) te Stassfurt voorkomende, licht vervloeibare natuurlijke verbinding van chloor
-calium,
chloormagnesium en water.
Tachine, f. sesamboter, eene vettige, taaie,
uit de sesamkorrels geperste massa, inz. in de
vasten voor spijzen gebruikt.
Tachmiseháneh, m. arab. (van arab. ta'hmis,
tot poeder maken, malen, en perz. cháneh,
huis) in het Oosten gebruikelijke koffiestamper,
waarin de koffie eerst geroost en dan gestooten
of gestampt wordt.
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Tachograaf, m. gr. (v. Lachos, snelheid, en
gráphein schrijven), snelschrijver, toestel om van

geschriften of teekeningen afdrukken te maken;
- tachometer, m. gr. (v. Lachos en métron, z. m et r u m) snelheidsmeter, een instrument op machines, vaartuigen enz.
Tachtigers, pl. m. dichters van ± 1880, die een
nieuwe richting aan onze letterkunde wilden geven, vooral in hun orgaan „de Nieuwe Gids".
Tachyblastie, f. gr. (van tachys, snel, en
blastdnein, kiemen, uitspruiten) snelkieming,
snelle ontwikkeling; - tachyblástisch, adj. snelkiemend; - tachydroom, m. hardlooper; tachydromie, f. het hardloopen, snelloop; tachyepseet, m. (v. hepsein, koken) snelkoker,
gesloten kookpot; - tachyphagie (v. phagein,
eten), te snel eten; - tachygraaf, m. snelschrijver; - tachygraphie, f. snelschrijfkunst, 't snel
-schrijven;taygp,dj.snelchrivend; - tachykardie, f. versnelde hartslag; tachypeet, m. fregatvogel; - tachypétisch, adj.
snelvliegend; - tachypyrlon, n. snelontbrander, werktuig om snel vuur te ontsteken; tachythanátos, adj . snelstervend, sneldoodend.
tacite enz., taciturn enz., z. ond. Lace.
Tact of takt, m. (van 't lat. tactus; van tangere, aanraken) 1) het aanraken, bevoelen,
betasten, gevoel, tastzin, tastvermogen; oneig.
fijn gevoel, zuiver en zeker oordeel in zaken
van smaak en de gebruiken der wereld; beleid,
slag; 2) Muz. (in deze beteekenis waarsch. van
het grijpen of aanslaan der snaren ontleend)
tijdmaat, toonmaat, gelijkmatige tijdverdeeling, regelmatige beweging (b. v. bij den dans);
ook eene afzonderlijke tijdmaat of toonafdeeling in eene gelijkmatig verdeelde toonreeks; tactmeter, z. v. a. chronom -eter of
metronoom; - tactiel, adj. (lat. tactilis, e) voelbaar, tastba ir, waarneembaar; tactie (spr. tie= sie), f. aanraking, het voelen,
gevoelszin; - tactiek, f. overleg, berekening,
z. v. a. t a k t i e k; - tacticus, m. iemand op
de hoogte van de tactiek; - tactloos, zonder
overleg; - tactmethode, f. in de onderwijsleer:
manier om door leerlingen te laten werken en
oefenen op commando of op den tel, op zekere
maat dus; - tactiliteit, f. nw.lat. voelbaarheid,
waarneembaarheid; - tacteeren, de tijdmaat
aangeven, de maat slaan.
Tadsjiks, m. pl. (perz. tádsjïk) de met vreemd
bloed vermengde nakomelingen der oude Perzen, Meden en Baktriërs, in tegenstelling met de
heerschende tataarsche stammen.
taediëus, lat. (taediósus, a, um, van taedium,
afkeer, tegenzin, verdriet) walglijk, vervelend,
verdrietig, langwijlig, lastig, bezwaarlijk; taediositeit, f. nw.lat. walglijkheid, langwijligheid, langdradigheid.
Tael, z. tail.
Twnárus, m. lat. (van het gr. Tainaros) eig.
stad en voorgebergte in Laconië, met Bene
spelonk, die men voor den ingang der onderwereld hield; vandaar voor onderwereld, doodeurijk.
Taenia, f., pl. taan%n, lat. (íaenia, pl. taeniae)
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band, lint, haar- of hoofdlint, inz. oude offerbanden; lintworm; - toenidium, n. nw.lat.
lintje, bandje; kleine lintworm.
Taf, n. (g. tal eias, it. tal ettá, sp. ta f etan,
van 't perz. tá f tah, d. i. eig. gesponnen, geweven, partie. van ta /tan,
tan, draaien, spinnen) eene
lichte, gladde zijden stof.
Tafelronde, f. ridderkring van koning Arthur;
ook steekspel, t o u r n o o i, z. a., van man
tegen man; vgl. table ronde.
Taflia of tafia, m. z. r a t a f i a.
Tagálen, m. pl. maleische volksstam op de
Philippijnsche eilanden, welke de tot den maleischen taalstam behoorende t a g a 1 i s c h e
t a a 1 spreekt, die zich in twee tongvallen
splitst.
Tagliári, tagliarini, tagliatélli, taglioliní, m.

pl. it. (spr. gli= lj ; v. tagliare, snijden, z. t a ii1 e e r e n) soort van italiaansche noedels.
Tagrijn, m. chald. (taggarim, kooplui) koop
-mani
oude waren.
Taguan, m. N. H. groote vliegende eekhoorn.
Tahanun, n. hebr. dankgebed tot den Heer.
Tahárah, f. arab. hebr. het wasschen der
gestorvenen vóór de begrafenis; vgl. Ezechiel
36, 25 en Hooglied 5, 11.
Tahvil-ealemi, m. turk. staatskanselarij.
Taiaut, z. t a y a u.
Taifoen, m. chin. z. t y p h o n.
Talkoen, m. japan. voormalige wereldlijke
vorst van Japan (naast den m i k a d o als
geestelijk hoofd); — taikoenaat, n. nw. lat. waardigheid van de taikoens.
Tail 1) of tael, ook tale, m. maleisch en javaansch : ons; ook Chineesche munt (f 3.25),
vgl. Jiang, king en tan.
Tail, 2) m. eng. (spr. teel) staart; — tailings, pl.

aan de oppervlakte aanwezige ertsen.
tailleeren, fr. (tailler, spr. talj—; provenc.
lalar, talhar, taillar, it. tagliare, sp. tajar, mid.lat.
ialáre, talliáre, taleáre, v. 't lat. taléa, afgesneden twijg) eig. snijden, aan stukken snijden,
snoeien enz. ; de kaarten doorschudden en afnemen; — taille, f. (spr. talj') snit van een kleed;
lichaamsgestalte, wasdom van het lichaam,
vorm van het bovenlijf; inz. het gedeelte van
het lichaam en van een kleedingstuk tusschen
de heupen en de borst (onderscheiden van
s t a t u u r, dat eig. de hoogte van het lichaam
aanduidt, terwijl t a i 11 e den vorm, de snit,
de gedaante daarvan uitdrukt); in het kaartspel,
inz. in het pharaospel: het afnemen of keerera
der kaarten, om te zien wie wint of verliest;
ook de gezamenlijke kaarten, die afgenomen
worden; in het muntwezen de verdeeling van
een mark goud of zilver ineen zekere hoeveelheid gelijke stukken; Muz. tenor, altviool; in
Frankrijk vóór de revolutie : een vermogens
vandaar taillable (spr. taljábl'), be--belasting;
lastingschuldig; — taillable et corvéable a merci,
naar goeddunken aan belasting en heerendiensten te onderwerpen; — taille douse (spr.
—does'), koperen of stalen plaat, prent of plaat
in koper of staal gegraveerd; — taille fausse
(spr. —boss'), het valsch afnemen der kaarten;
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-- taillanderie, f. (spr. taljand'ríe) snijdende
ijzerwaren of gereedschappen; — tailleur, m.
(spr. tal j'—) snijder, kleermaker; bankhouder in
het pharaospel; — tailleuse, f. japonmaakster; tailoir, n. (spr. tal joár; vandaar ons oude t e 1j o o r) hakplank; — taillon, m. (spr. taljóia)
naschatting (vgl. a c c ij s); — taillure, f. (spr.
taljuur') borduursel op belegsels; — tailor, m.
eng. (spr. teeler) kleermaker; — tailor made
(spr. meede), met kleermakerssnit.
Talm, teem, teong of taong, toáng of toóeng,
f. birmanische el (als koninklijke el ook s a nd a n g geheeten) = 0,485 meter.
Taipings, pl. chin. naam der tegen de Mand
dynastie in opstand gekomen bewoners-sjoe
van Z. China (van 1851-1866).
Tai-tsing, m. naam van de van 1644 tot 1912
in China heerschende dynastie der Mandsjoes.
Tajussû, (brazil. tayacu, zwijn; port. tajacu)
z. pekari.
Tak, m. lengtemaat in Anam = 10 fan =
6,388 m.
Taka, m. lengtemaat in Zansibar = 2 tobe =
7,315 m.
Takamahak, n. geneeskrachtig, welriekend
hars, dat uit 0. en W.Indië komt; het oost-ind.
van Cacophyllum tacamahaca is geelachtig groen;
het west-ind. van Fagara octandra lichtbruin.
Takel, n. (van onzekere afleiding), ook t a1 i e, f. (van 't oude t a 1 e n, trekken) verzameling van touwen en katrollen, welker samenstel dient om met geringe krachtsaanwending
groote lasten op te tillen; — takelage, f.
takelwerk, touwwerk van een schip.
Taklidi-self, f. turk. (van 't arab. taklid, omgording, en seï f , sabel, zwaard) sabelomgording
van den sultan, eene ceremonie, -die de plaats
der kroning vervangt.
Takos, m. rekenmunt in Soerate = 1/ 2 1
r o p ij of ongeveer 5 1/2 ct.
Takt, z. tact.
Taktiek, f. (gr. taktiké, d. i. eig. kunst der
rangschikking, van tássein, in orde plaatsen)
kunst of wetenschap der krijgswendingen of
krijgsbewegingen (e v o 1 u t i ë n), kunst om
een leger in de wapens te oefenen en in slagorde
te stellen, krijgskunde, legerstrijdkunst, wapenkunst; oneig. middelen, die men gebruikt,
weg, dien men inslaat, om in eene of andere
zaak te slagen; — taktikograaf, m. schrijver
eener taktikographie, f. of verhandeling over
de taktiek; — taktleus, m. wapen- of krijgskundige; — táktisch, adj. tot de krijgs- of wapenkunst behoorende.
Talaar, m. (van 't lat. taláris, e, tot op de
enkels (tali) reikende of afhangende) lang
plechtgewaad, sleepkleed, koningsmantel; lang
opperkleed der r. kath. e. a. geestelijken; —
talariën, pl. (lat. talaria) gevleugelde schoenen
van Mercurius of van de beelden van dien god.
Talapoin, m. priester van B o e d d h a of F o
(z. ald.); bij de bewoners van Siam, Laos en
Pegoe, eene soort van bedelmonniken, ongeveer wat in China de b o n z e n zijn; ook
zeer kleine oostindische aap.

TALAR.

— 1199 —

TALMUD.

Tálar of táler, m. poolsch (van het duitsch niseh, adj. nw.lat. wedervergeldend, de weder
thaler, daalder) poolsche daalder van zes gul-vergldin
betreffende.
den, van 1794 tot 1814, ter waarde van 1 gld.
80 cent.
Talariën, z. ond. t a 1 a a r.
Talássus of Talasslus, m. lat. Myth. god
van het huwelijk, die sedert den sabijnschen
maagdenroof te Rome vereerd werd (ontleend
van den naam van een jongen Romein, door
wien eene der sabijnsche schoonen werd geTalbotypie, f. (naar den uitvinder, den Engelschman F o x T a 1 b o t) kunst om licht
papier voort te brengen = p h o t o--beldnop
graphie en kalotypie.
Tale, z. tail.
Taleb, m. turk. (arab. lalib, partic. van talaba,
zoeken) eig. zoeker, onderzoeker, navorscher;
student; geleerde; in Berbertje: licentiaat in
de rechten.
Taledek, f. mal. dansmeisje ; r o n g g e n g,
z. a.
Taleman, m. zw. (van lala, spreken, en man,
man) taalman, spreker van den boerenstand
op de zweedsche rijksdagen.
Talént, n. (lat. taléntum, van 't gr. talanton,
eig. weegschaal, gewicht) 1) bij de oude Grieken:
hoogste eenheid van gewicht en geld; – het
a t t i s c h talent bedroeg in ons geld ongeveer 2475 gl. ; een talent goud deed naar
attisch gehalte 10 talenten zilver; – 2) sedert
1836 een gr. gewicht van 100 m i n e s = 150
k i 1 o ; – 3) oneig. als het ware het toegewogene,
toebedeelde, het aanvertrouwde pond (bijbelsch),
gave, natuurlijke aanleg, vatbaarheid en bekwaamheid, kunstvaardigheid, kunstvermogen;
ook met bekwaamheid toegerust mensch, talentvol man; – talentvol, adj. vol natuurlijken
aanleg en bekwaamheid.
Taleth, taleth gadol of liever tallith, hebr.

Talipes, m. nw.lat. (van 't lat. talus, enkel,
klauw) horrelvoet.
Talirïon of taleron, n., pl. taliria, talera,
nw.gr. (talérion, van het duitsch thaler, ons
d a a l d e r, it. tállero) vóór 1866 grieksche
zilvermunt van 5 drachmen, ongeveer = 2 gl.
8 ct. courant.
talis, e, lat. een zoodanige, zulk een; – talis
pater, qualis filius, zoo vader, zoo zoon; – qua
talis, z. ond. qua; – taliter qualiter, lat. zoo zoo,
middelmatig, eenigszins, eenigermate, zoo wat.
Talismán, m. (fr. en sp. talisman, it. talismano,
van 't arab. `tilism, 'tilsam, tooverbeeld, pl.
`talásim en `tilsamat, ontleend aan 't mid.gr.
télesma, wijding, inwijding, betoovering, tooverformulier = gr. telos) tooverkrachtig voorwerp, dat met bijgeloovige formaliteiten onder
eene zekere c o n s t e 11 a t i e (z. ald.) vervaardigd is; metalen figuur, waaraan de astrologen ingebeelde krachten toeschreven; toovermiddel, tooverbeeld, tooverring enz. ; vgl.
a m u 1 e t; – talismánisch, adj. tooverachtig;
vgl. m a g i s c h; – talismaticus, lat. wonderen doende met talismans, bijnaam van Apollonius van Tyana (gest. 96 n. Chr.).
taliter qualiter, z. ond. talis.
talitha kumi, hebr. meisje sta op; naam van.
een verplegingsgesticht voor gevallen meisjes.
Talk, talksteen, m. (fr. talc, sp. talco, mid.lat.
talcus, van 't arab. talq) weeke, vetachtige
steensoort van groenachtig witte kleur, zie
s t e a t i e t; – talk, f. (eng. tallow, deensch
talgc, zw. hoogd. friesch talg) hardste vet der
slachtbeesten, dat inz. tot het maken van kaarsen dient; – talkaarde, bitteraarde, z. m a gII e s i a; – talkspaat, n. bitterspaat, ruitenspaat, uit koolzure bitteraarde en eenig koolzuur ijzeroxydul bestaande.

bij het gebed in de synagoge zich het lichaam
bedekken; ook doodskleed, doodshemd; vandaar: hij heeft zijnen t a 11 i t h aan, hij krijgt
den t a 11 i t h, d. i. hij is nabij zijn dood, zijn
ondergang.
Tali, m. ind. halssieraad, dat de Indiër zijne
vrouw bij het trouwen om doet en dat zij tot
aan zijnen dood draagt.
Tali-api, mal. n. vuurtouw, lont, die vroeger
als lucifer dienst deed.
Talie, 1) z. t a k e l; – talien, optaliën, aan
een takel of trektouw ophijschen.
Talie, 2) oud-nederl. lengtemaat, zestiende
deel eener oude el = 0,043 meter.
Talik, n. arab. (van 'alaka, zwevend ophangen) liggende schrijfwijze der Perzen, later door
de Turken inz. voor gedichten gebruikt.
talio, f. lat. (van talis, zulk, zoodanig, zoo
gesteld) vergelding, beantwoording; – jus
taliónis, z. ond. jus; – talions-systeem, in het
lijfstraffelijk recht: leerstelsel, dat op den
grondslag der wedervergelding berust; – talió-

s i n o, v i s t i n o, z. ald. ; voormalige venetiaansche zilvermunt van 10 lire piccole.
Tallevánen, pl. fr. Knit. benaming der
steenen potten, waarin men uit sommige streken van Frankrijk de boter verzendt.
Tallianine, f. zeker praeparaat, dat ziek vee
wordt ingespoten.
Tállipotboom, m. (fr. tallipot, port. talaga,
ceyl. talgala, maleisch sariboe, nw.-lat. corypha)
palmboom met verbazend groote bladeren
op het eiland Ceylon en in Malabar, schermpalm.
Tallith, z. taleth.
Tallow, f. eng. talk.
tally-ho ! engelsche jachtkreet.
Talmt, talmi-goud, n. op eigenaardige wijze
verguld soort van messing, naar den uitvinder
genoemd.
Talmud, m. heb.! (rabbijnsch thalmoed, d. i.
eig. mondelinge leer, mondeling onderricht (v.
lámad, slaan, afgericht worden, leeren, zich
oefenen; limmad,^leeren, onderwijzen; vandaar
talmid, leerling) tusschen de 2de en 6de eeuw

schaakt).

-rabbijnsch tallïth, van 't hebr. talal, bedekken)
Tállaro of tállero, m. it. (van het duitsche
jodensluier, tempelsluier, vierkant wollen kleed thaler, d a a l d e r) daalder, eene zilvermunt
met 4 z i z i t h (z. a.), waarmede de Joden der voorm. republiek Ragusa, z. v. a. r a g u-
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bijeengebrachte verzameling van joodsche overleveringen en wetten, welke de geheele leer en
wetenschap van de Joden, het goddelijke en
menschelijke recht bevat. Zij bestaat uit de
m i s c h n a (rabb. mischndh, d. i. eig. herhaling, verdubbeling, z. v. a. d e u t e r ó s i s,
van 't hebr. sjá nah, zich veranderen, herhalen,
n.l. herhaling en ontvouwing van de goddelijke
wet), welke den eigenlijken tekst of grondtekst
bevat en de g e m á r a (gemárá), welke de ver
tekst, de opheldering der ver--klaringvde
schillende gevoelens en de beslissing van deze
bevat, en ook bij uitsluiting t a l m u d heet;
Joden, die den talmud aannemen, heeten Talmudisten of R a b b i n i e t e n, in onderscheiding van de Karaeers of Karaieten,
die den Talmud en alle mondeling overgeleverde stellingen verwerpen.
Talón, m., pl. talons, fr. (spr. talon; provenc.
en sp. talon, it. tallone, van 't lat. talus, koot,
bikkel, hiltik) hiel, hak van den schoen; Mil.
vooruitstek van den buitenmuur aan b a st i o n s; spadevormig gereedschap bij gipswerk; in het kaartspel: stok, overschietende
kaarten, stokkaarten, koopkaarten, die na het
rondgeven of verdeelen nog overblijven; bij
staatspapieren of effecten: papierstrook, van
welke de coupons afgeknipt worden; – talonneeren, aandrijven, aanzetten; – talonnier, m.
fr. (spr. talonjé) vaandelschoen, standaardschoen, bus of scheede, waarin de t a 1 o n of
het benedeneinde van het vaandel bij het
dragen gestoken wordt.
talpa, f. lat. mol; – talpa of talparia, f. nw.lat.
Med. molshoofdgezwel; spekbuil aan het hoofd;
ook laagmodel-kolbak, bij de artillerie ten
onzent in gebruik, naar Russisch model genomen.
Talpatsch, z. t o 1 p a t s c h.
Talus, m., pl. tali, lat. koot, beentje, speel
bikkel; teerling, dobbelsteen; nw.lat. (ook-kot,
talud) glooiing, helling; – en talus, fr. (spr.
,an talu) hellende, glooiende, schuin; – taluteeren, barb.lat. hellend maken, doen glooien.
Talweg, m. dui. lijn, die de laagste punten
van een dal vereenigt en door stroomend
water gevolgd wordt; vaargeul; ook weg in
een dal.
Tamándoe of tamándoea, m. (brazil. tamanduá, port. tamandua, sp. tamandóa) miereneter,
mierenbeer, een tandeloos zoogdier inZ.Amerika.
Tamarinde, f. (it. en sp. tamarindo, fr. tamarin, nw.lat. tamarindus indica, van 't arab.
iamr-hindi, d. i. indische dadel, van tamr, gedroogde dadel) plantengeslacht met slechts
ééne soort, de T. indica L., oostind. zure dadelboom of zonneboom en zijne geneeskrachtige
peulvrucht; – tamarinden-merg (lat. pulpa
tamarindórum), zuurachtig zoet merg, tusschen
de vliezen van de peulen liggende, hetwelk in
apotheken gebruikt wordt voor bloedzuivering.
Tamarisk, f. of tamariskenboom, m. (lat.
tamaríscus, tamárix, tamarice, tamaricum; gr.
myríké) plantengeslacht met boomachtige struiken in het Oosten en in Z. Europa, welks zout-
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rijke asch in Frankrijk tot looien en verven
gebruikt wordt.
Tambak, m. mal. vischvijver aan het strand.
Tambangan, f. mal. prauw, veerboot.
Tamboula, f. (vgl. tab a l a en tambour)
trommel der Negers van het hout van den
trommelboom of t a m b o u 1.
Tambour, m. fr. (it. tamburo, port. lambor,
sp. tambor, atambor, provenc. tabor, van 't arab.
en perz. toemboer, timbar, tamboer, d. i. soort
van cither en trommel; vgl. het arab. tadl tebl,
perz. tambal, trommel) eig. trommel; gewoonlijk
trommelslager, t a m b o e r, trommelaar; dichte
verschansing van pallissaden; uitbouwsel of
overdekte schutting aan deuren om tegen den
wind te beschutten; – tambourin, m. (spr.
tapboeren) it. tamburíno of tamburéllo (spr.
u=oe), m. t a m b o e r ij n, kleine trommel,
handtrommel, beltrommel, trommel met één
vel en met bellen; naai- of borduurraam; ook
spaansche en zuid-fr. vroolijke dans, op de
g a v o t t e gelijkende, waarbij de danser zichzelven met de tamboerijn begeleidt; – t a mb o e r ij n-s t e e k, haaksteek; – tamboureeren, haken, met het haakje borduren of knoopen;
– tamboereernaald, haak- of borduurnaald.
tamdíu, lat. zoo lang; iron. e e n' t a m d i u,
een manneke nauwelijks zóó groot.
Taménes, pl. sp. (sing. tamén) indische lastdragers.
tamen est laudánda volüntas, lat. toch is de
wil te prijzen.
Tamfána, z. T a n f a n a.
Tamis, m. fr. (spr. tamí; provenc. tamis, sp.
tamiz, it. tamiso, tamigio, mid.lat. tamisium)
haarzeef, t e e m s of t e m s; ook geglansde
wollen stof (fr. tamise); – tamiseeren (spr. s=z),
(fr. tamiser) zeven, doorzijgen, ziften.
Tammany-hall, eng. politiek-democratische
club in New-York, genoemd naar een 18e
eeuwsch Indianen-hoofd, die de blanken
goedgezind was.
Tamoelen, pl. (inheemsch tamil) volk, meer
dan 16 millioen zielen sterk, in Britsch Indië,
van dravidischen oorsprong; vgl. d r a v i d ische talen.
Tampon, f. fr. (spr. tanpón; sp. tapon, ook fr.
Capon, v. tape, mid.lat. tappus, nederl. t a p =
stop) stop, tap, prop bij kanonnen; Med. stopsel
of prop van linnenpluksel (c h a r p i e), watten,
die in de natuurlijke en ziekelijke openingen
van het lichaam wordt geduwd om het bloeden
te stillen; – tamponeeren (fr. tamponner), met
zulk een prop sluiten, toestoppen; – tamponáde,
f. sluiting met een tampon.
Tamtam, f. (waarsch. een klanknabootsend
woord) muziekinstrument der Chineezen en
andere oostersche volken, in de gedaante eener
c y m b a a 1, dat met eenen stok geslagen wordt;
soort gong z. a. en tom-tom.
Tamulecon, n. zenuwsterkend middel, ook
middel bij impotentie, z. aid.
Tan, n. Chin. last, het grootste chin. en japan.
handelsgewicht, ook p i k o l geheeten; het
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heeft 100 kin of k a t^t i e s, elk van 16
I a n g, elk van 10 t s i, elk van 10 f e n à
10 1 i = 60,45 tot 60,48 kilo; ook japansche
akkermaat (z. t a n g).
Tanágra, plaats in het oude Griekenland;
terra cotta beelden, aldaar gevonden, waarvan
vele onder invloed van Praxitele's kunst gemaakt zijn.
Tandak, z. t e n d a k.
tandem, lat. eindelijk; – tandem aliquando,
eindelijk eenmaal; – tandem bona causa triumphat, eindelijk zegepraalt de goede zaak.
Tandem, f. eng. soort van open cabriolet
met twee paarden, het eene achter 't andere
gespannen; rijwiel voor twee personen; –
tandemschakeling, El. soort koppeling voor
twee motoren.
Tandil, m. mal. hoofd van een troep arbeiders (koelies).
Tandoe, f. mal. draagstoel.
Tandoer, m. turk. (van 't arab. tannoer, oven,
gloedpan) vierkante, met een kleed bedekte
tafel, onder welke men een kolenbekken zet,
waarover degenen, die zich willen warmen,
hunne voeten houden.
Tándstickor, pl. zw. lucifers.
Tanfàna of tamfána, f. bij Tacitus germaansche godin van het vuur en den haard (= lat.
Vesta), wier woud en heiligdom door Germanicus
verwoest werd; (de scytische Tabiti).
Tang, 1) n. soort van oost-indisch neteldoek.
Tang, 2) (ook tan) japan. vlaktemaat van
20 k e n g lengte en 15 k e n g breedte =
9,957 are.
Tanga, f. rekenmunt te Goa van 60 reis, 5
in een x e r a f i n of p a r d o a; in Toeran
(Turkestan) ook t e n g e, ten g a, t o n g a
(eig. t j a n j e) genoemd, van verschillende
waarde, gemiddeld 35 centen.
tangeeren, lat. (tangere) aanraken; treffen, ,
indruk maken; vermelden, aanstippen, gewagen; – tangént, f. (van 't lat. partic. tangens,
aanrakend) aanrakingsstift, hamertje aan snaarspeeltuigen en speelwerken; – tangens of tangénte, f. Math. raaklijn, eene rechte lijn, die
Bene kromme (b. v. eenen cirkelomtrek) slechts
in één punt raakt; d e tangens van
e e n e n (door twee stralen ingesloten) h o e k
of b o o g is de loodlijn, die op het einde van

den eenen straal wordt opgericht tot aan het
punt, waar zij de verlenging van den anderen
straal raakt, of eig. de verhouding van die
loodlijn tot den straal; de lijn, welke door de
verlenging van den straal tot aan de doorsnij•ding van de tangens ontstaat, heet de secans
van den hoek; – tangenten-boussole, f. toestel
-om de sterkte van een galvanischen stroom
te meten door afwijking van een magneetnaald; – tangentiale kracht, f. kracht, door welke
de planeten zich volgens de tangens van hare '
baan trachten voort te bewegen of zich van de '
zon te verwijderen, tegengest. van c e n t r ip e t a 1 e k r a c h t; – tangibel, adj. (later
lat. tangibilis) aanraakbaar; voelbaar; – tangibiliteit, f. nw.lat. raakbaarheid; voelbaarheid.
áRAMBRS-ZONDERVAN.
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Tangim, f. encyclopedie van het Boeddhisme.
Tani, n. fijnste bengaalsche zijde.
Tank, m. indisch bak, reservoir voor (bad-)
water en inz. voor petroleum; – septic-tank,
door Cameron in 1895 uitgevonden filtreerend
reservoir, waarin de septische stoffen van afvalwater onschadelijk worden gemaakt, een verbeterde rottingskelder dus.
Tankschip, n. schip van ijzer, vooral voor
pertroleumtransport; – tankwagen, m. ketelwagen, voor vervoer van petroleum..
Tannim, pl. hebr. groote zeemonsters, draken, slangen, krokodillen.
Tannine, f. fr. (van tanner, looien, tan, run)
looistof, eene bijzondere zelfstandigheid, die
men vooral in de run of eikeschors vindt (z. v. a.
s c y t o g e n i u m) ;– tannaibine, f. eiwi tverbinding van tannine, als darmontsmettend
middel in gebruik.
Tansa, f. tataarsche zilvermunt, ongeveer =
75 cent.
Tansi, m. pl. geletterden of geleerden in
Tonkin, die al de lagere graden doorloopen
hebben.
Tánsimat, tánzimat, m. arab. (tansim, schikking, regeling, pl. tansimát, v. natsama, nw.arab.
nasama, schikken, regelen, vgl. n i z a m) regeling, verordening van de op 3 Nov. 1839
door den sultan Abdoel Medsjid gegevene
hatti-sjerif (z. h a t s j e r i f) van Gulhaneh
of van de negende turksche grondwet.
lant, fr. z. ond. tantum.
Tantalus, m. gr. (Tántalos) fabelachtig koning
van Phrygië en stamvader der Pelopiden, die
door overmoed, verraad en vooral door wreedheid tegen zijnen eigen zoon Pelops de goden
had beleedigd. In de onderwereld was hij gedoemd tot eene straf, bestaande in het lijden
van den ondragelijksten honger en dorst, die
hij vruchteloos zocht te stillen met de vruchten,
welke boven zijnen mond hingen, en met het
heldere water, waarin hij tot aan den hals was
geplaatst; oneig. rijke vrek, iemand, die in den
schoot des overvloeds gebrek lijdt; – tantalusbeker, Phys. beker, waarin een hevel zoodanig
is aangebracht, dat, wanneer men daaruit wil
drinken, al het vocht van onderen wegvloeit;
doorgaans wordt de hevel verborgen door eene
kleine figuur, die T a n t á 1 u s voorstelt, tot
wiens lippen het vocht rijst alvorens weg te
vloeien; – tantalus- kwelling, f. hevige kwelling,
sterk verlangen naar iets onbereikbaars, zooals
Tantalus moest verduren; – tantaliden, pl.
Myth. afstammelingen van Tantalus, inz. A g am e m n o n, M e n e l u s en Ni ó b e, ook
het geslacht der mineralen, dat het t a n t a1 i u m (z. ald.) bevat; – tantálisch, adj. op
de straf van Tantalus gelijkende, onbevredigd
naar iets hongerend of dorstend, vergeefs naar
iets verlangend; ook wordt het woord gebruikt
van een oxyde en van een zuur, door het t a nt a 1 i u m (z. ald.) voortgebracht, en van de
zouten, door dit oxyde gevormd; – tantaliseeren (spr. s=z), tandtergen, door misleiding de
lusten prikkelen, vruchteloos doen smachten
76
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of watertanden, niet te bevredigen begeerten
inboezemen; - tantállum of tantaal, n. in 1801
ontdekt metaal (door Ekeberg, zoo genoemd,
omdat zijn o x y d e in zuren, die het omgeven,
als daarin onoplosbaar zijnde, zich niet verzadigen kan), ook e o 1 u m b i u m; – tantaliumlamp, f. El.. gloeilamp, waarvan de geleider
een tantaliumdraad is; – tantalaten, pl. tantaalzure zouten; – tantaliet, m. ook c o 1 u mb i e t, zeldzame, zwarte metallische delfstof,
uit tantaliumzuur, mangaan- en ijzeroxyde
bestaande.
Tantarella, f. liever t a r a n t e 11 a (z. ald.).
Tante, f. fr. (met voorgeschoven t van 't oudfr.
ante, provenc, amda, van 't lat. amita, eng.
aunt) moei, vaders- of moederszuster; vrouw
van den oom; – een lastige tante, een
onverdraagzame, ongemakkelijke vrouw.
tantum, lat. zoo veel; genoeg; – tantum
ergo, een lied van aanbidding in de r.-k. kerk. ;in tantum, Jur. op ieder deel, zoo ver het strekt;
– tanti, zoo veel waard, van zulke waarde; –
tanti non est, 't is de moeite niet waard; – tanti
poenitére non emo, tot dien prijs koop ik het
berouw niet; – non tanto, ital. Muz. niet te zeer;
– tantes, pl. (van 't sp. tanto, pl. tantós) in 't opperduitsch voor: speel- en rekenpenningen;
– tant, fr. (spr. tan) zoo veel, zoo zeer; z. ook
onder o m e 1 e t t e; – tant mieux (spr. tan
mjeu), des te beter; – cant à tant, fr. (spr. tan a
tan) gelijk op, even veel (in het spel); – wij
s t a a n Cant a tant, wij hebben beiden even
veel punten, even veel partijen, ons spel staat
gelijk; – cant pis (spr. –pí), des te erger; – tantième, n. fr. (spr. tantjem') aandeel, iemands
toekomend deel; aandeel in een inkomen, aandeel in de winst.
Tánya, f. hong. alleenstaand huis, herberg,
hofstede.
Tanzimat, z. t a n s i m a t.
Tao, m. een der chineesche namen van 't
Opperwezen; volmaakte rede, beschouwd in
hare daden, de wet; – Taoisme, n. godsdienst der
chineesche secte van T a o s s e n, die den wijzen
Laotse vereert als haar stichter, zonder hem te
verstaan; – Taossen of Taotsen, pl. aanhangers
van het Taoïsme; – Taoteking, m. woordelijk:
boek der opperste rede, titel van het voornaamste werk van Taotse, een chineesch wijsgeer, die in het Taoïsme vereerd wordt.
Taong, z. t a ï m.
Taotai, m. gouverneur van een provincie in
China.
Tápa, f. uit plantenvezels vervaardigd kleedingstuk op de Sandwichseilanden, dat om de
schouders geslagen wordt en tot op de heupen
nederhangt.
Tapabor, m. fr. (bedorven uit cap a bord,
gerande muts of kap) reismuts, veldmuts met
over de ooren nederslaande kleppen, karpoetsmuts, regenkap.
Tapage, n. fr. (spr. tapaazj' ; van taper, slaan,
kloppen; tape, tik, klap met de hand) geraas,
gedruisch, gestommel, opschudding, leven;. –
tapageeren, razen, leven maken; – tapageus,
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adj. (spr. -zjeus) vol geraas, lawaaierig.
Tapanhaokánga, n. eig. negerhoofd; een
mengsel of conglomeraat van ijzersteen in
N.Amerika.
Tapas, m. skr. gloed, oefening, a s k e s e met
't doel dat de ziel tot God zal komen.
Tapazoei, pl. naam van zekere dweepzieke
vromen, die zich het vreeselijkst lichaamslijden
tot een spel maken, en zich ijzingwekkende
boete-oefeningen opleggen.
Tape (spr. Leep), f. eng.-amer. elektrische machine, ter opteekening voor het publiek van
de prijzen ter beurze; – tape- koers, m., tapeprijs, m. koers, prijs, op verschillende gedeelten
van een dag, zooals de tape die aangeeft.
tapeeren, fr. (taper) de haren met do kam
opstrijken, opkuiven en krullen, ook t o u p e er e n (z. ald.).
Tapeinósis, tapinósis, of tapinóse, f. gr.' (tapei
van tapeinoen, vernederen, tapeinós, é, án,-nósi,
nederig, gering) vernedering, verootmoediging; Log. verzachting der uitdrukkingen.
Tapekong, n. chin. afgodsbeeld.
Tapeur, m. fr. (v. taper, slaan, kloppen) bij
den dans spelend klavierspeler.
Tapijt, f. (van 't gr. tápés, genic. tápëtos, lat.
tapes, tapétum, fr. tapis, provenc. tapit, sp. en
port. tapete, lapiz, it. tappeto, hoogd. tapete;
oorspr. misschien van 't perz. tabseh, tabeh)
kamer- of vloerkleed, ook wandbedekking,
behangsel ; gewerkt tafelkleed; vandaar iet s
op het tapijt brengen, iets voordragen, ter overweging voorstellen, tot het onderwerp van het gesprek maken, op de baan, ter
tafel, ter sprake brengen; opwerpen; – o p h e t
t a p ij t z ij n, onder handen zijn, behandeld
worden, aan de beurt liggen ter eerste behandeling; – le Lapis brine, fr. (spr. –tapi bruul')
eig. het tapijt brandt, uitdrukking, die men bij
het spel bezigt, wanneer een der spelers vergeten heeft in te zetten; – tapisseeren, f. (fr.
tapisser, spr. Lapis–) behangen, overtrekken,
bekleeden (met tapijten, behangsel enz.); –
tapisserie, f. tapijtwerk, behangsel, behangers werk, kamerbekleeding; soort van borduurwerk, op gewerkte tapijten gelijkende; van
hier: tapestry, n. soort tapijtstof; – tapissier,
m. fr. (spr. tapiesjé) kamerbekleeder, behanger,
tapijtwerker; – tapissiëre, f. groote vierkante
wagen, met opgestopte zijwanden tot vervoer
van meubelen enz., verhuiswagen.
Tapioka, f. meel uit de I atropha manihot, z.
maniok.
Tapir, m. braz. (tapy'ra), ook a n t a, m.
sp. en port. waterzwijn, woudkoe, ameri_
kaansch rund met snuitvormigen neus, een zoog
dier uit de orde der hoefdieren met korten slurf,
komt in Ned.-Indië en China, als indische tapir, en
ook, als amerikaansche tapir, in Z. Amerika voor.
tapisseeren, z. ond. t a p ij t; – tapissendis,
m. fr. (spr. tapi-sandi) Knit. geverfd katoen
met doorloopende kleuren.
Tapisserie enz., z. ond. t a p ij t.
Tapsel, n. gestreept grof oostind. katoen„
meestal van blauwe kleur.
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Taptoe, f. nederl. (van tap, tapperij,
eig. de herberg- of kroeg-toe) tromgeroffel of
(en) trompetgeschal, dat des avonds de soldaten naar hun nachtkwartier roept en vroeger
den tappers gebood te sluiten.
taquineeren, f. (taquiner; spr. qu=k; van
laquin, karig, schriel; eigenzinnig, dwarsboomend, it. taccagno) plagen, kwellen, harrewarren over onbeduidende dingen; – taquinerie, f.
plagerij, twist of gekibbel over kleinigheden.
Tar, eng. teer, ook pikbroek (spotnaam voor
matrozen).
Tara of tarra, f. it. sp. en provenc. (fr. tare,
V. 't arab. tarah, d. i. eig. wijd, ver af, van
taraha, wegwerpen, verwijderen) Kmt. aftrek,
hetgeen voor de verpakking (vat, zak enz.)
van het b r u t o-gewicht wordt afgetrokken;
vgl. nett o ; – sopra Cara, it. boven de gewone tarra toegestane aftrek; – tara- of tararekening, berekening van de tarra, van het
zuiver gewicht eener waar voor hare inpakking
in vaten, kisten enz., aftrekrekening; – tareeren, het gewicht van de verpakking bepalen
of berekenen.
Tárabat, m. arab. (d'harabat, slag, van d'haraba, slaan, fr. tarabat) klepper of ratel, waar
kloosterlingen van sommige orden des-med
nachts tot het gebed gewekt werden.
Tarabieten, pl. sp. en zuidamer. touwbruggen.
Taraboeka, f. turk. met klokjes of schelletjes
omhangen tamboerijn, ter begeleiding van 't
gezang in Turkije, handtrommel.
Tarai of Tarjàni, pl woudrijke moerassen
aan den zuidvoet van den Himalaja.
Tarakánen, pl. russ. (tarakán, poolsch dragan
en karaczan) zwarte huiskevers, k a k k e r1 a k k e n (z. ald.), bij Blumenbach ook t ar o k a n e n geheeten.
Tárant, m. met de g e n t i a a n verwante
plantensoort; b l a u w e t a r a n t (Swertia
perennis, L.).
Tarantass, m. russ. reiskoets.
Tarantula, f. (van 't it. tarántola) vergiftige
spin in Italië, inz. bij de stad Taranto
(Tarente); - ook in het warme gedeelte van
Azië en Amerika; – tarantísme, tarantullsme,
n. nw.lat. tarantulabeet of -steek en de vermeende daardoor ontstane slaapziekte, die
enkel- door veel beweging, inz. door dansen,
kan genezen worden, tarantula-dans; danswoede, dansziekte, St.-Vitus of Veitsdans ; –
tarantélla, it. of tarantélle, fr. f. volksdans en
daarbij behoorende wijs, inz. op Sicilië en in
Calabrië, naar de stad T a r a n t o genoemd; –
tarantóla, f. blauw laken, dat te Napels ver
wordt.
-vardig
Taras of terras, m. (vgl. het boheemsch
taras, bolwerk van aarde, aarden wal, terras,
mid.lat. tarrassaria) voorheen soort van grof
geschut.
Taráxis, f. gr. (van tarássein, oproerig maken) in opschudding brengen; Med. stoornis,
wanorde, onrust, beroering; roering, inz. in het
onderlijf; ook lichte ontsteking van het bindvlies van het oog; – taraxácum, m. nov lat. of
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1 e o n t 6 d o n, plantengeslacht : leeuwentand,
paardenbloem, een zeer heilzaam gewas (Leontódon taraxácum), zoo geheeten, omdat het, bij
groote hoeveelheden gebruikt, roering in het
lijf en buikloop veroorzaakt.
Tarboesch, m. turk. (van 't perz. sarpoesch,
hoofd-bedekking, van sar, hoofd, en poesch,
bedekking, kleeding) in Egypte roode wollen
muts met donkerblauwen kwast = turk. f e s
of f e z (z. ald.).
tardeeren, lat. (tardáre, fr. larder) talmen,
dralen, sammelen, vertoeven, vertragen, verwijlen, ophouden, lang uitblijven; – tardándo
of tardáto, it. Muz. dralend, slepend; – tardi f ,
fr. (spr. tardíê f) langzaam, traag, dralend,
nalatig; laat rijp, zich laat ontwikkelend; -tardigráden, pl. nw.lat. langzaamloopers, traaggangers, luidieren, naam van zoogdieren, die
door de bewerktuiging hunner voeten slechts
zeer langzaam kunnen loopen; ook eene soort
van infusie-diertjes ; – tardigrádisch, adj. langzaam voortgaande; – tardiloquéntie (spr.
t = ts), f. het langzaam spreken; – tarditeit, f.
langzaamheid, traagheid ; – tardivus, a, um,
nw.lat. Bot. laat; – tardo, it. (lat. tardus, a, um)
Muz. langzaam, talmend.
tarde venientibus ossa, lat. die te laat (aan
tafel) komen, vinden de beenderen, d. i. den
hond in den pot.
Tare of tarre, malabaarsche zilvermunt, ongeveer 2 ct. courant.
tareeren, z. ond. t a r a.
Target, n. eng. (spr. tárdzjit) schild der schot
bergbewoners, schotsch schild, beukelaar.-sche
Targum, m. chald. (eig. verklaring, van
targein, verklaren, vertolken; vgl. d r a g om a n), pl. targumen (targumim), oude overzettingen der bijbelsche boeken van het Oude Testament in de chaldeeuwsche taal.
Tarhónya, f. hong. (v. tarh6, zure melk) met
melk en eieren bereide meelspijs.
Tari, 1) m. palmbrandewijn uit O.Indië.
Tari, 2) z. t a r o 1).
a,
Tarief, n. (fr., eng. en hoogd. tari f ; it. tariffa,
sp. tari f a, van 't arab. ta'ri f , verklaring, naricht, aanwijzing, van tara/a, kennen, inzien;
verklaren, aanwijzen enz.) warenlijst, goederen
warenaanslag, prijsopgave, lijst, die den-lijst,
prijs van zekere waren of wel de in- en uitgaande
en doorvoerrechten opgeeft; in 't algemeen
bepaling van kosten, ongelden enz. ; – t o It a r i e f, tollijst, lijst van de verschillende
inkomende en uitgaande rechten; – m u n tt a r i e f, munttafel over de verhouding en
vergelijking van de munten; – tarifeeren (fr.
tan/er), tot een tarief brengen, vaststellen; –
tarifeering, f. schatting, waardeering; – tariefmeter, m. El. hoogstverbruikmeter, tot bepaling van het tarief, dat een verbruiker van
elektrischen stroom per eenheid moet betalen; –
tarieven-oorlog, m. twist tusschen twee staten
op handelsgebied, die door het heffen van hooge
invoerrechten op - elkanders goederen, elkander
trachten te benadeelen.
Tarin, tarino,,z. t a r o 1).
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Tarim, m. westindische boom, welks hout
als verfstof wordt aangewend, onecht braziliehout.
Tarja, f. sp. (spr. tarcha), pl. tarjas, oude
spaansch-navarreesche rekenmunt = 1/ 4 koper
-real.
Tarlatan, n. fijne, lichte mousseline voor
balkleederen van dames.
Farm, m. (van 't lat. terminus, grenspaal,
eindpaal, uiterste) in den scheepsbouw : staanman, naam der stutten, die boven de boorden
van een schip uitsteken.
Tarma, f. it. (eig. mot, mijt, van 't lat. tarmes,
houtworm) gewicht in Venetië = 3 s c r u p e 1.
Taro, 1) tarino, tarin, tari, m. it. voormalige
rekenmunt op Malta = 1/12 scud. o, in
Napels en op Sicilië van verschillende waarde.
Taro,2) z. tarro.
Tarok, n. (it. tarocco, pl. tarocchi, fr. tarots)
zevenkoningsspel, een waarschijnlijk uit Egypte
afkomstig kaartspel met 78 bladen, waaronder
22 t a r o k s of troeven, onder welke de
XXI, de pagat ende excuse de belangrijkste matadors zijn; alle andere bladen,
die niet tot de taroks en figuren behooren, heeten 1 a d o n s; — tarok-hombre, n. uit tarok
en omber samengesteld spel, het omberspel
met tarokkaarten, dat in de plaats van het
eigenlijke tarok is gekomen.
Tarókan, z. kakkerlak.
Tarolos, m. turk. zilvermunt = 1 gld. 50 ct.
Tarpejische rots, f. gedeelte van den Capitolijnschen heuvel te Rome, vanwaar de mis
neergestort werden.
-daigers
Tarra, z. t a r a; — tarras, z. t a r a s en
t r a s.
Tarn, korenmaat te Algiers.
Tarro of taro, f. onder water in 't groot aangebouwd wortelgewas, dat veel op onze beetwortel gelijkt, op de Sandwichseilanden en
elders in Oceanië enz. (Arum of Caladium
esculèntum, L.), waaruit de inlanders hun hoofd
bereiden.
-voedsl,pëghtn
Tarsia, f. it. ingelegd werk, houtmozaiek, z.
i n t a r s i a t u r a.
Tarsjisch, m. hebr. edelsteen, turkoois,
chrysolith of topaas.
Tarsus, m. gr. (tarsós, in 't alg. breede vlakte)
voetzool, voetwortel; kraakbeen der oogleden;
— tarsophyma, n. Med. gezwel aan den voet
gezwel aan het kraakbeen der oogleden.-wortel;
Tartaan, z. t a r t a n e.
Tartaar, m., minder gebruikelijk, maar beter
Tataar, pert.-turk. (tátdr, tatár, tatar) in
de middeleeuwen verzamelwoord (collectief)
voor verscheiden krijgshaftige volken in MiddenAzië; tegenwoordig een met de Turken ver
volksstam in de noordelijke, aan de-wante
Zwarte Zee gelegen landen; zij zijn wegens
hunne snelheid en plaatselijke kennis beroemd,
waarom zij in Turkije als k o e r i e r s gebruikt
worden; — tartarenbericht, n. ongegrond, weinig
geloof verdienend bericht (sedert den Krimoorlog, 1854-56, toen een Tartaar het valsche
bericht van den val van Sebastopol bracht); —
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à la Tartare, fr. (bij gerechten) op zijn Tartaarsch, half rauw; — tartaarsch, beter tataarsch, adj. den Ta(r)taren eigen, toebehoorend
enz. ; — Tartari je, beter TatarjJe, n. land der
Ta(r)taren.
Tartaglia, m. it. (spr. —tálja; van tartagliáre,
stotteren, stamelen; provenc. tartagliar, sp.
tartalear) karaktermasker van het napolitaansche volksblijspel.
Tartan, m. assyr. opperveldheer, zie 2 Kon.
18, 17; Jez. 20, 1.
Tartan, f. schotsche bonte, geruite wollen
of zijden stof; ook schotsche mantel, z. v. a.
plaid.
Tartáne, f. (it. en sp. tartána, fr. tartan,
van 't arab. tarradoen, klein snelzeilend schip)
soort van kleine schepen met éénen mast, voor
de vischvangst op de kusten der Middellandsche zee; in Spanje, inz. in Catalonië en Valencia:
reiswagen met 2 wielen van voren en achteren
open, van zijbanken voorzien en met linnen
overdekt, bankwagen.
Tartarus, m. lat. (v. 't gr. Tártaros) doodenof schimmenrijk, onderwereld, ook 0 r c u s;
inz. onderaardsche strafplaats der titans en
doemelingen, hel, in tegenst. met e 1 y s i u m;
Chem. wijnsteen (vgl. cremor tartan); — tartdrus albus, witte wijnsteen; — t. boraxátus, boraxwijnsteen; — t. crudus, rauwe wijnsteen; — t.
depuràtus, gezuiverde wijnsteen; — t. emetleus
of stibidtus, braakwijnsteen, wijnsteenzure
antimonium-potasch, tartras kalico-stibicus; —
t. f errdtus, ijzerwijnsteen; — t. ruber, roode wijnsteen; — t. solubilis, oplosbare wijnsteen; — t.
vitrialátus, onzijdige zwavelzure potasch (ook
duplicaat of polychrest-zout en
natuurlijk voorkomend: tartarine); — tartariméter, m. wijnsteenmeter; — tartariseeren
(spr. s=z), barb. lat. met wijnsteen zuiveren; —
tartarieten of tartràten, pl. wijnsteenzure zouten.
Tartelétte, f. fr. (van Carte, taart) taartje,
room- of fruittaartje.
Tartine, f. fr. (verwant met tarte, taart) dun
sneetje brood, boterham.
e; spr. tartuu f) eig.
Tartuffe, m. (fr. Tartu fe;
naam van een schijnheiligen huichelaar, die
de hoofdpersoon is in een beroemd blijspel van
M o l i è r e (de naam is ontleend van 't ital.
tartufo,
o, truffel, die de geliefkoosde spijs van
dien huichelaar was); vandaar in 't alg. huicheJaar, schijnheilige bedrieger en booswicht,
goddelooze fijnman; — tartufferïe, f. schijnheiligheid, huichelarij, valsche vroomheid; —
tartuffiseeren (fr. tartu f ier), huichelen enz.
Tas, m. (fr. tas, provenc. tatz, angels, lass)
hoop, stapel, inz. van hooi, koren; — tassen
(fr. Lasser, entasser, reeds in mid. hoogd. lassen),
ophoopen, opstapelen.
Tasajo, n. z. c h a r q u é.
Tascodrugieten, m. pl. montanistische secte
der Ode eeuw in Phrygië, die een voortdurend
stilzwijgen voorschreef, Ps. 141,3.
Talie, f. gr. (tásis, van teinein, uitstrekken
spannen) spanning, uitzetting, uitrekking.
Tasliech, tasblik, hebr. ( „Gij zult werpen",
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Micha 7, 19) nieuwjaarsgebruik bij de Joden,
nam. het uitschudden van 't kleed, d.i. afschudding van zonden.
Tassao, m. port. z. c h a r q u é.
Tasse, f. fr. en hoogd. (it. tazza, sp. taza, van
`t arab. 'tas, `tassah, ` f lassat, nap, bekken, van
`tassa, indoopen) kopje, kleine schaal, drinkschaal, inz. voor warme dranken.
Tasten, pl. hoogd. (van t a s t e n, it. las
oudsp. en provenc. lastar, fr. tater, van-tare,
't later lat. laxáre, aanraken; it. laste, greep
aan de luit) toetsen (fr. touches), klavieren,
c l a v e s aan orgels, piano's enz. ;– tasteninstrumenten, pl. snaar- of blaasspeeltuigen,
die van toetsen of kleppen zijn voorzien; tastatuur, f. (it. lastatura) toetsbord, klavierof greepwerk (vgl. claviatuur, manua a 1 en p e d a a l); – tasto solo, it. het aanslaan
der enkelvoudige bastonen, zonder accompagnement; – tastléra, f. it. toetsbord; – sully
lastiéra (spr. soella–) beteekent bij strijkinstrumenten, dat de snaren zeer ver van den kam
moeten gestreken worden.
Tataar, z. Tartaar; – tatar-aga, rn.
turk. directeur der koerierposten; – lataricus,
a, um, lat. Bot. tartaarsch, uit Tartarije afkomstig.
Tate, m. joodsch-duitsch vader.
Tatianisten (spr. ti=isi), m. pl. gnostische
secte, in de 2de eeuw door T a t i a n u s uit
Assyrië gesticht, ook S e v e r i a n e n en
Eukratieten geheeten.
tatillonneeren, fr. (tatillonner, spr. tatilj–;
van idler, aanraken, voelen) rondsnuffelen,
zich om kleinigheden bekommeren; ook wauwelen, kletsen, al te wijdloopig verhalen; –
tatillonnage, fr. (spr. tati-ljonáázj') snuffelarij,
kleingeestigheid; gesnap, gerel, gewauwel; – tatonneeren, fr. (latonner)rondtasten; Piet. eene onvaste hand hebben, met vreesachtige of schroom
werken; weifelend handelen. -achtigend
tatoueeren, (spr. latoe–; fr. tatouer, eng. to
tattoo, tallow; van polynesischen oorsprong:
in de taal van Tonga tattaoe, van de Marquesas
tatoe, van Tahiti latnoe, dat in 't alg. teeken,
teekening, schrift, schilderwerk en, zooals het
nieuw-zeelandsche tataoe, tellen, rekenen beduidt) het lichaam met verschillende figuren
beprikken, over welke men vervolgens een kleurend vocht wrijft, zooals bij vele volksstammen,
o. a. in Ned. Oost-Indië voorkomt, en vroeger
nog meer algemeen was; zie in den Bijbel

Leviticus 19, 28.

Tattersall, m. eng. een het eerst door R. Tattersall in 1777 te Londen gestichte, nu ook in
andere groote steden bestaande paardenbeurs
voor sport - en paardenvrienden, tot ver
paarden, afrekening van wedden--kopvan
schappen enz., z, c o r n e r.
lat twam asi, Ski. dat zijt gij; bekende woorden uit de Veda's, waardoor gewezen wordt op
den samenhang van alle dingen, de ziel (átman);
het is de kernspreuk in de monistische atmaleer.
Tatu, braz. en port. (sp. tato) gordeldier,
z. v. a. armadil.
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1aureadór, n. (van 't gr. taurea, dora, van
tauros, lat. taurus, stier, en doré, vel) eig. vel
van . runderleder; zweep, geesel, bullepees; –
tauriliën, lat. (taurilia) en taurobolien, gr. pl.
stierenoffers ter eere van Cybele of Rhea; -taurokólla, f. gr. (van kólla, lijm) stierenlijm,
uit de pooten, ooren en pezen van het rundvee,
de beste dierenlijm ; - tauromaehie, f. stierengevecht, kunst om stieren te bevechten; - taurophaag, m. stiereneter; – taurophánus, m. stierendooder, bijnaam van Hercules; – taurus, m.
het 2de der 12 sterrenbeelden van den Dierenriem.
tauricus, a, um, lat. Bot. taurisch, van 't
Taurische gebergte.

Taut, z. Th o t.
Tautocisme, n. nw.lat. (van 't gr. tautó, sa
uit to autó, hetzelfde) Log. hinder--mengtr.
lijke gelijkluidendheid van dicht bijeenstaande
lettergrepen of woorden, of ophooping van gelijkluidende of in klank naar elkander te -reel
zweemende plaatsen; – tautochróne, f. gr.
Matth. z. v. a. i s o c h r o n e (z. ald.); – tautoehróniseh, adj. gelijktijdig, gelijkdurend; –
tautoehronísme, n. gelijktijdigheid; – tautográm, n. gelijklettergedicht, met dezelfde aan
regels of woorden; – tante--vangsletrd
logic, f. (gr. tautologia) onnoodige herhaling
van het reeds gezegde, woordverspilling, woordherhaling; vgl. p l e o n a s m e; – tautoló giseh, adj. hetzelfde zeggend, gelijkluidend,
onnoodig herhaald; – tautometrie, f. gelijk
stipte en slaafsche herhaling Tan-matighed,
dezelfde versmaten; – tautophonle, f. voortgezette herhaling van denzelfden toon, gelijk
-luidenh.
taveleeren, fr. (laveler, v. table, oudfr. tavele,
bordspel, damspel, dus oorspr. het aanzien Tan
een dambord geven) Pict. spikkelen, vlekken.
Tavern, f. eng. (spr. tévvern) z. v. a. het
fransch taverne = t a b e r n e, z. ald. ; ook
naam van openbare eetinrichtingen, volksgaarkeukens, te Londen, waar men zeer goed en
tamelijk goedkoop bediend wordt; – tavernieus,
m. mid.lat. voorzitter der magnaten in Hongarije, aartsstadhouder.
Tavóla, f. it. (távola = lat. tabula, plankje)
in Noord-Italië vroeger vlaktemaat = 1 vierk.
pertica of 1/100giornata (z. ald.); –
tavoletta of tavolózza, f. verfbord, palet.
Tawár, towár, m. russ. waren, snuisterijen.
Tawied, f. arab. geloofsleer der Mohammedanen, ook oessoel genoemd.
Taxaeeen, pl. plantenfamilie uit de klasse
der coniferen.
Taxe, f. fr. (provenc. en mid.lat. taxa, v. 't
lat. laxáre, schatten) vastgestelde prijs, schat
waarde-aanslag, waardebepaling, prijs -tingsprj,
prijszetting, broodzetting; be--vorschift
lasting, hoofdgeld; – taxa stolae, mid. lat. z. v. a.
jura stolae; – taxeeren, lat. (taxàre) schatten,
waardeeren, de waarde of den prijs bepalen;
aanslaan, eene belasting opleggen; ook beschuldigen, berispen, wraken; – taxituin, m. het
geschatte, bepaalde; – pro taxàto, (iets over-
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nemen) voor het geschatte of den geschutten deed hoorera toen hij zeggen wilde ,,totalprijs; - taxatie (spr. tie = tsie), (lat. taxatio) abstinence", d. i. geheel-onthouding) geheelprijs- of waardebepaling, schatting of waar onthouder, iemand, die zich alle bedwelmende
zaak, aanslag; ook taxeering ; --dering dranken, geen uitgezonderd, onbepaald en
taxátor, m. nw.lat. schatter, prijszetter, waar onvoorwaardelijk ontzegt; - teatotalisme, n.
fr. t a x a t e u r; - taxameter,-debpalr, geheelonthouding.
Teberàras, m. pl. perz. bedelmonniken in
taximeter, controletoestel, om de afgelegde
afstanden met een huurrijtuig aan te wijzen; - Perzië, op de wijze der Derwischen.
Tebéth, m. 4de maand van 't burgerlijke en
taxi-auto of taxi, f. huurautomobiel, taxameter-automobiel, met vast tarief van prijzen. 10de maand van 't kerkelijke jaar bij de Joden,
Taxis, f. gr. (van tássein, stellen, schikken) aan onzen December beantwoordende.
Tebib, m. arab. (thabib) arts.
in 't alg. rangschikking, plaatsing; inz. slagTecédon, f. (gr. tékedón, v. tékein, smelten,
orde, gelid; ook legerafdeeling; Chir. kunst
terugbrenging van de uit hunne na--matige zich oplossen enz.) tering, uittering.
Technematotheek, 1. gr. (v. téchnema, iets
tuurlijke ligging geweken deelera, b. v. van
een breuk, door enkele samendrukking daar kunstig bewerkts, kunstwerk, van technán,
(gr. taxiarchos) aanvoerder-van;txiáreh,m. kunstig arbeiden, techné, kunst) kunstmaker,
eener groote legerafdeeling, veldoverste; - kunstverzameling; - techniek, technïka, f. (gr.
taxiarchie, f. post van zulk een aanvoerder, technikè, van téchnè, kunst) in het alg. kunst
aanvoerderschap; - taxidermie, f. (juister en nijverheid; uitwendige kunstmatigheid of
dermo- of dermatotaxis, van derma, kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid, handhuid) eig. het schikken der huid; het kunst grepen; kunstleer, leer der kunstregelen, leer
opvullen der dierenhuiden; ook aanwijzing-matig van de regelmatige behandeling van het uitom dieren naar den regel op te zetten en te wendige (materiëele) deel der beeldende kunsten;
bewaren; - taxidermist, m. opzetter van dieren; kunsttaal, kunstwoordenleer; - technicum, n.
- taxiderm, f. opgezet dier; - taxidermie, f. vakschool voor technologen, industrieschool;
kunst om dieren op te zetten; - taxiologie en - technicus, m. kenner der techniek, kenner
taz%nomie, f. leer der rangschikking, s y s t e- en beoefenaar der uiterlijke kunstregelen;
iemand, die met den aanleg en de werking der
m a t i s m e.
inrichtingen en werktuigen voor industrie beTaxisboom, z. t a x u s.
Taxödon, n. gr. eigenaardig voorwereldlijk kend is, kenner van een bepaald, bedrijf; dier, van de grootte van den olifant, in Amerika téchnisch, adj. (gr. technikós, e, on) kunst- of
handwerkmatig, tot de nijverheid of de kunst
gevonden.
Taxus of taxistoom, (gr. táxos, lat. táxus) ijve, behoorende, volgens de kunsttaal; - t e c h n iijveboom, een naaldhoutboom met vergiftige sche uitdrukkingen (lat. termini
technici, vgl. terminus), kunstuitdrukkingen,
eigenschappen.
tayau, tayaut of talaut, fr. (spr. ta jó) ho, ha, kunstwoorden, eigenaardige benamingen van
ho 1 toeroep van den jager aan de honden, als voorwerpen, die bijzonder aan een kunst of
aan een bedrijf toebehooren, eigen bewoordinhij het hert ziet.
Tay-toec, m. titel, dien in China de vermoe- gen van Bene kunst, een bedrijf of handwerk; technische verzen, mnemotechdelijke erfgenamen der kroon droegen.
teh- (russische, turksche en indische woorden, n i s c h e v., verzen, die gemaakt zijn om
die soms, vooral door de Franschen, met deze aan het geheugen te ondersteunen, geheugen
behandeling-rijmen;tchís,.wla
geschreven worden, zoeke men op tsj-).-vangsletr
Te, benaming van vele mijnfornuizen van volgens de voorschriften van de kunst of het
den vorm eener T, om eenig werk te doen sprin- bedrijf; - technogljph, m. gr. kunstig gesneden
gen; ook een winkelhaak van den vorm der T. steen; - technolexicon, n. kunst-, vakwoorTeacosey, teacosy, f. eng. warmhouder van denboek; verzameling van woorden, vooral
den trekpot, theemuts; - teaën (spr. tie-en), ver- vreemde, die in zekere kunst of zeker vak van
hollandscht Engelsch de middagthee gebrui- nijverheid in gebruik zijn; - technolíth, m.
ken; - teagown, n. (spr. gown) theekleedij, kunststeen, kunstige steenmassa; - technodamesjapon, die bij de five-o'clock tea gedra- logic, f. kunstleer, bedrijfsleer, kunst- en handwerksbeschrijving of -geschiedenis; - technogen wordt.
Teakhout, ook tek- of tiekhout, n. mala loog, m. iemand die de technologie bestudeerd
(the/ca of tekka) zeer vast en duurzaam-barsch heeft; - technologisch, adj. kunstbeschrijvend,
hout voor den scheepsbouw, van den ind. tiek- bedrijfskundig, tot de kunst- of bedrijfsgeboom (Tectonia grandis), bij ons geheeten schiedenis behoorende; - technomórphen, pl.
beeldsteenen; - technopwgnion, n. kunst
djati-hout, z. ald.
kunstig speelwerk, inz. gedicht-ardighe,
Team, n. eng. toom, in de sporttaal: groep
van kunstigen, moeilijken vorm, b. v. met
spelers, soms 11, soms 13.
Teatotaler of teatótaller, ook teetotaler, m. regels, waarvan de begin- of eindletters iets
eng. (spr. tie-; v. tea, thee, en total, geheel, bijzonders beteekenen; bekend in dezen is
dus woordelijk: geheel en al thee, slechts thee; Ausonius. Zie paegnia.
Techum Sabbath, m. hebr. sabbathsgrens,
v. a. van het beweerde Iersche teetotal, geheel
en al; het woord dat de stotterende afschaffer sabbathsweg, z. s a b b a t h.
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tectum, n.lat. (van tegére, dekken) dak; – de aanmerkingen, noten, kantteekeningen, glossub lecto toeli, onder het dak van den hemel, sen enz. ; inz. bijbelsche grondspreuk, bijbel-

onder den vrijen of open hemel, in de open plaats, grondslag, grondstof eener leerrede;
lucht; – tecte, adv. bedekt, overdekt, ver- vandaar oneig. vermaning, terechtwijzing,
borgen, geheim, heimelijk, onder de hand; – bestraffing, b. v. iemand den t e k s t
tecto nomine, met bedekten, verzwegen naam; – 1 e z e n, hem zijnen plicht voorhouden, doorteetuur, f. bedekking, bedeksel, papieren be- halen enz. ; woorden van een zangstuk, in tedekking van een waszegel, van een artsenij- genst. met de muziek, b. v. o p e r a - t e k s t,
glas enz.
t e k s t b o e k enz. ; ook benaming eener
Te-Deum of Tedéum, n. (van de lat. aan- soort van drukletters tusschen p a r a g o n
vangswoorden: Te Deum laudámus etc., d.i. Í en a u g u s t ij n (z. d r u k l e t t e r s); –
U, o God 1 loven wij enz.) ambrosiaansehe lof- textiel, adj. wat met de weefkunst in verband
zang, door den H. A m b r o s i u s, bisschop staat; – textielindustrie, f. weefnijverheid, weefte Milaan, in de 4de eeuw gemaakt; in 't al- kunst (spinnen, weven, vlechten, knoopen enz.);
gemeen lofzang, inz. bij behaalde overwin- – textuur, f. lat. (lextí ra) weefsel, samenvoegsel, verbinding, schikking, wijze van aaneenningen.
voeging der moleculen of samenstellende deetediëus, z. t ae d i ë u s.
len van een lichaam.
Teem, z. t a i m.
% tèktisch, adj. gr. (tëktikos, ë, ón, v. tekein,
Teetotaler, z. t e a t o t a 1 e r.
smelten) smeltend, oplossend.
Tefilla, tefillien, tefillim, zie t e p h.
Tektologie, f. gr. wetenschap, die zich bezigTefoen of Tefnet, f. egyptische godheid, die
houdt met den bouw, b.v. der organische weefmet een leeuwenkop wordt afgebeeld.
sels, van een organisme.
Tefterdar, z. d e f t e r d a r.
Tekton, f. gr. bouwmateriaal, dat uit de
Tegalveld, n. ind.-holl. droog rijstveld, dat
enkel van den regen water ontvangt, z. v. a. verbinding van twee verschillende stoffen bet i p a r b o u w.
staat, hoofdzak. sorelcement en zaagsel; zeer
tegeeren, lat. (tegére) bedekken, verheimelij- geschikt voor huizenbouw;– tektoniek, tekken; – tegumént, n. (lat. teguméntum) in 't al- tonika, f. gr. (tektonikè, eig. kunst van den
gem. bedekking; inz. huidvlies, vliezig be- téktón, den timmerman of schrijnwerker) leer
van de omzetting van constructieve vormen
kleedsel.
in kunstvormen, volgens bepaalde regels; Geol.
teiferin, z. t ij f e r e n.
Teint, n. fr. (spr. tel ; van teindre = lat. leer van den bouw der gebergten, gesteenten,
tinngére, verven) kleur, tint, gezichts- of huid- kristallen enz.
Tekwimi-Wakai, pl. turk. (van 't arab.
kleur; Pict. graad van sterkte, dien men aan
de kleuren_ geeft; huid, vel; – teinte de passage, takwïm, schrijftafel, dagboek, en wakaï, pl. van
fr. (spr. tent' de passaatj') overgangskleur, eene wakyat, gebeurtenis, voorval) dagboek der gebij het draaien van den analysator in den beurtenissen of voorvallen, naam van de sedert
saccharimeter zich snel vertoonende en weder 1831 opgerichte officiëele turksche courant.
Tela, 1) f. lat. weefsel; ital. weefsel, lijnwaad,
verdwijnende kleur; – teintuur, f. (spr. tentuur) verf, kleurend vocht, vloeiende verfstof, linnen; – 2) (perz. tila, goud) perzisch goudverving, kleuring (vgl. t i n c t u u r); oneig. stuk, dat in den aanvang van ieder jaar en bij
veranderingen van regeering geslagen werd
oppervlakkige kennis.
en 1 perz. dukaat of ongeveer 5 gld. 75 centen
Teiresias, z. T i r e s i a s.
Tekkie, turk. (tekkiéh) klooster van der- waard was.
wv ischen, monnikenklooster in Turkije.
Telámon, m. gr. (telamón) iederen draagriem,
Tekmársis of tekmárse, f. gr. (van tekmairein, bandelier; Med. linnen band, inz. tot onderaanduiden, kenmerken; uit kenteekens ver- steuning en tot dragen; – telamónen, pl. Arch
moeden; van tékmar, kenteeken) het gissen, draagbalken, dragers, lastdragers, mannelijke
vermoeden of opmaken uit kenteekens; inz. beelden, die een gebinte dragen = a t 1 a n t e n.
Telautograaf, f. schrijftelephoon (van Gray),
Med. gissing, het vermoeden aangaande de
toestel dat eigen handschrift autographisch op
verborgen ziekteverschijnselen of -toevallen.
Teknogonie, f. (van téknon, kind) kinder- afstanden overbrengt; – telautografié, f. het
teling of -verwekking, kinderwording, ook tek- telegrafeeren van schrift.
Telchinen, pl. (gr. Telchines, wellicht van
nopeeie; – teknoktonie, f. gr. kindermoord; in
het strafrecht: kindermoord, dien eene moeder thélgein, betooveren) metaalkundige zwarte
kunstenaars op Kreta en Rhodus; in het alg.
aan haar pasgeboren kind begaat.
Teko, m. naam, dien men op Bangka geeft toovenaar, heksenmeester.
aan het kind van eenen Chinees en eene Ma- y Teléga, f. russ. en poolsch, lichte boerenwagen.
leische.
Telegraaf, f. gr. (van tèle, ver, veraf, en
Tekst, m. (van het lat. textus, eig. het gewevene; vervolgens in het algemeen samen- gráphein, schrijven) vérschrijver, elk (optisch
voeging, van texére, weven enz.) samenhan- en elektromagnetisch) toestel tot snelle medeende woordverbinding van eene rede of een deeling van berichten op groote afstanden; –
geschrift, grondtaal, hoofdgeschrift, hoofd- telegraafagentuur, f. ook e o r r e s p o n d e nwoord van een schrijver, in tegenstelling met t i e b u r e a u geheeten, instelling tot het
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verstrekken van berichten aan nieuwsbladen,
zooals dat van Reuter, Wolff, Laffan, Agence
Havas enz., in ons land dat van Belinfante en
Vas Dias in den Haag; — telegraafbureau, n.
andere naam voor telegraafagentuur; — telegraafeode, f. z. ond. c o d e; — telegraafkabel,
m. z. ond. k a b e l; — telegrafist, m. beambte
van de telegraaf; — telegrám, n. door de telegraaf medegedeeld telegraphisch bericht, draad
telegraaf be--bericht;—lgapn,med
richten mededeelen; — telegraphie, f. vérschrijfkunst, wetenschap der telegrapher; — telegráphiseh, adj. tot die wetenschap behoorende;
— telegraphoon, m. z. ond. t e 1 e p h o n og r a a f; — telegraphoskoop, m. elektrische vèrphotograaf, toestel om photographische beelden over grooten afstand over te brengen; —
teleïkonographie, f. kunst om beelden van zeer
ver verwijderde voorwerpen op te nemen; — te
(v. lalein, spreken) verroeper, scheeps--lea,m.
roeper; — telelalie, f. vérspraak, kunst om naar
verren afstand de stem over te brengen; - telemeter, m. afstandmeter; — telemetrie, f. afstandsmeting; — telemikroskoop, m. werktuig om een
beeld van verwijderde voorwerpen te vergrooten; — telephoon, f. vérspreker, een toestel om
geluiden langs elektromagnetischen weg over
te brengen; meer speciaal het ontvangtoestel
waar men in hoort (tegenover de mikrophoon,
het spreekapparaat); — telephoneeren, door
middel der telephoon berichten; — telephonie,
f. vérroeperij met spreekbuizen; thans inz.
overbrenging van geluiden door den elektrischen stroom; — telephoniek, f. kunst der
telephonie; — telephonisch, adj. op de telephoon
of de telephonie betrekking hebbende; —
telephonograaf, f. Phys. phonograaf, waarbij
het opschrijven der spreekgolven door een
elektromagneet geschiedt op een staaldraadspiraal of op een staalband; men geeft er „zingende levende beelden" mede op het doek; —
telephotographie, f. het weergeven van beelden
door een elektrischen stroom, ook het telegrafeeren op grooten afstand, b. v. uit luchtballons; — telephrasie, f. vérspreekkunst; —
telescriptor, m. soort typendruktelegraaf, waarbij schriftelijk kan worden getelephoneerd,
zerograaf; — telewriter, m. eng. (spr. teeleraiter)
toestel om een telegram in eigen handschrift
te verzenden ; — teleskoop, m. (van skopein, beschouwen) verrekijker, inz. spiegelverrekijker,
groote verrekijker met een weerkaatsenden
spiegel; — teleskopie, f. leer der verrekijkers, dat
deel der optica, dat over de teleskopen, hun
samenstelling en gebruik handelt; — teleskbpisch, adj. wat den teleskoop betreft; slechts
door den teleskoop waar te nemen, b. v. zulke
sterren (teleskopische sterren); —
telestereoskoop, m. door Helmholtz uitgevonden,
op sgroote schaal onder aanwending van spieg ingerichte s t e r e o s k o o p (z. ald.),
om lichamelijke gezichten op verwijderde voor
(landschappen enz.) te verkrijgen; —-werpn
televisie, f. het zien op verren afstand.
Telemachus, gr. (Tëlhos, de uit de verte
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strijdende) mansn.: - zoon van O d y s s e u s
(z. ald.).
Teleobranchién, pl. gr. (van tétéos, a, on,
volkomen, geheel, en bránchion, vischkieuw)
kraakbeenvisschen met volkomen kieuwen of
met kieuwbedekkingen en kieuwvliezen; — teleobránehlseh, adj. met kieuwdeksels en kieuwvliezen voorzien; — teleosaurus, m. gr. (vgl.
sauriërs) voorwereldlijke fossiele krokodil.
Teleologie, f. gr. (v. télos, n. doel, oogmerk)
doelleer, leer van de eindoogmerken der dingen
en der doelmatigheid van de inrichting der
wereld; — teleológisch, adj. het doel of de doelleer betreffende.
Telepathie, f. gr. gevoelseenheid op een afstand, het overbrengen van gedachten en gevoelens van een persoon op de andere; ook
voorgevoel van toekomstige dingen; een 6e
zintuig naar het geloof der somnambulisten,
het gedachtenlezen.
Telepherage, z. ond. t e l p h e r a g e.
Telephium, n. Med. boosaardige, ongeneeslijke zweer (naar men wil van T e 1 ë p h u s,
een zoon van Hercules, die van Achilles voor
Troje een wond ontving, die niet wilde genezen);
— teléphisch, adj. moeilijk genezend, kwaad
-ardig.
Telephoon, telephonie enz., teleskoop, z. ond.
telegraaf.
Telésma, n. (van 't gr. telein, voleinden) vol
(vgl. t a 1 i s m a n). -eindg;tovrml
Telesphörus of telesphoor, m. gr. (telesphóros,
tot het doel brengend, voleindend, van telos,
doel, en phérein, dragen, brengen) voleinder;
Myth. god der genezing, ziekte-eindiger, gewone begeleider van AE s k u 1 a a p en van
H y g i e a, naast wie hij als een kleine knaap
met eerre muts op het hoofd en in eenen mantel
gehuld verschijnt.
Telestereoskoop, z. ond. t e 1 e g r a a f.
tel est notre plaisir, fr. (spr. tel è notr' plè2ier)
dat is ons genoegen, zoo bevalt het ons, zóó
willen wij het; in de kanselarijtaal der oud-fr.
regeering het slotformulier der verordeningen enz.
Telethermometer, m. gr. elektrisch toestel
om temperaturen te meten.
Telharmonium, m. gr. toestel om muziek te
maken en telephonisch over te brengen.
Telinga, z. t e l o e g o e.
Tell, n. arab. (teloel = heuvels) vruchtbare
streek in N. Afrika ten N. van het Atlasgebergte.
telle quelle, fr. (spr. tell'kéll') z. v. a. tauter

qualiter (z. ald.).
Telline, f. gr. (telliné) soort van vlak, tweeschalig schelpdier; — tellinieten, m. pl. versteeningen daarvan.
Tellus, f. lat. (genic. tellüris) aarde, aard
oe a, z. ald. ; — tellurisch, adj. nw.lat.-godin,G
aardsch, tot de aarde behoorend, van hare
kracht of werkzaamheid uitgaande; — tellurfsme, n. aardgeheel, aardwezen; natuurkracht
der aarde, aardstelsel; ook z. v. a. d i e r 1 ij k
m a g n e t i s m e; —tellurium, n. toestel om
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de beweging der aarde om hare as en om de Témpera- of a tempera-schilderjj, temperazon aanschouwelijk voor te stellen; ook z. v. a. platen enz., it. (van tempera, d. i. eig. ieder
tellurium- metaal, n. in 1782 door Reichenstein vloeibaar mengmiddel voor droge verven) zulke,
ontdekt metaal, op antimonium gelijkende ; in waarbij de kleuren met de melk van jonge
verbinding met zuurstof vormt het de t e 1- vijgeloten en met eigeel zijn vermengd; 1 u r i g e z u r e n en de t e 11 u u r z u r e n; tempera al secco, schilderwerk op droge wanden.
- telluriden, pl. verbindingen van het tellurium
tempéren, tempereeren, lat. (temperàre) mamet elektronegatieve metalen; - tellureten, pl. tigen, ' verzachten, minderen, beperken; in de
verbindingen van tellurium met elektroposi- ijzersmelterijen: gegoten waren door gloeiing
tieve metalen.
tusschen koolpoeder en beenderasch weeker
Teloegoe of Telinga, naam eener oost-indi- en taaier maken, haar de brosheid ontnemen,
sche taal van den dravidischen stam, die door ook a d o u c e e r e n; - getemperd e
ongeveer 7 millioen menschen wordt gespro- 1 u c h t, gematigde, matig warme lucht;ken; vgl. dravidische talen.
tempereer- of temper-oven, koelTelpherage, f. uit telepherage, goe- oven; - tempereer-poeder, koelpoederenvervoer in elektrische motorwagens langs der; - tempérans, n., pl. temperantla (spr. ti
kabels.
= tsí), Med. koelmiddel, verzachtend middel;
Telyn, f. lier der oudnoorsche zangers.
; - temperance, f. eng. (spr. témperens) matigTem., bij natuurwetenschappelijke bena- heid, vgl. t e m p e r a n t i e; - temperancemingen afk. voor J. C. Temminck (gest. 1857 men, pl.. leden der verschillende matigheidste Leiden).
genootschappen in Amerika; - temperanceTeménna, m. arab. (v. manai, wenschen, halls, pl. matigheidszalen, verzamelplaatsen
tantanni of lamanna, wenschend) oostersche der leden van matigheidsgenootschappen; begroeting, waarbij de hand eerst op het hart temperament, n. lat. (temperamentum) eig. veren dan op het voorhoofd gelegd wordt.
zachtend, matigend middel, middelweg, betemëre, adv. lat. toevallig, zonder overleg, I middeling, tusschenkomst, matiging ; inz. eigen0 pgoedbloedmen
gg eluk af ; - temére iti9ans, moedwilligg
aardige
g
ging of verbin dingvan
twister of procesvoerder; - temerair, adj. (lat. geestelijke en lichamelijke in den mensch,
temerarius, a, um, fr. téméraire) onbezonnen, I waarvan zijne wijze van gevoelen en denken afonbedachtzaam, vermetel, koen, stoutmoedig; hangt, blijvende, doorgaande toestand van het
- temeriteit, f. lat. (temeritas) onbezonnenheid, 1 gevoelvermogen, natuurlijke gemoedsstemming,
vermetelheid,onbesuisdheid, roekeloosheid; - ^ natuuraanleg, natuurneiging (de v i e r t e mtemeritas litigandi, moedwillige strijdzucht.
^ p e r a m e n t e n: het c h o 1 e r i s c h e, s a nTemin, m. (turk. tinvin) kleine rekenmunt ^ g u i n i s c h e, p h 1 e g m a t i s c h e en m ete Algiers en Smyrna.
! 1 a n c h o 1 i s c h e, naar het voorstel van een
Temonatieum, n. nw.lat. (van 't lat. tèmo, der nieuwere wijsgeeren te vertalen door: het
m. dissel) disselgeld.
; „kloekmoedige, blijmoedige, gelijkmoedige en
Tempajan, f. mal. waterbak.
1 zwaarmoedige"); ook levendige zinnelijkheid,
Tempe, n. gr. eig. door de Ouden wegens overhelling tot wellust, b. v. veel t e m p e r share bekoorlijkheid geprezen dalstreek in ' m e n t h e b b e n, veel aanleg tot zinnelijk,

Thessalië tusschen de bergen Olympus en Ossa;
vandaar in 't algemeen een schilderachtig dal,
lustoord.
Tempeest, n. lat. (lempéslas, f. it. tempésta)
storm, onweder, inz. zeestorm.
Tempel, m. (van het lat. templum, n. oorspr.

heid of wellust hebben; - temperamentsfout, f.
fout waarin een mensch tengevolge zijner gemoedsgesteldheid licht vervalt; - temperamentsdeugd, f. deugd, die iemand krachtens
zijne natuur zeer gemakkelijk valt; - temperántie (spr. tie=tsie), f. (lat. temperantia) maafgezette, heilige plaats) godshuis, aan den tiging, matigheid, ingetogenheid ; - tempera-

godsdienst (inz. den heidenschen en joodschen)
gewijd gebouw, onderscheiden van k e r k; ook
groot gebouw te Parijs, dat in 1222 als woning
voor de Tempeliers gebouwd werd, en later
door de gevangenschap van Lodewijk XVI
algemeen bekend is geworden; - Tempeliers
(mid.lat. templarii), ook Tempelridders, Tempelheeren, tijdens de kruistochten in 1119 ontstane geestelijke ridderorde, die van koning
Boudewijn II van Jeruzalem een woning in de
nabijheid van den voorm. joodschen tempel
verkreeg, later naar Europa verhuisde en in
1312 door paus Clemens V, door toedoen van
Philips den Schoonen van Frankrijk, opgeheven en uitgeroeid werd; de uitspattende levenswijs dier ridders heeft aanleiding gegeven tot
het sprw.: d r i n k e n (z u i p e n) a 1 s e e n
t e m p e 1 i e r, onmatig drinken, zuipen.

tuur, f. (lat. temperatura) matiging, verzachting; warmtetoestand, warmtegraad, inz. der
lucht, luchtgesteldheid ten opzichte van warmte
en koude; Muz. inrichting der toonladder, volgens welke men aan bepaalde tonen iets van
hunne zuiverheid ontneemt, opdat alle intervallen in behoorlijke verhouding blijven; temperatuur-coefficient, f. Phys. toe- of afneming van den soortelijken weerstand van een
elektr.geleider bij 1° Celsiustemperatuurverandering, uitgedrukt in procenten.
Tempésta's, pl. (vgl. tempeest) Piet.
onweders- of stormtafereelen, schilderstukken,
die stormen en onweders voorstellen, zeestormen; - tempestatief, nw.lat. (fr. tempeslali f) of
tempestueus, lat. (tempestuósus, a, um) adj.
stormachtig, buiig; oneig. bulderend, razend
en tierend, twistziek; - tempestóso, it. Muz.
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onstuimig,
g stormachtig,
g^ zeer hevig;
g ^ - tem pew
f. fr. (spr. ta ipèt') storm, onweder; stormachtige dans.
tempestief, adj. lat. (tempestivus, a, um, v.
tempus, z. ald.) tijdig, te rechter of .-,bekwamer
tijd, te gelegener tijd, van pas, ter snede.
Tempte, z. ond. t e n1 p e s t a' s.
Templinum-olie, f. (nw.lat. oleum femplinum)
kromhoutolie.
Tempo, n., pl. tempi, it. (van 't lat. tempus)
tijd, inz. rechte tijd; tijdmaat in de toon- en
danskunst; Mil. afgemeten beweging, handgreep; - a tempo, it. of à temps, fr. (spr. a laai)
of de tempore, lat. tijdig, volgens de tijdsomstandigheden, te rechter tijd; - al tempo of al
rigóre di tempo, Muz. nauwkeurig of gestreng
naar de tijdmaat of den tact; - nel tempo, in de
tijdmaat; - tempo cómmodo, Muz. in gemak
tijdmaat, in rechte beweging; - tempo di-kelij
hallo, in dansbeweging; - tempo di polacca, in
de beweging der p o l o n a i s e; - tempo di
prima (parte), beweging van het eerste gedeelte;
- tempo giusto (spr. -dzjoesto), Muz. rechte, gepaste maat volgens den aard of den geest van
het stuk; ook in gepaste beweging; - a tempo
primo, in de eerste tijdmaat; - tempo rubáto, z.
rubato tempo; - tempi passati 1 verleden tijden!
dat is voorbijl dat hebben wij'gehad l - temporekening, z. V. a. conto di tempo (z. ald.).
temporaal, lat. 1) (temporális, e, van tempus,
pl. tempora, de slapen) Med. tot de slapen behoorende; - temporaal - arterie, f.
slaappolsader; 2)",ond. tempus.

schorten; de huik naar alle winden hangen; temporisàtie (spr. tie=tsie), f. draling, verschuiving tot geschikter tijden; - temporiseur, m.
fr. draler, talmer, iemand, die zich voegt naar
den tijd.
temulént, adj. lat. (temuléntus, a, um) tuimelend, suizebollend, dronken; - temuléntie, f.
(spr. tie=tsie; lat. temulentia) dronkenschap,
bedwelming, tuimel.
tenábel, adj. fr. (tenable, van tenir, houden)
houdbaar, verdedigbaar.
Tenach, v. hebr. het Oude Testament.
Tenaeiteit, tenaculum, z. ond. tenax.
Tenaille, f. fr. (spr. tenálj; provenc. tenalha,
it. lanagliá, van 't lat. tenaculum, pl. tenacula,
v. tenax, vasthoudend, v. tenére, houden) tang,
nijptang; Fort. tangwerk, schaarwerk, vestingwerk, dat twee f a c e s heeft, die een inspringenden hoek vormen en dienen om eene c o u rt i n e te dekken; - tenailleeren (fr. tenailler),
met gloeiende tangen knijpen of pijnigen; in
den vorm eener wig of kegge afpunten; tenaillons, pl. (spr. tenaljón) Fort. bolwerksooren, l u n e t t e n eener halve maan, die
hare f a c e s dekken en voor deze tot eene soort
van dubbele c o n t r e g a r d e dienen.
1 Tenakel, z. ond. tenax.
Tenant, m. eng. (spr. ténnent; fr. tenant, van
't lat. tenen, houdend, stil. locum, plaats, dus
oorspr. plaatsbekleeder) pachter, pachthoevenaar; leenman; ook wapen- of schildhouder
(in de heraldiek).
tenax, lat. (v. tenère, houden) vasthoudend;
tempteeren, temptatie, liever t e n t e e r e n, taai; vast, hecht, standvastig, duurzaam; tetentatie (z. ald.).
rughoudend, karig, vrek, deun; - tenaeiteit,
Tempus, n., pl. tempora, lat. tijd; - tempus f. (lat. tenacitas het vasthouden, kracht om
edax rérum, de tijd die alles verwoest; tijdvorm iets vast te houde n ; volhardendheid hardvan een werkwoord (vgl. p r ae s e n s, p r oe t e- nekkigheid, vasthoudendheid, karigheid, deunr i t u m en f u t u r u m); - tempus clausum, ' heid, vrekheid; ook taaiheid, rekbaarheid der
besloten tijd (vasten- en adventtijd) waarin metalen; - tenaeulum of tenakel, n. handschrifthet bruiloftvieren verboden is; - ad tempus, houder, nijper der letterzetters, een gespleten
voor eenen tijd lang, voorloopig; - ad tempus hout om het handschrift, dat gezet wordt, in
vitae, levenslang, voor het geheele leven; - de vast te klemmen en het oog van den zetter eene
tempore, z. ond. t e m p o ; - ex tempore, zonder bepaalde richting te geven; heelmeesters dralen, op staanden voet, voor de vuist, zonder werktuig, inz. om gezwellen, die men snijden
bezinning; - hoc'tempóre, afgek. h. t., te dezer wil, vast te houden; ook raam met pennen,
tijd, thans, nu; - pro tempóre,'afgek. p. t., thans, waarover een doek gespannen wordt, om groote
heden, voor het tegenwoordige; - o. tempora, hoeveelheden door te zijgen (c o 1 e e r e n).
o mores 1 o tijden, o zeden l ; - tempora mutánTendak (maleisch tandak, dans, danseres),
lur et nos mutámur in illis, lat. sprw.: de inlandsche dans op Java, die bestaat uit li
tijden veranderen en wij veranderen met hen;
handdraaiingen; --chams,benr
- temporaal, (lat. temporális, e) of temporeel (fr. tendakken, zulke rhythmische bewegingen uitt e m p o r e 1), adj. tijdelijk, wereldlijk, ver voeren.
temporaliën, pl. (tempo--gankelij,rdsch;
tendeeren, lat. (tendére) spannen, uitrekken;
ralia) wereldlijke voordeelen, inkomsten, die streven, trachten, doelen, bedoelen, het oog op
de geestelijkheid geniet; - temporair, adj. (lat. iets hebben; - tendéntie (spr. tie=tsie), f. nw.
temporarius, a, um) voor eenen tijd, voorbij lat. (fr. tendance) het streven, helling, neiging
niet duurzaam, veranderlijk; - tempo--gand, of richting naar een doel, strekking of bedoeling,
ralíst, m. aanhanger en verdediger van de we- b. v. van een boek; - tendenz-roman, m. hgd.
reldlijke macht der pausen; - temporarlum, n. roman, met een bepaalde strekking, die dus beiets vergankelijks, onbestendigs; - temporisee- paalde artistieke, politieke, religieuse of sociale
ren (fr. temporiser), op den tijd zien, zich naar leerstellingen ontwikkelt; - ténsie, f. lat. (tensio)
den tijd schikken, zich naar den loop der tijden rekking, spanning, b. v. van stoom; uitrekking,
of do tijdsomstandigheden voegen; eenen meer gespannenheid; - tensor, m. grootheid met tweegunstigen tijd afwachten, dralen, talmen, op- , zijdige richting, richtinggrootheid, bivector.
,

,
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Tendentie, z. ond. tendeeren.
Tender, m. eng. (van to tend = attend, fr.
allendre, wachten, bedienen, begeleiden) begeleidingsvaartuig van een linieschip tot overbrenging van bevelen en tijdingen; ook aan
een stoomwagen toegevoegd voertuig of wagen,
die steenkolen en water medevoert.
tendineus, adj. nw. lat. (fr. tendineux; van het
nw. lat. tendo, fr. tendon, pees) peesachtig, van
den aard der pezen.
tendre, fr. (spr. tandr' ; van 't lat. Lener) teeder,
teer; week, zacht, murw, malsch, gevoelig, weekhartig, weekelijk, weemoedig; — tendre, n.
teedere neiging of voorliefde (een t e n d r e voor
iets of iemand h e b b e n); — tendresse, f. (spr.
tandréss') teederheid, hartelijke liefde ; zachtheid, fijnheid, weekheid; — tendreté, f. zachtheid,
malschheid, murwheid der spijzen; — tendrons,
pl. Kookk. zachte deden aan slachtbeesten.
Tenebrarlus, later lat. of tenebrio, lat. m. (van
teneórae, pl. duisternis) duisterling, lichtschuw
mensch; bedrieger; — tenebrionieten, pl. nw. lat.
sluipkevers, zoo genoemd wegens hunne sombere
kleuren; — tenebrositeit, f. nw. lat. duisterheid,
donkerheid.
tenére (teneo) lupum auribus, lat. (ik houd)
den wolf bij de ooren houden.
lénero of teneraménte, ook con tenerézza, it.
(van het lat. lener, teeder) Muz. teeder, week,
vleiend, liefelijk, met teederheid.
Tenésmus, m. lat. (van 't gr. tênesmós of
teinesmós, van teínein, uittrekken, spannen) Med.
stoelpersing, neiging tot stoelgang; — tenesmódisch, adj. door stoelpersing veroorzaakt; daar
-op
betrekking hebbende.
Tenétte, f. fr. (v. lenir, houden, vatten) Chir.
tangetje der heelmeesters en steensnijders; ook
steenlepel; — tenez! (spr. tené) eig. houdt! vat
aan! ziedaar! hou vast! daar hebt gij 't!
Tenge of tenga, z. t a n g a.
Tengu, m. demon, in China: een meteoor in den
vorm van een hond; in Japan: de zoogen. Hemelhond, een wezen in menschengestalte, met vleugels en een zeer langen neus.
Tennantiet, n. soort van zwavelkopererts in
Cornwallis (naar den beroemden eng. scheikundige T e n n a n t, die in 1815 stierf, genoemd).
Tennis, n. eng., zie l a w n - t e n n i s; — tennissen, lawn-tennis spelen.
Tenochken of Tenóchchi, pl. z. v. a. A z t e k e n (z. ald.), naar wie hunne hoofdstad T e n o c h t i t 1 a n (of Mexico) haren naam droeg.
Tenontágra, n. gr. (van tenon, pees, vlecht)
Med. peesjicht; — tenontographie, f. peesbeschrijving; — tenontologie, f. leer der pezen; — tenontomie of tenotomie, f. peesdoorsnijding, peessnede.
Ténor, m. lat. (van tenére, houden) houding,
onafgebroken voortduring, voortgang; vandaar
Zeno tenore, in eenen samenhang, onafgebroken,
in eens door; verder: inhoud; ook manier, vorm,
wijs; Muz. (van 't it. tenure, d. i. eig. wijs, melodie) hoogere mansstem; — lyrische tenor,
zachte, inz. voor het lied geschikte tenorstem,
in tegenst. met h e 1 d e n t e n o r; — tenore
primo, m. eerste, hooge tenor; — tenore secundo,
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m. tweede, lagere tenor; — Lenore bu f/o, m. hij,
die in de komische opera de hooge mannenstem
zingt (vgl. b u f f o); — tenoríst, m. tenorzanger.
Tensie, z. ond. t e n d e eren.
Tenson, z. tenzone.
Tentacula, pl. nw. lat. (van 't lat. tentare,
voelen; vgl. t e n t e e r e n) voelwerktuigen,
voelhoorns of -sprieten, voeldraden; — tentaculieten, m. pl. (van 't mid. lat. tenta, fr. Lente,
tent; verklw. tenitaculum) soort van versteende
slakken in de gedaante van voelhorens of kegelvormige buizen.
Tente-abri, f. fr. (spr. tapt-abri; van tf nte,
tent, en abri, z. ald.) fr. naam voor de in Algerië
en in't algemeen in't Oosten gebruikelijke schuilof rusttent, die aan den schaduwkant open is en
niet als woontent dient.
tenteeren, lat. (tentare) eig. betasten, bevoelen,
aangrijpen; proeven, voorproeven; in verzoeking brengen, tergen, verlokken, verleiden, verzoeken, bekoren, aanvechten; beproeven; — tentomen, n. proef, voorproef, voorloopig onderzoek, voorexamen; — tentatie (spr. tie=tsie), f.
(lat. tentatio) verzoeking, verlokking, verleiding,
aanvechting; — tentative, f. fr. (spr. tan—) poging,
proef, ondervinding; — tentátor, m. lat. beproever, verzoeker, verleider, aandrijver of wanporder tot het kwaad.
Tenture, f. fr. (spr. taiituur' ; mid. lat. tentara,
V. tendére, uitspannen) behangsel.
Tenue, f. fr. (spr. t'nu; v. tenir, houden) houding; wijze waarop men zich voordoet en gedraagt; uiterlijk voorkomen, inz. militaire kleeding, uniform ; vandaar : en grande tenue, in
groot t e n u e, in parade-uniform; — en petite
tenue, in klein t e n u e, in gewone of dagelijksche uniform; — m a r s c h t e n u e, marschkleeding.
Ténuis, f., pl. tenues, lat. (van ten'uis, e, dun,
scil. littera) harde, scherpe, stemlooze mede
linkers, zoo zijn p, t, k scherpe ontploffers,-k
f, s scherpe schuringsgeluiden (vgl. media); —
tenui f olius, a, um, lat. Bot. dunbladerig; ook:
smal- of kleinbladerig; — tenuissimus, a, um, lat.
Bot. zeer dun of fijn; — tenulteit, f. lat. (tenuitas)
dunheid, dunte, magerheid, fijnheid; armoede,
armzaligheid, geringheid.
Tenuta, f. it. (spr. tenoeta; van tenere, houden,
bezitten, bewonen enz.) 1) landgoed, hoeve; 2)
ook tenute (spr. tenoete), Muz. rustpunt in een
muziekstuk; toon, dien men eenen tijdlang aanhoudt; — tenuto, aangehouden, gerekt.
Tenzóne, f. (it. tenzone, tenza, provenc. tenson,
tensa, oudfr. tenson, fence, strijd, wedzang, v. 't
provenc. tensar, oudfr. tenteer, strijden, bestrijden, verdraaien, nw. fr. Lancer, uitschelden, als 't
ware lat. tentiàre, van tenére, tentum, vasthouden,
staande houden) strijd- of wedzang, eene soort
van vernuftige poëtische spelen bij de provencaalsche dichters.
Teocálli, n. mexicaansch eig. godshuis, een
pyramidale tempel der oude Mexicanen of Azteken.
Tephillím of thephillim, pl. rabbijnsch (van 't
hebr. tephílláh, gebed, dat het voorlezen der
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wet voorafgaat) smalle, zwarte lederen bidriemen, die de Joden bij het ochtendgebed om
hoofd en armen plegen te wikkelen tot afwering
van booze geesten (Exod. 13, 9).
Tephroiet, n. gr. (van tephra, asch) aschsteen,
eene aschgrauwe steensoort, uit kiezelzuur mangaanoxydul bestaande; - tephromantie (spr. tie=
isie), f. waarzeggerij uit asch, inz. bij de offers =
s p o d o m a n t i e.
Tepidarlum, n. lat. (v. lepidus, a, urn, lauw)
lauw bad, bij de Romeinen: kamer, waarin lauw
gebaad wordt; ook lauwwarme broeikast met
b tot 9° R. temperatuur.
Teplizy, pl. (spr. t= ts) slay. (van tepla, warm)
warme bronnen, vandaar de gelijkluidende
Vaam van badplaatsen, zooals Teplitz enz.
ter, adv. lat. driemaal.
Terafiem, hebr. pl. huisgoden, Gen. 31, 19;
1 Sam. 19, 13 -16; Richt. 17, 5.
Teratologie, f. gr. (v. teras, pl. teráta, wonderteeken) (bijbelsche) wonderleer, wonderverhaal;
Med. leer van de misgeboorte; Phys. leer van de
misvormingen bij planten en dieren; - teratológisch, adj. de leer van de wonderen betreffende;
- teratolith, m. wonderaarde, steenmerg, ijzer steenmerg; - teratoskopie, f. het wonderenzien,
b. v. in gewaanden bloedregen enz. ; wonderverklaring, wonderuitlegging.
Terbium, n. nw. lat. in 1843 door Mosander
ontdekt metaal, welks oxyde (t e r b i u m oxyde, terbium- aarde) met de ytt e r a a r d e overeenkomt.
Tereero, f. sp. (v. tercero, derde) derde soort;
- tereerón, m., pl. tercerónes of tereeróns, sp.
afstammeling van eenen Europeaan en eene
Mulattin.
Terebellieten, m. pl. versteende schelpdieren
van de soort terebéllum, n. boorschelpdieren
(van het lat. terëbra, boor).
Terebenthine, f. fr. terpentijn; - terebinthe,
m. terpentijnboom (z. t e r p e n t ij n); - terebintaeeén, tweezaadlobbige plantenfamilie, ook
wel Anacardiaceën geheeten, omvat boomen
en heesters, die veel giftige sappen en balsemachtige vochten afscheiden.
Terébra, f. lat. boor, inz. als heelmeesterswerktuig; vgl. t r e p a a n; - terebratûlen, pl.
nw. lat. (terebratulae, boorschelpdieren; - terebratulleten, pl. versteende boorschelpdieren; terebràtie (spr. tie=tsie), f. (lat. terebratio, v.
terebràre, boren) boring, het aanboren, b. v. van
eenen boom, om het sap, het hars daaruit te
winnen.
Terëdo, f. lat. (v. 't gr. terèdon) houtworm,
paalworm; Med. z. V. a. spina ventosa; - teredienen, pl. nw. lat. soort van versteende boorschelpdieren.
Terefa, f. hebr. niet goed geslacht vleesch,
el. w. z. dat niet aan de ritueele voorschriften
voldoet (Exod. 22, 31).
Terella, z. t e r r e 1 1 a.
Terem, m. of n. oud-russ. (spr. sjerum) vrouwentoren, vrouwenvertrek, afdeeling der vrouwen in de burchten der russ. tsaren.
ieres, lat. Bot. rolrond.
-
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Terësis, f. gr. (van terein, waarnemen, hoeden
enz.) nauwkeurige waarneming, bewaking.
Terétrum, n. gr. (terétron, van térein, boren)
boor, z. V. a. t r e p a a n (z. ald.).
tergum, n. lat. tergo, m. it. rug, rugzijde, keer
- in tergo, op den rug, op de keerzijde van-zijde;
een wissel (vgl. e n d o s s e e r e n); - tergiverseeren, lat. (tergiversàri, eig. den rug toekeeren)
uitvluchten zoeken, dralen, aarzelen, slepende
houden, op de lange baan zoeken te schuiven; tergiversàtie (spr. tie=tsie), f. (lat. tergiversatfo)
uitvlucht, draling, aarzeling, omweg; - tergiversátor, m. draler, uitvluchtzoeker, sammelaar.
Teriak enz., z. t h e r. i a k.
Term, m. (van 't lat. terminus, z. ald.) grens,
doel; woord, bewoording, uitdrukking; Log.
stelling, begrip; Arith. samenstellende vorm;
Jur. artikel van eene wet; - termen, bewoordingen, eigen uitdrukkingen van een of ander vak,
k u n s t t e r m e n; gronden, redenen, beweegredenen.
Termen, pl. fr. (van het lat. terminus) grenssteenen, grenskolommen, grenszuilen.
Termieten, m. pl. (fr. termites, termes, van 't
lat. sing. termes, tarmes, gehit. tarmitis, houtworm) witte mieren, houtluizen, familie en geslacht van insekten uit de orde der Netvleugeligen (Neuroptëra), die in groote koloniën of
maatschappijen leven in Afrika, Amerika en
Australië; sommige soorten bouwen zich kegelvormige woningen van 3, 4 meters en hooger uit
klei en aarde; andere soorten zijn gevreesd doordat zij aan alle houtwerk enz. vreeselijke ver
aanrichten; - termietengasten, pl.-woesting
insekten, die met de termieten in hun nesten
leven, zooals ook bij de mieren voorkomt.
Termijn, terminàtie, termineeren, z. ond. ter.
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Terminthus, f. gr. (términthos, eig. z. T. a.
terpentijnboom) Med. bruine, zwarte
pokken, hondsblaren, zwart-blauwe bloedzweren, inz. aan de dijen (zoo genoemd wegens de
gelijkvormigheid met de terpentijnvrucht).
terminus, m. lat. grens, doel; als eigennaam:
Terminus, god der grenzen, grensgod bij de
oude Romeinen; vandaar termijn, m. grenspunt
in den tijd, bepaald tijdpunt; ook tijdruimte of
uitstel tot op een bepaalden tijd; inz. Jur. vastgestelde rechtsdag, tot eene gerechtelijke behandeling bepaalde dag, vroeger dagvaart; 'termijnrekening, f. berekening van een gemeenschappelijken, gemiddelden betalingstermijn
voor onderscheiden kapitalen, die op verschil
tijden betaald moeten worden; - terminus,-lend
m., pl. termini, bepaald begrensde, nauwkeurig
kenmerkende uitdrukking, woord, inz. kunst
hoofdbegrip in eene sluitrede, deel-uitdrkng;
of lid eener verhouding; - ante terminum praefixum (vgl. p r ae f i g e e r e n), voor den bepaalden rechtsdag of termijn; - in termino, in ipso
termino of in praefixo termino, op den bepaalden
of vastgestelden dag, ten bepaalden termijn; in terminis (blijven), binnen de behoorlijke
grenzen; - in suis terrnïnis (laten), bij zijne uitdrukkingen, in zijne grenzen, bij zijn ambt ens.;
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- mus in terminis, z. c a s u s; - terminus a quo,
aanvangspunt of tijdpunt, van hetwelk men iets
moet rekenen, begintijd, aanvangstijd; - t. ad
juem, tijdpunt, tot op hetwelk men iets moet
rekenen, eindtijd, eindtermijn; - 1. decretorius,
tijd der gerechtelijke beslissing; - t. edictàlis,
termijn der dagvaarding; - de/lüxo termino edie.táli, na verloopen dagvaardingstermijn; - t.
e f f li xus of elápsus, verloopen termijn; - ante
elápsum terminum, voor het verschijnen van den
termijn of voor den verloopen rechtsdag; - post
ee f f luxum termïnum, na verloopen termijn; medius terminus, middelterm, middelbegrip, ver
middelste lid in eene sluitrede; --bindgserp,
t. peremtorius of peremtorische termijn, laatste
of beslissende rechtsdag, niet te verzuimen termijn, ook t. praeclusivus, z. p r oe c 1 u s i e v e
t e r m ij n; - t. praefixus, bepaalde, vastgestelde
termijn; - t. probatorius, tot bewijs gestelde termijn; - t. prorogátus, verlengde termijn; - t.
solutions, betaaldag, betalings- of aflossingstermijn; - t. technicus, kunstwoord, kunstterm,
kunstuitdrukking (pl. termini technici; vgl.
t e c h n i s c h); - terminaliën, n. pl. (lat. terminalia) grensfeesten ter eere van den god T e rm i n u s; - terminalis, lat. Bot. topstandig,
eindelings, aan de punt; - terminalster, met den
termijn overeenkomstig; - termineeren (lat. termináre), begrenzen, grenzen zetten, eindigen,
besluiten, afdoen, voleinden, uitmaken; afloopen, ophouden; ook van de bedelmonniken enz.:
een zekeren omtrek afloopen, daarin rondzwer
ven om aalmoezen in te zamelen of te bedelen;
Grams. eindigen, uitgaan; - terminarius of terminant, m. nw. lat. bedelmonnik; - terminàta, n.
pl. lat. Jur. voleindigde, afgehandelde zaken; terminátie (spr. tie=tsie), - f. (lat. terminatio)
begrenzing, grenszetting, beperking, bestem ming of bepaling; eindiging, voleindiging, afdoe
uitgang van een woord; - terminísme, n.-nig;
-

nw. lat. leer der terminísten, dat zijn zij, die ge-

boven, dat God in en buiten de Kerk in het
leven van elk mensch Benen genadetermijn, een
uitersten tijd van bekeering heeft vastgesteld,
na verloop van welken Hij hem geenerlei middel
van berouw of zaligheid meer aanbiedt, al blijft
ook zijn leven nog voortduren; - terministenstrijd, m. twist over den duur van dezen genadetermijn, in 1698 verwekt door den diaconus
Bos® te Sorau; - terminologie, f. lat. gr. kunst
kunstwoordenschat, leer en verklaring der-tal,
gebruikelijke kunstuitdrukkingen van een wetenschap, kunst enz.; - terminológisch, adj. tot
de kunsttaal behoorende, de_kunstwoorden betreffende.
Ternaux, pl. (spr. ternó) uit Ternaux-wol ver
sjaals (naar een in 1833 ge--vardigeksjm
storven fabrikant te Sedan, die thibetaansche
geiten in Frankrijk invoerde).
Terne, f. (fr. terne, m. it. terno, m. van 't lat.
tern, drie aan drie) een drietal bezette en uitgekomen nommers in de getalloterij ; - ternair,
adj. lat. (ternaráus, a, um, fr. ternaire) drievoudig,
indrieën,drietafg;-ternaire periode,
derde en jongste periode der aardvorming; -
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ternátim, nw. lat. Bot. drie aan drie staande; -

ternatus, a, um, Bot. drietallig.
terneeren, fr. (ternir, van terne, mat, dof) dof,

mat maken; den glans verliezen.
Terong, m. mal. eierappel, een soort nachtschade; aubergine.
Terpen, m. pl. naam, dien men aan de kunstmatig opgeworpen hoogten geeft, waarop de
eerste bewoners van de bedijkte Noordzeekusten
(in ons land in Friesland en Groningen) hunne
woningen oprichtten, om zich daardoor tegen
overstroomingen te beveiligen; ook w i e r d e n,
w a r v e n geheeten, vandaar zijn er bij ons nog
vele plaatsnamen op dorp, w(i)erd of war f..
Terpenen, pl. groep van onverzadigde koolwaterstoffen, in het plantenrijk veelvuldig aanwezig en een hoofdbestanddeel der aetheriscl^e
oliën.
Terpentijn, f. (van 't lat. terebinthina, scil.
resina; perz. termentin) vloeibaar hars of harsige
olie, oorspronkelijk verkregen van den ter pentijnboom of den terebinth (gr.
terebinthos, términthos) op het eiland Ohio en
Cyprus, thans door insnijding uit de stammen
van velerlei soorten naaldhout gewonnen. Door
overhaling van den t e r p e n t ij n verkrijgt
men terpentijngeest en terpen t ij n o 1 i e, evenals de bij de distillatie terugblijvende donkerroode, harsige massa k o 1 o phon1um.
Terpodlon, n. gr. (van térpein, verkwikken,
vermaken, en ódè, gezang) een door J. D.
B u s c h m a n n te Friedrichroda bij Gotha
in 1813 uitgevonden muziekinstrument, waarvan de tonen worden voortgebracht door de wrijving van houtstaven tegen eenera cylinder, die
door een pedaal in beweging wordt gebracht;
het heeft een klavier van 5 1/2 octaaf en vereenigt
in zich alles wat fluit, klarinet, fagot, hoorn enz.
voor aangenaams hebben.
Terpsichore, f. gr. (van térpein, vermaken, en
chorós, dans) de danslievende, eene der M u z e n
(z. aid.); vandaar dochter, leerling
van T e r p s i c h o r e, danseres, danser;
Astron. een in 1864 door Tempel ontdekte
asteroide.
terra, f. lat. aarde, land; - sit ills (tibi) terra
lévis, hem (u) zij de aarde zacht of lichtl of zacht
ruste zijne (uwe) asch 1 - terra cotta, f. it. (van
cotta = lat. coccus) eig. gekookte, gebakken, d. i.
gebrande aarde, gebrande klei, pottenbakkersklei; antiek beeldwerk uit deze stof, inz. aarden
vazen; - terra di Siéna, Sieensche aarde, eene
bruinachtig-roode aquarelkleur; z. ook f a v o r o;
- terra firma, lat. vastland; - terra incognita,
onbekend land; - t. f oliata, bladerige, schilferige
aarde; - terrae missions, missielanden, in de
R. K. kerk ambtelijke aanduiding van het door
de Kerk onder haar bestuur geplaatste gebied; - t.
novalis, nieuw land, pas ontgonnen land; - t.
sigilláta, z. b o 1 u s; - terrain of terrein, n. fr.
grond, bodem, plaats, ruimte, plek grond, inz.
Mil. ten opzichte van den invloed, dien de grond
op de stelling en beweging der troepen heeft;
vandaar terreinkunde, terreinleer
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enz.; - h e t t e r r e i n - k e n n e n, oneig. met n. grond, bodem, gebied, grondgebied, rechts eene zaak, de bijzondere omstandigheden, de per- gebied; in de Vereen. Staten van Noord-Amerika
lonen enz. bekend zijn; - terrein winnen, een door eene congres-acte afgepaald grondgegrond winnen, vooruitkomen; - h e t t e r r e i n bied, dat nog niet het tot opneming in den Stab e t w i s t e n, zich dapper verweren; - terra- tenbond vereischte aantal inwoners telt en dat
rium, n. (van lat. terra, aarde) toestel, meestal door een gouverneur wordt bestuurd, dien de
glazen bak, waarin landdieren gehouden of regeering der Unie benoemt (eng. territory); geteeld worden, evenals waterdieren in een territoriaal, adj. tot een gebied behoorende, dat
a q u a r i u m, z. a.; - terras, n. trapsgewijze op- betreffende; - territoriaal eondominaat, n. geloopende aardverhooging, aardheuvel, verheven, zamenlijke regeering van verschillende vorsten
van aarde opgeworpen en met zoden bedekte over éen gebied; - territoriale politiek, f. die soort
plaats; plat boven op een huis; Piet. voorgrond, van staatkunde, welke het eigen gebied poogt te
rooten en den aanwas van andere staten te
fr.
. vergrooten
b. v. van een landschap ; - terrasseeren (ver
aardheuvels opwerpen, met aarde verhinderen; - territoriale rechten, pl. n. gebiedsondersteunen of versterken, trapsgewijs hooger rechten, grondgerechtigdheden, landsheerlijke maken; ook nederwerpen, op den grond werpen, rechten met betrekking tot den bodem, inz.
vellen of doen vallen; oneig. neerslachtig maken, in het voorm. Duitsche rijk; de rechten der
den moed benemen; - terrasseerder, m. (fr. landsheeren, in tegenst. met die van den keizer
terrassier) schans- of walgraver, opwerper van en het rijk; - territoriaal-systeem, n. stelsel, vol
gebak- gens hetwelk de kerk, als een deel in het gebied-terasn;zo,.ivetansch
ken vloersteen of estrik; in een cementvloer van den Staat, geheel en al aan dezen is onder
stukjes marmer; - terrélla of terrélle, geschikt, in onderscheiding van e p i s c o p a a 1--gedrukt
f. nw. lat. (verklw. van terra) bolvormige mag- en c o 11 e g i a a 1- s y s t e e m; - territoriale
neet tot aanschouwelijkmaking van het aard- , wateren, die deelen der zee, welke onder demagnetisme; - Terreneuve, f. fr. Nieuw-land, souvereiniteit van den aangrenzenden staat
nieuw ontdekt land, inz. z. v. a. N e w - F o u n d - staan, vroeger de zee langs de kust tot zoover
1 a n d; - terréstrisch (lat. terréstris, e) of terrés- als een kanonschot reikte, thans 3 eng. zeemijlen
ter (fr. terréstre), adj. aardsch, wat tot de aarde (5556 m.) ver.
behoort; - globus terréstris, aardbol. Terror, terrorisme enz., z. ond. t e r r e e r e n.
Terral, f. krachtige wind in Centraal-Spanje, tertius, a, um (spr. ti=tsi), lat. de of het derde ;
die naar Malaga afdaalt en somtijds daar als --tertius, m. de derde, derde schoolleeraar; storm optreedt, verwant aan den f ö h n, z. ald. tertius interveniens, een derde tusschenbeideTerramaren, pl. overblijfselen van vóor-histo- komende, scheidsman, scheidsrechter; - per
rische nederzettingen in de Povlakte, in den tertium, door eenen derde, b. v. iets laten bevorm van langgerekte heuvels. zorgen; - tertia vice, ten derden male; - tertia, f.
terreeren, lat. (terrére) verschrikken, schrik derde schoolklasse; bij de Duitschers die soort
aanjagen, bevreesd maken; kokende suiker- van drukletter, welke het midden houdt tusschen
massa's door plotseling opgieten van koud water p a r a g o n en a u g u s t ij n, bij ons t e k s t
klaren; - terríbel, adj. (lat. terribilis, e, fr. terrible) geheeten; - tértie of terts, f. (it. terza)
verschrikkelijk, vreeselijk, ijselijk, vervaarlijk, Muz. derde toon van den grondtoon af; in
ontzettend; ijzingwekkend; - territie (spr. tie= ( het schermen: derde stootmanier; Math.
isie), f. (lat. territío) schrikaanjaging, het ver- ; 60ste gedeelte van eene seconde; bij het bilschrikken, bangmaken; - terror, m. schrik; jarten: het maken van een bal door een derden
fr. terreur, f. inz. tijd van het Schrikbewind in de : bal, die tusschen den bal van den speler en den
groote fr. omwenteling; - terreur blanche (witte te maken bal ligt; in het kaartspel: 3 op elkan-.
terreur), bloedige daden der reactie onder de , der volgende bladen van dezelfde kleur; in
Bourbons (zij voerden een witte vlag) na 1815; ' kloosters: bidtijd van 9 uur des voormiddags
- terror panficus, z. p a n i s c h e s c h r i k, ond. af (tertia horárum canonicàrum); - tertia-wissel
P a n; - terrorisme, n. nw. lat. schrikbewind, (fr. troisième de change, eng. third of exchange r
regeering door schrik, schriktijd der fransche it. tertia di cambia), derde wissel, derde gelijk
gedurende welken de luidend afschrift van een wissel, z. t r a t t e -revolutian17934,
partij van den Berg (la Montagne) haar gezag and. t r a s s e e r e n; - tertium, n. het derde; wist staande te houden door Frankrijk met ker- ' pro tertio, ten derde, in de derde plaats; - het
kers en schavotten als te overdekken; - terro- tertium comparationis, het derde der vergelijking„
rist, m. man van het schrikbewind, voorstander vergelijkingspunt, punt van overeenkomst tus-van die regeering; - terroristisch, adj. schrikin- schen twee vergeleken dingen; - tertium non
boezemend; - terroriseeren (spr. s=z), met vrees datur, een derde of derde geval vindt geen plaats,.
en schrik vervullen, verschrikken, schrik aan- d. i. er is geen derde of gemiddelde tusschen twee
jagen; door schrik in de uiting der vrije meening tegenovergestelde dingen; - tertiaal, n. nw. lat.
inderen. derde deel van een jaar; - tertiànus, m. leerling
Terrier, m. fr. (spr. terjé; van terre, aarde) der derde klasse; - tertiaankoorts (lat. f ebris
aardkuil, hol of leger van een dier; eng.: dashond. tertiàna), derdendaagsche koorts, afwisselende
Terrine, f. fr. (van terre, aarde) aarden soep - koorts, die telkens op den derden dag terugkomt;
- tertiair, adj. lat. (tertiarius, a, um, eig. het derde
schotel, soepkom, soepschaal.
Territorium, lat. (van terra, land), territoor, ; bevattende) derde plaats in eene volgreeks:
,

,

h

I
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innemende, b. v. tertiaire periode,' tessellárisch, adj. lat. (tessellarius, a, um, van
Geol. de tijd, waarin de gelaagde gesteen- tessella, dobbelsteen, teerling, verklw. v. (essera,
ten ontstonden, die liggen tusschen de s e c u n- vierkant stuk, teerling) teerlingvormig, met dobdaire (z. ald.) en de quartaire of qua- belsteenen, geruit; - tesselleeren, nw. lat. m o ternaire p. (z. ald.); vgl. ook eoccen; - ter- z a ï e k w e r k (z. ald.) vervaardigen.
tiaire kleuren, roodbruin (= oranje en violet),
Test, f. eng. (van 't lat. testári, betuigen, gegeelbruin (= oranje en groen), olijfkleur (=
— 1 tuigen) proef; proefeed, afzwering van den paus,
groen en violet); het zijn gelijkmatige vermen- eng. religie-eed, waarmede ieder, die een opengingen van secundaire kleuren; - tertiarius, m. baar ambt wil aanvaarden, betuigt, dat hij geen
onder den provinciaal staande overste der Je- heimelijk Roomsch-Katholiek is; vandaar testzuïeten; - Tertiarlërs, m. pl. Franciskaner- acte, wet, die het eng. parlement in 1673 van
monniken van de 3de klasse ; - terzét, n. (van Karel II wist te verkrijgen en waarbij bepaald
het it. terzétto) driegezang, triomuziek voor 3 werd, dat ieder, die een ambt wilde bekleeden,
stemmen; - terzine, f. it. drielingsrijmen,drierege- moest zweren, dat hij niet aan de t r a n slige, door de rijm plaatsing saamverbonden stro- S u b s t a n t i a t i e (z. ald.) geloofde; feitelijk
phen, uit vijfvoetige jambische verzen bestaande. kwam het neer op de uitsluiting der R. KathoTertulia, f. in Spanje galerij in den schouw- lieken van alle ambten en ook van het Parleburg. Zoo noemde men sedert het midden der ment; - test, f. in den petroleumhandel, z. v. a.
17de eeuw de loges van de bovenste rij in de f i r e- t e s t (erg. .— vuurproef), toestel tot
beide voornaamste schouwburgen te Madrid, j bepaling van het vlampunt van petroleum.
die vroeger desvanes geheeten hadden, en waarin
Testacéën, n. pl. lat. (testacéa, van testa, aarden
inz. de groote wereld en de geestelijken hunne pot; schaal der schaaldieren enz.) schaaldieren;
plaats hadden. 't Was toenmaals in zwang, den - testacieten, m. pl. versteende schaaldieren; kerkelijken schrijver T e r t u 11 i a n u s te be- testacéus, a, um, lat. Bot. schervenbruin, vaal.
studeeren, en de priesters plachten hunne preeTestament, testator enz., z. ond. t e s ken met plaatsen uit dien schrijver op te sieren, teeren.
waarom men hen schertsenderwijze T e r t u 1Testào of tostáo, port. (spr. -táong) teston, sp.
han tenen hunne zitplaatsen de Ter tulia testóne, it. m. (van sp. en it. testa, hoofd, kop,
noemde; avondgezelschap, kransje, avond- omdat de stempel een kop vertoonde) eig. kope.
partijtje.
stuk, rekenmunt, in Portugal thans een stuk van
Tertullianísme, n. het gevoelen of leerstelsel der 100 reis = 25 centen; vroeger 30 à 35 centen
Tertullianisten, aanhangers van T e r t u 11 i a- nederl. waard; in Italië (t e s t o n e) = 77 à 79
n u s, nadat deze de ketterij der M o n t a n i s - centen waard.
t e n was toegevallen.
testeeren, lat. (testári) getuigen, betuigen, beTerzeról, n. (van 't it. terzeruólo, en dit van krachtigen, staven; inz. zijnen laatsten wil
terzuolo, mannetje van eenen valk of havik, pro- schriftelijk getuigen of vaststellen, een testament
venc. tersol, fr. tiercelet, mid. lat. tertiólus, v. 't maken; - testantibus actis, afgek. t. a. of t. a. a.,
lat. tertius, de derde, omdat naar 't volksgeloof Jur. naar luid der acten, gelijk de oorkonden
de derde in 't nest een mannetje is) zakpistool, luiden of getuigen; - testàto, met achterlating
klein pistool, dat men gemakkelijk in den zak van eene laatste wilsbeschikking (sterven); kan dragen.
testamént, n. (lat. testaméntum) uiterste wilsbeTerzeron, z. t e r c e r o n; - terzet, terzine, z. paling; wettig stuk, dat iemands beschikkingen
ond. tertius.
omtrent zijne nalatenschap bevat; ook zoogen.
Tesa, f. it. plaats om netten te zetten, vogel goddelijk genadeverbond en godsdienst-oorkonlijmroeden; ook sardinische lengte--vangstme den, waarin dit vervat is ; - het 0 u d. e en N i e umaat = 1.7125 meter.
w e t e s t a m e n t, het oude en nieuweverbond,
Tesbih, arab. (spr. h bijna als eh; van sabaha, de geloofs- of religie-voorschriften; - per testabidden)ggebed; gebruik van den rozenkrans bij méntum, door wettelijke laatste -wilsbeschikking;
het bidden, eede turksche rozenkrans zelve.
- testaméntum ad pias causas, testament tot wèlTeaehinen, pl. getrokken buksroeren, van dadige stichtingen of godvruchtige oogmerken; T e s c h e n (in oostenrijksch Silezië).
t. destitutum, opengevallen of vervallen uiterste
Tesjrifads ji, m. turk. (v. 't arab. tesjri f at, eer- wil, door den dood of de afstanddoening der erfbewijzen, gebruiksvoorschrift bij feestelijkheden) genamen; - t. hologrdphum, door den erfmaker
ceremoniemeester.
eigenhandig geschreven testament; - t. ino fficioTeskereh, arab. (tesdskereh, van dsakar, zich sum, liefdelooze wilsbeschikking; - t. invalldum,
herinneren, vermelden, gewagen) schriftelijke ongeldig testament; - t. nuncupativum, mondetoezegging; bewijs, schuldbekentenis; getuig - ling testament; - t. pactitivm, erfverdrag; - t.
schrift (c e r t i f i c a a t); turksche ambts- parentum inter libéros, testament der ouders oninzetting; - teskeredsjibasji, m. (vgl. b a s c h) der hunne kinderen, of ouderlijke verordeninturksch beambte, die de verzoekschriften leest, gen; - t. recipröcum, wederkeerig testament, erf
eerste secretaris, soort van vice-kanselier.
personen, die elkan--verbodingtuschwe
Teslalicht, n. ontladingslicht dat bij de t e s- der wederzijds tot erfgenamen benoemen; - t.
1 a s t r o o m e n optreedt, zeer intens; - tesla- ruptuur, krachteloos geworden laatste wil; - t.
stroomen, pl. wisselstroomen van hooge span- scriptum, schriftelijke wilsbepaling; - t. solénne,.
ning, geheeten naar den ontdekker.
plechtig, onder getuigen gemaakt testament; -
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te tamentair, adj. fr. (lat. testamentarius, a, um)
den laatsten wil betreffend; – executeur-testamentair, z. v. a. testámentarlus, m. voltrekker
van den laatsten wil; – testator, m. erfmaker; –
testatórisch, adj. nw. lat. naar den wil van den
erfmaker, door hem verordend ; – testatrix, f.
lat., testatrice, f. fr. erfmaakster.
Testiciílen, ook testes, m. pl. lat. (sing. testieuglus, pl. testiculi) teelballen; – testiculair, adj.
nw. lat. wat de teelballen betreft; – testikelsap,
n. z. V. a. s e q u a r d i n e, z. a.
Testies, m. en f. kleurling, gesproten uit een
blanke en een poesties of eene poes t i e z i n (z. a.).
testificeeren, lat. (testi f icari, van testis, z. ald.)
door getuigen bewijzen of staven, getuigen; –
testificàtie (spr. tie = tsie), f. (lat. Lesti f icatio)
betuiging, bekrachtiging, bewijs door getuigen;
– testimonium, n., pl. testimonia, lat. getuigenis,
getuigschrift; – testimonium integritátis, getuig
onberispelijk gedrag, inz. getuigenis-schriftvan
van den ongehuwden staat der personen, die in
het huwelijk willen treden; – testimonium maturitátis, getuigenis der rijpheid; – test. morum,
getuigschrift van zedelijk gedrag; – test. paupertdtis, getuigschrift van behoeftigheid, bewijs van
onvermogen; – lest. praesentiae, getuigschrift
van aanwezigheid; – testimoniàles, pl. (scil. litterae) getuigschriften voor reizende monniken.
testis, m., pl. testes, lat. getuige, teelbal; – lestis
onus, testis nullus, éen getuige is geen getuige; –
testis auritus, oorgetuige; – t. de re audita, getuige
van hoorera-zeggen; – I. idonéus, geldige, te vertrouwen getuige; –t. jurátus, beëedigd getuige ; –
1. mere negatives, bloot ontkennend getuige; – t.
oculáris, ooggetuige; – t. omni exceptióne major
of t. classicus, volkomen geldige getuige ; – t.
suspéctus, verdacht getuige; – t. unicus, eenig getuige; – testium depositio, z. depositio, ond. d e p o n e e r e n; – t. examinatio, z. examen testium.
testo di lingua, m. it. ieder taalkundig als
model geldend (classiek) geschrift, meesterstuk.
Teston, testone, z. t e s t á o.
Testudo, f. lat. (gerit. testudinis) schildpad;
snarenspeeltuig, oorspr. van de schaal eener
schildpad gemaakt, luit, tither; schild of stormdak, dat men in de oudheid bij belegeringen
gebruikte; Med. schildpadgezwel; Chir. verband,
dat bij beleedigingen der knie wordt omgelegd.
Tetanus, m. lat. of tetanos, gr. (van tetanós, é,
On, gespannen, van teínein, spannen) Med. rechtstijvigheid, stijfkramp, eene voortdurende kramp
der spieren, met stijfheid en bewegingloosheid
daarvan verbonden, doodkramp; stijfheid, inz.
van den hals (tetanus collárís), stijve nek; –
tetánisch, adj. rechtstijvig; – tetanóthron, n.
middel tegen het rimpelen der huid.
Tetartaea, f. gr. (tetartaía, van tétartos, de
vierde) Med. vierdaagsche koorts; – tetartine, f.
(van tétartos, wegens de wijze van kristalliseering) kiezelspaat, z. v. a. a 1 b i e t (z. and.); –
tetartoédrie, f. gr. viervlakkige pyramidale gedaante; – tetartoédrisch, adj. viervlakkig pyramidaal; – tetartopfra, f. vierdaagsche afwisselende koorts.
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Tote, f. fr. (oudfr. tests, provenc., it. en sp.
testa, van 't lat. testa, schaal, hersenpan, schedel,
hoofd, kop; voorste, bovenste gedeelte, spits)
top, kruin; – d la tête, aan de spits, b. v. van een
leger, staan; – d tête reposée, met bedaarde zinnen, met overleg, op zijn gemak; – tête maken,
het hoofd of de spits bieden; zich tegenkanten,
tegenstand bieden; – fête a fête, hoofd aan hoofd,
van aangezicht tot aangezicht, onder vier oogen;
een tete-à-tete, geheime samenkomst, een gesprek onder vier oogen; ook soort sofa en theeservies voor twee personen; – tete-carrée, f. eig.
vierkant hoofd; dwarshoofd, met Wien niet veel
te beginnen is ; – tête de pont (spr. -pot ), bruggehoofd, bruggeschans; – têtes de lettres, pl. brievenhoofden; letterkoppen in koper- of steen
-druk.
Tetérka, z. t j e t j é r k a.
Tethríppon. m. gr. (van téttara, tétra-, vier, en
hippos, paard) vierspan, met vier paarden bespannen wagen.
Téthys, f. gr. (verwant met téthé, voedster,
grootmoeder) Myth. gemalin van den zeegod
0 c e á n u s (z. ond. o c e a a n); te onderscheiden van Thetis (z. and.).
tetracérisch, adj. gr. (van téssara, téltara, in
samenst. tétra-, vier, en kéras, hoorn) vierhoornig, met 4 hoornen; – tetrachord, n. (van chordè,
darmsnaar) speeltuig met 4 snaren; op vier
snaren voortgebracht accoord; – tetradaktylisch,
adj. (vgl. d a k t y 1 u s) viervingerig; – tetradráchmon, n. (vgl. d r a c h m e) oud-grieksch
vier- drachmen-stuk, ongeveer = 1 gld. 45 ct. ;
– tetradynamia, n. pl. (van dynamis, kracht)
Bot. viermachtigen, planten met 4 lange en . 2
korte meeldraden, ook wel kruisbloemigen geheeten,, omdat de 4 bloembladeren van hare
bloemkroon eene soort van kruis vormen (de
15de klasse in het stelsel van Linnaeus); – tetraédron of tetraéder, n. Math. viervlak, door 4 gelijkzijdige driehoeken begrensd lichaam; – te
tie=tsie), f. (van eios, jaar) tijdruim--traëie(sp.
te van 4 jaren, jarenviertal; – tetragoon, m.
vierhoek; – tetragonaal-getal, vierkant-getal,
quadraat-getal; – tetragonometrie, f. wetenschap om met vierkant-getallen te rekenen; –
tetragonísme, n. bij sommige schrijvers de benaming van de q u a d r a t u u r (z. and.) van den
cirkel; – tetragrammáton, n. (van grámma, letter) vierletterig woord, inz. de naam van God,
omdat die in vele talen uit 4 letters bestaat, b. v.
hebr. Jhwh (Jahweh, Jehovah), gr. eeoc, lat.
Deus, fr. Dieu, sp. Dios, hoogd. Gott; – tetragyniën, pl. Bot. gewassen waarvan de bloemen vier
stampertjes hebben, vierstijligen; – tetraktlka,
f. kunst om met slechts 4 getalmerken (0, 1, 2,
en 3) te rekenen, gebruik van het viertallig stelsel; – tetráktys, f. het getal vier, geheimzinnig
viertal, waarbij de P y t h ago ris te n zwoeren;
– tetralémma, n. (vgl. 1 e m m a) vierledige hypothetische sluitrede; – tetralogie, f. vierspel, ver
opvoering van een satyrspel en een-bindge
t r i l o g i e (z. and.); – tetraméter, m. Poét. viermeter, vierledig of achtvoetig (jambisch of trochaïsch) vers, ook lat. o e t o n a r i u s, acht-
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voeter; – tetrandria, n. pl. Bot. viermannige
planten, vierhelmige, welker bloemen 4 even
lange meeldraden hebben (de 4de klasse in het
stelsel van Linnaeus).
Tetráo, m. lat. (gr. tetráón) korhoen, berghaan,
trapgans ; in !t algemeen boschhoen.
tetrapetálisch, adj. gr. (van téttara, tétra-, vier-,
en pétalon, z. ald.) vierbladerig, met 4 bloembladeren; – tetrapharmákon, n. (vgl. p h a r m a k o n) Med. viervoudig of uit vierderlei
dingen bestaand geneesmiddel; – tetraphyllisch,
adj. (vgl. p h y 11 o n) vierbladerig, met 4 kelkbladeren; – teträpla, f. viervoudige bijbeloverzetting, samenstelling der 4 grieksche overzettingen van het Oude Testament; – tetraplastemónisch, adj. met viermaal meer meeldraden
dan bloembladeren; – tetrapneumónisch, adj.
met vier longen; – tetrapóda of tetrapóden, pl.
(van poes, genit. podós, voet) viervoetige dieren;
– tetrapodolíthen, m. pl. versteeningen van viervoetige dieren; – tetrapodologie, f. leer of weten
viervoetige dieren; – tetrapodie, f.-schapvnde
viervoetigheid der verzen of het meten der verzen naar 4 voeten; ook 4 tot een geheel verbonden versvoeten; – tetrapolitaansch, adj. gr. lat.
vierstadsch, viersteedsch; – tetrapolitána conf essio, f. viersteedsche geloofsbelijdenis (der 4
steden Straatsburg, Constanz, Memmingen en
Lindau, van het jaar 1530); – tetrapteriën, pl. gr.
(van pleron, vleugel, vlerk; nw. lat. letraptéra)
N. H. viervleugeligen, insecten met 4 vleugels; –
tetraptérisch, adj. viervleugelig; – tetraptóta,
pl. (vgl. p t o s i s) woorden, die slechts 4 buigingen of naamvallen hebben; – tetrarch, m. (gr.
tetrárchés, van árchein, heerschen) viervorst, beheerscher van het vierde deel van een land; –
tetrarchie, f. (gr. tetrarchia) of nw. lat. tetrarehaat, n. heerschappij en waardigheid van een
viervorst; ook diens gebied, viervorstendom; –
tetrarrh nchus, m. (vgl. r h y n e h o s) lintworm, ingewandsworm met 4 sprieten; – tetras,
f. (gr. tetras) viertal; – tetraspérmisch, adj. (vgl.
s p e r m a) vierzadig, met 4 zaadkorrels; – te
vierregelig gedicht, strophe van-trasichon,.
4 regels; – tetrastróphon, n. uit 4 strophen bestaand gedicht; – tetrastylon, n. op 4 zuilen
rustend gebouw; – tetrasyllábon, n. vierlettergrepig woord; – tetrathionzuur, n. (van 't gr.
theion, zwavel) dubbel gezwaveld onderzwavelzuur; – tetrobolön, n. oud-grieksche munt van 4
obolen (z. o b o 1 u s) ongeveer = 24 ct. courant;
– tetródon, m. (van odoes, odon, tand) viertand,
stekelbuik, een kraakbeenige visch met 4 tanden.
Tetrardieten, m. pl. aanhangers van T e t r a r d i u s, die het lichaam van J. C. voor
vergankelijk hield.
Tetrarrhynchus, tetras enz., z. ond. t e t r apetalisch.
Tetrilatsji-efféndi, m. turksch opper-ceremoniemeester.
Tetrix, f. gr. berkhoen.
Tetrobolon, tetrodon, z. onder t e t r a p e t a 1 i s c h.
Teucrium, n. lat. (van 't gr. teukrion) manderkruid, plantengeslacht der labiaten met vele
KRAMERS- ZONDERVAN.
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soorten, b. v. teucrium marum, z.
marum verum.
Teut, m. naam van een fabelachtigen, vergoden
krijgsheld der, Germanen, vgl. T u i s k o; –
Teutónen, m. pl. (lat. T eutóni, en T eutónes)
volksstam der Germanen; – teutónisch, adj.
germaansch; – teutomanie, f. overdreven voorliefde voor het duitsche; – teutophobie, f. vrees
voor het duitsche en de Duitschers.
Texaskoorts, f. runderziekte in Amerika,
meestal met doodelijken afloop.
Texis, f. gr. (v. tékein, smelten) smelting, oplossing; Med. tering.
Text, textuur, z. ond. t e k s t.
textilis, e, lat. Bot. geweven; vgl. t e k s t
enz.; – textiel, adj. spinbaar; – textiele industrie,
f. het spinnen en weven.
Thabor, zie t a b o r.
Thaborieten, m. pl. secte der Hussieten, die
onder aanvoering van Zisca naar eenen berg in
Bohemen trokken, waar zij een burcht bouwden,
dien zij T h a b o r noemden (naar den berg
T h a b o r in Neder-Galilea, thans het pasjalik
van Acra); zij verwierpen het vagevuur, de oorbiecht, het vormsel, het laatste oliesel en de
werkelijke tegenwoordigheid in het heilige
Avondmaal.
Thaddoeus, syrische mansn.: de wijze.
Thail, f. mal. zeker gewicht = 1/ 16 k a t i (z. a.)
voor opium; 0,38 K.G. voor edele metalen; ook
een muntstuk.
Thalamus, n. gr. (thálamos, eig. slaapvertrek,
huwelijksbed) Bot. vruchtbedding, zaadbed, dat
gedeelte van den bloemkelk, waarin het vruchtbeginsel is vervat.
Thalassarchie en thalassokratie (spr. t=ts), f.
gr. (v. thálassa, zee) zeeheerschappij, zeebeheer sching; – thalassinus, a, um, lat. Bot. zeegroen; –
thalassométer, m. zeemeter, zeedieptemeter; –
thalassotherapie, f. zeegeneeskunde, genezing
door verblijf aan of op zee.
Thaler, Taler, m. hoogd. daalder, een voorm.
duitsch muntstuk = 1 gld. 80 cent.
Thalia, f. gr. (thalia, eig. bloesem) Myth. eene
der G r a t i ë n (z. aid.); – Thalia, f. (gr. T háleia) eene der zanggodinnen of M u z e n (z. ald.),
de muze van het tooneelspel, vandaar : T h a 1 i a's tempel, leerling enz. voor schouwburg, tooneelspeler enz. ; Astron. in 1852 door
Hind ontdekte asteroïde.
Thalliet, n. groen epidoot = p i s t a c i e t.
Thallium, n. nw. lat. (van gr. thallós, groen,
tak) door Crookes in 1861 ontdekt metaal, dat
vereenigd met koper, zilver, selenium enz. voorkomt en in het spectrum heldergroene strepen
vertoont.
Thallophóren, pl. gr. (v. thallós, tak, twijg, en
phérein, dragen) in 't oude Athene : lieden, die op
feesten, inz. op de P a n a t h e n oe e n (z. ald.),
olijftakken droegen, twijgdragers.
Thalpsis, f. gr. (v. thálpein, verwarmen) ver
vochtige, vruchtbare verwar -warming,z.
(gr. thálpos) vochtige warm--ming;–thalpos,.
te; – thalpotasimeter, m. warmtemeter voor
technische doeleinden.
77
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Thammoez, hebr. naam van eene maand der
Joden, de 4de van hun gewijd, de 10de van hun
burgerlijk jaar.
Than, Thane, m. in Schotland (Thane; angels.
lhëgen, thëgn, thën, dienaar, dienaar van den
koning, edelman, ridder) adellijke titel, met den
rang van eenen gravenzoon overeenkomend;
ook voor landvoogd, stadhouder.
Thanatos, m. gr. dood; Myth. god van den
Dood, een zoon van de Nacht, onverbiddelijk
gestreng; — thanatoiden, pl. op den dood gelijkende ziektetoestanden, zooals schijndood, onmacht, slaapzucht; — thanatologie, f. doodsleer,
leer van de natuur en de oorzaken van den dood;
ook gedenkwaardige zaken betreffende dooden;
— thanatométer, m. toestel tot het constateeren
van den dood; — thanatósis, f. Med. het versterven van een lichaamsdeel ; — thanatophobie, f.
overdreven vrees voor den dood; — thanatusia,
n. pl. doodenfeest, lijkfeest.
Thanksgivingday, m. eng. (spr. thenks giwwinsgdee) dankzeggingsdag, algemeene dankdag,
nationale feestdag met kerkelijke ceremoniën
der Amerikanen ter eere van de herstelling hunner onafhankelijkheid; de dag (gewoonlijk einde
November) wordt jaarlijks door den president
vastgesteld.
Thara, z. t a r a.
Thargelión, m. gr. lentemaand der Atheners,
het einde van Mei en het begin van Juni.
that is the question (spr. kwéstjun), eng. dat is
de vraag, daar zit de knoop (citaat uit Shakespeare's Hamlet).
Thaumatologie, f. gr. (van thauma, pl. thaumdta, wonder) wonderleer, leer van de wonderen; — thaumatológisch, adj. de wonderleer betreffende of daartoe behoorende; — thaumatomaehie, f. wonderbestrijding; — thaumatomáchus,
m. wonderbestrijder, wederspreker van wonderen, wondervijand ; — thaumatroop, m. wonderdraaier, wonderschijf, eene op beide zijden met
de bestanddeelen van een beeld beschilderde
schijf, die bij snelle omdraaiing de afbeeldingen
doet samensmelten; — thaumaturg, m. wonderdoener, wonderman; — thaumaturgie, f. het wonderen doen; — thaumaturgisch, adj. wonderdadig.
Thaut, z. T h o t.
Thb., bij natuurwetenschappelijke benamingen, afk. van C. P. Thunberg (gest. 1828).
Theagoog, m. gr. (theagógos, van theós, God,
en agein, voeren enz.) godenbanner, godenbezweerder; — theagogie, f. het bannen, oproepen
of bezweren der goden; — theándrisch, adj.
(v. anér, genit. andrós, man, mensch) goddelijk en menschelijk te gelijk, godmenschelijk; —
theánthropos of theanthroop, m. (v. dnthrópos,
mensch) godmensch, bijnaam van Jezus Christus; — theanthropie, f. vermenschelijking der
godheid, z. v. a. anthropomorphisme;
— theanthropologie, f. godmensch-leer, leer van
de vereeniging der godheid en menschheid in
Jezus Christus.
Theater, n. (van 't gr. theàtron, eig. plaats der
aanschouwers, v. theásthai, beschouwen) tooneel,
plaats, waar iets voorvalt; schouwburg, tooneel-

THEKLA.

kunst en hare regelen; — theater-coup, m. (spr.
—koe), fr. (coup de theatre; vgl. c o u p) tooneel-

streek, tooneelkunstje, verrassend oogenblik of
voorval van een tooneelstuk; iets, dat geheel
onverwacht en toch voorbereid is; — theátrum
anatomicum, lat. zaal, waar lijken ontleed
worden, ontleedzaal, anatomisch cabinet; —
theatrum mundi, theater der wereld, klein
theater met toebehooren, waarin geheele landschappen en steden met hun bewoners door
mechaniek voorgesteld worden; — theatraal, adj.
(lat. theatrális, e) tooneelmatig; misleidend, oogverblindend, gekunsteld; - theatromanie, f. hartstochtelijk schouwburgbezoek; — theatrophoon,
f., telephonische automaat, waarbij men na het
inwerpen van een geldstuk de muziek van eene
opera, een concert enz. een tijdlang kan hooren.
Theatinen of Theatjjnen, m. pl. leden eener
monnikenorde, verplicht tot het prediken tegen
de ketters, tot zielsverzorging, ziekenverpleging
enz., gesticht in 1524 door den heiligen Cajetanus
en den bisschop van Chieti of T h e a t e, later
paus Paulus IV.
Thebaine, f. (naar opium thebaicum, eene goede
soort opium en deze naar de oud-egyptische stad
Thebe genoemd) in het opium gevonden organische zoutbase.
Theca, f. lat. (gr. théka, van tithenai, zetten,
leggen) doos, bus, tasch, in 't algemeen voorwerp om iets in te bewaren; — théke, f. in
Duitschland aan den Rijn: latafel.
Thee, f. (hoogd. thee, fr. thé, m., it. te, sp. te,
eng. tea, russ. is?ai, van 't chineesch tsjd, in zuidelijken tongval the) plantengeslacht uit de
familie der Ternstroemiaceën, altijd groene
heesters met kleine, glanzende, enkelvoudige,
lederachtige bladeren; ook naam van de gedroogde bladeren van den theestruik en eveneens van den daaruit bereiden drank; ook voor
een theegezelschap; ook in het algemeen aftrek
kruiden, inz. voor geneeskundige doel--selvan
einden; — thee-acte, f. wet, volgens welke de
Amerikanen 4 p e n c e voor het pond thee
betalen moesten en waardoor de noordamerikaansche vrijheidsoorlog uitbarstte; — theeboe,
theeboei, f. (fr. thé-bou, eng. bohea, naar eenen
berg Woeï in China genoemd) bruine of zwarte
thee ; — thé dansant, m. fr. (spr. —dansah) dans
theedans, dansfeest, waarbij hoofd -theof
wordt aangeboden; — theine, f. in de-zakelijth
thee voorhanden vluchtige olie = c a f f e i n e.
Theisme, n. gr. (v. Theós, God) geloof aan het
bestaan van éénen God, erkenning, belijdenis
van de godheid; — theïst, m. godgeloover, godbelijder, iemand, die het aanzijn van éénen God
erkent (in tegenst. met a t h e ï s t), voor zoo
verre die erkenning algemeen is, zonder nadere
bepaling van den aard van dit geloof (onderscheiden van d e i s m e, z. ald.); — theistisch,
adj. goderkennend, godbelijdend; — t h e ï s t i s c h e s y s t e m e n, algemeene benaming van
alle stelsels van wijsbegeerte, the de werking van
een God op het heelal erkennen.
Theke, z. ond. t h e c a.
Thekla, f. later gr. vr. naam : (van 't gr.
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Theoklès, Godsroem = oudd. Godomar; vgl.

T h e o k 1 e s) de beproefde, voortreffelijke,
wakkere.
Thekoephe, f. hebr. in den joodschen kalender
benaming der 4 punten, waar de vier jaargetijden beginnen, n.l. de dag- en nachteveningen
en de zonnestilstanden (a e q u i n o c t i ë n
en solstitiën).
Thelásis, f. of thelásme, n. gr. (van théládzein,
zoogen, thele, tepel, moederborst) Med. het zoogen; – thelithis, f. tepelontsteking; – thelóncus,
m. opzwelling der vrouwenborst; tepelopzetting
of tepelzwering; – thelygonie, f. voortteling van
meisjes, vrouwelijk kroost; aandeel der vrouw
aan de voortteling.
Thelematologie, f. gr. (van theléma, wil, thélein,
willen) leer van 's menschen wil, een deel der
p s y c h o l o g i e (z. ald.); – thelesiognosie, f.
gr. kennis van de uitwerkselen van den wil; –
thelesiographie, f. beschrijving van de verschijnselen van den wil; – thelesiologie, f. wetenschap,
die de objectieve grondslagen van de zedelijke
waarheden ten doel heeft.
Thelkterion, n., pl. -ia of -iën, gr. (v. thelgein,
betooveren) toovermiddel.
Thelygonie, z. ond. t h e 1 a s i s.
Théma, n., pl. themata, gr. (eig. het gestelde,
opgezette; v. tithénai, zetten, stellen) hoofdstelling, onderwerp, stof, voorstel, stelling, die men
zich voorstelt te bewijzen, op te helderen, hoofdgedachte eener rede enz. ; opgave tot een opstel,
verhandeling en dgl. ; grondgedachte van een
muziekstuk; op de scholen: stuk ter vertaling,
gemaakte vertaling; thema probándum, lat.
te bewijzen stelling; – themátisch, adj. wat de
thema's of muzikale grondgedachten betreft; –
thematische catalogus, lijst van de
stukken eener opera, waarin men alleen de
eerste muzikale uitdrukking opgeeft; – thema
wetenschap van 't vervaardigen en-tographie,f.
gebruiken van astronomische tafels.
Thémis, f. gr. (eig. besluit, wet, gewoonte, v.
tithénai, zetten) Myth. godin der wettelijke orde
en der gerechtigheid. Hare drie dochters, de
H o r e n, heeten: D i k e, gerechtigheid; E u n o m 1 a, goede, wettelijke inrichting, en
I r e n e, eendracht. Ook A s t r e a, de godin
van 't eigendomsrecht, werd een dochter van
Themis genoemd; Astron. een in 1853 door
Gasparis ontdekte asteroïde ; – Themistiáden,
pl. nimfen in het gevolg van Themis.
Thenardiet, n. (naar den franschen scheikundige Thénard genoemd) mineraal, uit watervrij
zwavelzuur natron bestaande, wordt gevonden
in Spanje, in Z. en N. Amerika en in CentraalAzië.
Théobald of Theubald, oudd. mansn.: de dappere (oudd. Theudobald, Thiolbald, Diotbald, de
volksdappere).
Theobróma, f. gr. cacao ; – theobromine, f.
kleur- en reukelooze stof, komt in cacaoboonen
en verschillende theesoorten voor.
Theobul, gr. mansn.: (van Theós, God, en
boele, raad) de met God beradende; vandaar
Theobuline, f.
–
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Theodieéa, f. gr. (van Theos, God, en diké,
recht, gerechtigheid) godsverdediging, rechtvaardiging van de goddelijke voorzienigheid ten
opzichte van het in de wereld bestaande kwaad;
ook titel van een werk van Leibnitz.
Theodoliet, m. (een woord van onzekere afkomst; waarschijnlijk kwalijk gevormd van gr.
theáomai, theómai, ik kijk, of théó, ik loop, en
dolichos, lang) meetkijker, een werktuig, dat in
de g e o d e s i e gebruikt wordt om hoeken
te meten.
Theodoor, m. en Theodora, f. gr. (van Theos,
God, en dóron, geschenk) mans- en vr. naam:
godsgeschenk of godsgave.
Theódorik, oudd. mansn., z. v. a. D i e d e rik, z. op Dirk 1).
Theodosius, m. Theodosia, f. gr. (van Theós,
God, en dosis, gave) mans- en vr. naam : godsgave; – Theodulius, m. en Theodulia, f. (van
doelos, knecht, dienaar) mans- en vr. naam:
Godsdienaar en -dienares, vrome; – theodulie,
f. godsdienst; – theogamie, f. eig. godenhuwelijk;
hoogtijdgezang op of voor goden; – theognosie,
f. godskennis, kennis van God; – theogonie, f.
godenwording, leer van de wording of afstamming der mythologische godheden; – Theoklës,
mansn.: godsroem, godseer; – theokratie (spr.
tie=tsie), f. godsheerscl:hppij, onmiddellijke regeering van God, godsrijk; priesterregeering,
heerschappij der priesters als rechtstreeksche
dienaren Gods, zooals bij de oude Joden; – theokrátisch, adj. daartoe behoorende, daarmede
in verband staande; – theolatrie, f. (v. latreía,
dienst om loon; látris, loonbediende, in 't alg.
bediende) godsdienst, godsvereering; – theolatreutiek, f. leer van de godsvereering of van den
godsdienst; – theolepsie, f. goddelijke ingeving,
begeestering; – theologánt, theoloog, m.
godgeleerde, religie- of geloofsleeraar, geestelijke; – theologáster, m. gewaand godgeleerde; –
theologie, f. godsleer; godgeleerdheid, religie- of
geloofswetenschap, wetenschappelijke behandeling van den godsdienst; – theologisch, adj. godgeleerd ; theologiseeren (spr. s z), over God
en goddelijke dingen geleerd spreken, den godgeleerde vertoonen of uithangen; – theologuménon,
n. (v. theologein, van God enz. spreken) opgave
uit de godgeleerdheid; pl. theologumena, godgeleerde opgaven of verhandelingen; – theomáehen, pl. godenbestrijders, reuzen, die de goden
bevochten; – theomachie, f. mythologische godenstrijd; – theomágiseh, adj. (vgl. m a g i e),
z. v. a. t h e o s o p h i s c h; – theomanie, f.
(vgl. m a n i e) goddelijke woede, verstandsverbijstering uit overdreven godsdienstbegrippen,
godsdienstwaanzin; – theomantie (spr. tie=tsie),
f. voorspelling door goddelijke ingeving; – theomántis, m. door God begeesterde, voorspeller door goddelijke ingeving; – Theóne, vr.
naam: de goddelijke; – theonomie, f. (vgl.
n o m o s 2) gods-wetgeving; – theopaschitisme,
f. dogma dat een der goddelijke personen (der
t r i n i t e i t) gekruisigd is, eenigszins in strijd met
de orthodoxe leer aangaande twee naturen in
één persoon; – theopaschiten, pl. aanhangers
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dezer leer; - theophanie, f. (gr. theophaneia, v.
phainesthai, verschijnen) godsverschijning, b. v.
in het 0. T. ; ook het feest der drie koningen,
z. V. a. e p i p h a n i a; - theophánt, m. die zich
beroemt op goddelijke openbaringen, of voorgeeft die te hebben; - theophilanthrópen, pl.
(vgl. p h i 1 a n t h r o o p) gods- en menschenvrienden, een godsdienst-genootschap, dat zich
in 1795 en 1796 in Frankrijk vormde en alleen
den natuurlijken godsdienst erkende, doch dat
sedert de wederinvoering van het katholicisme
in het jaar 1802 niet langer geduld werd; - theophilanthropísme, n. inrichting, leer en godsvereering van dit genootschap; - Theophilus, n. gr.
(v. philos, lief) mansn.: godlief; - theophobie, f.
(v. phobós, vrees, phobeisthai, vreezen) vrees
voor God; - theophroon, m. de goddelijk gezinde;
- theopista, f. de in God geloovige (naam van een
godsdienstig tijdschrift); - theoplastiek, theoplastika, f. (vgl. p 1 a s t i e k) voorstelling der
godheid door beelden; - theoplegie of theoplexie,
f. eig. godsslag; Med. plotseling doodende beroerte ;- theopneustie, f. (vgl. p n e u m a
enz.) goddelijke ingeving, begeestering (i n s p i r a t i e); - theopornie, f. (vgl. p o r n i e)
papenontucht, papenhoererij ; - theopsie, f. (vgl.
o p s i s) godenverschijning; - theosebie, f. godsvrucht, echte vroomheid; - theosoof, m. (vgl.
s o p h i a enz.) godswijze, ervarene in goddelijke
zaken, gewaande geestenziener, dweper, inz. zooals Jakob Bóhme en Swedenborg;
in lateren tijd: de neo-boeddhistische leer, dat
men door terzijdestelling van zijn eigen persoon
en diens lusten en begeerten tot het bewustzijn
kan komen van de innerlijke, goddelijke, aan de
uiterlijke,zinnelijke wereld ten grondslag liggende
werkelijkheid; de leidster dezer richting is Mevr.
Blavatsky, de bezitster eener esoterische
wijsheid, die haar in Voor-Indië zou zijn ingegeven; - theosophie, f. gewaande godswijsheid,
geestenzienerij en dweperij, leer der theosophen;
- theosóphiseh, godswijs, geestenkundig; - Theotimus, m. gr. (v. timé, eer) mansn.: eeregod; theoxenie, f. (v. xénos, gast, xenia, gastvrij onthaal) goden- of godsonthaal.
Theórbe, f. (fr. théorbe, téorbe, tuorbe, sp.
teorba, tiorba, it. tiorba) groote basfluit, een
speeltuig met 14 tot 16 snaren, tegenwoordig
buiten gebruik geraakt.
Theoréma, n. gr. (theórèma, eig. het beschouwde; van theórein, beschouwen) door beschouwing
of bespiegeling gevonden, te bewijzen leerstelling, grondstelling, zuiver bespiegelend voorstel,
in tegenst. met p r o b l e m a, d. i. voorstel van
zuiver praktische waarheid; - theoremátisch,
adj. uit leerstellingen bestaande; - theorie, f.
(gr. theória) eig. aanschouwing, beschouwing;
bespiegeling, verstandsbeschouwing, onderzoek,
inzicht; leer der regels en grondbeginselen eener
wetenschap of kunst, grondkennis, wetenschappelijke beschouwing als grondslag van eene bepaalde handeling (het tegengest. van p r a x i s,
praktijk); dikwijls ook enkel leer, b. v. d a t i s
in de theorie en praktijk — in de
leer en toepassing — g e 1 d i g; - theorètisch,
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adj. (gr. theórètikós, é, on) beschouwend, aanschouwelijk, volgens de beschouwing of bespiegeling, wetenschappelijk (het tegengest. van
p r a k t i s c h enz.); - theoreticus, m. beschouwer, bespiegelaar, onderzoeker of kenner
eener wetenschap, zonder zich met hare toepassing bezig te houden; - theoretiseeren,
theorieën opwerpen, daarover nadenken; theorist, m. iemand, die de theorie verstaat.
Theosoof enz., z. ond. T h e o d o s i u s; thephillum, z. t e p h i 11 u m.
Therapie of therapeutiek, therapeuti'ka, f. gr.
(therapeia, dienst, verpleging; therapeuein,
dienen, verplegen) eig. krankenverpleging, zie
geneeskunde; - therapeut, m. (gr.-kenopasig,
therapeutés) eig. dienaar, bediende, oppasser, verpleger; bij de oude Israëlieten z. v. a. E s s oe e r,
z. ald. ; geneeskundige ; - therapeutisch, adj. ge
-neskudig,
genezend.
Theresia of Therèse, f. (van 't gr. thérán, wilde
dieren jagen) vr. naam : dierenvriendin, jageres;
- Theresia-orde, militaire orde, door Maria Theresia in 1757 gesticht.
Thériak, m. gr. (thèriákón, scil. antidóton; eig.
tegenmiddel tegen dierlijk vergift, v. thèríon,
wild dier) dierlijk geneesmiddel, tegengift, uit
deelen van vergiftige slangen enz. gemaakt en
tegen den beet van vergiftige dieren als geneesmiddel bij de Ouden aangewend; ook een voorheen aangewend, zeer samengesteld en inz.
o p i u m - bevattend geneesmiddel, dat in Venetië bereid werd, t-r i a k e 1; - theriáki, pl.
opiumschuivers, -rookers in het Oosten; - theriakáliseh, adj. gr.-lat. theriak bevattend; theriakologie, f. gr. leer der dierlijke vergiften,
wetenschap der giftbereidingen; - theriodèxis,
f. (v. déxís, het bijten) beet van wilde en ver
dieren; - theriódiseh, adj. (gr. thèriódes)-gifte
eig. dierlijk, wild; Med. boosaardig, zeer hevig
en gevaarlijk; - theriolíthen, m. pl. diersteenen,
versteeningen uit het dierenrijk; - therióma, n.
kwaadaardige, omvretende zweer, inz. longzweer; - theriomorphie, ook theromorphie, f.
(gr. morphè, gedaante, vorm) dierachtige misvorming of misgeboorte; - theriotoom, m. dierenontleder; - theriotomie, f. dierenontleding,
ontleedkunde der dieren.
Thermae of thermen, pl. (lat. thermae, gr.
thérmai, van den sing. thérmè, warmte, v. thermós, è, on, warm) warme bronnen, warme baden, inz. bij de Romeinen prachtige, daartoe
ingerichte gebouwen; - thermaal, adj. nw.lat.
warme bronnen betreffende of daartoe behoorende; - thermanterla of thermantika, n. pl. gr.
(v. thermaínein, verwarmen) Med. verwarmende
middelen; - thermantiet, m. z. v. a. p o r s e1 e i n - j a s p i s; - thermasie, f. (gr. thermasia)
verwarming; - thermásma, n. iets verwarmds,
verwarmende omslag; - thermástris, f. eig.
vuurtang; Chir. tandtang; - thermaesthesiometer, m. toestel, waarmee men onderzoekt
of een persoon den temperatuurzin hog heeft,
of hij dus koude van warmte kan onderscheiden;
- thermidor of f e r v i d o r, m. warmtemaand,
hittemaand, 11de maand in den nieuwen ka-
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lender van de eerste fransche republiek, van Walter uitgevonden, aan geen ontploffing bloot22 Juli tot 22 Augustus ; — thermiet, n. Chem. staand toestel om stoom te maken; ook toestel
mengsel van aluminium en ijzeroxyde, waar- om de soortelijke warmte van vloeistoffen te
mee een temperatuur van 3000° C. verkregen bepalen; — thermopodium, n. toestel voor
kan worden en waarmee twee stukken ijzer warme voetbaden; — thermopolium, n. lat. (van
(vooral rails voor elektrische spoorwegen) 't gr. thermopólion, van pólein, verkoopen) in
worden aan elkaar geweld ; — thermobarométer, de oudheid : plaats, waar warme dranken verm. werktuig om te gelijk den graad der warmte kocht werden; — thermoposie, f. gr. het heeten de drukking der lucht te bepalen; — thermo- drinken; — thermopylen of thermopflae, pl. (v.
chemie, f. leer van de betrekkingen tusschen pylè, poort) heete poorten of deuren, een door
warmte- en chemische verschijnselen; — ther- den heldendood van Leonidas en zijn 300 Sparmochrose, f. gr. (v. chróa, kleur) eigenschap tanen beroemd geworden bergpas, tusschen de
om slechts zekere soorten van warmtestralen kust der golf van Malis en een uitlooper van den
door te laten; — thermochroisch, slechts zekere berg Kallidromos, in Hellas gelegen; — thersoorten van warmtestralen doorlatende, ge- mosiphon, n. (vgl. s i p h o) inrichting tot
deeltelijk diathermaan (z. ald.); — verwarming der broeikasten en mestbedden
thermoélektriciteit, f. door verwarming opge- door buizen, waardoor warm water rondloopt;
wekte elektriciteit; — thermoëléktrisch of therme- — thermoskoop, m. z. thermometer; —
léktrisch, adj. de door warmte teweeg gebrachte thermostaat, m. werktuig, dat ten doel heeft,
elektriciteit betreffende, daarvan afkomstig; — eene bepaalde temperatuur gedurende langen
thermogeen, warmtegevend; — thermogenlum, n. tijd onveranderd te houden; — thermostatiek,
warmtestof; grondoorzaak der warmte; - thereto- f. (vgl. s t a t i k a) leer van het evenwicht
graaf, beter thermometrograaf, z. ald.; — der warmte; — thermosterèsis, f. (vgl. s t e r ethermokauter, m. instrument, waarmee de arts s i s) warmteberooving, warmteonttrekking; —
door branden genezing aanbrengt, zeer bekend thermosterëtisch, adj. warmteberoovend; — theris dat van P a q u e 1 i n, z. a.; — thermokolom, motaan, n. een a 11 i a g e, dat een constanten
f. verbinding van samen gesoldeerde plaatjes weerstand behoudt bij verschil van temperatuur;
bismuth en antimonium om thermoëlektriciteit — thermotiek, thermotika, f. warmteleer, leer van
op te wekken; — thermolamp, f. gr.-nederl. de warmte ; — thermótisch, adj . door warmte
warmlicht, verwarmend en lichtgevend voor ontstaan; — thermoxygenium, n. verbinding
spaarlamp, spaarkachel, die tegelijk-werp, van warmtestof en zuurstof; — thermozuil, f.
verlicht, verwarmt en machines in beweging toestel bestaande uit een verzameling van
brengt; — thermologie, f. leer van de warme thermo-elektrische elementen, die zoodanig op
minerale bronnen en van de baden in 't alge- elkander zijn geplaatst, dat zij elkanders wermeen; — thermoluminiseentie, f. lichtgeving ten king versterken; het wordt gebruikt voor
gevolge van zwakke verwarming; — thermolusie, elektrolytische doeleinden en voor het laden
f. het nemen van warme baden; — thermomagne- van kleine accumulatoren.
tisme, n. door verwarming opgewekt magneTheromorphie, z. t h e r i o m o r p h i e ond.
tisme; — thermométer, ook thermoskoop, m. gr. i t h e r i a k.
warmtemeter, warmtewijzer, warmtebeschouThersites, m. gr. naam van den leelijksten
wer, eene met kwik, wijngeest enz. gevulde, man, naar lichaam en ziel, en tevens den grootluchtdicht gesloten en in graden verdeelde sten snorker en zwetser van al de Grieken, die
glazen buis ter bepaling van den warmtegraad; naar Troje trokken, door Odysseus verslagen
— thermometer van Réaumur (van en door Achilles, dien hij belasterd had, geden fr. natuurkundige R é a u m u r, spr. dood; vandaar in 't alg. voor een leelijk, misreómuur, gest. 1757), tusschen vries- en kook- maakt, kwaadsprekend, onbeschaamd mensch.
punt van het water in 80 graden verdeelde
Thesaurus, m. lat. (v. 't gr. thésauros) schat,
thermometer; therm. van Fahrenheit nedergelegde en bewaarde voorraad; plaats,
(van den Duitscher F a h r e n h e i t, gest. waar een schat bewaard wordt, schatkamer,
1736), in 180 graden verdeelde thermometer; — ook thesaurie; thesaurus ecclesiae, kerkschat,
t h e r m. van Celsius (een Zweed, gest. bij de R. Kath. overtollige goede werken (opéra
1744)of centesimale thermometer, supererogatiónis) van de heil. maagd Maria,
honderddeelige thermometer; — m a x i m a a 1- van de heiligen en van alle monniken en nonnen,
th., zie onder maaimus; — thermometrograaf, f. welke werken den leeken ten goede zullen kothermometer ter waarneming van de hoogste men; — thesaurus eruditiónis, schat van geen de laagste temperatuur der lucht; ook zelf leerdheid (een groot, veel bevattend woordeneen papier--registndhmor,iep boek); — thesaurarlus, thesaurier, m. schatstrook alle veranderingen der luchtwarmte meester; — thesaureeren, nw.lat. (gr. thesaurtdaangeeft; — thermomultiplicator, m. zeer gevoelige zein) schatten verzamelen, potten.
thermoskoop, als die van Nobili; — thermophaThéseus, m. een der beroemdste vergode
gïe, f. het warm- of heet-eten; — thermophoon, helden (vgl. h e r o s) der oudgr. mythologim. toestel om de temperatuur in afgelegen ge- sche geschiedenis, zoon van IEgeus en koning
deelten van een gebouw, werkplaats enz. van van Athene.
uit een centraal punt te bepalen; — thermophoor,
Thésis of these, f., pl. theses, gr. (thésis, pl.
m. warmte-overbrenger, een door Moller en théseis, van tithénai, stellen, zetten) eig. het
-
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zetten, stellen; stelling, grondstelling, inz. te
Thing, n. oudn. (deensch en zw. tiny, oudd.
bewijzen stelling, door woorden uitgedrukt ding) volks- of gerechtsvergadering, gerecht;
oordeel of voorstel, waarvan de geldigheid vgl. lagthing en storthing.
moet beredeneerd worden; stelling, die in het
Thisbe, z. ond. P y r a m u s; Astron. in
openbaar aan de hoogescholen verdedigd 1866 door Peters ontdekte asteroïde.
wordt, strijdvoorstel; nederslag, het dalen der
Thlasis, f. gr. (van thláein, kwetsen) Med.
stem in de dicht- en toonkunst (het tegengest. beleediging, kneuzing van eenig deel, met invan a r s i s); — in thesi, in 't algemeen of in drukking gepaard; — thlasma, n. het gekneusde,
den regel, als algemeene stelling aangenomen door een drukking beleedigde plaats, z. v. a.
(het tegengest. van in hypothési, in de toepas- contusie.
sing op het tegenwoordige geval); — thetiek,
Thlipsis, f. gr. (van thlibein, drukken, perthetiika, f. verzameling van leerstellingen, inz. sen) druk, drukking; Med. samendrukking
geloofsleerstellingen; — thetisch, adj. (gr. theti- der vaten in het menschelijk lichaam, welke
kós, é, on) stellenderwijs, stellend (p o s i t i e f). den omloop der daarin voorhanden vochten
Thesmophoriën, pl. gr. (thesmophoria) over- verhindert.
oud gr. feest, dat de atheensche vrouwen ter
Thnetopsychieten, pl. gr. (van thnëtos, stereere van D e m e t e r (z. ald.) vierden, naar felijk, en psyché, ziel) zij, die de ziel voor
haren bijnaam Thesmophoros, d. i. wetgeefster sterfelijk houden, die gelooven aan den ziele(van thesmOs, stelling, wet, en phérein, bren- dood.
gen), in zooverre zij door invoering van den
Thóadar, m. turksche kamerheer van den
akkerbouw den grond tot de burgerlijke maat- sultan.
schappij en de wetgeving legde; — thesmotheet,
Thogra, z. t o e g r a.
m. gr. (thesmothetés) wetgever.
Tholus, m. lat. of thole, f. (van 't gr. thólos, f.)
Thespis, m. vinder of grondvester van 't koepel, koepeldak; Arch. helmgewelf, ketel
sluitbalk, sluitsteen, bindsteen, waar-gewlf;
grieksche treurspel, omstreeks 540 vóór Chr.;
vandaar: wagen of kar van Thespis zich al de bogen van het gewelf vereenigen.
plaustrum Thespis, bij Horatius) voor een
Thoman, z. t o m a n.
Thomas, hebr. (later gr. Thómás, van 't hebr.
rondreizend tooneel, omdat Thespis, naar men
wil, met zijn klein tooneel heeft rondgereden; — theóm, tweeling, van tháam, dubbel zijn) mansn.:
thespiade,f. coup de théátre(z.coup); tweeling, tweelingbroeder; naam van één der
ook tooneelgeschiedenis, grappige vertelling twaalf apostelen, die aan de wederverschijning
of avontuur uit het schouwburgleven.
van Jezus na zijnen kruisdood niet eerder wilde
gelooven, dan nadat hij zelve hem gezien en
Thetika, thetisch, z. ond. t h e s i s.
Thetis, f. gr. zeenimf, dochter van N e r e u s, betast had (Joh. 20, 25); vandaar sprw.: een
gade van P e l e u s en moeder van A c h i l- ongeloovige Thomas, iemand die
1 e s; onderscheiden van T e t h y s (z. ald.); niet licht iets gelooft; — Thomas- christenen, m.
Astron. een in 1852 door Luther ontdekte pl. tot de Nes t o r i a n e n (z. ald.) behoorende christensecte op de kust van Malabar in
asteroïde.
Theudelinde, f. oudd. (Theudelinda, Theodo- Voor-Indië, waarheen, naar men wil, het evanlinda, v. thiot, diot, got. thiuda, volk, en lint, gelie door den apostel T h o m a s gebracht zou
slang, of Lind, bron) vr.naam : de volksslang; — zijn; — Thomasmeel, Thomasslakkenmeel of
Thomasphosphaatmeel, n. mestmiddel, geheeTheudorik, z. Dirk 1).
Theürg, m. gr. (theoergos, v. Theos, God, ten naar den uitvinder, den Engelschman
en ergon, werk) wie met goddelijke hulp bo- Thomas; het is de fijngemalen slak, verkrevennatuurlijke dingen doet, wonderman, too- gen bij de bereiding van staal uit ruwijzer,
venaar, geestenziener, geestenbanner; —theiir- onder toevoeging van kalk en dolomiet en
gie, f. '(gr. theoergia) wonderkracht, wonder- doorblazing van lucht, en bevat gewoonlijk
gave, wonderwerking, tooverij door geesten- 12-22 % phosphorzuur, dat voor de planten
hulp, geestenzienerij, geestesbanning; — theur- vrij gemakkelijk opneembaar is; — Thomisten,
gisch, adj . geestenziend, geestenbannend, won- m. pl. voorm. aanhangers van T h o .m a s
v a n A q u i n o in de 13de eeuw, in tegenst.
derdadig, wonderkrachtig.
Thialf, m. noorsch. Myth. dienaar van T ho r, j met de Scotisten.
Thomsoniet, ook comptoniet, n. aan het
verpersoonlijking van den akkerbouw.
Thiazi, m. noorsch. Myth. reus (vader van zeolith verwant kristallijn mineraal, uit kiezelS k a d a), die door de A s e n gedood werd. zuur, kleiaarde, kalk, natron en water bestaande (naar den eng. scheikundige T h o mThibet, z. T i b e t.
Thickset, n. eng. (woordelijk: dik gezet) s o n, gest. 1852 te Glasgow, zoo genoemd).
Thoptsjy, z. t o p t s j i.
soort van zwaar m a n c h e s t e r (z. ald.),
Thor (spr. thoor), m. oudn. (vgl. D o n a r)
z. V. a. s i 1 k e e n (z. ald.).
Thierry, m. fr. (spr. tièrri; van oudd. diotrih) Myth. dondergod, naast Odin de machtigste
mansnaam: z. V. a. D i e d e r i k, Dirk 1) der skandinavische goden, van wien de naam
T h o r s d a g (eng. Thursday, Donderdag)
(z. ald.).
Thinenhout (van 't gr. thyinon), welriekende afstamt.
Thora, 1) nw.lat. (van 't gr. phthorá, verderf,
houtsoort (z. Openb. Joh. XVIII, 12) van een
d. i. vergift, van phtheírein, verderven) giftraafrikaanschen boom (gr. thyia, lat. citrus).
-
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nonkel, vergiftige ranonkel; vgl. a n t h o r a.
Thora, 2) f. hebr. (thoráh, leer, onderricht;
wet; van járáh, werpen, de hand uitstrekken,
toonen, onderwijzen) het mozaïsche wëtboek,
de p e n t a t e u c h, waaruit de voorzanger in
de synagogen op den sabbath en de feestdagen,
ook des Maandags en Donderdags, een afdeeling voorleest.
Thorax, m. gr. borstharnas, borstschild;
Med. borst, borstholte, borstkas; – thoracika,
n. pl. borstmiddelen; – thoracici, m. pl. visschen,
welker buikvinnen juist onder de borstvinnen
geplaatst zijn; – thorak-odynie, f. Med. borstpijn; – thorakoc^stis, f. borstwaterzucht; –
thorakopathie, f. borstlijden; – thorakotómie, f.
het openen der borstholte; – thorexis, f. bepantsering, versterking.
Thorbasji, m. (vgl. b a s c h) turksch krijgsbevelhebber, officier.
Thoriet, n. (naar den dondergod T h o r
zoo geheeten) in Noorwegen ontdekt. mineraal,
uit kiezelzure kleiaarde en water bestaande; –
thor- of thorium- aarde, f. de daarin vervatte
aardsoort; – thorium, n. door Berzelius in 1828
verkregen ijzergrauw, zeer sterk radioactief metaal, dat de basis van de thoriumaarde uitmaakt en groote beteekenis heeft gekregen in
de techniek van het gloeilicht; de beste kousjes voor gasgloeilicht bestaan uit 98 % thoriumaarde en 2 % ceriumoxyd.
Thoros, m. gr. (thóros) zaad der dieren.
Thos, z. sjaka1.
Thot, Thaut of Taut, m. egyptische godheid,
god der wijsheid en wetenschap, regelaar van
dan loop der sterren, vaststeller van het astronomische jaar, ook uitvinder van het letterschrift, met eenen ibis- of sperwerkop afgebeeld; vgl. i bis; ook de eerste maand van
het egyptische jaar.
Thraso, m. gr. (van thrasys, stout, dapper
enz.) naam van een snorkenden officier in een
blijspel van Terentius; vandaar in 't algemeen
snoever, pocher, grootspreker, ijzervreter (B r am a r b a s); – thrasónisch, adj. pochend, grootsprekend; – thrasonisme, n. grootspraak.
Thréni, pl. gr. (thrénoi, van den sing. thrénos,
het weenen, weeklagen) klaagzangen, klaag liederen; inz. klaagliederen van den profeet
Jeremia; – threnodie, f. of threnodion, n. klaag
-zang,
treurlied.
Threpsis, f. gr. (van tréphein, voeden) voeding; – threpsiologie, f. dat deel der physiologie, dat over de voeding handelt; – threpsiológisch, adj. tot de voedingsleer behoorende; –
threptisch, adj. voedend.
Thrombus, m. gr. (thrómbos, f.) brok, stuk,
klomp; Med. geronnen bloedklomp, die de
bloeding verhindert, bloedgezwel, ophooping
van uitgevaat en gestremd bloed in het cel
een geronnen-wefsl;–thrombód,aj.p
bloedklomp gelijkende; – thromboschésis, f.
belette opslorping van gestremd bloed; –
thrombbse, of thrombosis, f. ziekte ontstaan
door stolling van het bloed en de daardoor ontstane verstopping van de bloedvaten.
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Thrypsis, f. gr. (van thryptein, breken; verbrijzelen) verbreking, verbrijzeling, het weeken murwmaken ; – thryptisch, adj . verbrekend,
verbrijzelend, fijnmakend.
Thugra, z. t o e g r a.
Thugs of Thags, pl. (van 't hindost. thag, bedrieger, roover, v. thagnc , bedriegen) geheime
moord- en roofgenootschappen in Indië, worgers, die de reizigers overvallen en verworgen,
en wel uit godsdienstige overwegingen, volgens de voorschriften hunner godin B h a w an i, die menschenoffers vordert; – thuggísme,
n. moordenaarsbedrijf van de voor-indische
wurgers.
Thuill., bij botanische namen afk. van J.
L. Thuillier (gest. 1822).
Thuiskon, z. T u i s c o.
Thuja of thya, f. gr. levensboom, een altijd
groene, welriekende boom, inz. in NoordAfrika; vgl. thinenhout.
Thule of Thyle, f. gr. en lat. fabelachtig
eiland, dat aan de uiterste grens der aarde
naar het Noorden geplaatst wordt; men verstond
er nu eens Noord-Schotland, dan eens de noorweegsche kust, doch gewoonlijk IJsland onder.
Thulium, n. Chem. in 1879 door den Zweed
Cleve ontdekt element.
Thumb, m. eng. (spr. sum) duim, Duimpje;
– Tom Thumb, z. p o u c e.
Thummim, z. u r i m.
Thunn, m. of thunvisch, (gr. thynnos, van
thynein, zich snel bewegen, springen; lat.
thynnus of thunnus) springer, spaansche makreel, wier gezouten vleesch onder den naam
van t o n ij n van Sicilië veelvuldig wordt
uitgevoerd.
Thur., bij botanische benamingen afk. van
G. Thuret (gest. 1875).
Thuribulum, z. t u r i b u 1 u m.
Thusnélda, f. oudd. vr.naam: (voor Tussinhilda, Tursinhilda, v. 't oudhoogd. furs, durs,
mid. hoogd. terse, angels. thyrs, ijsl. thuss, thurs,
reus) reuzenbevechtster, gade van Arminius,
den overwinnaar der Romeinen.
Thyáden, pl. gr. (thyddes, van den sing. thyás,
van thyein, tieren, razen) z. v. a. m oe n a d e n,
b a c c h a n t e n, dweepzieke priesteressen van
Bacchus.
Thylax of thylácus, m. gr. (1hylax en thylakos)
verklw. thylaclum, n. (gr. thylákion) beurs,
zak, beursje.
Thym, m. (hoogd. thymian, lat. thymus, gr.
thymos, van thyein, verbranden, als reukwerk
verbranden, offeren) plantengeslacht uit de
groote familie der Labiatae, roomsche kwendel,
eene welriekende, kruidige plant; – thyma,
n. gr. verbrand reukwerk, offer; Med. hitte
blaar; ook thymalóps ; – thymi f olius, a,-puist,
um, lat. Bot. thymbladerig; – thymlon, n. hittepuistje; wratje, inz. aan de oogleden; – thymzijde, vlaszijde, voor zoo ver zij op den thym
groeit; – thymiàma, n. gr. (van thymián, berooken) rookwerk, rookmiddel; – thymiásis, f.
berooking; – thymiósis, f. vorming van hittepuistjes.
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Thymberplant, f. (gr. thymbra) bitter, aromatisch moesgewas, dat in zuidelijk Europa
thuis behoort, boonenkruid.
Thymeleaeeen, pl. plantenfamilie, boomen,
heesters en kruiden omvattend, met 350 soorten,
waaronder vele geneeskrachtige en verfplanten.
Thymelinen, pI. plantenorde met drie families,
waaronder de thy mel e ace e n, z, ald.
Thymiama, thymion enz., z. ond. thy m.
Thymitis, z. ond. Thy m u s 2).
Thymus, 1) m, gr. (thymos, in 't alg. hart,
ziel, gemoed, als zetel der gewaarwordingen en
hartstochten; van thyein, in hevige beweging
zijn, opbruisen enz.) hartstocht, toorn, gramschap; Med. droge blaashoest; - thymopathie,
f. (v. 't gr. pathein, lijden) gemoeds- of zielelijden; - thymiisis, f. het toornigworden,
gramschap.
Thymus,2) m. gr. (thfjmos) thijm, hitteblaartje
(z. v, a. thy m a), borstklier, thymklier (naar
men wil zoo genoemd wegens de gelijkvormigheid met de bloesemknopjes van den thijm); ....
thymiseh, adj. tot de thymklier behoorende,
daarvan ontstaan; - thymitis, f. thymklierontsteking.
Thyreoidea, f. gr. (van thyreos, deursteen,
deurvormig, vierhoekig sehild) z.ond. glandula; - thyreoidinum, n. (0. a. door Meret bereid) poeder nit de schildklier; - thyradenum,
n. "poedervormig extract van schildklier; thyreoneus, m. zwelling van de schildklier; thyreophyma, n. schildkliergezwel.
Thyrsus, ID. gr. (van thyrsos) wijngaardstaf,
wijnrankstaf, een met klimop en wijnloof omwonden staf, dien de B a c c han ten bij
de Bacchusfeesten droegen; - thyrsiger, lat.
den wijngaardstaf dragend; - thyrsigeri multi,
paucos afflavit I acchue, er zijn vele stafdragers,
maar weinige met Bacchus' geest bezieiden,
d. i. velen zijn geroepen, maar weinigen nitverkoren.
TiArsof tUire, f. gr. (tiara) eigenaardige hoofdbedekking der oude Perzen, inz. hoofdtooi der
perzische koningen; ook pauselijk hoofdtooiseI,
drievoudige pauselijke kroon, beteekenende de
drievoudige heerschappij der pausen over de
strijdende, lijdende en zegepralende kerk, of
de zielen op de aarde, in het vagevuur en in
den hemel.
Tibet, n. groot hoogland in zuidelijk MiddenAzie; - tibetaansch, adj. Tibet betreffende,
tot Tibet of zijne bewoners behoorende; Tibetinen, m, pI. inboorlingen van dat land; tibet, m., pI. tibets (spr. tibe), soort van zeer
fijne dichte wollen stof.
tib~a, f. lat. scheenbeen; rechte fluit der
Ouden, oorspr. nit de pijpen der scheenbeenen
vervaardigd; - tibiasI, adj. (lat. tibialis, e)
tot het scheenbeen behoorende; - tibiile, n., pI.
tibialia, scheenbekleeding, kous, beenharnas,
laars; Chir. scheenbeenverband.
tibi grattas, lat. dank ul
Tibose, f. oostindische dubbele ropij,
Tic, m, fr. (spr, tiek) het kribbebijten der
paarden; krampachtige gelaatsvertrekking; zon-
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derlinge, belachelijke gewoonte, leelijk aanwensel, luim, gril; - tic douloureux (spr, doeloereu), zenuwachtige gelaatspijn, z. v. a. pro so p a I g i e; - tic convulsif, gezichtskramp; tic rotatoire, stijve nek.
Tieket, n. eng. (= fro etiquette, z. ald.) briefje,
stembriefje, lootje, kaartje, toegangbewijs; biljet
op spoorwegen enz,
tida, mal. neen.
Tiddled winks, eng. dial. kroegje, dat men
even binnenwipt, naam van een spel met beenen
schijfjes, die in een potje moeten worden binnen gewipt.
Tide, f. eng. (spr. taide) getij, strooming; tidoloog, m. kenner van de wetten van het
getij of van de zeestroomingen.
Tiedm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. 'van F. v. Tiedemann (gest. 1861).
TiejUs, barge huis, brandkast.
Tiekhout, z. tea k h 0 u t.
Tien, m. chin. hemel, God.
Tieree, f. fro (spr, tjers'; van tiers, tierce, de
of het derde) z, v. a. t e r t s; derdedaagsche
koorts; ook eng. maat voor natte waren van
1/3 pip e
190,830 L. (vgI. tun); tiers-etat, ID. (spr. tjerzeta) derde stand, burgeren boerenstand in Frankrijk; - tiers consolides,
kapitaal der fro staatsrenten, den 33sten September 1797 tot het derde teruggebracht, driepercents g e con sol ide e r d e renten; tlereelet, m. fr. (spr. tjersele) naam, dien men
aan het mannetje van sornmige roofvogels
geeft, als zijnde een derde (t i e r s) kleiner dan
de wijfjes, inz. mannetjes-valk (zie echter ook
t e r z e r 0 1); ook iron. voor iemand, die veel
minder is, dan hij waant te zijn, b. v. een tiercelet
de docteur, een stuk van een doctor; - tiereelinen, f. pI. nonnen van de derde (t i e r s) orde
van St. Franciscus, van de stricte observantie;
- tlereeeren (fr. tiercer), tot op een derde verminderen of terngbrengen; - tlereeerlng, f.
vermindering tot op een derde, het betalen
van slechts een derde gedeelte der rente van
de staatsschuldbrieven, zooals dit door Napoleon
tijdens onze inlijving met het keizerrijk werd
verordend; - tlereen, m. (spr. tjerson) benaming der kisten, waarin de stukken witte en
gemarmerde zeep worden verzonden, z. v, a.
derde kist.
Tieretein, z. #t ire t a i n e.
tierra calienta, f. sp. heet land, de heete en
ongezonde kustlanden in het voormalige
spaansche Amerika; - t. fria, koud land, de
landschappen op de hooge vlakten in 't binnenland; - t. templada, gematigd land, de tusschen beide gelegen landstreken.
Tigre, m. fr. tijger, kleine bediende van een
fransch modeheertje, in 't eng. g roo rn, z. ald.
tiiferen, teiferen, indo holl. palmwijn (sagoweer) door insnijding uit een boom tappen.
TUm, z. thy m u s 1).
Tikal of bat, m. munteenheid in Siam, Pegoe
(Birrna) enz., ongeveeer 1 gld. 50 cts. tot 1 gid.
68 cts. waard; ook grootste goud- en zilvergewicht aldaar = 15,29 gram.
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likkun sopherin, hebr. verbetering der schrij- s=z; van 't lat. timor, vrees) Muz. vreesachtig,
vers (z. s o p h e r), tekstplaatsen in den hebr. schroomvallig, zacht en trillend.
Timokratie (spr. tie=tsie), f. gr. (timokratia,
bijbel, waar een verbetering is aangebracht.
tilbage til solen, zweedsch: terug naar de zon; van timé. schatting, waardebepaling, en kratein,
een woord van Bj. Bjornson, waarmee hij wil heerschen) staat, waarin de rechten en plichten
aanduiden: leef vooral buiten, voed uw kinde- der staatsburgers geregeld zijn naar schatting
ren in de open lucht, niet in dompige scholen, op. van het vermogen, zooals in het oude Athene
Tilbury, f. eng. (spr. tílberri, waarsch. van onder Solon.
de vesting T i l b u r y-f o r t in 't graafschap
Timon, m. gr. naam van eenen Athener ter,
Essex) soort van lichte, doorgaans open c a- tijde van den Peloponnesischen oorlog, die door
de trouweloosheid van zijne vrienden een menb r i o 1 e t met 2 wielen en één paard.
Tilde, n. sp. (port. til, van 't lat. titulus, bo- schenhater werd; vandaar in 't alg. menschenver schrift, teeken; tittel, eng. tittle) streepje, hater; — timónisch, adj. menschenhatend, wretoon- of klankteeken, inz. Gram. gebogen tee- velig; — timonium, n. (gr. timónion) pruilhoek.
ken, dat men in het spaansch op de letter n
timoroso, z. ond. t i m i d e.
plaatst, wanneer deze tusschen 2 klinkletters
Timothéus, m. gr. (van timàn, eeren, en
staat en als de gn der Franschen moet uitge- Theos, God) mansn.: eeregod, godsvreeze, z. v. a.
het hoogd. F u r c h t e g o t t; — timotheussproken worden, b. v. d o n a, spr. donja.
Tilia, f. lat. linde(boom); — tiliaefolius, a, gras of timothy, n. groot lischgras (Phleum
um, Bot. lindebladerig; — tiliacéus, a, um, Bot. pratense, L.); — Timotheánen, Timothéérs, m.
linde-achtig.
pl. benaming eener kettersche secte van de
Tillet, m. fr. (spr. ti-ljè) leverantie-ceêl der ode eeuw, zoo genoemd naar T i m o t h e u s
boekhandelaars.
IElurius, doch meer bekend onder den naam
Tilma, n. gr. (van tíllein, uitdrukken, uitpluk- van Monophysieten.
ken) iets uitgeplukts, pluksel; — tilmos, m. het
Timpaan, n. z. t y m p a a n.
plukken, uitrukken; — tilos, m. vezel, vlok.
Timpano, m. it. (van 't lat. tympanum, z. a1d.)
Timar, n. turk. (timár, nw.gr. timári) turksch keteltrom, pauk; pl. timpani, keteltrommen,
leengoed of prove, die minder dan 20,000 pauken.
a s p e r s (z. aid.) jaarlijks opbrengt en die
Timpost, m. op Celebes eene op 't bevergeil
aan een militair wordt _gegeven onder voor gelijkende dierlijke stof, die daar als artsenij
dat hij voor elke 3000 aspers jaarlijk -warde, wordt gebruikt.
inkomsten eenen ruiter in 't veld zal stel--sche
tinctorius, tinetuur, z. ond. t i n g e e r e n.
len en zelve mede te veld trekken; vgl. s i átinéa, f. lat. mot, houtworm; - Linea capitis,Med.
m e t; — timarloot, timarli, m. -nw.gr. bezitter hoofdzeer, erfzeer; — Linea f avósa, geel hoofdzeer;
van zulk een goed.
— Linea maligna, kwaadaardig hoofdzeer.
Timarístan, n. (van 't perz. tïmár, ziekte,
Tinésmus, z. v. a. t e n e s m u s.
ziekenverpleging, en stán, oord, plaats) turksch
Ting, m. chineesch tuinhuisje.
krankzinnigenhuis.
tingeeren, lat. (tingére) indoopen, verven,
Timbang of tompong, m. (van 't maleisch eene t i n t geven; — tinctorius, a, um, Bot. verftimbang, wegen) gewicht in Achter-Indië van stoffig; — getingeerde munten, rom.
60 chineesche katti's.
keizersmunten, die slechts oppervlakkig verzilTimbre, n. fr. (spr. tenbr' ; v. lat. typipánum, verd zijn; — tinctuur, f. lat. (tinctura) verving,
gr. tympanon, klankbekken) 1) klok zonder kleuring, tintgeving (vgl. t e i n t u u r); Med.
klepel; vandaar Muz. toonschakeering der stem; gekleurd krachtig vocht, geestrijk kruiden2) slagwerktuig; vandaar stempel, zoowel het aftreksel; — tinctura jodii, joodtinctuur; — tint,
werktuig als het afgedrukte teeken; 3) helm f. kunstige of samengestelde kleur, die de naop het wapenschild, t i m b e r; — timbre- tuurlijke kleur van een voorwerp nabootst;
poste, m. postzegel.
graad van sterkte, die schilders aan hunne
Time, m. eng. (spr. taim) tijd; — time is money kleuren geven; zweem, gelijkenis; — halve tint,
(spr. munni), tijd is geld; — Times, pl. eng. (spr. middeltint, tusschenkleur, halve schaduwing,
taims) tijden, naam der grootste eng. courant; — het midden tusschen licht en bruin; — tint, m.,
timekeeper, m. eng. (spr. táímkiper; v. time, sp. en it. tinto (spr. tiénto ; vino tinto, van
tijd, en to keep, houden) benaming van den tinto, gekleurd), tintwijn, roode spaansche wijn,
chronometer (z. onder chroniek); inz. de beste wijn van Alicante en die van
ook degene, die bij wedstrijden den tijd op- Rota aan de golf van Cadix.
neemt.
Tingel-tangel, f. café-chantant van minderen
Timeo Danaos (et dona f erentes), z. onder j rang.
D a n a e r s.
' Tingka, f. jay. zeden, manieren, gedrag; inz.
timide, adj. fr. (van 't lat. timidus, a, um) kuren, grillen.
vreesachtig, beschroomd, schroomvallig, beTinkal, m. maleisch (tingkal) z. b o r a x.
deesd, bloode, schuw, schuchter, moedeloos, ver Tint, tinto, z. ond. t i n g e e r e n.
saagd; — timiditeit, f. (lat. timiditas, fr. timidité)
Tintenagues, tintenak, z. t u t a n e g o.
vreesachtigheid, bevreesdheid, beschroomdheid,
Tinusboom, boom op Jamaïca met bundelschroomvalligheid, schuchterheid, moedeloos- vormige bloemen en een gladde, bleekgele of
heid; — timorosaménte en timoróso, it. (spr. groene bes (Tinus occidentalis, L.).
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Tiparbouw, z. V. a. t e g a 1 v e 1 d, z. a.
tiqueté, fr. g e t i q u e t e e r d, adj. gespikkeld, geplekt, gesprenkeld.
Tirade, f. fr. of it. tiráta, f. (van 't it. tirare,
Ir. tirer, trekken, v. got. tairan) Muz. loop, het
sleepend verbinden van op- of afgaande tonen,
reeks van diatonische noten, waarmede men
den afstand, die twee noten van elkander
scheidt, aanvult, sprongloop; Log. lange woordenreeks, gedachten- of woordenvloed, onnoodige tusschenvoegsels, gemeenplaatsen; tout
d'une tirade (spr. toe d'uun' tiráád'), in éenen
adem, alles op eens, met éenen streek.
tirailleeren, fr. (tirailler, spr. tiralj–; van
tirer, schieten, eig. trekken, spannen, z. t ir a d e) Mil. niet in gesloten gelederen, maar
in verstrooide orde optrekken en den aanval
beginnen met een vuur, dat door geen commando wordt geregeld; met verspreide scherpschutters aantasten; vele schoten na elkander
doen; Kmt. wisselruiterij drijven, wissels heen
en weder trekken, om zich daardoor geld te
verschaffen of geldverlegenheid te verbergen;
tiraillement, n. (spr. tiralj'mán) het ongelijke
.schieten;
tirailleur, m., pl. tirailleurs (spr.
tiralj–), scherpschutters, verstrooide soldaten,
die op verschillende punten met geweerschoten
aanvallen en den vijand verontrusten; koop lieden, die gedurig wissels trekken op lange
termijnen, ten einde zich fondsen te verschaf fen, welk wisselbedrag zij voor den vervaldag
aan den betrokkene doen geworden, wisselruiters.
Tiran enz., z. t r a n enz.
Tirána, f. sp. (v. tirana, eigenaardig hoofdtooisel) op de f a n d a n g o gelijkende dans.
Tirás, m. (fr. la tirasse; van tirer, trekken)
striknet, treknet, kwakkelnet, vierkant net voor
,de vangst van patrijzen, leeuweriken, snippen
•enz. tirasseeren (fr. tirasser), met zulk een net
vogels vangen.
Tirata, z. t i r a d e.
lire a quatre epingles, of enkel à quatre épingles,
z. épingle.
Tireballe, fr. (spr. tier-ball'; van tirer, trekken)
of tirebourre (spr. tier'bóér), m. kogeltrekker,
krasser; tirebótte, m. laarzentrekker, laarzenknecht;
tirebouchon, m. (spr. tier'boesjón)
kurketrekker; tirefond, m. (spr. tier' f ón) Med.
bodemtrekker, wondheelerswerktuig bij het
.schedelboren; ook tandtang; tireligne, m. (spr.
tier'líénj') lijntrekker, trekpen;
tirelire, m.
(verbasterd van t i r e 1 i a r d) spaarpot; ook
-een klanknabootsend woord voor den zang van
den leeuwerik, het tierelieren, getierelier; tiretête, m. (spr. tier'tèt') hoofdtrekker, bij verlossingen.
Tiresias, gr. (Teiresias) volgens de oude overlevering: beroemd blind waarzegger in Thebe.
Tiret, n. fr. (spr. tire; oorspr. waarschijnlijk
tirez, trek, v. tirer, trekken) verbindingsstreepje.
Tiretaine, I. fr. (van 't sp. tiritana, van tiritar,
sidderen) t i e r e t e i n, t i e r e n t a a i, zekere
stof van half wol en half garen.
Tiretête, z. ond. t i r e b a 11 e.
,
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Tiro, m., pl. tirónen, lat. (tiro, pl. tirónes)
voorm. aanvanger in de krijgskunst, jong soldaat
(r e c r u u t), elk jong Romein, die op zijn 17de
jaar tot den krijgsdienst geschikt verklaard
werd, ook in 't alg. leerling, beginner in kunsten,
wetenschappen, bedrijven; tironium, n. eig.
eerste krijgsdienst of veldtocht; leerjaren, leertijd; proefstuk; leerboek voor beginners.
Tiroenaal, n. feest der Hindoes ter eere van
Vis c h n o e of van C i w a (z. ald.), wiens
beeld op een rijk versierden wagen gezet en onder
't geluid van speeltuigen rondgereden wordt.
Tiroir, m. fr. (spr. tiroar; van tirer, trekken)
lade, schuiflade; pièce a tiroir, z. ond. i P c e.
Tirolienne, z. t r–.
Tirónische of Tironiaansche noten of teekens,
pl. (lat. notae Tironiánae, door Tiro, een vrijgelatene van Cicero, uitgevonden of vermeerderd)
benaming van figuren, letters of teekens, die
een of meer woorden voorstellen, en die men in
plaats van de gewone letters gebruikt om met
grooter snelheid te schrijven, stenographische
teekens der oude Romeinen; tironische of
tironiaansche kunst, f. kunst om met die teekens
te schrijven, stenographie der oude Romeinen;
tironisch alphabet, alphabetische en verklarende
lijst van de tironische noten.
Tisane, z. t i s a n e.
Tischri of tisjri, f. hebr. (tisjri, van 't chald.
sjerá', openen, aanvangen) eerste maand van het
burgerlijke jaar der Joden, de 7de van het hebr.
kerkjaar, een gedeelte van onzen September en
October.
Tisiphone, f. gr. (van tíein, wreken, en phonos,
moord) moordwreekster, eene der 3 F u r i ë n
(z. ald.); oneig. ondeugend wijf.
Tissu, n. fr. (spr. ti-su; van tisser lat. texére,
weven) weefsel, vlechtsel, b. v. g o u d t i s s u.
Titan, m. Titánis, f., pl. Titanen en Titanfden,
gr. Myth. vroeger godengeslacht, de zonen en
dochteren van Uranus en Goea, hemelbestormers,
die Zeus beoorloogden, doch door dezen in den
Tartarus werden geslingerd, terwijl hij hunnen
aanvoerder A t 1 a s veroordeelde den hemel te
torsen; Titan, ook in het bijzonder naam van
den titan Helios zonnegod, zon; oneig. zeer
hoovaardig, verwaten mensch; t i t a n s a r
b e i d, hoogst bezwaarlijk werk; Titania, I.
elfenkoningin, gemalin van 0 b e r o n (z. ald.);
titanium, n. nieuw koper, een door Gregoor in
1791 gevonden en door Klaproth in 1794 nader
bepaald metalliek scheikundig element; titanium-schorl, z. s a g e n i e t; titanium- of
titaanzand, n. mineraal uit ijzeroxyd en titaanoxyd bestaande, komt in vulkanische streken
veel voor; titanaten, pl. t i t a n i u m u r e
zouten; titaniet, n. mineraal, uit titanium-zuur,
kiezelaarde en kalkaarde bestaande.
Titel, z. íitulus.
Titi, I. z. v. a. g r i s e t t e.
Titillàtie (spr. tie=sie), I. lat. (titillatio, van
titilláre, kittelen) het kittelen, kitteling, gewaarwording van het kittelen.
titreeren (v. fr. titrer, betitelen, v. titre lat.
titulus, titel), sorteeren, in orde brengen; inz.
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zijde sorteeren naar de fijnheid of de verhouding
van het gewicht en de lengte van den draad; titrage, f. (spr. -aazj') het t i t r e e r e n; - titreermethode, f. Chem. maat-analyse, door welke
de hoeveelheid eener in eene gegeven oplossing
aanwezige stof bepaald wordt door de hoeveelheid eener andere, juist bekende oplossing (g e titreerde oplossing), die tot het ophouden of optreden eener zekere reactie bij de
eerstgenoemde oplossing gevoegd moet worden.
Titthe, titthis, f. en titthos, m. gr. tepel, speen,
tiet..
titubeeren, lat. (titubáre) wankelen, waggelen,
tuimelen, niet vast staan; stamelen, stotteren,
hakkelen; onthust zijn, niet weten wat te zeggen
of te doen; - tibutátie (spr. tie=tsie), f. het waggelen; stotteren, stamelen.
titulus, lat., titel, m. op- of bovenschrift aan
het hoofd van een boek, van een hoofdstuk enz.,
en dat daarvan de stof, den hoofdinhoud te
kennen geeft; benaming, ambts- of eerenaam,
waardigheidsbenaming; Jur. rechtsgrond, grond
van het ontstaan van een recht, aanspraak,
recht, dat men heeft om iets te bezitten, te
eischen, te doen enz.; - titulus possessions, bezitstitel, d. i. rechtsgrond of rechterlijke aanvang
van het bezit, of die verrichting, waardoor men
in het rechtmatig bezit (b. v. van een stuk grond)
komt; - quo titulo? fr. a quel titre? (spr. -kel-),
met welken rechtsgrond? met wat recht? onder
welk voorwendsel? - salvo titulo of S. T., z.
salvo; - sub quocunque titulo, onder iederen titel
of rechtsgrond, onder welk voorwendsel het ook
zij ; - titulo emtiónis, als koop of als aangekocht;
- titulo gratioso, bij wijze van schenking, om
niet; - t. honorabili, eershalve; - t. justo, op
rechtmatige wijze ; - t. oneroso, z. ond. o n u s ; t. pleno of toto, met vollen of volledigen titel; t. praemisso, met vooropplaatsing of vooraan
titel; - t. specióso, onder een-zetingvad
schijnschoon voorwendsel; - titulair, adj. nw.
lat. naar den naam, volgens den titel, den titel
en het recht van eene waardigheid hebbende,
zonder haar werkelijk te bezitten of hare functiën te verrichten, b. v. titnlai.r profes s o r, die enkel den titel van professor heeft; titularis, m. titelman, iemand, die slechts eenen
titel, zonder ambt, heeft; - tituleeren, benoemen,
betitelen, met ambts- of eerenamen voorzien; titulatuur, f. betiteling, volle benaming, vol opschrift; ook leer der aan verschillendepersonen op
grond van hun ambt of positie toe te kennen titels ;
- titulomanie, f. lat. gr. titelzucht, titelwoede.
Titus, lat. mansn.: de geëerde ; - tituskop,
hoofd of kop met kort gesneden kroeshaar, naar
de manier van den romeinschen keizer T i t u s.
Titus, m. gr. (Tityós) Myth. vreeselijke reus,
zoon van Gaea, die L a t ó n a wilde schenden
en daarom door den vertoornden Zeus in de
onderwereld veroordeeld werd tot de straf, dat
twee gieren zijne steeds weder aangroeiende
lever uitpikten.
Tins, zie Tyr en Zeus.
Tivano, m. neerdalende of nachtwind aan het
Como-meer; zie b r e v a.

TOCCATA.

Tivoli, n. eig. stad in de nabijheid van Rome
aan den Teverone of Anio, op eenen berg gelegen,
door olijfboomen omgeven en met vele landhuizen; vandaar een eerst te Napels, vervolgens te
Parijs, Weenen, Berlijn, Utrecht en andere voorname steden gebezigde naam voor eene plaats
van uitspanning met groote tuinen enz., openbare pleiziertuin; ook eene soort van balspel op
een schuine tafel met stiften; - Tivoli-theater,
n. in bovengenoemde tuinen veelal opgeslagen
zomer-theater.
Tjadamo, m. bengaalsche rekenmunt = 1 /,
peys of ruim een halve cent.
Tjalk, f. friesch smal en plat gebouwd vaartuig tot de kust- en binnenvaart, inz. op de
wadden tusschen Hamburg en Nederland.
Tjambok, m. karwats (in Z. Afrika) om ossen
voort te drijven.
Tjandoe, f. mal. toebereide opium.
Tjanje, z. tanga.
Tjap, mal. merk, stempel.
Tjapoeng, f. mal. waterjuffer, libel.
Tjelana monjet, mal. hemdbroek, zie c o m b i n a t i o n.
Tjerewet, mal. geteut, geklets, woordentwist.
Tjerita, mal. verhaaltje.
Tjetjérka, f. russ. berkhoen (Tetrdo tetrix).
Tjitjak, f. mal. huishagedis.
tjoba, mal. vooruit! proef eens!
Tmèsis, f. gr. (van témnein, snijden) Gram.
woorddeeling, scheiding van een samengesteld
woord door een ander daartusschen te plaatsen;
b. v. bij Virgilius : circum dea f udit amictu, voor
circum f udit dea amictu; ik zie hem aan ; - tmetika, pl. Med. verdeelende geneesmiddelen.
To, n. japansche inhoudsmaat van 10 s j o o
(z. ald.) = 18,15 L.
Toast, 1) m. eng. (spr. toost; van 't lat. tostus,
a, um, van torrére, roosten) geroost brood bij de
thee, theebrood; 2) het instellen van eenen
vriendschappelijken dronk ter eere van eenen
aan- of afwezigen persoon, doorgaans van eene
korte toespraak vergezeld (naar men wil zoo geheeten naar't voormalig gebruik in Engeland,dat
hij, die eene gezondheidsdronk instelde, een stuk
g e r o o s t b r o o d in zijnen beker deed, dezen
dan de ronde liet doen en vervolgens, wanneer
de beker tot hem teruggekeerd was, de rest uitdronk en 't gerooste brood opat).
Tob, f. wijde overrok in Egypte.
to be or not to be (spr. toe bie or not toe bie), eng.:
te zijn of niet te zijn (citaat uit Shakspeare's
Hamlet).
Tobias, m. hebr. (Tobiijjáh, van tob, goed, en
Jehovah) mansn.: goedheid des Heeren of Gode
gevallend; - tobias-visch, zandaal of smelt.
Tobin, z.v.a. t a b i n, t a b i s (z. ald.).
Toboggan, m. slede, waarop men op de borst
ligt en waarmee men heuvels afglijdt, met de
voeten sturende; vgl. b o b s 1 e i g h; van hier
het werkwoord toboggannen.
Toccata of toeeatina, f. it. (van toecare, fr.
toquer, z. t o q u e e r e n) Muz. klavier- of orgelstuk, waarin de beide handen in de voordracht
eener notenfiguur gedurig afwisselen; - tocca-
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tegli, it. (spr. tokkatélji) gewoonlijk toeeatille,
toeeadille, toeeadielje, n. (sp. tocadillo, fr. jeu du
toc) ital. spel, tusschen twee personen op een
bord met dobbelsteenen, ook t r i k t r a k; toeeáto, n. (fr. touquet) vierde of grondstem in
trompetterskoren.
Toecolino, m. it. soort ital. aardolie van uit
-steknd
hoedanigheid.
Tod, n. eng. in den wolhandel gewicht van
28 eng. ponden = 2 stones (steen) =12,7 kilo.
Toddy, m. eng. (ontstaan uit het hindost.
tári) wijnpalmsap, waaruit arak bereid wordt,
eene soort van punch uit water, suiker, rum en
muskaat; ook grog van rum of cognac zonder
suiker; - toddy-wijn, m. arak uit het sap van de
plantensoort Mammea.
Todos, z. tout annoncé.
Toefenksji, m. pl. toe f enktsjis, turk. (v. oe /enk,
enk,
nw. gr. toephéki, geweer, musket) geweerdragers
(f u s e 1 i e r s), karabiniers of buksdragers in
Turkije; ook gQweerlademaker, monteur.
Toeg, turk. turksche paardestaart, stang met
een paardestaart en gouden bal, die als vaandel dient.
Toegra of toeghra, perz. (toegrá of togrd, gew.
toera uitgesproken; vgl. s o e r r a) naamcijfer
van eenen vorst, dat voor diploma's en verordeningen wordt gezet; inz. naamcijfer van den
turkschen sultan.
Toekan, m. (fr. toucan, sp. tucá, tulcan, port.
tucana, oorspr. amerikaansch : aan den Amazonenstroom tulcán, in Guyana tucá, in Brazilië
tucano) pepervreter, pepervogel in Z. Amerika.
Toekan(g), m. mal. iemand, die eenig vak ver
iets kan: t o e k a n m a s, goudsmid; --sta,
toekan kajoe, timmerman; - toekan
ajer, waterdrager; - toekan lampo,
lampenist.
Toekea, gewicht in Mokka.
Toel, z. tail.
Toeman, z. v. a. t o m a n.
Toer, m. kaukasische berggeit (Capra caucasica), zeer gewaardeerd om haar smakelijk vleesch
en haar tegen de koude beschuttend vel.
Toeranisehe volksstam, Toeranisehe taalstam,
z. v. a. finsch-turksch-tataarsche volks- en taal
noorden van-stam(vnToer,hi't
I r a n, het perzische tafelland, gelegen land;
vgl. Finnen, Tartaren, Iranische
ta1e-n).
Toerbeh, n., pl. toerbehs, arab. (van toeráb,
aarde; stof) mohamedaansche, van boven open
graven, inz. de tomben of grafsteden der turk
-scheultanid
moskeeën.
Toerboeka, f. turksche pauk of keteltrom; vgl.
taraboeka.
Toermalijn, n. edelgesteente in langerekte kristallen, dat door verwarming of wrijving elektrisch wordt; in prismatische vorm of als twee
plaatjes verschillend geplaatst, kan het licht
polariseeren, z. a.; - toermalijntang, f.
meest eenvoudig polarisatietoestel: twee toer
draaibaar in-malijnptes,dorkuchfj
ringen bevestigd, verbonden door een draad, die
een er tusschen gelegen kristal vasthoudt.

TOLA.

Toermen, m. rekenmunt in Siam = 42 tot 43
gulden.
Toetoepen, ind. holl. in den doofpot stoppen;.
smoren.
Toewak, m. mal. palmwijn, in gegisten toestand een bedwelmende drank (in Ned. OostIndië).
Toewan, m. mal. heer, meester, gebieder; toewan besár, groote heer, alleenheerscher; inz.
gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië.
Tof, z. tophsteen.
Toleth, hebr. heilige plaats, waar aan den
M o 1 o c h geofferd werd (2 Kon. 16, 3; 21, 6;
23, 10).

Toffana, z. ond. aqua; - to$ania, f. z. v. a.
aqua toffana.
Toga, f. lat. oudrom. wit wollen mansoverkleed, soort van mantel uit een stuk, zonder
mouwen, die alleen in vredestijd en wel zoodanig
gedragen werd, dat de rechterarm er vrij buiten
hing; oneig. vrede, vredestijd; - toga praetéxta,
met eene purperstrook bezette toga, die de
hoogere overheidspersonen en vrijgeboren knapen tot op het 17e jaar droegen; - toga pura,
virilis, eenkleurige, mannelijke toga, welke de
jongelingen na het volbrachte 17de jaar aandeden.
Tohoebohoe, n. hebr. (eig. tohoe wabohoe, d. i.
woest en ledig, Genesis, I, 2) woeste, groote ver
-waring,z.vchos
Toilette, Toilet, n. (spr. toalét; fr. toilette, v.
toile, lijnwaad, linnen; vandaar eig. tafelkleed,
inz. bedekking der kaptafel) kaptafel der dames;
het noodige voor de kaptafel; sieraad, opschik,
kleeding, ook z. v. a. publiek privaat en waschgelegenheid ;- t o i 1 e t m a k e n, zich aankleeden, opschikken; - en grande toilette, fr. (spr. an
grand' toalét) in de fraaiste kleeding, in groot
toilet; - toilinet, n. (spr. toaliné) soort van fijne
wollen vestenstof.
Toise, f. fr. (spr. toáz' ; mid. lat. tesa; vgl. het
it. tesa, spanning, van 't lat. Census, a, um, gespannen, van tendére, spannen, uitrekken) roede,
vadem, fr. lengtemaat van zes voeten = 1,949
meter; - toiseeren, iemand met de oogen meten,
iemand uit de hoogte aanzien.
Toison d'or, m. fr. (spr. toazon dor; bison, it.
tosone, sp. tuson, eig. scheerwol, van 't lat. tonsio,
schering, v. tondére, fr. tondre, scheren) gulden
vlies of ramsvel; ook orde van het gulden vlies.
Tokayer, m. zoete hongaarsche wijn uit het
marktvlek T o k a y.
Tokeh, f. mal. hagedis, gekko, naar het geluid,
dat het dier maakt.
Toko, f. chin. winkel, magazijn van allerlei
koopwaren (in Ned. Oost-Indië); - tokohouder,
m. winkelier; - tokojuffrouw, f. winkeljuffer; tokovendutie, f. verkooping bij opbod in een
winkel.
Tokologie, f. gr. (van Lokos, het baren) Med.
geboorteleer, verloskunde; - tokogonie, f. voort
geboorte, door ouders dus door-plantigdor
geslachtelijke voortplanting, vgl. s c h i^z o gonie.
Tola of tolah, ook tol, f. en n. grondslag van

ZOLA.

— 1229 --

het gewichtstelsel in Bengalen (Calcutta) =
11,644 gram; een goud en zilvergewicht te
Bombay = 11,6 gram; te Surate = 1/3b s e r of
.s e e r = 12,13 gram.
tolerabel, tolerant, tolerantie, z. ond. t o lereeren.
Tolerdak, m. rekenmunt te Samarkand en in
Boecharije = 10 s p i n ak of ongeveer 2 gl. 70 ct.
tolereeren, lat. (toleráre) verdragen, dulden,
lijden, toestaan, toelaten; - g e t o 1 e r e e r d,
adj. geduld, toegelaten; - tolerabel, adj. (lat.
tolerabilis, e) verdraaglijk, lijdelijk, duldbaar,
te dulden; middelmatig, tamelijk; - tolerant,
adj. verdraagzaam, inz. op 't gebied van rede en
godsdienst; - tolerantie (spr. tie=tsie), f. (lat.
tolerantia) verdraagzaamheid; - tolerantie-edict,
n. regeeringsbesluit tot regeling der verhouding
van de belijders van andere godsdiensten tegenover de staatskerk in verschillende landen;
vooral bekend is het edict van keizer Jozef
II van Oostenrijk in 1781; - tolerance, f. fr.
-(spr. -rans') in het fr. muntwezen z. v. a.
remedie (z. aid.).
Tolle! lat. neem weg 1 ook als subst. n.: uitroep
van afkeuring b. v. een algemeen tolle aanheffen.
Tolpatsch of talpatsch, m. hong. (talpacs, spr.
sc=tsj, breed- of platvoet; van talp, voetzool;
talpas, breed- of platvoet) spotnaam van 't hongaarsche voetvolk; gew. voor lomp en plomp
mensch; ook grove haren overschoenen.
Toltèken, m. pl. volksstam, die nog voor de
Azteken zich in Mexico heeft gevestigd en de
eerste kunst en beschaving in dit land gebracht
heeft, daarom ook de Pelasgen der Nieuwe Wereld geheeten.
Tolubalsem, m. balsem uit Tolu aan de Caribische Zee, van Myrospermum tolui f erum.
Toluol, waterheldere vloeistof, die in lichte
steenkolenteer voorkomt en door gefractioneerde destillatie daaruit wordt afgescheiden; we,

gens zijn groote uitzettingscoëfficiënt wordt het

voor de vulling van thermometers en thermoregulateuren gebruikt.
Tom, 1) afk. van t o m u s, z. a.
Tom, 2) eng. afk. van T h o m a s, z. aid.;
vgl. ook pouce.
Tomahawk, m. strijdbijl der Indianen in N.
Amerika.
Tóman, m. perz. (tómán, d. i. eig. tienduizend)
oostersche rekenmunt, in Perzië een goudstuk
(= 10 k r a n s 100 s e n a r =1000 b i s t i=
10000 d i n a r) nu ruim 5 gld. 50 ct., vroeger tot
10 gld. waarde; ook landdistrict, dat 10,000
strijders kan stellen.
Tomáto of Tomaat, m. (eng. tomato, sp. port.
-en fr. tomate) liefdesappel, goudappel, de eetbare
vrucht van den Solanum lycopersicum.
Tombák, n. (fr. tombac, it. tombacco, sp. tum.baga, port. tambaca, van 't maleisch tambága,
koper, javaansch tembaga, tagalisch tumbaga),
een goudkleurige legeering, die als europeesch
.tombak uit 5-12 deelgin koper en 1 deel zink be,staat, terwijl het amerikaansch tombak ook tin
bevat, terwijl bij toevoeging van meer zink wit
tombak ontstaat.

TONG-TSIEN.

Tómbola, f. (v. tombolare, vallen, sp. en
provenc. lumbar, port. en provenc. tourbar, fr.
tomber) ital. openbaar loterijspel, dat men in
Italië op nagenoeg alle volksfeesten aantreft.
Tome, z. t o m u s.
tomentosus, a, um, lat. Bot. viltig, donzig.
Tomin, m. sp. vroeger goud- en zilvergewicht
in Spanje van 1/384 m a r c o = 0,599 gram.
Tommengong, m. mal. laagste titel van een
regent op Java.
Tommy Atkins, eng. bijnaam voor den gewonen soldaat.
Tómolo, m. it. (waarsch. van 't lat. tumulus,
heuvel, hoop) vroegere graanmaat in Napels =
55,545 L. en op Sicilië = 17,358 L.
Tom Pouce, fr. (pouce, duim) iemand van zeer
kleine gestalte; een klein duimpje; ook een soort
gelaagd roomgebakje.
Tom-tom, zie tong-tong en tamtam.
Tomus, m. of fr. tome, n. (van 't gr. touros,
snede, afdeeling, van temnein, snijden) afdeeling,
deel, band van een boek; Med. snede, wond, het
afgesnedene; - tomomanie, f. snijzucht of snijwoede, overdreven voorliefde voor chirurgische
operaties; - tomotocie, f. (van Lokos verlossing)
keizersnede, verlossing door de keizersnede.
Ton, f. (hoogd. tonne, angels. tunne, tunna,
eng. tun, fr. tonne, tonneau, zweedsch tunna,
deensch toende, sp. en port. tonel, it. (ina, Lonna,
tonella, lat. tina) voorm. nederl. inhoudsmaat,
last, scheepslast; als inhoudsmaat voor schepen
thans = 1000 kilo ; bij het meten van eng.
schepen de register-ton (z. register)
= 100 eng. kubiekvoet; voor behouwen scheepskromhout = 50, voor onbehouwen = 40 eng.
kub. voet; voor zware goederen (bij 't gewicht)
gewoonlijk 2000, dikwijls echter ook 2240 pond
a v o i r- d u- p o i s; als geldmaat bij ons =
100,000 gld.
Tonadilla, f. sp. (spr. -dielja; verklw. van
tonáda, lied, van tono, toon) liedje, vroolijk
volkslied, dat gewoonlijk tusschen de bedrijven
van een tooneelstuk op het tooneel gezongen
wordt.
Tonca- of tonkaboon, f. (fr. tonca, tonga) welriekende vrucht van een amerikaansch gewas,
de toncaplant (Diptéryx odoráta); vandaar tonca
of tonka, f. spaansche snuiftabak, met fijngewreven t o n c a b o o n e n gemengd; - toncagras, lavendelgras (nw. lat. Anthoxánthum odoráturn) met dergelijken geur.
Tondeuse, f. fr. (van tondre, scheren) toestel om
het hoofdhaar spoedig en kort te knippen.
Toneláda, f. sp. (van tonel, ton; vgl. ton n a g e) tonnemaat, tonnelast; Mar. last van
2,000 pond, of 920,186 kilo, nu als T de peso =
20 quintales metricos of 1000 kilo.
Tonga, z. tanga.
Tong-tong, f. mal. houten g o n g, z. a.
Tong-tsien of li, door de buitenlanders k a s
(cash) of p e t i s genoemd, de Benige chin. landsmunt, uit messingachtige metaalmengsels gegoten, 4 à 5 gram zwaar, rond en in het midden
met een vierkant gat om ze te kunnen rijgen,
gewoonlijk in bundels van 100 of 1000 aaneen;
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geregen; 1000 tong-tsien wettelijk = 1 1 i a n g
(z. aid.), in werkelijkheid echter veel minder
waard.
Tonjjn, z. th u n n.
tonisch, adj. gr. (tonikos, é, on, v. leínein,
spannen, rekken) spannend, versterkend; — tonisehe middelen of tonika, pl. Med. versterkende
middelen, die in geval van verzwakking en uit
weerstandsvermogen zoowel van-putinghe
het geheele lichaam, als van de afzonderlijke organen verhoogen; — tónica, f. nw. lat. Muz. grond
of hoofdtoon, waarin het gezang of het spel van
een stuk voortgaat en het thema sluit; — tonograaf, f. toonschrijver, een in 1841 te St. Petersburg uitgevonden toestel; — tonologie, f. toonleer, leer van den toon; — tonométer, m. toonmeter (van C h l a d n i en Vogler); — tonometrie, f. toon- of klankmeting; — tonbsis, f.
(v. tonoen, spannen) spanning, versterking; —
tonotika, pl. z. v. a. tonika, tonisch e
middelen.
Tonkilometer, m. maat bij het spoorwegverkeer, n.l. vervoer van een hoeveelheid goederen,
die 1 ton (1000 Kilo) weegt over een afstand van
1 K.M.
Tonkinsnesten, z. t u n k i n s n e s t e n.
Tonnage, f. fr. (spr. —naazl ; v. tonne, tonneau,
ton, scheepslast, sp. tonel, provenc. Iona, oud
tunna, ton, vgl. t o n) gezamenlijke-hogd.
scheepslading; opbrengst daarvan naar het
tonnenbedrag, tonnegeld.
Tonnerre, m. fr. (spr. tonèr') donder; ook als
vloek.
Tonnine, z. ond. t h u n n.
Tonologie enz. —tonotika, z. ond. t o n i s c h.
Tonsillen, pl. lat. (tonsillae) amandelen aan
den hals (z. v. a. het gr. a m p h i b r a nC h i a); — tonsillitis, f. ontsteking der tonsillen; —
tonsillotoom, f. werktuig om de tonsillen af te
snijden; — tonsillotyphus, f. typheuze ziekte der
tonsillen.
Tonsuur, f. lat. (tonsura, schering, van tondére,
scheren) hoofdschering, eene plechtigheid, waar
bisschop eenige haren afsnijdt van den-bijde
r. kath. geestelijke, die tot het priesterambt
wordt gewijd; geschoren priesterkruin; — tonsura
Pauli, voorhoofdschering der gr. kath. geestelijken; — t. Petri, schedelschering der roomschkath. geestelijken; — tonsureeren, nw. lat. den
schedel of de kruin scheren.
Tontine, f. fr. (it. tontina) lijfrentengezelschap,
aangroeiende lijfrenten, waarbij de langerlevende
deelhebbers de renten van de vroeger stervenden
erven enz., naar haren uitvinder, den Italiaan
Lorenzo T o n t i in de 17de eeuw, genoemd; —
tontinier, n. (spr. —njé) deelhebber aan eene
t o n t i n e.
Tonus, m. lat. (van 't gr. tónos, v. teinein, rekken, spannen) t o o n, eig. het spannen, spanning; spankracht, kracht, sterkte der zenuwen,
spieren, pezen enz. ; t o o n, het naar verhouding
van hoogte en diepte bepaalde geluid, klank,
schal; in de taal: nadruk der stem, z. v. a.
a c c e n t (syllaben-, woord- en redetoon); toonsoort, wijs van een lied; wijze van toonzetting en
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uitdrukking in de rede; wijze van gedragen, heerschend gebruik in de samenleving; Pict. verhouding, menging en overeenstemming der
kleuren, kleurengeving; ook heerschende of
hoofdkleur in eene schilderij, somtijds z. v. a.
manier en stijl.
Tool n. eng. (spr. toel), werktuig, gereedschap.
Tong, z. t a ï m.
Topaas, m. (gr. topádzos, topádzios, lat. topazius; naar men wil van een eiland T o p a z u s
in de arabische golf, dat echter meer waarschijnlijk omgekeerd zijnen naam van den veelvuldig
daar gevonden steen heeft ontleend; deze echter
van het sanskrit. tapoes, vuur) mineraal, bestaande uit fluorhoudend aluminiumsilicaat,
zeer hard, verschillend van kleur en gedeeltelijk
als edelgesteente gebruikt.
Topáreh, m. (gr. toparchos, van topos, oord,
streek enz., en árchein, heerschen) landbeheerscher, landverzorger; burchtheer, eigenaar van
eenen burcht; gebieder over eene toparchie,
burcht- of vrijheerschap, ook riddergoed; —
topárehiseh, adj. burchtheerlijk, stadhouderlijk.
Topehána, f. turk. (van het turk. top, bal,
kogel, kanon, en het perz. c h á n a h, huis)
kanonnengieterij, stukgieterij, tuighuis, vandaar
ook de naam eerier voorstad van Constantinopel.
Tope, zie stoepa.
Topeng, m. javaansch: mom, masker; maskerspel, een vorm van het jay. tooneelspel,
waarbij de opvoeringen door gemaskeerde personen plaats hebben.
Topettes, pl. fr. (spr. topét; sp. tope, uiterste
punt, knop, spits, it. toppo, blok, oudfr., eng. en
kelt. top, spits, t o p) glazen of fleschjes ter verzending van welriekende wateren.

Toph,z.adufe.
Tophsteen, tuf- of tufsteen, (lat. tophes of
to/us ; gr. tophos) mortelsteen, zandsteen, dropsteen, een zeer poreuze steen van vulkanischen
oorsprong, in fijn gemalen toestand tras geheeten; — tophacéus, a'um, lat. tufsteenachtig; —
tophus, m. nw. lat. Med. hard gezwel, knobbel
of bult in eenig deel van het lichaam, bestaande
uit eene kalkachtige samengroeiing; z. v. a.
p o r u s ; — tophi pulmónum, pl. steenachtige gewassen in de longen.
Topiek, topllka, f. gr. (topiké, v. topos, oord,
streek; Log. gemeenplaats) plaats- of vak
kunst om de bewijsgronden en ge--anwijzg;
meenplaatsen tot redekunstig gebruik te vinden
en aan te wenden; leer van de bewijsplaatsen,
bewijsleer; Gram. leer van de woordplaatsing,
woordopvolgingsleer; — topica, pl. geschriften,
waarin bewijsplaatsen verzameld zijn of aangewezen worden, vandaar de naam van een zoodanig werk van Cicero ; — topic o/ the day, eng.
(spr. dee) praatje van den dag, algemeen onderwerp der gesprekken; — topisch, adj. (gr. topikos,
é, ón) plaatselijk, de plaats, het oord of de lig
middelen,-ginbetrfd;—opsch
of topska, n. pl. Med. plaatselijke of uitwendige
geneesmiddelen, pleisters enz. ;— t o p i s c h e
m e t h o d e, in de preekkunst die preekwijze,
bij welke na eene korte verklaring van den tekst

TOPIEK.

-- 1231 —

TORPEDO.

eene zoogenaamde gemeenplaats wordt behan- beeldsnijder, g r a v e u r; — toreutika, f. draaideld; — topognoom of toposkoop, m. plaatsbe- kunst, bewerking der metalen, ook van het elpenpaler voor schepen en bij brand; — topograaf, m. been, met scherpe werktuigen; beeldsnijderij en
plaatsbeschrijver; — topographie, f. plaatsbe- beeldgieterij bij de Ouden; — toreutisch, adj. door
schrijving, beschrijving van een land met ver- de draai- of snijkunst vervaardigd; gedraaid,
melding van alle bijzonderheden; — topographia rondgevormd.
torens, z. ond. t o r u s.
anatomica, anatomische beschrijving van de
Tórgom, f. voortreffelijke gomsoort, die haren
ligging der lichaamsdeelen; — topográphisch, adj.
plaatsbeschrijvend; — t o p o g r a p h i s e h e naam naar de arab. zeehaven Tor draagt
k a a r t e n, kaarten, waarop de gesteldheid van = arabische gom.
Tories, pl. v. t o r y (z. ald.).
een afzonderlijke landstreek in bijzonderheden
tormenteeren, it. (tormentáre, fr. tourmenter,
is aangegeven; — topologie, f. plaatsleer; —
van 't lat. tormentum, marteling) martelen, pijnitoposkoop, m. z. t o p o g n o o m.
gen, kwellen, folteren, op de pijnbank leggen;
Topigi, topidschi, z. v. a. t o p t s j i.
Topinambóér, m. braz. (port. topinambor) — torménto, m. it. sneeuwstorm in de Alpen; —
aardpeer, aardartisjok, zonnebloem met eetbare torméntum, n. lat., pl. tormenta (van lat. torquere, draaien, kwellen, pijnigen), marteltuig;
wortelknollen (Heliánthus tuberósus).
Topognoom, topograaf, — topologie, z. ond. ook : werpgeschut, grof geschut.
Tormentil, f. of het tormentil-kruid, (nw.lat.
t o p i e k.
Toppé, z. v. a. t o u p e t; — toppeeren, z. v. a. tormentílla, van lormen, buikpijn, omdat zij deze
moet stillen) zevenblad, zevenvingerkruid, met
t o u p e e r e n.
Tóppenant, m. Mar. zekere touwen, welke samentrekkenden wortel, plantengeslacht uit de
dienen om de raas deels in horizontale richting familie der rosaceën.
Tormina, pl. lat. (van torquére, draaien, verte houden, deels om ze te t o p p e n, d. i. een
draaien) Med. buikpijn; — torminalis, lat. pijnloodrechten stand te geven.
Topraky, turk. lichte troepen, die door de verwekkend; — torminarla, f. nw.lat. (van torpasja's der provinciën worden in dienst gesteld. mina, met opzicht tot de vroegere aanwending
topsy-turvy, eng. het onderst boven, verkeerd, der vrucht tegen den buikloop) elsbesse- of meel
-bezinom.
averechts.
Tornado, f., pl. tornádos, sp. (van tornár, oor
Toptsji, m., pl. toptsjilar, turk. (vgl. top draaien; midlat. en it. tornare; vgl. t or n o,-spr.
c h a n a) artilleristen, kanonniers ; — toptsjibasji, m. officier der kanonniers ; — toptsjilar- turnus, t o u r n e e r e n enz.) wervelwind,
inz. orkaan in de subtropische streken; — tornaagar, m. generaal der artillerie.
Toque, 1) f. fr. (spr. Coca, it. tocea; van telt. dura, f. sp. oude vlaktemaat van 10 vierkante
oorsprong; wallis. toe, v. tociaw, luciaw, afsnij- voet; — tornatura, f. it. oude veld- of vlaktemaat
den) nauwsluitend kapje (z.v.a. c a 1 o t t e), dat in Bologna = 20,8 are.
Tornése, m. it. (= fr. tournois, z. aid.) vooronder den hoed kan gedragen worden; kindermalige rekenmunt te Napels = 1/300 ducato di
mutsje; ook soort vrouwenhoed.
Toque, 2) in China als fijnheidsgraad van regno of ruim 1 cent.
Torneyamen, n. (prov. torneyamen, torneiament,
edele metalen een honderdste deel.
toqueeren (fr. toquer, it. toccare), aanraken, aan V. torneiar, sp. en port. tornear, it. torneare, fr.
klinken, de glazen bij het drinken tegen-stoen, tournoyer, prov. tornei, it., sp. en port. tornéo,
elkander stooten; Pict. stoute en vette streken fr. tournol, steekspel, ridderlijk kampspel; naar
maken; — toqué, van Lotje getikt; wat zonder- de wendingen met de paarden zoo genoemd; vgl.
t o u r n e e r e n) eig. tournooi- of kampspel;
ling.
soort van t e n z o n e n (z. ald.), waarin meer
Tora, z. t h o r a 2).
Toraille, f. fr. (spr. torálj') ruwe, onbewerkte dan twee t r o u b a d o u r s (z. ald.) optraden.
Torníster, m. hgd. (vgl. poolsch taistra, hong.
koralen.
Torchenez, m. fr. (spr. torsj'né; v. torcher, af- tariszuya, slay. -turk. torba) lederen reiszak of
vegen, schoonmaken, en nez, neus; dus eig. ransel, inz. van de soldaten in het veld.
neusveger) neusklem, neusnijper, neuspranger,
Torno, m. it. (van 't midlat. turnus, z. ald.)
omloop, z. v. a. het fr. t o u r; ook draaibare
waarmede men den neus der paarden klemt.
Torchon, m. soort met de klos bewerkte kant, bak, waarin kinderen aan de vondelingshuizen
stropkant.
worden overgegeven.
Toreulum en torenlar, n. lat. (van torquère,
Tornooi, z. t o u r n o o i.
draaien) wijnpers; Chir. z. v. a. t o u r n i q u e t.
Toro, f. mal. koetsiersjas.
Toreadór, m. sp. (van toreár, stierengevechten
Toroide, f. Elektr. ring, waarin, daar hij geen
houden, van toro = lat. taurus, stier) stierenbe- vrije polen heeft, de lengte-magnetiseering in
vechter te paard; — toréro, m. stierenbevechtei een rondgaande veranderd wordt.
te voet; - toros, pl. (eig. stieren) stierengevechten,
Toros, z. ond. t o r e a d ó r.
Toreuma, n. gr. (van toreuein, eig. doorboren;
Torpedo, f. sp. of torpille, f. fr. (spr. —pielj')
ingriffelen, insnijden enz.) gedraaide, gesneden eig. verlamming; elektrieke rog of siddervisch;
of gedreven kunstarbeid; drijfwerk, snijwerk; - een door elektrische stroomen of door aanraking
toreumatographie, f. beschrijving en kennis var met vreemde lichamen ontploffend, met springzulke kunstwerken; — toreut, m. (gr. toreutés; middelen gevuld projectiel, meestal in den vorm
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van een sigaar of visch, dat onder het water tot
vernieling van vijandelijke schepen wordt aan
deze verwoesten--gewnd;torpik,f.lva
de toestellen; - torpedisten, pl. manschappen die
de torpedo's bedienen; - torpedoboot, f. klein
oorlogsschip, bestemd om torpedo's af te schieten; - torpedovernieler, m. oorlogsschip, dat
jacht maakt op torpedobooten en ook torpedo's
lanceert (afschiet) ; - torpedoën, torpilleeren, met
een torpedo treffen.
torpide, adj. lat. (torpidus, a, um, van torpére,
verstijven) gevoelloos, ongevoelig, verdoofd,
verkleumd, loom, vadzig; torpor, m. Med.
ledenverstijving, verlamming, gevoelloosheid,
onprikkelbaarheid, . zwakheid, traagheid, ook
torpiditeit, f. nw.lat.
torqueeren, lat. (torqu^re) eig. draaien, krommen, b.v. de tabak torqueeren (fr.
torquer), de bladeren daarvan tot rollen draaien
en spinnen; martelen, folteren, pijnigen, beangstigen, kwellen; nw.lat. ook tortureeren (fr. toriurer); - torqualus, a, um, lat. Bot. gedraaid; torsie, f. (later lat. torsio) draaiing, kromming;
ook tegenstand, dien een gewonden lichaam aan
kracht van buiten biedt; Med. omdraaiing van
het einde eereer afgesneden ader om de bloeding
te stillen; - torsie-balans, f. door Hooke uitgevonden toestel, waarbij een horizontaal staafje
aan een fijnen metaaldraad bevestigd is en die
dient om zeer kleine krachten te meten; - torticollis, fr. (van lat. tortus, a, um, gewonden, van
torquére en collum, hals) scheeve nek; - tortueus,
adj . (lat. tortuósus, a, um) vol krommingen, ver
verdraaid, verwrongen; - tortuur, f. (lat.-ward,
iorlura) eig. kromming, verdraaiing; foltering,
marteling; gerechtelijke pijniging; pijnbank,
palei; - tortura f aciéi, Med. gezichtsverdraaiing;
- 1. oris, mondkramp, mondklem.
Torqueton, m. fr. (spr. tork'ton, van 't lat.
torquére, z. t o r q u e e r e n) astron. werktuig,
dat de dagelijksche beweging van den aequator
in de zonnebaan aanwijst.
Tórre, f. sp. toren, kasteel; landhuis (om Barcelona).
Torref áctie (spr. tie = sie), f. nw.lat. (van Lorre f acére, v. torrère, roosten, zengen, schroeien)
roosting, inz. der ertsen.
Torrensstelsel, n. stelsel van eigendomsoverdracht (in Australië) van onroerende goederen,
geheeten naar den uitvinder.
Torricéllische buis (spr. -isjel-), z. v. a. b ar o m e ter, naar haren uitvinder T o r r i c e 11 i, omstreeks het jaar 1644, zoo genoemd; naar
hem heet ook de boven in den barometer voorhanden luchtledige ruimte het t o r r i c e 1lische luchtledig of vacuum.
Tórringtons, pl. eng. wollen beddedekens,
naar Torrington in Devonshire genoemd.
Torsie, z. ond. torqueeren.
Torso, m. ook tors, f. it. (eig. stronk, boomstomp enz. ; sp. en port. trozo, provenc. en oudfr.
tros, v. 't lat. thyrsus, gr. thyrsos, stronk, staf,
oudhgd. turso, nw.hgd. dorsche) romp van een
verminkt standbeeld, inz. beroemde romp van
een standbeeld van Hercules in het Vaticaan.
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Tort, n. fr. (spr. lor, van 't lat. tortuur, verdraaid; vgl. t o r q u e e r e n) onrecht, benadeeling, schade, verdriet, ongelijk; - i e m a n d
e e n t o r t a a n d o e n, hem verongelijken,
hem schade toebrengen; - a tort et a' travers (spr.
a tór e a trawèr), zonder overleg; onbezonnen,
plompverloren, in het wild, in het honderd.
Torticollis, tortueus, tortuur, z. ond. t o rq u e e r e n.
Tortuga, f. sp. en prov. (fr. tortue, van mid.lat.
-tortuca, van tortus, gedraaid, gewonden; (z. t o rq u e e r e n) wegens de kromme pooten zoo genoemd) schildpad, inz. rivierschildpad in ZuidAmerika.
Torus, m. lat. peluw, kussen; rustleger, bed,
inz. huwelijksbed; ook spier; - tori conscensio,
beklimming van 't huwelijksbed; - torens, adj.
(lat. torósus, a, um) vleezig, gespierd; - torositeit,
f. nw.lat. vleezigheid, spierkracht.
Tory, m. eng. (spr. fort), pl. tories, koningsgezinden, aanhangers van de oude staats- en
kerkregeling, de vroegere'hofpartij in Engeland;
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
verstaat men daarentegen onder dit woord de
democraten (oorspr. een scheldnaam, die van de
tegenpartij, de w h i g s, is uitgegaan, ontleend
aan 't iersche woord tory, d. i. roover; vgl. het
gaelisch toir, vervolging, jacht) ; - tor^sme, n.
grondstellingen of gevoelens van eenera tory.
Toscaansche zuilorde, (v. 't lat. tuscánus,
tuskisch, etrurisch, Tusci, de Tuskers, de bewoners van Etrurië, waarvan later de benaming
van 't groothertogdom Toscane) eenvoudigste,
bij de Etruriërs ontstane zuilorde met sterke,
massieve schacht.
Tosefta, hebr. toevoegsel van de M i s j n a.
Tosimeter, m. meter voor de stralende warmte
(van Edison).
Toss, m. in de sporttaal = opgooi, wedgooi.
Tostao, toston, z. t e s t a o.
tot capita, tot senses, lat. zooveel hoofden, zooveel zinnen.
Totemisme, n. aanbidding van t o t e m s, d. i.
klassen van vereerde zaken, beschermgoden bij
de Indianen in N.- Amerika, vaak dieren; ook wel
planten.
toties quoties, lat. eigent. zoo dikwijls als;
volle aflaat, zoo dikwijls als men bidt met de
hoop op 's Pausen gunst.
Totok, m. iemand, the pas in Indië is gekomen,
een echte Hollander, vgl. b a a r; - totoksch,
adj. echt Hollandsch (Europeesch).
lotus, a, um, lat. geheel; - totum, n. het geheel;
- in totum, voor het geheel, geheel en al, in 't
algemeen; - toto titulo, z. titulo toto ond. titulus;
- lotus tuus, of afgek. T. T., geheel de uwe (als
onderschrift van brieven); - totaal, adj. nw.lat.
(fr. total) en als adv. totaliter of fr. totalement (spr.
-raai), geheel, ten volle, geheel en al, ganschelijk;
- totale zon- of maan -eklips, geheele of volkomen zons- of maansverduistering;
- totaal-indruk, m. (navolging van 't hgd.) eind
indruk, die een voorwerp als geheel-indruk,
maakt; - totalisateur, fr. (eng. totalisator) bij
wedrennen: lijst, die de gezamenlijke op de af-
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zonderlijke paarden gemaakte weddingschappen
aangeeft; ook bureau, waar die lijst ter inzage
.ligt; ook in de techniek: totaliseerende kracht
gangteller en krachtmeter voor roteeren--metr,
de machines; - totaliteit, f. gezamenlijkheid, het
geheel.
Towage, f. fr. (spr. toe-aazj' ; ontstaan uit het
eng. towage, z. ald.) Mar. voorttrekken van een
schip door een touw, dus sleepvaart; inz. sleepvaart langs een ketting op rivieren en kanalen;
- toueur, m. (spr. toeeur) sleepboot, die langs een
ketting vaart, soort r e m o r q u e r (z. ald.).
toucheeren, fr. (toucher, spr. toes]-) aanraken,
aanroeren, met de hand bevoelen en onderzoeken (b.v. eene vrouw of zij zwanger is); roeren,
treffen tot medelijden, bewegen, aandoen; aan
aantasten, plagen, beleedigen; - tou--grijpen,
chánt, adj. (spr. toesján) roerend, aandoenlijk,
treffend, beweeglijk; - touche, f. (spr. toesj')
aanraking, greep, plagerij, beleediging, zet,
streek; Piet. kleuropbrenging, penseelstreek;
toets of proef; klavieren of toetsen van een orgel
enz.
tou f/e, fr. zie ond. t o u p e t.
toujours, fr. (spr. toetjóér) altijd; - toujours
perdrix, z. ond. p e r d r i x.
Toung, z. t a ï m.
Toupet, m., gew. f., fr. (spr. loepè; verklw. van
't oudfr. top, oudn. topper, eng. top, vanwaar
fr. toute, haarbos, lok, kuif, nederl. t o p p e t,
hgd. zop f , bos, lok) kuif, haarkuif,' opgezet en
gekruld voorhoofdhaar; - toupeeren, krullen,
eene haarkuif maken.
Touquet, m. fr. (spr. toekè) z. v. a. t o c c a t o,
z. aid.
Tour, m., gew. f., fr. (le tour, spr. toer; van 't
mid.lat. turnus, z. ald.) in 't alg. kring, omvang,
omloop, omtrek; vandaar h a a r t o e r, rond
haarvlechtsel, kunsthaarnet, kunstkrullen, val
haarlokken; wandeling, uitstapje, reisje,-sche
t o e r t j e; beurt, rondgang, b.v. de toer is
a a n m ij ; in het dansen : wending, dansverandering; streek, pots, schelmstuk; ook moei
te overwinnen bezwaar, zwaar werk,-lijkhed,
kunstgreep; - tour a tour, beurtelings, bij beurten, na elkander; - tour de baton, handgreep,
gauwigheid, inz. ongeoorloofd winstbejag in
ambtsbediening, jacht op zoogenaamde buiten
- tour de force, krachtzet, machtstreek,-kansje;
krachtvereischende inspanning; stoute, moedige
daad; - tour de passe-passe, z. ond. p a s s e er e n; - tourillon, m. (spr. toeri-ljon) draaipunt,
b.v. van eene brug, een kanon; - touringelub,
eng. vereeniging tot het samen ondernemen van
ontspanningsreizen; - tourist, m. rondreizend
persoon, reizend handelsbediende; inz. voor zijn
genoegen of zijne beschaving en leering reizend
persoon, reiziger voor pleizier; - tourisme, n.
het reizen, en alles wat daarmee samenhangt,
hotelwezen enz.
Tourbillon, m. fr. (spr. toerbil jón) rakethuls
met lading.
Tourbine (spr. ou =oe), z. t u r b i n e.
Tours of turg, m. oude lotharingsche zilveren
rekenmunt, ongeveer = 18 s o 1 s.
-
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Touri, m. welriekende roode balsem uit den
bast van den Mycodendron amplexicaule, die,
verhard zijnde, tot berooking dient.
Tourillon, tourist, z. ond. t o u r.
tourmenteeren, fr. (tourmeneer, spr. toermant-;
vgl. t o r m e n t e e r e n) pijnigen, martelen,
folteren, kwellen, plagen, lastigvallen.
Tourn., bij botanische benamingen afk. voor
J. P. de Tournefort (gest. 1708).
tourneeren, fr. (tourner, spr. toern-; v. 't mid.
lat. turnare, it. tornare; vgl. turnus) draaien,
wenden, keeren, of eene wending, eenen draai
geven, wentelen, zwenken, omslaan; Mil. den
vijand omtrekken, hem in den rug vallen; tourné ! de kaart of het blad gekeerd, omgeslagen! - tourné, m. keerblad in het kaartspel; to?crnez s'il nous plait (spr. toerné siel woe plè),
(onder aan volgeschreven bladzijden) sla om als
het u belieft, zie ommezijde l - tournée, f. rondreis van een artist (en gezelschap), handelsreis
van eenen koopman, rondgaande visitatie van
eenen ambtenaar enz. ; - tournement, n. (spr.
toern'márn) kunstmatige paard- of ruiterzwenking; - tournebroche, m. (spr. toern'-brosj) loopend braadspit; spitdraaier; - tournedos, m.
(spr. toernedoo) gesneden ossenhaas; - tournesol,
m. zonnebloem; de verfstof, waarmee o. a.
de Edammer kaasjes rood gekleurd worden;
z. ook k r o t o n; - tournevent, m. (spr. toern'wán) zich naar den wind richtend windscherm
op een schoorsteen; - tourniquet m. (spr. toer
draaikruis, kruisboom aan den ingang van-nikè)
een voetpad, weghaspel; wervel; werktuig ter
toewringing van de broedvaten, schroefverband
bij het afzetten van ledematen; - tournooi, tornooi, n. (fr. tournol, it. torneo, mid.lat. torneamentum) ridderkamp, feestelijke lansren, krijgsof ridderspel, renspel, steekspel, van de 10de tot
de 16de eeuw in gebruik; niet zooals een t a f e 1r o n d e (z. a.) van man tegen man, maar van
ridders die troepsgewijze kampten; - tournure,
f. wending, geschikte wijze van voordracht;
houding, gestalte, gesteldheid van lichaam of
geest; bevalligheid, fraaiheid; strook stijve stof
tot opbolling van het vrouwenkleed aan de
heupen.
Tournoois (fr. tournois, spr. toemoa), vroeger
eene in T o u r s geslagen kleine munt; ook
benaming van het geld, dat naar den muntvoet
van Tours of in de fr. stad Tours geslagen werd en 1/ 4 geringer was dan dat van P ar ij s, b.v. livre tournois.
Tourterelle, f. fr. (spr. toert'rél') tortelduif.
Tout, 1) n. fr. (spr. toe; v. 't lat. totum) het geheel; alles, al de slagen of het doorgaan in het
kaartspel, wanneer de speler bij het omberen,
na vijf slagen gehaald te hebben, ook de andere
vier haalt; - tout annoncé (spr. toetanonsé), ook
todos, sp. (d. i. alle) de verklaring, dat men in
't omberen al de slagen wil halen, het doorgaan
(vgl. v o 1 e); - à tout of atout (eig. op alles),
troef in 't kaartspel, troefblad; spel, waarbij de
speler al de slagen krijgt; - atouteeren (spr.
ou =oe), eenen troef inleggen, troeven, afbannen; - en tout (spr. an toe), in 't geheel, in alles,
78
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tracasseeren, fr. (tracasser, van tracas, verkortom, alles bijeengenomen; tout ensemble
(spr. toetansánbl'), alles bij elkander, al te gader, warring, wanorde, gewoel) onrust of oneenigheid
het geheel in zijn verband; - tout, adv. ge- stichten, iemand plagen, kwellen, afslooven,
heel, gansch, ten volle; vandaar tout a fail (spr. ( drillen, ontrusten; - tracasserie, f. plagerij,
toeta f è), geheel en al; tout a l'heure (spr. toela- kwelling, booze streek; kibbelarij, geharrewar.
Trace, f. fr. (spr. traas'; sp. traza, provenc.
lédr'), zoo dadelijk, aanstonds, op het oogenblik;
tout comme chez nous (spr. toekom'sjenoe), juist trassa, it. traccia, van 't lat. tractiare en dit van
zoo als bij ons, 't is bij of met mij eveneens; - trahére, trekken) spoor; voetspoor, voetstap,
tout de bon (spr. toe d'bóh), in ernst, oprecht, in kenmerk, indruk; - tracé, n. (spr. trasée) schets,
vollen ernst; tout de mème (spr. toed' mèm'), omtrek, op den grond, op papier of doek getrokeveneens, juist zoo, net zoo; tout de suite (spr. ken lijnen om de teekening van een bloemperk,
toed'swiét'), zoo dadelijk, terstond, oogenblikke- van figuren enz. aan te duiden; afgebakende lijn
van een ontworpen weg, spoorweg enz. ; - tralijk.
Tout, 2) m. eng. (spr. taut) bij wedrennen: veeren (fr. tracer, spr. traas-), afteekenen, schetiemand, die de geheimen der renpaardenstallen sen, ontwerpen, de omtrekken van iets maken,
afluistert en die aan wedders en b o o k m a- afsteken; - traceerwerk, n. maas-, netwerk als
versiering aan gebouwen.
k e r s verkoopt.
Trachèa of trachia, f. lat. (scil. arteria; van het
Toutenague, toutenak, z. t u t a n ë g o.
Towage (spr. to-idsj') of towing (spr. to-ing), gr. tracheia, van trachys, ruw, ongelijk; dus eig.
eng. (v. to tow, trekken, sleepen) het sleepen of „de ruwe", zoo geheeten wegens de verheven
voorttrekken van schepen, boegseeren; in het kraakbeenringen) Anat. luchtpip; - tracheaal,
algemeen: sleepvaart op rivieren en kanalen, adj. nw.lat. tot de luchtpijp behoorende, haar
vgl. t o u a g e; - steam-cable-towing (spr. stiem- betreffende ; - tracheitis, f. gr. ontsteking der
cable, kabel, touw), kabel -sleeperij, een ver- luchtpijp; - tracheoblennorrheee, f. slijmvloed
betering van de t o u a g e (z. aid.), doordat der luchtpijp; - tracheocële, f. luchtpijpzwelling,
men in plaats van een ketting een kabel in luchtpijpbreuk; - tracheopyósis, f. verettering
der luchtpijp; - tracheorrhagie, f. luchtpijpbloede rivierbedding laat zinken.
Tower, 1) m. eng. (spr. touw'r, van 't fr. in ding; - tracheotomie, f. luchtpijpsnede of snede
tour, it., sp., port. en provenc. torre, lat. turns), in de luchtpijp ; vgl. b r o n c h o t o mie ; toren, een onder Willem den Veroveraar aange- trachiëleus m. of trachiëlkósis, f. luchtpijpverlegd, later langzamerhand uitgebreid en ver- zwering.
Trachelágra, n. gr. (van tráchélos, nek) neksterkt kasteel in Londen, eerst woning der vorpijn ten gevolge van jichtige oorzaken; - traehesten, later staatsgevangenis, tuighuis enz.
Tower, 2) m. eng. (spr. too -er) eig. werktuig om lopánus, m. opzetting of zwelling der halsklieren;
te trekken, trekker; Mar. sleepstoomboot, - trachelophyma, n. halsgezwel.
Tracheoblennornccee enz. - trachiëlkósis, z.
stoomsleeper, boegseerder, sleepboot.
Townhall, m. eng. (spr. tounhal; van town, ond. t r a c h e a.
Trachiet, n. lichtgrijs of lichtrood eruptief
stad, en hall, zaal) stadhuis; - township, n. eng.
(spr. tóunsjip) stad of vlek, stadskwartier, gesteente.
Trachoma, n. gr. (v. trachoen, ruw maken, v.
stadswijk; in de Vereen. Staten van N.Amerika
eene onderafdeeling van het graafschap of de trachys, ruw) ruwheid aan de binnenste vlakte
( der oogleden, oogleden-uitslag, ooglidschurft; provincie (county).
Toxïcum, n., pl. toxica,- lat. (van 't gr. toxikon, traheomatleum, n. middel tegen die kwaal,
d. i. eig. tot het geschut behoorend; van toxon, oogzalf.
Trachyphonie, f. gr. (v. trachys, ruw) ruwe,
boog, schietgeweer) eig. vergift, waarmede men
de pijlen bestreek; verder in 't alg. vergift; - heesche stem of spraak.
Tractariánen, pl. z. P u s e y i e t.
toxicatie, f. (spr. tie= tsie) vergiftiging; - toxitracteeren, lat. (tractáre, d. i. eig. trekken,
kodendron, n. gr. vergiftboom, waarvan het
melkachtig bladvocht, na gedroogd te zijn, sleepen; v. trahére; vervolgens behandelen enz.;
eene zeer zwarte verf wordt; - toxikoloog, n. provenc. en oudsp. tractar, sp. tratar, it. trattare,
vergiftkenner, vergiftkundige ; - toxikologie, f. fr. trailer) iets behandelen, bearbeiden, afhandevergiftkunde, vergiftleer, leer van de vergiften. len, verhandelen; onderhandelen; iemand beToynbee, n. het bevorderen der volksontwik- handelen, hem bejegenen; onthalen, opdisschen,
keling door omgang der meer met de minder ont- eene smulpartij geven; - tractábel, adj. (lat.
wikkelden, cursussen, bibliotheken enz. naar de tractabilis, e) of fr. tractable (spr. trètá-bl'), wat
ideeën van den Engelschen weldoener Toynbee zich laat behandelen, gedwee, handelbaar, toeof medegevend, buigzaam, lenig, rekkelijk,
(gest. 1883).
Trabacolo, f. it. koopvaardijschip in de Adri- vriendelijk, zachtzinnig; - tractamént, n. nw.lat.
(tractamentum) of tractemént, fr. traítement, n.
atische zee.
Trabucco, m. it. (spr. traboekko) 1)vroeger leng- (spr. trèt'mán) behandeling, bejegening; onttemaat in Noord-Italië van verschillende groot- haal, verpleging; smulpartij, eeremaal; bezolte, b.v. te Milaan 2,611 M., te Turyn 3,083 diging, belooning, soldij, wedde; - traetánt, m.
- M.; 2) korte buks met wijden mond, kara- onthaler, betaler van de smulpartij of den maalbijn; ook soort sigaren; - trabuccarios, pl. met tijd; - traiteur, m. fr. (spr. trèt-) gaarkok, tafelkarabijnen gewapende spaansche smokkelaars. houder; - traetaat, n. lat. (tractátus) of fr. traité
-
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(spr. trèté), verhandeling, geschrift, klein boek, traf flcum, Ira/ lea; v. 't lat. tra = trans, z. ald.
kort opstel; onderhandeling, overeenkomst, en f acére, maken; vgl. het nederlandsch o v e rverdrag, vergelijk, vereffening, b.v. v r e d e s- m a k e n) handel, inz. met zelfvervaardigde fat r a c t a t e n, vredesonderhandelingen; — trite- brikaten, koopmansbedrijf, nering, handel door
Laatje, n. klein populair geschriftje, van gods- koop en verkoop of door ruiling der waren;
dienstigen, inz. van piëtischen en mystieken in- — trafiqueeren (fr. tra/iquer, it. tra f iicare), handehoud; — traetàtie (spr. tie=sie), f. (lat. tractatio) len, handel, koopmanschap of nering drijven;
behandeling; gastmaal, smulpartij ; — tractie, — trafikánt, m. (fr. tra f iquant, it. tra fJicánte) hanf. (spr. tie=tsie) het trekken, inz. al wat tot de : delaar, die zelf verwerkte voorwerpen verkoopt.
beweging door stoom of elektriciteit behoort.
Trágala, f. sp. (v. traga-la, d. i. verslind haar!
Tractorla, f. nw.lat. (van 't lat. tractorius, a, van trágar, verslinden; voluit: trágala, perro,
um, trekkend of getrokken, v. trahére, trekken) verslind haar, gij hond! welke woorden telkens
hoogere Math. treklijn, een lijn van hoogere orde; in het refrein van het lied herhaald worden)
— tractus, m. lat. eig. trek, uitrekking in de lengte vrijheidslied der Spanjaarden.
landstreek, ook r.-kath. vastengezang tusschen
Tragánth, ook dragant, f. gr. (van tragos, bok,
epistel en evangelie; — tractu temporis, in verloop en ánthos, n. bloem) of tragakánth, m. (van
van tijd of mettertijd.
ákantha, doorn) boksdoorn, eene soort van peulTrade, m. eng. (spr. treed') handel, nijverheid; gewas met verschillende soorten; ook z. v. a.
— trade-dollar, m. in 0.-Azië eng. naam voor den traganth-gom of dragant-gom, gele of roodachtioud-spaanschen piaster en dergelijke munten; — ge gom van den kretenzischen boksdoorn of
trade-mark, n. handelsmerk; — tradesman, m. traganthstruik; — traganth -werk, n. suikerbak(spr. men) handelaar, winkelier; — trade-society kerswerk uit traganth, suiker enz., tot tafelpronk
(spr. sosaiti), handelsvereeniging, handelsmaat- en dergelijke.
schappij; — trade-union, f. (spr. joeniun) vereenTragéa, f. of liever tragéma, n. gr. (v. tragein
ging van werklieden van hetzelfde vak, vakver- of trógein, knabbelen) noten; amandelen, suiker eeniging; — traders, m. pl. eng. (spr. treeders; van goed enz. bij het nagerecht; Med. grof gestooten,
trade, handel, verkeer) handelaars, kooplieden; maagversterkend poeder uit kruiderijen en
in Britsch N.-Amerika door de Hudsonsbaai- suiker, z. v. a. t r i s e n e t.
Compagnie over haar gebied verdeelde mannen,
Tragedie, z. t r a g ce d i e.
die den pelshandel drijven en tegelijk lagere ambTrageläphus of trageláph, m. gr. (tragélaphos,
tenaren zijn.
v. trágos, bok, en élaphos, hert) bokkehert, een
tradeeren, lat. (Iradére, van tra —trans, z. ald., fabelachtig dier in de oudheid; ook drinkbeker,
en dare, geven) overgeven, overleveren, monde- waarop zulk een dier in verheven werk was voorling voortplanten; voordragen, onderwijzen; — gesteld; ook soort antilope.
traditie (spr. tie=tsie), f. (lat. traditio) overgave,
Tragedie,f. (gr. tragódia, d. i. woordelijk
uitlevering; onbeschrevene, van mond tot mond, bokkenzang, omdat de volksdichten, waaruit
van ouders op kroost, van voorzaat op nage- de latere trageedie haren oorsprong nam, op de
slacht, voortgeplante overlevering, voortplan- bacchusfeesten door dansers, die eenigermate als
ting van leer enz., sage, bij monde overgeleverd bokken verkleed waren, werden voorgesteld; vgl.
bericht; — per tradiliónem, door overlevering; — s a t y r i s c h d r a m a) tragedie (fr. tragédie),
traditio fudiciális, gerechtelijke overgave; — treurspel, hoog-ernstig tooneelspel of d r a m a
traditioneel, adj. (fr. tradítionnel) of traditief, (z. ald.), het tegengest. van k o m ce d i e; onnw.lat. door overlevering voortgeplant, bij wijze eig. treurig voorval; — tragisch, adj. (gr. tragikos,
van overlevering, volgens overlevering of sage ; é, ón) tot de tragoedie behoorende, daaraan eigen
— tradito , nw.lat. overleveraar, uitleveraar; inz. of passende, treurspelachtig; treurig, droevig,
uitleveraar van gewijde boeken en vaten aan de beklaaglijk, deerlijk, jammerlijk, medelijdens heidensche overheid ten tijde van de vervolgin- waardig; — tragicus, m. treurspeldichter; tooneelgen der Christenen onder Diocletianus.
speler in treurspelen, tragisch tooneelspeler; in
Traders, z. onder t r a d e.
verachtelijken zin tragoediánt; — tragikomisch,
Traditie, traditioneel enz., z. ond. t r a d e e- adj. treurig-vroolijk, halftreurig, halfvroolijk,
r e n.
om te lachen en te weenen tevens; — tragi-kometraduceeren, lat. (traducére, v. tra = trans, z. die, f. treurspel, doormengd met komische tooald., en ducére, voeren) overvoeren of -brengen; neelen of voorvallen en waarvan de afloop niet
overzetten, vertalen; doorhalen, de les lezen; — tragisch is, tooneelspel, waarin eene ernstige,
tradûetie (spr. tie=sie), f. overbrenging, over- tragische stof op komische wijze behandeld
zetting; overlevering aan het gerecht; — tradu- wordt.
cianisme, n. nw.lat. of traductie-systeem, n. leer
Tragus, m. gr. (tragos) bok; Med. bokkenreuk,
der zielsvoortplanting, of meening, dat de zielen okselstank; groote geilheid; ook voorste kraakder ouders op de kinderen voortgeplant worden; been van het oor; zoogenaamde oorbok; — trategenst. c r e t i n i s m e, z. a. ;— tradueià- gomasehalie, f. (vgl. m a s c h a 1 e) bokkennen, m. pl. aanhangers van die leer. ;— traduttore reuk, de eigenaardige reuk der okselen of schoutraditore, een vertaler is een verrader, m. a. w. derholten; — tragomasehálus, m. wie als een bok
elke vertaling doet schade aan 't werk.
stinkt; — tragophonie, f. bokkenstem, het sterke
Trafiek, trafjjk, f. fr. (le ira/ic, provenc. tra f ec, stotteren of smakken in het spreken; — tragopótraf ey, it. trá f fico, sp. trá f ico, ira /ago,
ago, mid.lat. gon, n. boksbaard, haverwortel (eene plant).
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trahit sua quemque voluptas, lat. sprw.: elk
heeft zijn zwak, ieder heeft zijn stokpaardje.
Traille, liever t r e i 11 e (z. ald.).
Train, fr. trein, m. (oudfr. train, vanwaar het
Middeln. traen, stoet, droom, it. traíno, sp.
tragin, provenc. trahi, van 't lat. trahére, trekken)
gezamenlijk geschut, sleep van kanonnen enz.
bij een leger; reeks van wagens op spoorwegen;
gevolg, tros, zware bagage van een leger (b.v.
artillerie-, munitie-, proviandt r e i n enz.); ook gewone loop of gang der dingen (s 1 e n d e r) ; – en train (spr. an tren), in
gang, in vollen gang; – train de vie, levensstandaard; – traineeren (fr. trainer, it. trainare,
provenc. trahinar, van 't lat. trahëre), trekken,
sleepen, talmen of dralen, op de lange baan
schuiven;–een paard traineeren, het
africhten, inz. het door bijzondere behandeling
voor wedrennen geschikt maken; ook eenen persoon door bijzondere opleiding en eigenaardige
leefwijze tot zekere verrichtingen geschikt maken, gelijk dat b.v. in Engeland met boksers,
jockeys en duikers plaats heeft; – trainard, . m.
(spr. trèná r) of' traineur, m. achterblijver (bij
een leger), strooper (m a r o d e u r); – traineur,
m. africhter of dresseerder van paarden; –
training, f. eng. (spr. (ree–) africhting en dressuur
van paarden; kra'chtoefeningen voor een wedstrijd.
Trait, m. fr. (spr. trè; van 't lat. tractus, z. ald.)
trek in het gelaat en karakter, gelaatstrek, gemoedstrek, bewijs of blijk van 't gemoedsbestaan, van de handelwijze; streek, schelmstuk.
tractable, traité, traiteur, z. ond. t r a c t e e re n.
Traitre, m. fr. (spr. trètr', oudfr. traitre, sp.
traidor; v. 't lat. traditor, d. i. eig. overleveraar,
van tradére, vandaar fr. trahir, verraden) verrader; ook voor plager, sarder, kwelgeest; –
traitéren, treitéren, in de volkstaal voor plagen,
sarren, moedwillig kwellen.
trajiciëeren, lat. (trajicére, van tra = trans,
en jacére, werpen) eig. overwerpen; overbrengen, overvaren, overzetten; – trajéct, n. (lat.
trajéctus) of tra jet, fr. (spr. trazjè) overvaart,
overtocht; – trajectiel, adj. nw.lat. tot overvaren
dienende; – trajectie (spr. tie = sie), f. (lat. trajectio) 't overzetten; Chem. soort van doorzijging Gram. het verzetten van een woord, inz.
uit den hoofdzin in een betrekkelijken bijzin
(eene redekunstige figuur); – trajectorie, f.
nw.lat. hoogere Math. elke kromme lijn, die
een geheel stelsel van gelijksoortige kromme
lijnen onder een gegeven hoek snijdt; ook z. v. a.
lijn der kegelsnede.
Tralje, z. t r e i l l e.
Tralies' alkoholméter, m. wijngeestmeter, die
het gehalte van spiritus, brandewijn enz. aan
zuiveren alkohol in procenten aanwijst, naar
den uitvinder genoemd.
Tram, f. (spr. trem) verk. van tramway (spr.
trémwee), eng. (v. tram, vlak spoor, en way,
weg; v. a. naar den verbeteraar er van, den
eng. ingenieur Outram genoemd) eig. groefbaan;
spoorweg op vlakke rails, waar het wiel in eene
groef of geul loopt, inz. straatspoorweg voor

TRANS.

het personenvervoer in groote steden of tusschen naburige plaatsen; ook tramwagen; –
trammen, in een tram rijden.
Trame, f. fr. (van 't lat. trama) inslag van het
weefsel; – tramzijde, inslagzijde (in tegenst.
mer o r g a n s ij n z ij d e); – trameeren (fr.
tramer), inslaan, inschieten; oneig. aanleggen,
smeden, sluw voorbereiden (b. v. eene samen
-zwering).
Tramelo-gedie, f. (gevormd van tragedie en
melodie) een soort tooneelstuk, dat tusschén
het treurspel en de opera instaat.
Traminer, m. soort van witte en roode druiven van zoeten specerijachtigen smaak uit
Tramin in Tirol (de witte traminer
heet wegens de gedaante zijner bladeren ook
ganzevoet; de r o o d e traminer, frankische druif); ook eene appelsoort.
Tramontáne, f. it. (tramontane, van tra =
trans, en monte, berg, dus aan gene zijde van
den berg zich bevindend of vandaar komend)
noordenwind in Italië; noordster, het noorden,
noordpool; – de tramontane verliez e n of kwijtraken, de richting verliezen, oneig. de bezinning verliezen, in verwar
geraken, geen raad, geen uitkomst meer-ring
weten, het spoor bijster zijn (uit de taal der
schippers ontleend, wien de noordster vroeger
tot richtpunt diende).
Tramp, m. (spr. tremp), pl. tramps, eng. landlooper, zwerver, vagebond, inz. in de Vereen.
Staten van Noord-Amerika; vrachtzoeker, pak
schip, dat geen-jesdrag;–tmpo,.
vaste route bevaart, maar in verschillende
havens vrachten zoekt te krijgen.
Trampolin, z. t r e m p 1 i n.
Tramway, z. t ram.
Trance, f. droomtoestand bij een spiritistisch
medium.
trancheeren, fr. (trancher, spr. trans j–; . provenc. trencar, trenchar, trinquar; sp. trinchar,
it. trinciare, waarsch. van 't lat. truncáre, afsnijden, knotten) snijden, in stukken snijden,
voorsnijden, ontleden; – tranchons le mot (spr.
traiisjon l'mó), laat ons het kort en goed zeggen,
bepaald en duidelijk ons uitdrukken, de zaak
niet langer bewimpelen; – t r a n c h e e r - m e s,
voorsnijmes; – tranchant, adj. (spr. tras sjáii)
snijdend, zeer scherp; – tranche, f. snede (van
brood, vleesch enz.); rand, randschrift eener
munt; – tranchee, f. loopgraaf bij belegeringen,
gracht, sloot, greppel tot afleiding van het
water; – trancheur, m. voorsnijder.
trang, mal. niet traag, d. i. niet pluis.
tranquille, adj. fr. (spr. trankíél'; v. 't lat.
tranquillus, a, um) bedaard, rustig, stil, gelaten,
t r a n k i e 1; – tranquillaménte, it. Muz. bedaard, kalm, stil, rustig; – tranquiliteit, f. lat.
(tranquillitas) rust, stilte, gelatenheid, bedaardheid, kalmte.
trans, lat. aan gene zijde, over, overheen, er
door, in vele samenstellingen, waarin het ook
afgekort tra heet (vgl. t r a d e e r e n, traduceeren, tra,jiciëeren enz.); het tegengest. van eis (z. ald.).
,
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Transactie (spr. tie=sie), f. lat. (nw.lat. brief van een aandeel; – transferee, m. eng.,
transáctus, later lat. transactio, van transigére, persoon op wiens naam een fonds wordt over-

z. t r a n s i g e e r e n) vereffening, bijlegging,
minnelijke schikking, vergelijk, overeenkomst;
eng. transactions, pl. (spr. trenséksjens) ook
verhandelingen van geleerde genootschappen;
per transactzonem et cessionem, lat. Jur. door
vergelijk en afstand ;
transactio judicialis,
gerechtelijke handeling;
tr. extra-judicialis,
buitenrechtelijke handeling; – transactor, m.
onderhandelaar, schikkingmaker, vergelijk-treffer, scheidsman.
transalpiniseh, transalpjjnsch, adj. lat. (transalpinus, a, um) aan gene zijde der Alpen gelegen, overalpisch.
transandiniseh, adj. nw.lat. aan gene zijde
der Andes gelegen.
Transanlmhtie (spr. tie=sie), f. nw.lat. (van
trans en animáre, bezielen) zielsverhuizing.
transatlántisch, adj. nw.lat. aan gene zijde
van den Atlantischen Oceaan gelegen, overzeesch.
Transbordeur, m. fr. (bord, oever, trans, over)
transportbrug, ophangbrug, waaronder schepen
kunnen doorgaan, en welker vakwerk als leibaan van een rolwagen dient; hangende pont.
transealóriseh, adj . nw.lat. (van trans en
c a 1 o r, z. ald.) warmte-geleidend.
transcendent, z. t r a n s s c e n d e n t.
Transeolàtie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (van
trans en colare, doorzijgen) doorzijgang, , filtreering.
Transcorporàtie (spr. tie=tsie), f. nw. lat.
(van trans en corporare, met een lichaam
voorzien) eig. overgang van het eene lichaam
in het andere ; zielsverhuizing.
Transcript, n. lat. (transcriptum, van transcribëre, overschrijven; vgl. t r a n s s c r i b e er e n) overgeschreven stuk, kopie, afschrift.
transdanûbiseh, adj. lat. (transdanubiànus,
a, um, van Danubius, Donau) aan gene zijde
van de Donau.
transeat, lat. (van trans-ire, voorbijgaan enz.)
het ga voorbij, worde vergeten of niet verder
vermeld; transeat cum cetéris, het worde met
de rest niet verder aangehaald, opgenoemd,
tentoongesteld enz. (in recensiën); transéundo,
in 't voorbijgaan, kortelijk aangestipt.
Transe ementatie (spr. tie tsie), f. nw. lat.
(vgl. e 1 e m e n t) grondstofverandering, chemische verandering van de eene grondstof of
van het eene e 1 e m e n t in het andere.
Transépt, n. eng. (v. 't lat. trans, (z. ald.), en
septum, omtuining, van sepire, omtuinen) kruisvleugel (in kerken of ook in andere gebouwen,
b. v. in de engelsche industrie-paleizen), vleugel,
die dwars doorhet schip en den hoofdvleugel gaat.
transfereeren, lat. (trans- f erre, fr. trans f érer)
overdragen; overzetten; verzetten, verleggen,
verplaatsen; uitstellen tot op een anderen tijd;
op een ander overdragen, b. v. den eigendom,
de bezitting; ook bedrag van een wissel van het
conto van den betaler afschrijven; ad usum
transfereeren, gangbaar maken, in gebruik
brengen; – transfer, n. eng. overschrijvings–

,

–

–

–
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–

geschreven, kooper; – transfert, n. het overgaan
van ongevoeligheid van de eene zijde van het
lichaam naar de andere, na 't opleggen van
metalen platen bij hysterische patiënten.
transfigureeren, lat. (trans f igurdre, vgl. f ig u u r enz.) vervormen, van gedaante veranderen, eene andere gestalte geven; – transfiguratie (spr. tie= isie), f. (lat. trans f iguratio)
vervorming, omvorming; verheerlijking van
Christus op den berg Thabor; schilderij van
Raffaël, welke die verheerlijking voorstelt; –
transfigurateur, m. fr. omvormer, eene der
benamingen van den k a 1 e i d o s k o o p.
transformeeren, lat. (trans- f ormáre, vgl. f o rm a enz.) omvormen, vervormen, een anderen
vorm geven; aan een mathematische uitdruk king een anderen vorm geven, zonder hare
waarde te veranderen; – transformatie (spr.
tie=tsie), f. gedaanteverandering, herschepping
(gelijk die der rups in eenen vlinder); Alg.
bewerking waardoor men in bepaalde vergelijkingen in de plaats der onbekende eene
functie van eene andere onbekende stelt; Geom.
herleiding van eene figuur of van een lichaam in
een ander van dezelfde oppervlakte of denzelfden
inhoud (b. v. van den vierhoek in eenen driehoek enz.); – transformateur, m. El. omzetter
van de spanning van een wisselstroom, zoodat
deze van hoog laag of van laag hoog wordt; –
statische tr., tr. zonder draaiende deelen; –
roteerende tri, tr. met draaiende deelen.
transfugeeren, lat. (trans- f ugére, van f ugére,
vluchten) overloopen, tot den vijand overgaan.
transfundeeren, lat. (trans- f undére, van fundére, gieten) uit het eene vat in het andere
overgieten, overstorten; – transfusie, f. (lat.
trans f usio) overgieting; overtapping van het
bloed van een dier of mensch in de bloedvaten
van een ander; – transfusor, m. door Dr. Roussel
te Genève bedacht werktuig om bloed over te
tappen onder afsluiting der lucht.
_ transgangètiseh, adj. nw.lat. aan gene zijde
van den Ganges gelegen.
transgrediëeren, lat. (transgrédi, van gradi,
stappen) overstappen; – transgrëssie, f. (lat.
transgressio) overstapping; overtreding van
eene wet, een gebod enz. ; Geol. het afzetten
van jongere lagen over de grenzen van oudere.
Trans-Himalaja, m. gebergte door Sven
Hedin ontdekt, dat ten N. van en min of meer
evenwijdig met den Himalaja loopt.
transiëeren, lat. (trans-ire) overgaan, voorbijgaan.
transigeeren, lat. (transigére, van trans en
altre) eig. doorzetten, ten einde of tot stand
brengen; een vergelijk treffen, overeenkomen,
vereffenen, tot eene minnelijke schikking komen; transigndo, langs den weg van minnelijke schikking; – transigibel, transigeerbaar,
adj. voor eene schikking, een vergelijk vatbaar.
transiliëeren, lat. (eig. trans-silire, van salire,
springen) overspringen, met stilzwijgen voorbijgaan.
–
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Transilla's, pl. sp. (spr. -ielja's) soort van stellen, overdoen; - transmissie, f. (transmissio)
overzending, overlevering, terhandstelling; overhollandsche kant.
Transitie (spr. tie=tsie), f. lat. (transitio) of draging, voortplanting; in de techniek: overtransitus, m. (van transire, overgaan) over- brenging van arbeidsvermogen en beweging,
gang van het eene onderwerp (of van den eenen zoowel als de werktuigen, die daartoe dienen
toon) tot een ander; het overslaan; - in transitu, (assen, tandraderen, drijfriemen enz.); - transin 't voorbijgaan, en passant, z. ald. ; - transito, misio hereditalis, overdracht der erfmaking; n. it. doorgang, doorvoer van goederen door transmissiesnaar, f. snaar voor krachtoverhet eene land naar het andere; - transit o- i brenging over raderen; deze zijn van katoen,
g o e d e r e n, doorgaande goederen, doorvoer- hennep of staaldraad vervaardigd; - transmisgoederen; - transito - handel, handel sfbel, adj. nw.lat. overzendbaar; overdoenbaar;
met doorvoer-goederen; - transito - tol, - transmissibiliteit, f. overdraagbaarheid.
doorvoertol; - transiteeren, lat. (transitáre) voortransmontaan, adj. lat. (transmontánus, a,
bijgaan, doorgaan (van waren gebruikelijk); - um, van coons, berg) aan gene zijde der bergen
transitief, adj. nw.lat. (transitivus, a, um) over- (Alpen), overbergsch; ook z. v. a. u 1 t r agaand, overgankelijk; - verbum transitivum, of m o n t a a n (z. ald.).
enkel transitivum, n. overgankelijk werkwoord,
transmuteeren, lat. (trans-mutáre; vgl. m ubedrijvend werkwoord, waarvan de handeling t e e r e n) veranderen, verwisselen, verruilen,
op een voorwerp overgaat of daarop werkt, b. v. omzetten; - transmutàbel, adj. veranderbaar,
beminnen, haten enz. (vgl. v e r b u m); - verwisselbaar, voor omzetting vatbaar; - transtransitórisch, transitoir, • transitoor, adj. lat. mutabiliteit, f. veranderlijkheid, verwisselbaar(transitorius, a, um) voorbijgaand; vergankelijk, heid; - transmutàtie (spr. t=ts), f. lat. (transvluchtig, van korten duur. mulatio) verandering, verwisseling, letterverTranslatie, f. lat. (translatio, v. transferre, z. zetting; bij de alchimisten: verandering van
t r a n s f e r e e r e n) translaat, n. overdra- een metaal in een edeler; Math. herleiding van
ging; overzetting, vertaling; - translatio juris, eene figuur of een lichaam in een ander, zooals
overdraging van een recht op een ander; - van eenen driehoek in een vierkant; verandetranslator, of fr. translatéur, m. overzetter, ring van eene kromme lijn in eene andere van
vertaler, vertolker; - translateur juré (spr. dezelfde soort en dezelfde orde; - transmutatie-zjuré), beëedigd vertaler; - transiateeren, theorie, f. leer der vervorming, afstammingsnw.lat. Kmt. overdragen, z. v. a. t r a n s f e- leer (reeds vóór Darwin, vgl. D a r w i n i s m e),
r e e r e n; - translatórisch, adj. voortschrij- door Lamarck en andere natuuronderzoekers
dend, b. v. de translatorische be- geopperde meening, dat alle organismen der
w e g i n g der planeten, haar omloop om de aarde zich uit één of eenige weinige, hoogst eenzon. voudige oervormen hebben ontwikkeld, z. v. a.
Transleithanié, n. Oostenrijksche landen aan d e s e e n d e n t i e - t h e o r i e.
gene zijde der Leitha, niet-Duitsche kroonlanTransnominàtie (spr. tie = tsie), f. nw.lat.
den; - transleithaansch, transleithanisch, adj. naamsverwisseling, overnoeming; z. v. a. m eaan gene zijde der Leitha.
tonymie (z. ald.).
Translimitàtie, f. (fr. translimitation) Pol.
transoceanisch, adj. aan gene zijde van den
soort van interventie of tusschenkomst, waarbij Oceaan gelegen.
een staat troepen op het oorlogsterrein zendt,
transpadániseh, adj. lat. (transpadánus, a,
doch enkel om het veroverde te bezetten en te um, v. Padus, de Po) aan gene zijde van den
bewaren ten behoeve van de partij, die men helpt. Po, wat zich aan de andere zijde van den Po
transloceeren, transloqueeren, nw.lat. (van bevindt.
't lat. locus, plaats) op eene andere plaats zetten,
transparént, adj. nw.lat. (van trans, z. aid.,
verplaatsen; - translocatie (spr. tie=tsie), f. en parére, schijnen) of transparant, fr. (spr.
verplaatsing, plaatsverandering, overbrenging. -parán) doorschijnend; helder, klaar; als subst.
translueént, adj . lat. (translucens, van trans- n. doorschijnbeeld, doorschijnende schilderij,
lucére, doorschijnen (ook translucíde, door- ook nachttafereel, geolied papier, waarachter
schijnend, doorzichtig; - translueiditeit, f. nw. men licht plaatst, bij d e c o r a t i ë n; lijnenlat. doorschijnendheid, doorzichtigheid. blad, blad, waarop zware lijnen zijn getrokken
translunárisch, translunair, adj . nw.lat. (v. en dat men onder het papier legt, om recht te
trans en tuna, z. ald.) bovenmaansch, wat aan schrijven; - transparéntie (spr. tie=tsie), of fr.
gene zijde der maan, boven de maan is. transparence, f. (spr. -rans') doorschijning,
transmarjn, adj. lat. (transmarinus, a, um, doorschijnendheid; klaarheid.
van mare, zee) aan gene zijde der zee, overzeesch.
Transpiratie enz., z. o. t r a n s s p i r e e r e n.
transmigreeren, lat. (trans-migràre, vgl. m itransplanteeren, later lat. (transplantáre, van
g r e e r e n) wegtrekken, verhuizen, uitlandig plantáre) verplanten, overplanten, verplaatsen;
gaan (e m i g r e e r e n); - transmigràtie (spr. Med. een lap van de huid losmaken en op eene
tie = tsie), (later lat. transmigratio) uittrekking, andere plaats laten aangroeien; - transplantaverhuizing, landverhuizing, volksverhuizing, ook tie (spr. tie=tsie), f. verplanting, overplanting,
zielsverhuizing. verplaatsing; Med. vergoeding van een verloren
transmitteeren, lat. (transmittére; vgl. m i t- lichaamsdeel door een ander, van elders ontt e e r e n) overzenden, overleveren; ter hand leend.
!,
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Transsubstantiatie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
transponeeren, lat. (transpónére, van ponére,
zetten) overzetten, verzetten, verplaatsen; Muz. (vgl. substantie en c o n s u b s t a neen stuk in eene andere toonsoort zetten, t i a t i e) verandering van de eene zelfstanomzetten, hooger of dieper in den toon spelen; digheid in de andere, verandering van het brood
— transpositie (spr. —zi-Isie), f. verzetting, om- en den wijn bij het Avondmaal in het lichaam
of overzetting (in een anderen toon); Math. en bloed van Christus, volgens de leer der R.
verandering van plaats eener grootheid in eene Katholieken.
uitdrukking, zonder de waarde daarvan te
transsudeeren, nw.lat. (van 't lat. sudáre,
veranderen, verplaatsing der termen eener zweeten) doorzweeten; doorsijpelen; — transvergelijking van de eene zijde van het gelijk- sudátie (spr. tie=tsie), f. doorzweeting; doorsijpeling.
teeken naar de andere.
transsumeeren, lat. (trans-sumére, van su transporteeren, (lat. transportare, van portare,
dragen), overbrengen, verder brengen, vervoe- mére, nemen) overnemen, ontleenen, overdraren, overvoeren; overdragen; — transporteering gen, afschrijven; — transsumt, of liever transof transportatie (spr. tie=tsie), f. vervoering, stampt, n. Jur. authentiek of door een bevoegd
overvoering; — transport, n. nw.lat. (fr. trans- persoon gemaakt afschrift ( c o p i e).
Transsylvanië, n. eig. land aan gene zijde
port) verzending, vervoer van koopwaren;
vracht; ook hetgeen vervoerd wordt (b. v. een van het woud: Zevenburgen.
Transtévere, it., liever Trastévere, n. (van
transport levensmiddelen enz.); overdracht of
het overbrengen van de slotsom in rekeningen Tevere, Tiber) gebied aan gene zijde van den
van het einde der eene bladzijde op het begin Tiber, van Rome gerekend; — Trasteverinen,
eener andere; — t r a n s p o r t k o s ten, pl. ver- bewoners van dat gebied.
zendingskosten, vrachtgeld, vervoerloon, vracht;
transveheeren, lat. (trans-vehere) overvaren,
— t r a n s p o r t s e h i p, n. overvaart-, vracht- overvoeren, vervoeren; — transvéetie (spr.
of lastschip, inz. voor troepen; — transportabel, tie=sie), f. overvaring, overvaart; ook leenadj. vervoerbaar; roerend; overdraagbaar (van plichtig vervoer, vroonvervoer.
Transvérse, f. lat. (van transvérsus, a, um,
schulden en verbintenissen); — transportatie
(spr. tie=isie), f. (fr. transportation) z. v. a. dwars, van trans-vertére, eig. over- of Boord e p o r t a t i e, z. ald.; — transporteur, m. fr. richten of wenden) z. v. a. t r a v e r s e; —
Geom. hoekoverbrenger, hoek-, graadmeter, transversaal, adj. nw.lat. (transversalis) dwars,
een halfcirkelvormig, in 180 graden verdeeld overdwars; schuin, scheef; — transversaal of
werktuig om hoeken te meten en over te transversale, f. Math. lijn of vlak, waardoor
een stelsel van lijnen of vlakken op de eene of
brengen.
Transpositie, z. ond. t r a n s p o n e e r e n. andere wijze doorsneden wordt; inz. elke rechte
transpyreneeisch, adj. nw.lat. aan gene zijde lijn, die de zijden van een driehoek snijdt; —
transversalen, m. pl. Jur. zijverwanten.
der Pyreneen gelegen.
transvistulanisch, adj. aan gene zijde van
transrhenánisch, adj. lat. (transrhenànus, a,
um, van Rhenus, de Rijn) overrijnsch, aan den Weichsel gelegen.
Trap, n. (zw. trapp, van trappa, trap, wegens
gene zijde van den Rijn gelegen.
transscendént en transscendentaal, adj. nw de trapvormige lagen, waarin het dikwijls voorlat. (v. 't lat. transscendére, overstijgen, te ho- komt) trapsteen, wak, de vroegere naam voor
ven gaan, van scandére, stijgen, klimmen) verscheiden meestal fijnkorrelige tot dichte
Phil. het zinnelijke of het gebied der ervaring eruptieve gesteenten, inz. basalt, doleriet, ook
te boven gaande of overschrijdend, bovenzin- groensteen.
Trapezium, n. gr. (trapedzion, eig. tafeltje,
nelijk, niet onder de zinnen vallende, b. v.
zulke begrippen enz.; Geom. door eene alge- verklw. van trápedza, tafel), pl. trapezia of
braïsche vergelijking niet te bepalen; — trans- trapeziën, Math. vierhoek met ongelijke zijden,
eendánt, adj. fr. (spr. transandán) verheven, waarvan slechts twee evenwijdig loopen; ook
zeer uitmuntend, wat uitblinkt in zijne soort. een gymnastiekwerktuig, hangrekstok, zweef transseribeeren, lat. (trans-scribére, v. scribére, rek; — trapezoéder, n. lichaam met vier en
schrijven) 1) overschrijven, uit het eene boek ' twintig gelijke, ongelijkzijdige vierhoekige vlakin een ander, uit den eenen vorm in den ande- ken; — trapezoide, n. (van 't gr. trapezoeides,
ren; 2) overschrijven, schriftelijk overdragen, iets tafelvormigs) vierhoek, waarvan al de zij op een ander overschrijven, b. v. eene schuld- den en hoeken ongelijk zijn; — trapezophoor, m.
vordering; — transseriptie (spr. tie=sie), f. tafeldrager, tafelhouder.
Trapiche, m. sp. (spr. trapi-tsje; van 't lat.
overschrijving van den eenen naam op den
anderen; overbrenging, b. v. van een zangstuk trapétum of trapes, genit. trapétis, oliepers)
suikermolen; in Midden-Amerika een landgoed,
voor de piano.
waarop uitsluitend de suikercultuur gedreven
Transsept, z. t r a n s e p t.
transspireeren, nw.lat. (van trans, z. ald., wordt; ook hamerwerk voor erts.
Trapper, m. eng. (van trap, val, valstrik, fr.
-en spiráre, ademen, wasemen) uitdampen, uitwasemen, zweeten; oneig. ruchtbaar of bekend trappe, provenc. en mid.lat. trappa, van 't oudworden, zich verbreiden, uitlekken, uitkomen; hoogd. trapo, strik) valdeurwachter in de
— transspirátie (spr. tie= tsie), f. uitwaseming, kolenmijnen; vallenzetter, noord-amerikaansch
wild- en pelsjager, inz. van bevers en otters.
uitdamping.
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Trappisten, leden van de orde de la Trappe, arbeid; - travailleeren (fr. travailler, it. travaglimonnikenorde, in de 17de eeuw door den fran- are), arbeiden, inz. met inspanning; kwellen,
schen abt Rancé gesticht (zoo geheeten naar de afmatten; in het Middeln. t r a v e n gieren;
abdij 1 a T r a p p e, in een woest oord van - travaille, travalje, f. noodstal, hoefstal voor
Normandië); zij onderscheidt zich door de paarden.
uiterste gestrengheid van hare ordesregelen,
Travérs(e), f. fr. (vgl. transverse)
inzonderheid ook door de verplichting tot een dwarslijn, dwarsstreep, dwarsstang, dwarsbalk,
volstrekt zwijgen.
; dwarsgang, dwarswal, dwars ingelegde borsttraqueeren (spr. -keeren), fr. (traquer, van wering; ongelukkig toeval, onverwachte vertrac, spoor van 't wild) drijven, eene drijfjacht hindering, wederwaardigheid; ook naam voor
houden.
het deel van een rijksweg, dat door de straten
Tras of tarrás, n. (misschien van 't fr. terrasse, van een stad of dorp loopt; - Traverse van de
aardwal, gevormd) vulkanisch puin, tufsteen, Beersehe Maas, overstroomingsgebied van de
fijn eruptief materiaal, o-. a. uit de Eiffel, dat Maas bij het dorp Beers in Noord-Brabant; in water verhard is en in trasmolens fijn gema- traversière, f. (eig. flute traversière) dwarsfluit; len wordt tot cement; omdat dit onder water traverseeren (fr. traverser), dwars doorgaan,
steenhard wordt, wordt het veel bij water- doorkruisen; dwars vóórkomen, verhinderen,
metselwerken gebruikt; - trasraam, n. in tras in den weg staan, versperren, hinderen; van
gezet fundament van een gebouw.
paarden : dwarsspringen, dwarssprongen matrasseeren, it. (trassáre, v. 't lat. tractum, ken, zich zijwaarts bewegen.
trahère, trekken) bij iemand over geld beschikTravertine, f. of travertjjn, n. it. (traverlinw,
ken, hem schriftelijk verzoeken eene betaling libertino, tiburtino, lat. lapis Tiburtinus, v.
te doen; - op iemand trasseeren, op hem een Tibur, overoude stad in Latium, aan den Anio,
wissel trekken; - appoint (fr.) of a punto (it.) nu Tiv(€li) soort kalktufgesteente of sinterkalk in
trasseeren, de gelden tot op den laatsten pen- I Italië, vooral in de Abruzzen; ook door afzetting
Hing betrekken; - trassánt, m. wisseltrekker, uit kalkhoudende warme bronnen ontstane harde
uitgever van eenen wissel, trekker; - trassaat, tufsteen, uit welken vele tempels en zuilen in
m. betrokkene, hij, op wien eenen wissel ter Italië gebouwd zijn.
betaling is afgegeven, ook a c c e p t a n t; travesteeren (it. travestire, van tra = trans,
tratte, f. (it. tratta) of traite, fr. (spr. trét') ge- en vestire, kleeden; fr. travestir), verkleeden
trokken wissel (somtijds worden door kooplie- door de kleeding van eene andere kunne of
den 2 of 3 gelijkluidende t r a t t e s, n.l. een anderen stand aan te nemen; belachlijk of
prima, secunda en tertia, eerste, lachwekkend inkleeden, een ernstig onderwerp
tweede en derde wissel afgegeven, opdat, in in een belachelijk gewaad steken of voorstellen,
geval de eene verloren gaat, de andere betaald inz. een verheven dichtstuk in een lachwekwordt); - trattarélle, f. (it. trattarélla) wisseltje, kenden, bespottelijken, potsierlijken vorm omkleine wissel van gering bedrag.
werken; - g e t r a v e s t e e r d, adj. verkleed;
Trastevere, Trasteverinen, z. T r a n s t e- belachlijk ingekleed; - travestie of travesteeV e r e en T r a n s t e v e r i n e n.
ring, f. verkleeding, omkleeding; lachwekkende
Tratte, z. ond. t r a s s e e r e n.
inkleeding, potsierlijk gedicht, dat eene ernstige,
tratto di cords, m. it. (= lat. tractus, z. ond. reeds dichterlijk behandelde stof in een nieuw
t r a c t o r i a) touwtrekking, eene straf voor komisch gewaad kleedt; vgl. p a r o d i e.
misdadigers in Italië, waarbij hun de leden
Traviata, it. de verleide.
met touwen uit elkander getrokken werden.
Trawánt, (van 't it. en sp. trabánte, hgd. tra Trattoria, f. it. (v. trattare = t r a c t e e r e n, bánt, dat van het duitsch traben, draven, afz. ald.) restauratie, herberg.
komt; dus eig. looper) begeleider, lijfwacht
Traulisme, n. gr. (traulismos, v. traulidzein) van eenen vorst enz., lijftrawant; maan, bij het lispelen of brouwen, als gebrek der uitspraak. planeet; vgl. s a t e 11 i e t.
Traumatlka, n. pl. gr. (v. trauma, wond) Med.
Trawl, n. eng. (spr. trát) grondnet, sleepnet,
wondmiddelen; - traumátisch, adj. wonden kor(re); - trawler, m. korvisscher; - stoombetreffende, door eenewond ontstaan, met trawler, m. trawler, die door stoom wordt
wonden behept; - traumaticine, f. Med. oplos- voortbewogen.
sing van gutta-percha in chloroform; - trausis,
tre, it. (= lat. tres) drie; - a tre, a tre voci (spr.
f. verwonding.
wo-isji) of a tre parti, Muz. voor drie stemmen
Traváde, f. fr. (vgl. het sp. trabado, sterk, of partijen, driestemmig.
gespierd, van 't lat. trabs, balk) Mar. onstuimige
Treason, f. eng. (spr. triez'n; v. fr. trahison,
en ongestadige, met donder en bliksem gepaard v. lat. traditio, overgave; vgl. t r a i t r e) vergaande wind; - travée, f. fr. gewelfveld tus- raad; - high treason (spr. hai-), hoogverraad.
schen twee pilaren.
Treasure, m. eng. (spr. trezjur) z. v. a. t r eTravailles, pl. (spr. trawálf es; fr. travail, pl. s o r; - treasurer, m. z.. v. a. t r e s o r i e r; travaux; gew. afgeleid van 't mid.lat. trabále, Lord High Treasurer (spr. hai-), engelsche groottrabalium, dat, evenals het fr. travail, noodstal schatbewaarder of minister van financiën.
voor paarden beteekent, van 't lat. trabs, balk)
Treba djapan, f. mal. heester in Oost-Indië,
moeilijk werk, inspanning, lastige bezigheden; waarvan de wortel, radix rhinacanthi, genees- travail forcé, m. fr. (spr. trawálj f orsee) dwang- krachtig is, o. a. tegen jicht en ringworm.
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trebueheeren, fr. (spr. trebu-sj'-; fr. tréb-cher, bevingen, alleen door middel van instrumenten
provenc. en sp. trabucar; vgl. t r a b u c c o) waar te nemen; tremor senilis, trilbewegingen
struikelen, vallen; ook: meer wegen, over- van oude lieden; - tremor alcoholicus, trillingen
wichtig zijn; trebuchant (spr. -sján), over- die den drinkers eigen zijn; - tremor mercurialis,
wichtig; als subst. overwicht, doorslag (bij i trillingen tengevolge van kwikzilververgiftiging
munten);
trebuehet, n. (spr. -sjè) goud- (bij spiegelmakers).
Tremplin, m. fr. (spr. tranpleh; it. tremplino,
schaaltje.
Trecentisten, m. pl. naam, dien men aan de van tremolare, sidderen) dikwijls ook trampolin,
ital. dichters van 1300-1400 geeft, en tot springbank, springplank, aanloop, schuinliggenwelke Dante en Petrarcha behooren.
de sloopplank voor springers en koorddansers;
Treehóma, n. gr. Med. ruwheid, ruwwording, tramplin, tremplinbrug, f. zeker gymnastiek z. v. a. t r a c h o m a; trechfsme, n. 't ruw- toestel; trampolinsprong, m. z. v. a. s a 1 t o
maken, bewerking of ontstaan van het t r a- m o r t a e.
c h o m a.
tremuleeren, nw. lat. (tremuláre, it. tremoláre,
Trèfle, n. fr. (oudfr. ire/cut, provenc. trefueil, v. 't lat. tremulus, sidderend, van tremére) siddesp. trébol, it. tri/oglio, klaver, van 't lat. tri- ren, trillen, inz. van de stem of den toon;
f olium, d. i. drieblad) klaver of klaverblad; in tremula, f. de sidderende, popelende, naam van
de populier, wier bladeren altijd trillen; trehet kaartspel: klaveren.
Treil, m. nederl. (waarsch. v. 't fr. tirail, en mulánt, m. siddertoon, bevende toon, langzame
dit van tirer, trekken; eng. to trail, een schip triller; register aan de orgels, dat aan de tonen
voorttrekken) lijn om een schip voort te trek- eene trilling geeft; tremulàtie (spr. tie=isie),
ken; gezamenlijk touwwerk van een schip, b. v. f. beving, trilling, sidderende beweging; - treeen vaartuig met e i 1 en t r e i 1.
mules, a, um, lat. Bot. sidderend, beefachtig.
Trenter, n. (uit drie winter, vgl. enter en twen Treille, f. fr. (spr. trelj' ; provenc. trelha, van
't lat. trichila, zomerpriëel) treillis, n. (spr. ter, en lat. trimus, uit tri-himus) driejarig dier,
treljí) ook treillage, f. (spr. treljááz j) tralie, vooral van paarden.
traliewerk, tralievormig latwerk voor wijnTrente-un of trente-et-un, n. fr. (spr. trant'uin
stokken, priëelen enz. ook wel t r a 1 j e, of trap-té-uin) een-en-dertig, en treste-et-quat r a 1 j e w e r k.
rapte, n. (spr. trap-té-karánt') dertig-en-veertig,
Trein, z. t r a i n.
twee kansspelen met kaarten.
Treis, m. Mar. bras van de blinde en schuifTrepaan, m. (fr. trépan, it. trépano, trápano,
blinde ra.
I mid. lat. trepánum, van 't gr. trypánon, boor,
Treiter, barg. brood.
van trypàn, boren) schedelboor, panboor, een
Treize, n. fr. dertien; naam van een hazard- werktuig om de hersenpan te doorboren; soort
spel met kaarten.
van drilboor, die met twee handen bewogen
Tréma, n. gr. (van Iran, tritàn, doorboren) wordt; trepaneeren (fr. trépaner), de hersenpan
eig. doorboord gat, opening; Gram. deelteeken doorboren; trepanatie (spr. tie=tsie) of trepa(puncta diaereséos), twee punten, die op klink- neering, f. het schedelboren; trephine, f. korte,
letters gezet worden, om aan te duiden, dat slechts met een hand in beweging gebrachte
met deze eene lettergreep begint, b. v. o .ë e t; schedel- of panboor.
tremaUiden, pl. (nw. lat. sing. trematóda, gr.
Trepac, m. russische dans.
trématódés, doorboord, met vele gaten) zuigTrepang, eng. naam voor t r i a n g, z. h o
wormen, platwormen, eene soort van inge- 1 o t h u r i ë n.
wandswormen; trèsis, f. Med. het doorboren.
trepideeren, lat. (trepidáre, v. trepidus, onrustremándo, tremolándo, it. (v. tremáre, verklw. tig, angstig) sidderen, versagen, vreesachtig of
tremoláre, sidderen; vgl. t r e m u 1 e e r e n) verschrikt zijn; trepidàtie (spr. tie=tsie), f.
Muz. bevend, trillend, sidderend.
j (lat. trepidatio) siddering, versaagdheid; Astron.
Tremblant, m. fr. (spr. tranblán, van trem - I (schijnbare) zwenking van den sterrenhemel van
bier, beven) z. v. a. t r e m u 1 a n t (z. ald.); het noorden naar het zuiden en van het zuiden
trembleur, m. Elektr. plaatje, dat door een naar het noorden.
elektr. stroom in trilling wordt gebracht om
Trepied, m. fr. (spr. trepjee) drievoet, inz. aan
een sein over te brengen; trembleurs, pl. (spr. meetwerktuigen; ook voetenkussentje.
tranbléur) bevers, z. v. a. k w a k e r s.
tres, tria, in samenstellingen tri-, lat. drie
Tremmer m., kolenhaler op een stoomschip. tres f aciunt collegium, drie maken (vormen) een
Tremolánte, n. it. (v. tremoláre, trillen, sidde- college, drie zijn er tot een college noodig, drie
ren; vgl. t r e m u 1 e e r e n) klatergoud, waar- zijn bevoegd tot het doen van uitspraak; - tria
mede de Italianen, nadat zij 't verkalkt hebben, juncta in uno, drie in éen vereenigd.
het glas blauw kleuren.
Tresálvo, m. sp. naam, dien men in de spaanTremoliet, n. nw. lat. (zoo geheeten naar Val sche koloniën aan de kinderen geeft, die geboren
Tremóla, het Tremola-dal in Zwitserland, waar zijn uit eenen Mesties en eene Indiaansche of uit
men evenwel dit mineraal niet meer vindt) wit eenen Indiaan en eene Mestieze.
a m h i b o o 1.
Treseau, m. fr. (spr. trezo) oudfr. apothekersTremor, m. lat. (van tremére, sidderen) het i en zilvergewicht, een vierde ons.
sidderen, schrik, vrees; Med. trilbeweging als Treséta, f. vroegere rekenmunt op Majorca
gevolg van zenuwziekte; Geol. soort lichte aard - i 1/ 40 libra of ongeveer 4 1/ 2 cent.
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Tresis, z. ond. t r e m a.
Trésjak of trísjak, n. (naar men wil van 't it.
i Ire sciacchi of liever scaechi, de drie schaak
koningen) soort van kaartspel met 3-figureno
kaarten (in het fr. brelan genaamd); — tresjakken
of trisjákken, dat spel spelen.
Tresor, m. fr. (van 't lat. thesaurus, z. ald.),
trezoor, schat, schatkamer; — tresorerïe, f. fr.,
trezorie, f. schatkamer, plaats, waar de staats- of
gemeentegelden bewaard worden; — tresorier,
m. fr. (spr. trezo-rjé) schatmeester, rentmeester;
— tresoreeren, eenen schat aanleggen, verzamelen.
Tresquille, f. fr. (spr. treskiel j') vette levantijnsche wol.
Tresse, f. fr. (provenc. tressa, it. treccia, van 't
gr. trícha, drievoudig, driedeelig, omdat tot eene
vlecht drie deelen behooren) t r e s, goud- of
zilverboord of -belegsel; haarvlecht, haarsnoer;
— tresseeren (fr. tresser, it. trecciare), haarvlechten; — tresseur, m. haarvlechter; — tresseuse, f.
<spr. —seuz') haarvlechtster.
treuga Dei, f. mid. lat. (it., sp. en provenc.
tregua, fr. trêve, z. a., wapenstilstand, rust, eig.
zekerheid, borgtocht, van het duitsch treue,
oudd. triwa, triuwa, got., triggva, ons trouw),
godsvrede in de middeleeuwen, stilstand of
staking der veeten en rooverijen van Vrijdag
tot Maandag en in bepaalde tijden van het jaar.
Trêve, f. fr. (spr. Crew') wapenstilstand, bestand; — trêve de complements! maak geen complementen ! — trêve de raillerie! alle scherts
ter zijde 1
treve, joodsch: onrein, verwerpelijk; tegengest.
van k o s c h e r (z. ald.).
TrevIren, m. pl. (lat. Treviri) celtische volksstam in belgisch Gallië, welker hoofdstad Trier
(Augusta Trevirórum) was.
tri-, gr. en lat. in samenstellingen : drie (vgl.
,

tres).
Tri, n. fr. soort van omberspel met drie personen, waarbij men van de ruiten alleen den
heer behoudt.
tria, z. tres.
Triade, triadisch, z. trias, ond. trian(1ria.
Triage, f. fr. (spr. —aazj' ; van trier, uitlezen,
uitzoeken, provenc. triar, oud-it. triáre, van 't it.
tritáre, wrijven, nauwkeurig onderzoeken, van
•'t lat. tritum, terére, in stukken wrijven, ook uit
uitlezen, uitzonderen, schiften;-dorschen)t
het uitgezonderde, het geschifte; — trieur, m.
sorteerder, toestel om zaden te scheiden naar
hun vorm.
Triakontaéder, n. gr. (van triákonta, dertig, en
hedra, zetel, grondslag, grondvlakte) dertigvlak,
een lichaam met dertig gelijke ruitvormige
vlakken.
Triandria, n. pl. gr. (van treis, tría, in samenst.
Irí-, drie, en anér, man) driemannige planten,
driehelmigen, welker bloemen drie meeldraden
hebben, de 3de klasse in het stelsel van Linnaeus,
tot welke bijna al onze graan- en grassoorten behooren; — triangel, m. lat. (triangulus, van
angulus, hoek) driehoek; ook driehoekig stalen
slag-instrument in de turksche muziek; — trian-
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gulair, adj. (later lat. triangularis, e) driehoekig;
— triangulaire of trigonaal-getallen, driehoekige
getallen, de eenvoudigste onder de g e f i g u r e e r d e getallen, n.l. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28,
36 enz., welke men kan uitdrukken door even
ver van elkander staande punten binnen het
vlak van een gelijkzijdigen driehoek (.•., ..*.
enz.), en welke men verkrijgt uit de som der
rekenkunstige reeks 1, 2, 3, 4 enz., b. v. 1 + 2
3;1+2+3=6;1+2+3-}-4=10enz.;
— trianguleeren, landstreken opmeten met behulp van driehoeken; terwijl men zekere punten
als hoekpunten aanneemt; ook driehoekig enten
of griffelen, in eene driehoekige insnede aan de
zijde van den stam het entrijsje of de griffel
inzetten; — triangulatie, f. driehoeksmeting,
practische toepassing der trigonometrie om een
nauwkeurigen grondslag te verkrijgen voor het
ontwerpen van landkaarten, door met behulp
van den t h e o d o l i e t (z. a.) de ligging van
een zoo groot mogelijk aantal punten, de zoogenaamde trigonometrische punten of stations,
uiterst nauwkeurig te bepalen, waartoe zij door
rechte lijnen zoodanig verbonden worden, dat
deze lijnen een reeks van bij elkander aansluitende driehoeken vormen; — triarchie, f. gr. drieheerschappij, driemanschap, regeering van drie
personen te gelijk; — triariërs, m. pl. kerntroepen
van 't romeinsche legioen, zoo geheeten, omdat
zij in den slag het derde gelid vormden; — triáde,
f. fr., trias, gr. (trias) drietal, drieheid; Philos.
verzameling van drie personen, drie eenheden;
de indische triade, z. trimoerti; —
trias, n. zie beneden : trias for m a t i e;
trias-idée, f. hgd. in de politiek het plan om de
duitsche kleine en middel-staten in nauwere ver
naast de beide duitsche groote mogend--enig
heden te stellen; — trias-formatie (spr. tie=sie),
of trias-groep, f. Geol. de onder de j u r a gelegen
aardvorming, die uit drie afdeelingen bestaat,
n.l. de bonte zandsteen, de schelpenkalk en het
keuper; — trias-periode, f. tijd van het ontstaan
dezer formatie; — trias harmonica, (harmonische)
drieklank; — triádisch, adj. tot de trias behoorende; — triadisehe hymne, lofzang op
de drieëenheid.
Trianón, m. fr. paviljoen of vrijstaand gebouw
in een park; — Groot-Trianon, een koninklijk
lustslot in 't park van Versailles; — KleinTrianon, lievelingslustslot van koningin Marie
Antoinette.
Tribáde, f. gr. (tribás, pl. tribádes, van tribein,
wrijven) vrouw, die met zichzelve of met anderen
van haar geslacht ontucht bedrijft; — tribadisme,
die soort van ontucht; zie u r a n i s m e; — triboluminiseentie, f. lichtgeving tengevolge van
wrijving (b. v. suiker, die stuk gestooten wordt,
kalium en natrum als ze worden doorgesneden);
— tribométer, m. wrijvingsmeter, een werktuig
om het bedrag der wrijving te bepalen.
Tribord, fr. z. s t r i b o r d.
Tri-boston, z. b o s t o n.
Triboulet, m. fr. (spr. triboelè; v. oudfr. tri
heftig bewegen, lat. tribuláre,-bouler,ti
persen; vgl. t r i b u 1 e e r e n) drijfkegel, stompe
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kegel, waarop iets ronds wordt uitgedreven (b. v. verkeerd of rugwaarts groeien; - trichine, f. (lat.
bij goudsmeden); ook de naam van den beken- trichina spiralis) gekronkelde haarworm, een
zeer kleine worm, uit de orde der Draadwormen,
den nar van Frans I.
Tribráchys, m. gr. (van tri-, drie, en brachys, die zich als parasiet bevindt in de spiervezels van
kort) Poët. gr. of lat. versvoet, bestaande uit verscheiden dieren, inz. van varkens, alsook van
den mensch, ontdekt door Gilton en in 1835 door
drie korte lettergrepen, snellooper
tribueeren, lat. (tribuére) toekennen, toeeige- Owen het eerst beschreven; - trichiniásis of
nen, bewilligen; ook schatting betalen.
trichinosis, ook trichinose, f. trichinenziekte, eene
tribuleeren, lat. (tribulàre, persen, drukken, pijnlijke en dikwijls doodelijke ziekte van den
it. tribolare; vgl.. het lat. tribulum, dorsch- mensch, ontstaan door het gebruik van trichimachine, dorschslede; gr. tribein, wrijven, dor- neus vleesch, daar de wormen de darmwanden
schen) dringen, drukken, plagen, kwellen, ver- doorboren en in de spieren doordringen; - triontrusten, pijnigen; - tribulatie (spr. tie=tsie), ehineus, adj. met trichinen behept; - trichísme,
f. (later lat. tribulatio) drukking, aanvechting, , n. haarbreuk, spleetbreuk, waarbij een been door
beangstiging, angst; wederwaardigheid, ongeval. beleedigingen eene fijne spleet krijgt; - trichitis,
Tribulkon, n. (waarsch. kwalijk gevormd van f. haarontsteking, haarziekte; - tricholábis, f. of
't gr. trí-, drie, fr. boule, kogel, en gr. helkein, tricholabium, n. haartang; - triehologie, f. z. v. a.
trekken ?) Med. drievoudige kogeltrekker tot k a r p h o 1 o g i e; - trichóma, n. het behaardhet uittrekken van kogels uit geschoten wonden. zijn, harigheid; poolsche vlecht; - triehóphthora,
Tribunaal, n. (van 't lat. tribunal, verheven pl. middelen ter uitroeiing van het haar; - triplaats, waarop zittend de praetor recht sprak) chophyéa en trichophytika, pl. middelen die den
rechterstoel; gerechtshof, rechtbank, gerecht, i groei der haren bevorderen; - triehophillw, f. pl.
inz. oppergerecht; pro tribunali, voor het ge- planten m•t blaadjes, zoo dun en smal als haren;
recht; - tribune, f. fr. spreekgestoelte ; verheven - triehoph f llisch, adj. haarbladerig; - triehophyplaats voor het volk in de vergaderzalen; ook tie, f. een haarziekte, veroorzaakt door een
die, van welke de grieksche en romeinsche rede- schimmel.
Trichórd, n. gr. (tri-chordos, on, driesnarig,
naars tot het volk spraken; galerij in kerken.
Tribus, f., pl. tribus, lat. afdeeling, inz. van vgl. c h o r d e) kleine luit of mandoline.
het rom. volk, waarvan er oorspr. drie, ten
Trichorncoee en trichorrhysis, f. gr. (v. thrix,
laatste 35 waren; volksklasse; - tribunus, of I gevit. trichós, haar) het uitvallen der haren; afgek. tribuun, m. opperste of het hoofd van een triehosehisis, f. het splijten der haren; trichótribus, gemeensman; in het algemeen hoofd, sis, f. (v. trichoen, beharen) het behaard worden;
opperste; tribunus militum of krijgstribuun, - trichotomie, f.1)het haarsplijten, haarklooven;
krijgsoverste bij de oude Romeinen; tribunus 2) (v. trícha, drievoudig) deeling, splitsing van
plebes of volkstribuun, volksverdediger, volks- een begrip in drie trappen, ook t r i 1 o g i e; spreker, gemeensman; in de oude rom. republiek i trichotómisch, adj. haarsplijtend, driedeelig.
overheidspersonen, eerst 2, later 5, toen 10, inTrichroísme, n. gr.(v. tri-, drie, en chrós, kleur)
gesteld in 494 v. C., om het volk, de Plebejers, driekleurigheid, drievoudige kleurverwisseling.
te beschermen tegen machtsmisbruik der conTriehuríde, f. gr. (v. thrix, gevit. trichós, haar,
suls; daartoe bezaten zij het recht van v e- en oerá, staart) eig. haarstaart; haarworm, eene
t o (z. a.) en waren onschendbaar (sacrosancte); soort van ingewandswormen; - trichus, m. stijf,
- tribunaat, n. ambt van tribuun; in Frankrijk borstelig hoofdhaar.
het regeeringslichaam (ingesteld in 1799), dat
Tricinium, n. lat. (v. tres, tria, in samensi.
tijdens het d i r e c t o i r e (z. a.) met het Wet- tri-, en canére, zingen) Muz. driestemmig mugevend lichaam de wetgevende macht uitoefende. ziekstuk, een stuk, gezet voor drie stemmen of
Tribuut, n. (van 't lat. tributum, van tribuère, speeltuigen.
z. t r i b u e e r e n) opbrengst, schatting, beTrick, m. eng. in het whistspel: elke slag of
lasting, cijns, schot; - tributair, adj. (lat. tributa- trek boven de gevorderde zes slagen; ook
reus, a, um, fr. tributaire) cijnsbaar, schatplich- ' kunstgreep.
tig; - tributarius, m. schatplichtige.
Triclinium, n. lat. (van tri-, drie, en het gr.
Trica, f. mid. lat. (trica, tricia, lat. tricae, ver- kliné, leger) eig. drievoudige legerstede; oud wikkelingen, wederwaardigheden) verward of romeinsche spijstafel; zaal, waar die spijstafels
ineengewikkeld haar; Med. z. v. a. p 1 i c a.
waren geplaatst; - triclinisch, adj. Miner. geen
Tricennium, n. lat. (v. tricéni, dertig, en enkel symmetrisch vlak hebbende.
annus, jaar) tijdruimte van dertig jaren.; - tri- ` tricolor, nw. lat. (vgl. color) driekleurig; inz.
eennaal, adj. (tricennalis) dertigjarig.
draagt die naam de driekleurige a m a r a n t; triceps, lat. (v. tri- en caput, hoofd) drie- tricolore, f. fr. driekleurige (wit-blauw-roode)
hoofdig.
cocarde, die een rol speelde in de eerste fransche
Tricesimatie (spr. tie= tsie), f. lat. (van tricési- revolutie.
mus, de dertigste) keuze of uitneming van den
Tricot, n. fr. (spr. trikó) en tricotage, f. (spr.
dertigsten man van een troep, ten einde enkelen -táázj' v. tricoter; breien) breiwerk, gebreide
voor allen te straffen.
kleeding; gebreide of geweven stof voor kleeTrichilsis, ook triehósis, f. gr. (v. thrix, genit. dingstukken, die, onmiddellijk op het lijf getrichós, haar) Med. haarziekte; inz. ziekte van dragen, daaraan nauw sluiten; inz. dergelijke
de haartjes der oogleden, waarbij de oogwimpers , vleeschkleurige kleeding, zooals ballet- en koord(`--
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dansers dragen; - en tricot (spr. an trikó), in gebreide kleeding, in t r i c o t; - tricoteuse, f.
(spr. s=z) breister; ook breivertrek.
Trietrac, z. t o c c ate g 1 i.
Tricycle, m. fr. (spr. -siékl' ; van 't gr. en lat.
inz-, en cyclus, gr. kyklos, kring, cirkel) fransche
wagen met drie wielen; ook driewielig rijwiel,
driewieler; - tridakt;Gliseh, adj. gr. (vgl. d a k t y 1 u s) met drie vingers, met drie teersen; tridéns of tridént, m. lat. (v. dens, genit. dentis,
tand) drietand van Neptunus ; - tridi, fr. z.
d e c a d e; - tridráehmon, n. gr. drie- drachmenstuk, geldstuk van drie drachmen waarde; tridnum, n. lat. (v. dies, dag) it. triduo, tijdruimte
van drie dagen; driedaagsch gebed in de r. kath.
kerk; - triédriseh, adj. gr. (v. hédra, zetel, grond
triënnium, n. lat. (v. annus,-vlak)drieg;
jaar) jarentrits, tijd van drie jaren; - triennium
academicum, driejarig bezoek eener hoogeschool;
- triënnaal, adj. nw. lat. driejarig; - triënnaalacte, f.. door Karel I op 16 Februari 1641 aan
het eng. parlement verleende bevoegdheid om
uit eigen beweging te vergaderen, als het drie
jaar lang niet door den koning is bijeengeroepen;
- hiërarchie, f. ambt en werkkring der triërarthen, scheepsbevelhebbers of uitrusters van het
schip, rijke atheensche burgers, die daartoe verplicht waren; - triëtëris, f. gr. (van triëtés, driejarig, van éíos, jaar) driejarige tijdkring of tijdruimte, driejaarlijksch feest, feest, dat om de
drie jaren gevierd wordt; - triëtérisch, adj. om de
drie jaren; - trifolium, n. lat. (vgl. f o 1 i u m)
drieblad, klaver; - triga, f. (samengetrokken
uit trijuga; vgl. q u a d r i g a) driespan; - trigamie, f. gr. (v. gamos, echt, huwelijk) drievoudige

echt, het leven in het derde huwelijk.
Trien, f. z. v. a. T r ij n, spotnaam, in Nederland aan de westfaalsche of bovenlandsche
vrouwen gegeven.
triest, triestig, z. t r i s t e.
Triforium, n. galerij (met drie poorten) in een
kerkwand, dikwijls onder een venster.
Trigantine, f. klein grieksch vaartuig met een
enkel zeil.
trigástriseh, adj. gr. (van trz-, drie, en gastér,
buik) driebuikig.
Trigaud, n. (fr. -go; van 't lat. trico, intrigant,
tricae, verwikkelingen, intrigues, tricàri, zwarigheden maken, intrigeeren, fr. tricher, it. trcecare,
bedriegen) arglistig mensch; - trigaudeeren (fr.
trigauder), met streken omgaan; - trigauderie,
f. streek, valschheid, bedriegerij.
Trigeminus, m. Med. drielingzenuw, gepaarde
zenuwstam, uit gemengde vezelen bestaande,
die zich in drie takken verdeelt (naar de oogen,
de boven- en de onderkaak).
Triglaw, m. slay. (v. tri, drie, en glawá, hoofd)
god der oude Wenden met drie hoofden, als
heer van den hemel, der aarde en der onderwereld, wiens voornaamste tempel te Stettin
stond.
Triglfph, m. gr. (triglyphos, van tri-, drie, en
glyphis, vgl. g 1 y p h) Arch. driekloof, het met
drie inkervingen versierde lid der dorische zuilenorde ; - trigónum of trigoon, n. (gr. trigónon,

van gons, gónia, hoek) driehoek; - trigonaal of
trigónisch, adj. driehoekig; - trigonaal-getallen,
3(1+2),6(1+2+3),10(1+2+3+4),
15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) enz. (.-., .•...); -t r ia n g u 1 a i r; trigonélle, f. nw. lat. (trigonélla,
L.) plantengeslacht, waarvan de boksdoorn
eene soort is, f e n e g r i e k, grieksch hooi; ook
gladde tweeschalige mossel, waarvan de schalen
ieder in drieën zijn verdeeld; - trigonellieten, m.
pl. versteeningen van zulke . schelpdieren, ook
d o n a c i e t e n; - trigonometrie f. gr. driehoeksmeting,wetenschap, die,wanneer van de zijden en
hoeken van een driehoek drie functies (die echter niet de drie hoeken mogen zijn) gegeven zijn,
alle overige functies door berekening leert vinden; - trigonométrisch, adj. tot de driehoeksmeting behoorende; - trigyniën, pl. (van gynè, vrouw)
planten,welker bloemen drie stampertjes hebben;
- trikólon, n. gr. (vgl. k o 1 o n) drieledig ding,
inz. gedicht met driederlei soort van verzen.
Trjn, f. verkl. Trjjntje, vr. naam : verkorting van Katharina (z. ald.).
triklinisch, zie t r i c 1 i n i s c h.
Triktrak, z. t o c c a t e g l i.
trilateraal, adj . nw. lat. (van tri-, drie, en
latus, gehit. latëris, zijde) driezijdig; - trilémma,
n. gr. (vgl. l e m m a en d i l e m m a) op onder stellingen (h y p o t h e s e n) gegronde sluitrede,
met een drieledig nazindeel in den meerderterm
of major; - trilinguisch, adj. (v. lingua, taal)
drietalig, in drie talen; - trilit(t)eraal, adj. drie
drie letters; - trilit(t)eralitelt, f. of-letrig,n
trilit(t)erisme, n. het bestaan der woorden of
woordstammen uit drie letters (b. v. in het hebreeuwsch).
Trillioen, n. (mid. lat. trillio, fr. trillion) millioen van den 3den rang, duizendmaal duizend
b i 11 i o e n e n (1,000000,000000,000000).
Trillo, m. it. (van trillare, trillen) Muz. triller,
t r e m u 1 a n t.
Trilobiet, m. gr. (v. tri-, drie, en lobos, lob,
hulsel) uitgestorven schaaldier uit de oudste
geologische formaties, waarvan het lichaam door
overlangsche groeven in drie deelen was verdeeld ; - trilogie, f. (vgl. 1 o g o s) eig. drievoudige
of driedeelige rede; inz. verzameling van drie
tooneelstukken, afzonderlijk vertoond, maar
wier personen dezelfde zijn en wier onderwerp
eenigen samenhang heeft, zooals b. v. Hendrik
VI van Shakespeare, Wallenstein van Schiller;
in het oude Griekenland drie treurspelen van
eenen schrijver, die samen een geheel uitmaak ten of toch na elkander opgevoerd werden; ge
sloot zich nog een s a t y r s p e 1 daar -wonlijk
dat dan met gezegde drie treurspelen samen-an,
eene t e t r a l o g i e of vierheid van tooneel stukken uitmaakte ; - trilogogriph, m. drie
woordraadsel; - triméster, n. lat. (van-voudig
triméstris, e, driemaandsch, driemaandelijksch)
tijd van drie maanden, vierendeel j aars ; - tri
m. gr. (trímetros, v. métron, maat) Poët.-mëter,
driemeter, drieledig of zesvoetig vers; inz. de
jambische trimeter, ook lat. senar i u s, zesvoeter; - trimórph(isch), adj. (v.
morphë, gedaante) in of onder drie gedaan.
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Triórchos, m. gr. (vgl. o r c h i s) iemand met
ten; - trimorphisme, n. drievoudige gedaante.
Trimmer, m. eng. draaier, snijinstrument, be- drie teelballen.
Trip of tripfluweel, n. (it. trippa, fr. tripe of
staande uit een handvat, waarin een scherp
draaiend wieltje.
I tripe de velours) t r ij p, soort van halffluweel,
Trímoerti,.m. (sanskr. van tri, drie, en moerti, 1 wolfluweel van ruwe zijde of wol op een grond
f. lichaam) ind. Myth. drieëenheid, driegoden- 1 van linnen of hennep.
Tripang, maleisch, z. h o 1 o t h u r i ë n.
dom der V e d a' s, voortgekomen uit den schoot
van Brahma, en bestaande uit B r a h m a, den
tripartiet, lat. (tripartitus, a, um; van parure,
schepper, V i s c h n o e, den onderhouder, en deelen) driedeelig, drievoudig; - tripartitie (spr.
tie=tsie), f. nw. lat. indeeling in drieën.
C i w a of S j i v a, den verwoester.
Tripel, m. (naar men wil zoo genoemd naar de
Trin., bij natuurwetenschappelijke benaminstad T r i p o 1 i s, omdat zij over deze stad uit
gen afk. voor C. B. von Trinius (gest. 1844).
Trincadoera, f. (sp. trincadura) soort van N. Afrika in den handel komt; vandaar lat.
spaansche schepen.
terra tripolitána; fr. tripoli, eng. tripoly) grauwTriniteit, f. later lat. (trinitas, v. trini, bij geelachtige, op het gevoel rauwe, aardachtige
drieën, drie aan drie) drieheid, drieëenheid, steensoort, uit tallooze kristalwieren (d i a t odrieëenigheid, drievuldigheid, drievoudigheid; - m e e ë n) ontstaan, die men tot het polijsten
triniteits- beker, m. driedronk, de drie bekers , van metalen, steenen enz. gebruikt.
(voor God, voor Jezus en voor den H. Geest); tripel of triple, enz., z. ond. t r i p 1 u m.
triniteits-feest, feest der Drieëenheid op den
Tripe-madame, z. t r i p m a d a m.
lsten zondag na Pinksteren, waarvan de zonTripes, m. lat. (van tri-, drie, en pes, voet)
dagen na t r i n i t a s (post trinitatis, scil. f estum) drievoet; - tripetaal, adj. gr. (vgl. p e t a 1 o n)
hunnen naam hebben; - Trinitariërs, Trinitàris- driebladerig, met drie bloembladeren; - tripharsen, m. pl. nw. lat. drieëenheidsbelijders, eene in mákon, n. uit drie bestanddeelen samengesteld
1198 in Spanje gestichte geestelijke orde, die de geneesmiddel; - triphthóng, f. ook triphthongus,
verplichting op zich nam, aalmoezen tot los- m. Gram. drieklank (vgl. d i p h t h o n g); kooping van Christen- slaven te verzamelen, in triphthóngisch, adj. drieklankig; - triph^llisch,
Frankrijk M a t h u r i n e n geheeten, omdat hun adj. (vgl. p h y 11 o n) driebladerig, met drie
klooster te Parijs naast eene kapel van den kelkbladeren voorzien.
heil. Mathurinus stond.
Triphaan, n. gr. z. v. a. s p o d u m e n (z.
Trinoctium, n. tijd van drie nachten.
ald.); - triphyline, f. gr. uit drie verbindingen
trinómisch, adj. gr. (vgl. b i n o m i s c h) drie- van phosphorzuur, n.l. ijzeroxydul, mangaanledig, drievoudig, driedeelig; - trinomlum, n. oxydul en lithium, bestaand mineraal.
drieledige, driedeelige, drienamige getallengrootTripitaka, pl. naam van de heilige schriften
heid.
der Boeddhisten; zij zijn geschreven in het Pali
Trinquart, n. fr. (spr. trenkdr; misschien v. en bestaan uit drie afdeelingen.
provenc. trinquar, trencar, snijden; vgl. t r a n Triplan, f. vliegmachine (a ë r o p 1 a n, z. a.)
e h e e r e n) fransch haringschip van 12 tot 15 met drie zweefvlakken, driedekker (vgl. b itonnen.
plan, onder b i p e d e n).
Trinum, n. lat. drievoud; - omne trinum boTriplette, f. rijwiel voor drie personen.
nuns, sprw.: alle goede dingen bestaan in drieën.
Tripliek, f. nw. lat. (van 't lat. triplex, drieTrinundinum, n. tijdperk van twee n u n - voudig) derde verweerschrift, beantwoording
d i n e n (tijd van 8 dagen) en den aanvangsdag der d u p l i e k (z. ald.); - tripliceeren, lat.
der derde nundine, dus 17 dagen.
(triplicàre) verdrievoudigen, verdriedubbelen;
Trio, n. it. driespel, driestemmig muziekstuk het derde klaagschrift indienen, op de dupliek
(niet te verwarren met t e r z e t); drietal vrien- antwoorden; - triplicaat, n. derde uitvaardiging,
den, trits van vrienden.
derde afschrift; - tripliciteit, f. nw. lat. drieTrióbólus, m. gr. (van tri-, drie, en o b o 1 u s, voudigheid.
z. ald.) munt van drie obolen; - trieekie, f. (van
Tripliet, n. nw. lat. (van 't gr. triploes, drieoikos, huis) eig. driehuizigheid, drievoudige af- voudig, met opzicht tot de drie mengingszondering van planten, die mannelijke, vrouwe- deelen) ijzerpek-erts, phosphormangaan-erts,
lijke en tweeslachtige bloemen hebben, de 3de een verbinding van phosphorzuur met ijzeroxyafdeeling van de 23ste klasse in het stelsel van dul en mangaanoxydul.
Linnaeus.
Triplum, n. lat. (v. triples, a, um, gr. ïriploes,
Trióle, f. it. drieslag, drie verbonden noten, drievoudig) het drievoudige; - in triplo, driewelke de tijdswaarde van twee noten van gelijke voudig, driemaal, in driedubbel afschrift; beteekenis hebben; - triolét, n. fr. drieklank- i tripel of triple, adj. fr. drievoudig, drieledig,
dicht, klein dichtstuk van minstens acht, soms driedubbel; in het whistspel wordt eene partij
ook 9 of 10 regels, waarin de eerste in het midden t r i p e 1 gewonnen, wanneer de tegenspelers
en de eerste en tweede aan het slot terugkeeren. slechts twee slagen hebben; - triple-alliántie
iomf, z. t rl m p h.
(spr. tie = tsie), f. drievoudig verbond, verbinteónen, pl. lat.
at. (trwnes, van trio, ploegos ; nis tusschen drie mogendheden; triple-expansie
s e p t e n t r i o) eig. ploegossen, sterren- machine of triple compound machine, f. stoombeeld
vgl. van den grootgin Beer, den Wagen of Zeven- machine met drie cylinders, zoodat met driegesternte.
dubbele stoomspanning gewerkt wordt; - triple-
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sec, fr. fijne liqueur, gebruikt bij de koffie na
den maaltijd; - tripeltaet, m. Muz. drieledige
toonmaat, oneven maat; - tripleeren, nw. lat.
(fr. tripler) verdrievoudigen, verdriedubbelen,
driemaal nemen, drievoudig vermeerderen; op
het biljart: een bal tweemaal tegen de banden
spelen, ook t r o i s e e r ,e n (spr. troá-); - triplé,
n. het tweemaal spelen van den bal tegen de
banden, ook t r o i s é genoemd.
Tripmadam of tripe-madame, f. fr. (van tripe,
gedarmte, sp. en port. tripa, it. trippa, eng.
tripe, eelt.-wallis. tripá, telt.-armorik. stripen,
pl. stripon) letterlijk: vrouwengedarmte; klein
huislook, eene saladeplant.
Tripode, z. t r i p u s.
Tripol, z. v. a. t r i p e 1, m. (z. ald.).
Tripot, n. fr. (spr. tripó; van 't lat. tripudium,
het huppelen, springen, dansen) balhuis, danshuis, speelhuis, knip, krot, slecht gezelschap; tripotage, I. (spr. -táázj') mengelmoes, mengsel
van spijzen enz., poespas, hutspot; oneig. streken, treken, knepen; - tripotier, m. (spr. tripotjé)
houder van een knip of speelhuis ; - tripoteeren,
knoeien, iets bekonkelen.
Tripsis, f. gr. (van tribein, wrijven) wrijving; - ,
triptisch, adj. door wrijving bewerkt of ontstaan,
gewreven.
triptérisch, adj. gr. (van tri-, drie, en ptéron,
vleugel, vlerk) drievleugelig; - tripter^gisch, adj.
(vgl. p t e r y x) drievinnig, met drie vinnen
voorzien.
Triptóton, n. gr. zelfstandig naamwoord met
slechts drie naamvalsuitgangen.
Triptf ehon, n. triptiek, I. gr. (v. triptychos, drievoudig). drieluik, drievleugelig 1'altaarschilderij,
ook kastje, dat geopend een schilderij vormt.
Tripudium, n. lat. (v. ter, driemaal, en pes,
genit. pedes, voet) het stampen, dansen, huppelen, springen; uit een herhaald driemaal stam pen op den grond bestaande feestdans der sailsche priesters in 't oude Rome; wapendans der
ten strijde trekkende mannen bij wilde volkeren.
Tripus of tripóde, m., pl. tripóden, gr. (tripoes,
van tri-, drie, en poes, voet, pl. trípódes) drievoet,
inz. gouden drievoet, waarop de delphische
P y t h i a zat en geïnspireerde uitspraken deed;
vandaar de of ex tripóde dictum, n. lat. uitspraak
van den drievoet, machtspreuk, orakel.
Triquétrum, n. oud astronomisch instrument.
Triregno, m. it. (spr. -rénjo) drievoudige kroon
van den paus, z. v. a. t i a r a, z. ald.
Trirémen of triëren, pl. lat. (sing. trirémis,
stil. navis, pl. trirëmes, van tri-, drie, en rémus,
riem en gr. triérés) drieriemig vaartuig of schip
met drie roeibanken, bij de Romeinen en in de
Middeleeuwen in gebruik.
Trisagium, z. t r i s h a g i o n; - trisjak, z.
t r e s j a k.
Triséctie (spr. tie=sie), I. nw. lat. (van tri-,
drie, en sectio, z. ond. s e c e e r e n) deeling in
drieën, drievoudige deeling van eenen hoek; triséctor, m. driedeeler, werktuig om eenen hoek
in drie gelijke deelen te verdeelen.
Trisenét, n. fr. Pharm. grofgestooten poeder;
in de keuken: met grofgestooten specerijen en
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suiker bestrooide en in wijn geweekte witte broodjes.
Trisét of tresét, n. (van 't it. Ire selli, drie zevens; fr. tré-sept) kaartspel met 40 kaarten tasschen 3 personen, waarbij men wint, wanneer
men de drie zevens in de hand heeft.
Trishaglon of trishaglum, n. gr. (v. Iris, driemaal, en hagios, a, on, heilig) het driemaal heilig
in een kerkgezang (naar Jesaias VI, 3); ook de
hymne: heilig is God, heilig de machtige, heilig
de onsterfelijke, erbarm U onzer (met of zonder
de bijvoeging: die gekruisigd zijt door ons); trismegistus of trismegíst, m. gr. (trismegislos,
van mégislos, de grootste, superl. van mégas,
groot) de driemaal grootste, overgroote, verhevenste;bijnaam van den egyptischen Hermes of
Mercurius; Typ. benaming van eene groote soort
drukletter, g r o o t e kanon of s a b o n (fr.
trimigeste, trismegiste.

Trismus, m. gr. (trismós), of Crisis, f. (van
tridzein, knarsen, krassen) Med. het tanden-

knarsen; mondklem, kaakkramp.
Trispáston, n. gr. (van tri-, drie, en spáein,
trekken) drievoudig katrol; - trispérmisch, adj.
(vgl sperma) driezadig, met drie zaadkorrels.
triste, adj. lat. (tristis, e, fr. triste, it. Cristo)
t r i e s t of t r i e s t i g, treurig, droefgeestig,
bedroefd; somber, betrokken, duister, naar; con tristézza (spr. -tri-stétza), it. Muz. met treurigheid of droefheid.
Tristlehon, n. gr. (van tri-, drie, en stíchos, rij,
regel) drieregelig gedicht, drieregelige strophe;
- tristróphon, n. (vgl. s t r o p h e) gedicht van
drie strophen; - trisyliábum, n. (vgl. s y 11 a b e)
drielettergrepig woord; - trisyllábiseh, adj.
drielettergrepig.
Tritwus, m. gr. (tritaios, stil. pyretOs) of tritwophya, f. Med. driedaagsche koorts.
Tritagonist, m. gr. (tritagonistés, eig. derde
strijder, v. agonidzesthai, strijden) derde tooneelspeler op het gr. tooneel.
Tritérne, f. nw.lat. (tritérna) bij boekdrukkers:
drie zoodanig gedrukte vellen papier, dat men
die, eer zij gevouwen worden, in elkander moet
steken (vgl. q u a t e r n e).
Tritheïsme, n. gr. (van tri-, drie, en theós,
God) driegoderij, geloof aan drie goden; inz. aanneming van drie godheden in de Drieëenheid; tritheíst, m. die aan drie goden gelooft; - tritheIstisch, adj. driegodig, tot de driegoderij behoorende.
Trithionzuur, n. (van 't gr. tri--, drie, en theion,
zwavel) gezwaveld onderzwavelzuur; vgl. t et r a t h i o n z u u r.
Triticine, I. nw.lat. (van 't lat. triticum, tarwe)
kleefstof, kleverige stof van het tarwemeel.
Triton, 1) m. nw.lat. (it. trítono, drieklankig)
Muz. drieklank, de uit drie heele tonen bestaande overmatige q u a r t e.
Triton, 2) m. gr. (Triton) Myth. zeegod en begeleider van Neptunus; pl. tritons, lagere zeegoden, somwijlen met vischstaarten, ook wel
met paardenvoeten voorgesteld.
Tritonshorens, pl. slakkenfamilie, waartoe
weekdieren behooren met een grooten kop en
:
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lange voelers, terwijl de schaal ovaal of spil
-vormigs.
Tritonla, Tritogeneia of Tritogenia, f. gr.
bijnaam der godin Athene of Minerva, naar de
rivier T r i t o n, waar zij uit het hoofd van
Jupiter werd geboren, of naar het Libysche meer
T r i t 6 n i s.
Trits, f. drietal, z. v. a. t r i o (z. ald.).
Tritum, n. zalf met twee deelen loodazijn.
tritureeren, lat. (triturdre, van trítura, het
wrijven, dorschen, v. tritum, terére, wrijven)
dorschen; fijnwrijven, fijnstooten enz.; - trituràbel, adj. nw.lat. dorschbaar; fijn te wrijven; trituràtie (spr. tie=tsie), f. dorsching, fijnmaking,
fijnwrijving; inz. het verbrijzelen der spijzen
tusschen de tanden.
Triumph, m. (van 't lat. triumphus; = gr.
thríambos, d. i. oorspr. bacchische feestelijke
optocht en het daarbij gezongen feestlied) triomf,
bij de oude Romeinen: feestelijke plechtstatige
intocht van een veldheer in de stad Rome na een
behaalde overwinning, overwinningsfeest; vandaar in 't alg. voor feestelijke praal, zege, overwinning, zegefeest; - t r i u m p h b o o g, zegeboog; - triumpheeren (lat. tríumpháre), een
zegepralenden intocht houden, zegevierend binnentrekken, het zegefeest vieren; zegepralen;
juichen; - triumpheerend, triumphant, triumphántelfjk, adj. zegepralend, juichend; - triumphánt, f. van zijde geweven en met allerlei
kleuren bewerkte stof; - triumphátor, m. zegepraler, d. i. een met feestelijke praal binnentrek
overwinnaar.
-kend
Triímvir, m., pl. triumviri of triumvíren, ook
tresviri, lat. (van tres, genit. trium, drie, en vir,
man) drieman, drieheerscher in het oude Rome,
een der drie mannen, die gemeenschappelijk
den staat bestuurden aan het einde der rom.
republiek; - triumviraal, adj. (lat. triumvirális,
e) tot de driemannen of het driemanschap behoorende; - triumviraat, n. (lat. triumviratus)
ambt van drieman; driemanschap.
trivalent, nw.lat. Chem. driewaardig.
Trivium, n. lat. (van tri-, drie, en via, weg)
driesprong, kruisweg, waar drie wege nsamenloopen of elkander kruisen; in de middeleeuwen de
drievoudige kunst of schoolwetenschap : g r a mmatika, rhetorika en dialektika
(vgl. q u a d r i v i u m); - triviaal, adj. (lat.
trividlis, e, d. i. eig. op den openbaren weg te
vinden) gemeen, gering, alledaagsch, plat, laag,
albekend; afgesleten, verbruikt, afgezaagd; triviale school, lagere school, voorbereidingsschool, volksschool; - trivialismen, pl. nw.lat.
algemeen bekende zaken, platheden; - trivialiteit, f. het gemeene, lage, platte in de uitdrukking; platheid; alledaagschheid, nietswaardig
-heid.
Troc, z. ond. troqueeren.
Troeadero, n. hoogte op den rechter Seineoever te Parijs, waarop in 1878 een groot tentoonstellingspaleis werd gebouwd en sedert
1882 een paar musea staan.
Troeár, troikar of troiscart, (spr. troakár), m.
fr. (van trois quarts, d. i. drie vierdedeelen of
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trois carres, drie zijden) driehoekige of driesnijdende naald der geneeskundigen tot het aftappen
van waterzuchtigen enz. ; - trocareeren, met den
t r o c a r doorsteken en aftappen.
Troehántèr, m. gr. (van trochádzein = tréchein,
loopera; tróchos, loop; trochós, kring, rad) eig.
looper; Anat. draaier van het dijbeen, onderscheiden in groote en kleine draaier; - trochantèriseh, adj. tot de draaiers behoorende, die betreffende; - troehwus, m. (gr. trochaios), pl.
trocheeen, Poët. snelvoet, versvoet met eene
lange en eene korte lettergreep (— ---), b.v.
l e v e n, l i e f d e enz., ook chorèus, d. i. danser genaamd, in tegenst. met j a m b u s; trochwisch, adj. uit zulke versvoeten bestaande;
- trochiliet of trochliet, m. versteend gedraaid
schelpdier; - troehísci of trochísken, pl. (gr.
sing. trochískos, m. klein rad) bij de apothekers
de kleine koekjes of t a b 1 e t t e n, z. a., onder
welke gedaante men soms de geneesmiddelen
toedient; - trochiet, m. versteende zeester of
radersteen; vgl. e n k r i n i et e n; - troehléa, f.
lat. (gr. trochalia) rol, katrol; - trochódes, f. gr.
(trochodes, radvormig) Med. gewrichtsverbinding, waarbij het been zich in een ander been als,
in eene rol beweegt; - trochbide, f. z. v. a. c yk 1 o ï d e (z. ald.); - trochométer, m. loopmeter.
werktuig ter bepaling van den loop van een
schip; - troehotiek, trochotika, f. leer van de
kringvormige beweging.
troebel, adj . (fr. trouble) onhelder, onklaar,
drabbig.
Troef, f. (waarsch. samengetrokken van
t r i o m f, lat. triumphus, fr. triomphe, hoogd.
triump f, eng. trump, zweedsch en nieuw hgd.
Crum f) in vele kaartspelen die kleur, welke gekeerd is; ook een enkel blad van deze kleur,.
troefblad; - troeven, troef spelen, met troef
halen; duchtig de waarheid zeggen, iemand de
volle laag geven.
Troep, z. troupe.
Troglodieten, m. pl. gr. (troglódytai, van tróglê,
hol, grot, en dein, duiken, indoopen, inkruipen)
holkruipers, holbewoners, in de oudheid de
naam van een in aardholen wonenden oethiopischen volksstam; later afdwalende Christenen,
die in holen vergaderden, thans in het algemeen
naam van zoo weinig beschaafde volken, dat zij
in holen verblijf houden; - troglodytes, m.
gr. N.H. winterkoninkje; - simia Ir-, sjimpansee,
z. barris.
Tróika, f. russ. (v. true, troi, drie) russ. span
van drie paarden, driespan, inz. driespannige
slede, waarvan het middelpaard in het lemoen
draaft, terwijl de beide buitenpaarden (g a 1 op i n s) galopeeren.
Troikar, z. t r o c a r; - trojaansch, z.
Troje.
Trojak, m. poolsch (eig. drietal, v. troi, drie)
poolsche rekenmunt, = ^/ 2 s j o s t a c k of
ongeveer 5 centen.
Troje, m. beroemde stad der oudheid, de
hoofdstad van het eig. Troas, aan den Skamander, niet ver van de iEgeïsche Zee, dicht bij den
ingang van den Hellespont; zij werd door de
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Grieken verwoest, doch herbouwd onder den kleiner soort vang trompet met zachter toon.
naam van I 1 i u m; zij heette ook D a r d a- ' Tromus, m. gr. (trómos, van trémein, sidderen)
n i ë, T e u c r i a, P e r g a m u s; haar over- Med. het beven, sidderen, z. v. a. tremor ; —
blijfselen werden door Schliemann op de hoogten trómule of trómyle, f. trilstof.
van Hissarlik teruggevonden; — trojaansch, adj.
Tron, f. klein, licht vaartuig met een verdek
van Troje,daartoe behoorende;- trojaansche oor- + en vierkant zeil.
log, m. krijgstocht, volgens de overlevering door' Trona, z. s o d a.
de Grieken van 1193 —1184 voor Chr. ondernotronqueeren (spr. tronkéeren), fr. (Ironquer, van
men, om den hoon te wreken, door Paris gedaan Í 't lat. truncáre; vgl. t r u n c u s) afstompen,
.aan Menelaus, wiens vrouw Helena door dezen verminken, besnoeien.
was geschaakt. Agamemnon voerde het griekTrooisch gewicht, z. t r o y s g e w i c h t.
-sche leger aan, dat op duizend of twaalf honderd
Troop, m. z. t r o p u s.
-schepen werd overgebracht en ongeveer honderd
Tropa, f. (vgl. t r o u p e) eig. troep; in sp.
duizend man zou geteld hebben; onder deze en port. Amerika: karavaan van muildieren.
waren Achilles, Ajax, Menelaus, Odysseus,
Tropaólum, n. gr.-lat. (van 't gr. tropaion,
Diomedes, Protesilaus, Patroclus, Nestor, Neop- lat. tropaeum, zegeteeken, omdat het blad schildtoi mus enz. Het belegvan T r o j e vormig en de bloem helmachtig is; vgl. t r oduurde tien jaren, na verloop van welke de i p h e) kapucijnerbloem, een pronkgewas met
Grieken veinsden te vertrekken, terwijl zij op het verscheidene soorten.
strand een ontzaglijk groot houten paard achter Trope, z. t r o p u s.
lieten, waarin zich Odysseus met een 40-tal , Trophaee, liever tropwe, of tropee, f., pl.
krijgslieden verborgen hadden, en dat men het ! trop(h)seen of tropeeën (lat. tropaeum, n., pl.
trojaansche paard noemt. De Trojanen meenden, ' tropaea; van 't gr. trópaion, p1. tr6paia, van trópë,
lat deze kolossus was opgericht om eerre gelofte ; het wenden, op de vlucht slaan; fr. trophée),
te volbrengen, sleepten het binnen hunne muren, zegeteeken, buitgemaakte wapens, standaarden,
:en gedurende den nacht kwamen de Grieken uit krijgsvoorraad enz., zegezuil; samengestelde
.den buik van het dier, openden de poorten voor wapenrustingen, die, gewoonlijk uit steen gehunne krijgsmakkers en gaven Troje aan de houwen of in erts gegoten, tot architektonische
vlammen en de plundering over; vandaar h e t sieraden aangewend worden.
t r o j a a n s c h e paard, voor allerlei hinTrophologie, f. gr. (van tróphè, voedsel, v.
derlagen; — h e t t r o j a a n s c h e p a a r d tréphein, voeden) voedingsleer, leer der leeforde,
i n h a 1 e n, zelf zijnen vijand helpen, of het der leefregelen; — trophonósus, f. ziekte der voeverderf, den ondergang enz. teweegbrengen.
ding; — trophisch, de voeding betreffende.
Trol of Trold, m. (zw. troll, deensch trold, ijsl.
Trophanius, m. gr. (Trophónios) fabelachtige
ír•ll, reus, daemon, duivel, toovergeest) noor. stichter van den delphischen tempel van Apollo,
Myth. soort van booze geesten of duivels, too- die, door de aarde verzwolgen, na zijnen dood als
veeaars in menschelijke gestalte.
h e r o s vereerd werd en in eene spelonk van
Trolley, f. eng., contactrol, stroomafnemer Bootie orakelen sprak; vandaar t r o p h óop een elektrisch rijtuig (tram of spoor), meestal n i s c hh o 1, huiveringwekkend hol met
in den vorm van een beugel.
nauwen ingang — t r o p h o n i s c h e ernst,
Tromba, f., pl. trombe, it. z. v. a. t r o m p e t zwaarmoedige, treurige ernst.
-- tromblon, m. (spr. tronblón) Mil. donderbus; Tropieten, m. pl. secte, die geloofde, dat de
— trombone, f. it., pl. tromboni, bazuin, schuif- 1 o g o s bij de vleeschwording had opgehouden
trompet; — trombonist, m. tromboneblazer.
God te zijn.
Trombe, f. fr. (it. tromba, oudfr. trompe, sp.
Tropon, n. dieetspijs, bevattende 83-97%
Irompa, trompo, misschien van 't lat. turbo, eiwit uit vleesch en planten.
wervelwind) hoos, en wel zand(stof)- of watertroppo, it. (= fr. trop; van 't mid.lat. troppus,
hoos, geweldige storm, waarbij zand(stof) of provenc. trop, kudde; vgl. t r o u p e) te zeer,
water zuilvormig met groote snelheid wordt al te zeer; — non troppo, Muz. niet al te zeer, als
meegevoerd.
nadere bepaling gebezigd bij de woorden, die
Trombone, z. ond. t r o m b a.
de tijdmaat aanduiden, b.v. allegro non troppo,
Trombosis, f. z. t h r o m b o s i s onder niet al te vroolijk.
t h r o m b u s.
Tropus of trope, m., pl. tropen, gr. (trópos, pl.
Trompet, f. (het naast van 'b fr. trompette, sp. trópoi; lat. tropus, pl. tropi; van 't gr. trépein,
frompeta; it. trombetta, maar wellicht oorspr. wenden) eig. wending, omkeer; Log. omgekeerde,
duitsch, verwant met t r o m m e 1; of van oneigenlijke, figuurlijke uitdrukking, woorden't lat. tuba, met inschuiving eereer versterkende keer, redesieraad, redebloem, verandering der
r en m; oudduitsch trumpa, trumba, trumme; en voorstelling in een aanschouwelijk beeld; —
it. provenc. tromba, fr. trompe, jachthoorn) be- tropen, Geogr. zonnekeerpunten; heete luchtend blaasinstrument; ook orgelregister; iets streken; — tropicus (stil. circulus), m. lat. (van
trompetvormigs, b.v. de t r o m p e t of b u i s 't gr. tropikos, stil. kyklos) keerkring, pl. troplei;
van g E u s t a c h i u s, e u s t a c h i s c h e — tropicus cancri, kreeftskeerkring of noordelijke
t r o m p e t (z. ond. E u s t a c h i u s); een zonnekeerkring; — tr. capricórni, steenbokskeermoerasvogel in Zuid-Amerika, ook a g a m i kring of zuidelijke zonnekeerkring; — tropisch,
en m a k u k a w a geheeten; — trompetine, f. adj. (gr. tropikos, è, on, lat. tropfcus, a, um) eig. de
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wending betreffende of daartoe behoorende;
oneigenlijk, beeldsprakig, verbloemd, figuurlijk;
tot de keerkringen behoorende of daar te vinden, b.v. tropische gewassen, zulke,
die men tusschen de keerkringen aantreft en bij
ons alleen in warme kassen gekweekt kunnen
worden; - tropische hitte, zuidelijke,
voor de noordelijke landen ongewoon sterke
hitte; - tropische ziekten, die, welke
bij voorkeur in de tropische landen heerschen en
van het eigenaardig klimaat het gevolg zijn; t r o p i s c h jaar, tijd, dien de zon in hare
schijnbare baan, van het lentepunt af gerekend
noodig heeft om daar weder te komen; - t r op i s c h e o m l o o p s t ij d, tijd der terugkeering eener planeet tot het a equinoctiale punt of
tot andere punten der ekliptika; - tropologie, f.
leer van de woordwendingen of oneigenlijke uit
oneigenlijke-drukinge;toplósch,adj.in
of verbloemde uitdrukking.
troqueeren (spr. trokeeren), fr. (troquer; sp.
trocar; eng. truck, een oorspr. spaansch woord)
ruilen, verruilen; wisselen, ruilhandel drijven;
- troe of trok, m. ruil.
Tros, 1) m. (hoogd. en zw. tross, eng. truss, fr.
trousse, sp. troxa) hoop, menigte; zware bagage
van een leger en de daartoe behoorende personen,
krijgspakkage; zie ook t r o ti s s e.
Tros, 2) m. rekenmunt in Cochin-China = 5
q u a n of ongeveer 3 gulden.
Trot, m. (fr. en provenc. trot, it. trotto, sp. trote)
draf; - trotteeren (fr. trotter, it. trottare, sp. en
provenc. trotar, wellicht oorspr. duitsch van
t r o t t e n, afgeleid van treden, of waarsch.
V. 't lat. tolutim, dravend; tolutarius = oudfr.
trotier, draver, paard, dat den draf gaat) draven;
- trottáde, f. fr. kleine wandelrit; - trotter, m.
eng. draver (paard), vgl.- trottoir, n. (spr. trotoár)
verheven steenweg, verhoogd voetpad langs
straten, bruggen en kaden, tot gemak en veiligheid der voetgangers.
Troubadour, m., pl. troubadours, fr. (spr. troebadóér; provenc. trobaire, trobador, it. trovatore,
d. i. vinder, uitvinder, van trobar, it. trovare, fr.
trouver, oudfr. treuver, vinden; vgl. t r o u v è r e)
voorm. zuid-fransche dichters, minne- of
meesterzangers uit Provence in de middeleeuwen.
Trouble, m. fr. (spr. troebl', v. 't lat. turba, verwarring; turbáre, verwarren enz. ; vgl. t r o eb e 1) onrust, onrustige beweging, stoornis, wanorde, verwarring; inz. volksbeweging, volksopstand; - troubleeren (fr. troubler), troebel
maken; verontrusten, beangstigen, verwarren,
storen.
Trou-madame, n. fr. (spr. troe-; van trou, gat,
opening, provenc. trauc) soort van spel, waarbij
men dertien kleine ivoren ballen door 13 kleine
openingen of poortjes, die met verschillende
nummers geteekend zijn, tracht te stooten,
kamerspel, gekkenspel.
Troupe, f. fr. (spr. troep; it. truppa, sp. tropa,
mid.lat. troppus, provenc. trop, kudde, v. 't lat.
turba, door hoogd. uitspraak in turpa, en vervolgens in truppa, trappus veranderd; vgl.
KRAMERS-ZONDERVAN.
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t r o u b 1 e, van 't lat. turbula) t r o e p, hoop,
menigte menschen of dieren; gezelschap, inz.
rondreizend gezelschap tooneelspelers; - troepen,
pl. (fr. troupes) krijgsbenden.
Trousse, f. fr. (provenc. trossa, sp. troxa, port.
trouxa, V. 't fr. trousser, provenc. trossar, sp.
troxar, port. trouxar, it. torciare, samendraaien,
vastbinden, van 't lat. tortum, torquére, draaien;
vgl. ons t o r s e n, dat vroeger „opladen" beteekende en t r o s 1) bundel, pak, koker, etui; trousseau, f. (provenc. trossel), uitzet, wat aan
Bene bruid aan huisraad en kleeding wordt medegegeven.
Trout, f. eng. forel.
Trouvaille, f. fr. (spr. troewálj'; van trouver,
vinden; vgl. t r o u b a d o u r) vond; - trouvère of trouverre, pl. trouverres (spr. troewèr; =
trouveurs, eig. vinders, uitvinders ; vgl. t r o ub a d o u r), noord-fransche dichters in de middeleeuwen, die inz. volkssprookjes (fabliaux),
romances enz. dichtten.
Troys-gewicht (naar de fransche stad T r o ye s genoemd; dus minder goed t r o o i s c h
g e w i c h t), eng. troy-weight, handelsgewicht,
waarvan men zich in Nederland, Frankrijk en
Engeland bediende; ook het zwaarste goud-,
zilver- en apothekersgewicht; het hollandsch
pond troys-gewicht werd verdeeld in 2 mark,
het mark in 8 onsen, het ons in 20 engels en het
engels in 32 azen; eene mark - t r o y s =
246,08386 gram of wichtjes; in de medicijnen en
de natuurkunde werd het mark troys-gewicht
verdeeld in 8 onsen, het ons in 8 drachmen, de
drachme in 3 scrupels, de scrupel in 20 grein;
thans nog in Engeland (troy-weight) het gewicht
voor wetenschappelijke bepalingen, alsmede
voor alle edele metalen, munten, juweelen, in
tegensi. met het avoirdupois (z. ald.) of handelsgewicht; het eng. troy-pound = 373,242 gram;
vgl. pound.
Truc, m. fr. (spr. truck) kunstgreep, geheim
van een handwerk enz.; list, sluwheid; boze
vond, welbedachte leugen; in den schouwburg:
toestel voor tooneelveranderingen; bij een
transbordeur : rol(wagen), door kabels heen en
weer bewogen; lorrie met draaibaar onderstel.
Trucheman, m. fr. (spr. tru-s?'máii; v. 't arab.
tardsjaman, tardsjoemán, toerdsjoemdn, uitlegger,
overzetter; tardsjama, uitleggen, overzetten, en
dit van taradsja, omhuld, donker zijn: vgl.
d r a g o m a n) tolk, uitlegger.
Truchsess, m. hoogd. (oudd. truhsazo, truhsaeze;
gew. afgeleid van t r u h e, schotel, en s e t z e n,
zetten, dus eig. wie de schotels neerzet; waarsch.
echter ontstaan uit truhtsázo, huishofmeester,
van truth, d. i. troep, hoop bedienden; dus : opziener over de hofbedienden) voornaam hofbeambte in de middeleeuwen, die inz. over keuken
en huishouding het toezicht hield erebij feestelijke
gelegenheden de schotels opdroeg; vroeger eene
erfelijke waardigheid, het erb-truchsess-amt, toekomende aan de keurvorsten van den Rijnpalts
en Beieren.
Truckstelsel, n. (v. eng. truck, bedriegen; vgl.
t r o q u e e r e n) minder juist bij ons wel ge79
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dwongen winkelnering genoemd, ruilstelsel,
volgens hetwelk fabrieksarbeiders van hunne
werkgevers, in plaats van hun loon in geld, gedeeltelijk waren en levensmiddelen tegen willekeurig bepaalde prijzen ontvangen.
Truffaldino, m. (v. it. trolare, misleiden, bespotten) hansworst, grappenmaker (op het it.
tooneel).
Truffel, f. (eng. tru fj`le, trifle, dat ook de beteekenis beuzelarij heeft, evenals middeln. en
f e, provinc. fr. tartou f le, milaneesch
fr.truffe,
tariul ol, vervet. tartu f ola, vanwaar het duitsch
f el, aardappel;
kartot f el, als provincialismus tartoffel,
f e, v. 't lat.
verklw. van 't it. tariu f o, fr.truffe,
terrae tuber, aardknol, aardzwam) kleine, ronde,
eetbare paddenstoelen, die onder den grond
groeien en zich in hunne rijpheid door den sterken reuk verraden (Tuber eibarium); – truffeeren, met truffels vullen.
Truisme, n. algemeen erkende waarheid, gemeenplaats.
Trumeau, m. fr. (spr. trumó), pl. trumeaux
eig. schenkel van den os), vensterpijler, d. i.
wandruimte tusschen twee vensters; groote
spiegel ter bedekking van de vensterkolom,
p enantspiegel; ook tot dicht bij den vloer rei
kende spiegel tusschen twee
ramen.
i
Truncus, n. lat. boomstam, t r o n k, stronk,
blok; romp van een lichaam; armbus in de kerken; holle cylinder in schroefstoombooten; –
truncàtie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. verminking;
– truncatus, a, um, lat. Bot. afgeknot, afgestompt
Trusie, f. nw.lat. (trusio, v. trudere, stooten)
het stooten, inz. stootbeweging van het hart.
Trust, f. eng. ondernemersvereeniging, die bepalingen maakt betreffende den verkoopprijs
van een artikel; daar ze niet met elkaar concurreeren vormen ze als 'tware een m o n o p o 1 i e.
Trustee, m. eng. (spr. trustie; v. trust, trouw)
vertrouwde, gevolmachtigde, soort van fideicommissaris in Engeland; voogd, verpleger,
e u r a t o r; bestuurder van eene t r u s t.
Trutatbren, m. pl. z. v. a. j o c u 1 a t o r e n,
hongaarsche liederen-dichters, die de daden
hunner vorsten en hertogen bij feestmalen en
in de legers bezongen.
Trypanasoma (gambiense), n. een protozoon,
dat de Afrikaansche slaapziekte veroorzaakt,
wanneer ze door de t s e t s e- v l i e g of andere
muggensoorten wordt overgebracht.
Trypèsis, f. gr. (van trypàn, boren) Chir. het
boren.
Trypsine, f. ferment in 't p a n k r e a s v o c h t
aanwezig.
Tsaar, m. zie c z a a r, dat de minder goede
spelling is.
Tseki, n. chineesch porselein.
Tsen, m. chineesche rekenmunt; vgl. 1 i a n g
en sen l).
Tsétsé-vlieg, f. insekt in Afrika uit de orde der
muggen (glossina morsitans), dat de tsetseziekte en de slaapziekte veroorzaakt door overbrenging van het t r y p a n a s o m a.
Tsinse, m. chin. geleerde van de 3de klasse
bij de Chineezen.

TSJI.

Ts jadir-metheri, m. turk, titelvan den officier,
belast met de zorg voor de tenten van den sultan; – t8jadir-mehter-basja, m. overste van de
tentverzorgers.
Tsjai, m. russ. (v. chin. sjá) thee.
Tsjaíken, ook salken (russ. sing. tsjáika, eig.
meeuw, turk. sjaïka; vgl. s j e b e c k), lichte,
zeer snel varende roeischepen der Hongaren,
Turken en Kozakken op de Donau en den
Dnjestr; – tsjaikísten, pl. scheepssoldaten voor
die roeischepen.
Tsjako, z. c z a k o.
Tsjamara, f, Czech. poolsche jas met snoeren.
Ts f ang, m. chineesche roede van 2 p o e of
10 t s j i = 2,46 M.
Tsjantadsji, m. turk. titel van den officier, die
den sultan eenen zak met geldstukken achterna
draagt.
Tsjapka, z. c z a p k a.
Tsjárda, f. hong. (csárda; v. 't perz. tsjdrthák,
vier zuilen; vgl. t s j a r d a k) eenzaam liggende herberg in de groote vlakten van Hongarije;
– tsjardak, m. turk. (van 't perz. tsjárthák, vier
zuilen) naar alle zijden open en door vier pilaren
gedragen kamer op het dak van oostersche huizen, ook t s j e r d a k, z. a.
Tsjausch of tsjiaus,
^
^ m. turk. politie-dienaar;
p
,
staatsbode, hofkoerier; turksche lijfwacht te
paard, die zich door zijden kleederen, eigenaardigen tulband en sabel onderscheidt; nu ook sergeant; – tsjausch-basji, m. (vgl. b a s c h) hun
aanvoerder, die tegelijk rijksmaarschalk is, nu
ook sergeant-majoor.
Tsjechen, z. C z e c h e n.
Tsjerdák, m. russ. (v. turk. tsjardak, z. aid.)
zolder, zolderkamer, z. t s j a r d a k.
Tsjéreda, f. russ. (tsjeredá, slay. tsjerdá, rij,
kudde) groote kudde ossen in de steppen van
Z.-Rusland; – tsjerédnik, m. ossenherder.
Tsjerkéssen of Circassiërs, pl. bewoners van
Circassië, een der volkeren van den Kaukasus.
Tsjertáken of eerdaken, pl. in Croatië enz. op
palen staande kleine en versterkte wachthuizen,
om de strooptochten der Turken door schoten
te kennen te geven (vgl. t s j a r d a k).
Tsjéta, f. turk. (tsjeteh, tsjetah) rooftocht.
Tsjetwert, n. (russ. tsjétwertj, in 't alg. vierdedeel) russische graanmaat, de grondslag van de
russ. korenmaat = 2 o s m i n a = 4 p o 1 uo s m i n a (halve o.) = 8 t s j e w e r i k=
16 t s j e t w e r k a = 32 g a r n i t z i =
2,099 H.L.; – tsjetwerik, n. russ. (van tsjeture
= sanskr. tsjatoer, lat. quatuor, vier) russische
graanmaat = 26,24 liter; – tsjetwérka, f. als
korenmaat (z. boven) = 13,12 L. ; ook vierspan;
– tsjetwerták, m. russ. vierroebelstuk, eene vroegere russ. zilvermunt = 25 k o p e k e n.
Tsji, m. chin. (in de provinciën ook t s j ia,
tsjik, tsjek, tsje, tsjeoh, tsjio,
t s i a, t s a, t s a k, door de Engelschen c h ik
in de havens c o v i d geheeten) eenheid van de
chineesche lengtemaat, voet van 10 t s o e n
(duim), elk van 10 fen (streep), in officiëel
verkeer = 0,318 M., als afstandsmaat slechts
0,246 M. (vgl. 1 i); ook chineesche korenmaat
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van 100 t s j i n g en van zeer verschillende veldtrompet bij de oude Romeinen; – tuba
Eustachia of Eustachiàna, z. e u s t a c h i grootte (ongeveer 100 L.).
s c h e b u i s; – tuba minim spargens sonum,
Tsjiaus, z. t s j a u s e h.
Tsjiboeke, ehibouque of sjoeboek f. turk.
(isj Loek, in 'talg. staf, roede) pijproer, turksche
tabakspijp.
Tsjiftlik, n. turk. (van tsji f t, veld) landgoed,
welks bezitter onbeperkt heer daarover is.
Tsjimboerak, m. perzisch kameelkanonnier.
Tsjin, m. russ. (v. 't chin. tsjin) rang, eererang,
eeregraad; – tsjinównik, m. beambte, ambtenaar.
Tsjing, m. chin. korenmaat = 1/ t s j i =
ongeveer 1 L.
Tsjismen, pl. hong. (van csizma, laars) hongaarsche gekleurde laarzen.
Tsjitjernee, f. turksch vrachtschip op de
Zwarte Zee.
Tsjóban, m. turk. (v. perz. tsjoban of tchopan)
schaapherder.
Tsjoe (eng. c h o o) of masti, f. (d. i. eene straat)
japansche lengtemaat van 60 k e n g of 360
Si a k o e = 109,31 M.; ook vlaktemaat van 60
keng lengte en 50 keng breedte à 10 t a n g of
100 s e h = 99,573 are.

Tsjoebo, tsoeboe of poe, f. eenheid van de ja
vlaktemaat = 1 vierkante k e n g=-pansche
3,319 vierkante meter.
Tsjoeden, m. pl. in 't russische rijk verspreide
finsche volksstammen, inz. een bijna uitgestorven, nauw aan de Esthen verwante volksstam in
de nabijheid van 't meer Peipus, dat daarom
naar hen in 't russisch Tsjoedskoje Oséro, d. i.
Tsjoedisch meer, heet.
Tsjoemak, m. russ. (van Isjoem, pollepel)
knecht in eene herberg; karavaanvoerder in de
steppen van Z.-Rusland.
Tsjoetora, f. hong. (csutora) in Hongarije gebruikelijke houten, met leder overtrokken drinkflesch, die op reis en bij den veldarbeid aan een
riem om den hals wordt gedragen, veldflesch.
Tsjoga, f. ind. wijd, laag afhangend, rijk geborduurd gewaad der indische stamhoofden.
Tsjomór, hongaarsch uit het gebruik van
vette spijzen voortspruitende ziekte, bestaande
in eene met neiging tot braken gepaard gaande
koorts.
Tsjorba, f. turk. (v. 't arab.-perz. sjorbah of
tsjorbah, van 't arab. sjariba, drinken) in 't algemeen soep; turksch gerecht, uit rijst, schapen
aardappelen en uien bereid; – tsjor--vlesch,
badsji, turk. aanvoerder of hoofdman eener
bende Janitsaren (eig. soepuitdeeler, omdat de
voornaamste posten bij dezen troep in betrekking tot de keuken stonden).
Tsjurek, n. vierendeel, een in Georgië gebruikelijk gewicht voor wijn enz. = 1/ 4 1 i t r a =
0,921 kilo.
Tsoeboe,z.tsjoebo.
Tsoeng-Ii-Jamen, n. sedert 1902 Waiwoepoe
geheeten, chineesch raadslichaam, dat de leiding heeft der Buitenlandsche Zaken.
Tsongtoe, m. chin. onderkoning.
tua res agitar, lat. het geldt uw eigen zaak, uw
eigen belang, het gaat u aan.
Tuba, f. lat. soort van trompet, krijgs- of

d. i. de bazuin, een wonderbaren toon verspreidende; zoo noemt men de plaats van het r eq u i ë m (z. ald.), waarin van de Opstanding
sprake is en die gewoonlijk als de proefsteen van
de componisten wordt beschouwd; – tuba sten
(vgl. s t e n t o r), spreekbuis, spreek--toréa
trompet, roeper; – tuba Fallopii, Anat. moeder
-trompe.
Tubboo, m. (waarsch. naar eng. spelling, dus
oo = oe uit te spreken) afrikaansche en westindische aardbeiwratten, aardbeziepokken, z. v. a.
framboesioe (z.ald.).
Tuberenlum, n., pl. tuberenl^, lat. (verklw.
van tuber, n. knol, buil, bult enz.) uitwas, kleine
verhevenheid aan een been; ziekelijke knobbel
in verscheiden organen van het menschelijk
lichaam, inzonderheid in de longen (tubercula
pulmónum, longknobbel); – tubercel-bacil, f.
Kochsche (in 1882 ontdekte) bacil, die de
tering bij den mensch en de parelziekte bij de
runderen doet ontstaan; – tuberculine, f. door
Koch uit tubercelbacillen gepraepareerde vloeistof ter inspuiting bij beginnende tuberculose; –
tubereuleus, adj. nw.lat. knobbelig; gezwollen;
longteringachtig; – tuberculose, f. longknobbelziekte, gewoonlijk longtering geheeten; een
infectieziekte bij den mensch, alsmede bij de
huisdieren, vooral bij het rund en het varken; –
tubereus, adj. (lat. tuberósus, a, um) knobbelig,
bultig, ruw; aan knobbelziekte lijdende, daardoor veroorzaakt; – tuberoos, f. nw.lat. oostindische herfst-hyacinth (Polydnthes), een bolgewas met witte, zeer sterk- en geurigriekende
lelievormige bloemen; – tuberositeit, f. knobbeligheid, ruwheid, bultigheid; ook buil, gezwel.
Tubus, m., pl. tubi, lat. buis, inz. kijker,
verrekijker (teleskoop); – tubi capilldres, pl.
haarbuisjes; – tubipóren, f. lat.gr. buis- of pijpkoralen; – tubiporieten, m. pl. versteende pijpkoralen; – tubulus, m. lat. buisje, pijpje, b. v.
om iets op te blazen; – tubularle, f. nw.lat.
pluimbospoliep, een koraalachtig plantdier; –
tubulieten, m. pl. pijpvormige versteeningen
van eene soort van plantdieren.
Tucan, m. vogel in Brazilië, Paxaro conocido.
tudesque, adj. fr. (spr. tudésk' ; it. tedesco ; uit
het oudd. diutisc, duitsch) oudduitsch, oudvaderlijk; ruw, hard, grof.
Tudor, eng. (spr. t joedor, verbasterd uit
Theodoor) naam eener groote engelsche familie,
die eene dynastie heeft gevormd, waarvan Hendrik VII, gekroond in 1485, de eerste vorst was;
haar laatste lid was Elizabeth, gestorven in 1603;
ook een met pauweveeren gegarneerde dameshoed; – Tudor-stjjl, m. overladen laat-Gotische stijl.
Tuf of tufsteen, z. t o p h s t e e n.
Tufted pansies, eng. pl. Bot. een soort viooltjes, viola cornuta hybrida.
Tuf-tuf, zie automobiel; – tuf-tuffen,
in een automobiel rijden.
Tugendbund, m. hoogd. (spr. u =oe) deugd-
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verbond, een patriottisch genootschap, dat
zich in Duitschland onder de studenten gevormd
had en veel bijgedragen heeft tot de verdrijving
der Franschen in 1813. Het werd in 1809, op
aandringen van Napoleon, ontbonden.
Tuilerieën, pl. (spr. twileríën) ; fr. tuíleries,
van de sing. tuilerie, ' d. i. pannen- of tegel
er op die plaats vroeger waren,-bakerij,zols
V. luile, tegel, oudfr. en provenc. teute, it. tegola,
tegolo, v. lat. tegula, v. legere, dekken) beroemd
(bij den opstand der Commune afgebrand) koninklijk paleis te Parijs, benevens den daarbij
behoorenden openbaren tuin; – het k a b i n e t
d e r T u i 1 e r i e ë n, de fransche regeering.
Tuisco, Thuiscon of Tuisto, ook T e u t, T o t,
of T h e o t, m. uit de aarde geboren god en
stamvader der oude Germanen (volgens Tacitus).
Tukan, z. toekan.
Tul., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor L. R. Tulasne (gestorven 1885).
Tula-metaal, n. uit zilver, koper, lood en
zwavel samengesmolten massa, die op fijn gegraveerde zilveren doozen (t u 1 a- d o o i e n),
op sierlijke messen en lepels enz. wordt ingewreven en op de wijze van email gebrand wordt,
zoo geheeten naar T u 1 a in Rusland, waar deze
kunst in toepassing bleef, nadat zij in W. Europa
sedert de 16de eeuw in onbruik was gekomen.

lu l'as voulu, George Dandin, z. D a n d i n.
Tulband, m. (perz. dulbend, tulbend, oorspronkelijk mousselien of neteldoek; fr. turban) turksch hoofddeksel, hoofdsieraad, be-

staande uit een stuk stof, dat viermaal om eene
soort van muts wordt gewonden; oneig. ook
zeker gebak, naar zijnen vorm zoo geheeten; –
den tulband aannemen, mohamedaan worden; – g e t u 1 b a n d, adj. met een
tulband bedekt of getooid; – tulbentoglan, m.
turk. tulbandpage, edelknaap, die voor den
tulband van den grootera Heer zorg draagt.
Tule, of liever tulle, f. (fr. le tulle) netvormig
garenweefsel, naar men wil van de stad T u 11 e
in Frankrijk, waar deze stof het eerst vervaardigd werd.
tulit aller honores, lat. een ander heeft er de
eer van gehad.
Tulp, f. (hoogd. tulpe en dichterlijk tulipane,
fr. tulipe, eng. tulip, it. tulipano, sp. tulipa,
tulipan, nw.lat. tulipa; van het turk.-perz. tulban, tulbend, d. i. t u l b a n d (z. aid.), wegens
de gelijkvormigheid der bloem met dit hoofd
bekend bolgewas, dat om zijne fraaie-bedksl)
kelkvormige bloemen wordt gekweekt; – tulipomanie, f. nw. lat.-gr. tulpenwoede, overdreven
tulpenzucht, hartstochtelijke liefhebberij voor
tulpen, inz. van de Hollanders in de eerste
helft der 17de eeuw.
Tulus, m. nw.lat. (van 't gr. tylos, eelt enz.)
Med. z. v. a. c a 11 u s.
Tumba of tumbe, f. lat. (v. 't gr. tymbos, m.
grafheuvel, grafplaats) graf, grafzerk in roomsche kerken; groeve, indieping; – tombe, f. fr.
graf-steen, lijksteen.
Tumbler, m. eng. tuimelaar, kunstemaker;
ook glas zonder voet.
1
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Tumor, m. lat. (van tumére, zwellen) gezwel;
– tumor albus, wit gewrichtsgezwel, inz. aan
de knie; – t. arthriticus, jichtgezwel, jichtknobbel; – t. cysticus of saccdtus, blaasgezwel; – t.
spongosus, sponsig gezwel; – t. humoristicus,
een door vocht ontstaan gezwel; – t. sanguinéus,
bloedgezwel; – t. sacrcomatósus, vleeschgewas;
– tumesceeren (lat. tumescére), zwellen; – tumeseéntie (spr. tie = tsie), m. of tumefáetie (spr.
tie=sie), f. nw.lat. zwelling, gezwel; – tumied,
adj. (lat. tumidus) gezwollen, zwellend; – tumiditeit, f. (later lat. tumiditas) gezwel, gezwollenheid.

Tumult, n. lat. (tumultus, m.) onrustige,
hevige beweging eener menigte, geraas, opschudding, oploop, opstand, oproer, alarm; –
tumultuàrisch, adj. (lat. tumultuarius, a, um)
onrustig, woelig, oproerig, onstuimig; – tumultueeren (lat. tumultuari), opschudding ver
opstaan, oproerig worden, zich ver--wekn,
zetten; – tumultuánt, m. (tumultuans) onruststoker, opstandmaker, rustverstoorder, oproermaker.
Tumulus, m., pl. tumuli, lat. eig. heuvel,
hooge of verheven plaats, hoogte; praehistorisch graf of grafheuvel; – tumulus honorarius, z.
cenotaphium.
Tun, n. eng. (vgl. to n n a g e) ton, vat,
de grootste engelsche vochtmaat (niet te ver
handelsgewicht t o n) = 2-warenmth
pipes of butts = 3 puncheons =4
hogsheads = 6 tierce = 14;rundlets = 252 gallons = 1008 quarts
= 2016 pints = 8064 gills = 11,45
H.L.
tune et nunc, lat. toen en nu, voorheen en
thans.
Tunder-Ilóna, hong. (eig. toover-Helena, v.
tunder, tooverachtig; toovergodin, fee, en Ilona,
Helena) nationale fee of toovergodin der Hongaren.
Tunga, n. in Georgië gewicht voor wijn enz.
= 1/ 3 sjap =1 l i t r a=3,686 kilo.
Tungsteen, tungstenium, n. (v. 't oudd.
tunge, zwaar, tungen, bezwaren) zwaarsteen,
ijzerzwaarsteen, wolframiumzure kalk, een zeer
hard en zeer bros halfmetaal, in 1781 door den
Spanjaard d'Elihujar ontdekt; ook w o 1 f r am i u m geheeten.
Tunica, f. lat. oud-rom. witwollen lijfrok,
onderkleed, dat door mannelijke personen onder
de t o g a op het bloote lijf werd gedragen; de
t u n i c a der vrouwen was langer; ook onderkleed der r. kath. geestelijken; soort van korte
vrouwenkleederen; ook korte soldatenjas: tuniek; – tunieaten, -, pl. soort mikroskopische
diertjes; – tunicatus, a, um, lat. Bot. gerokt, met
over elkander liggende schalen.
Tánisbloem, f. fluweelbloem (naar T u n i s
in Afrika).
Tunkins-nesten (naar het landschap T u nk i n of Tonkin in Achter-Indië), indische vogelnesten, eetbare nesten der indische zwaluw, z.
s a 1 a n g a n e.
Tunnel, m. eng. (eig. trechter, van to tun,
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op tonnen of vaten gieten) door een berg of
onder eene rivier door gelegde, gegraven of
gehouwen weg, onderaardsche weg.
Tupelostift, f. zwellend staafje, (que 11s t i f t, z. a.) van samengeperst hout van de
nyssa aquatica, ter verwijding van kanalen in
het menschelijk lichaam.
lu quoque, lat. gij ook I (de woorden van
Caesar, toen hij Brutus onder zijn moordenaars
zag).
Tur, m. kaukasische berggeit (Capra caucasica), zeer gezocht wegens haar smakelijk
vleesch en haar tegen de koude beschuttend
vel.
Turacine, f. nw.lat. roode, koperhoudende,
dierlijke verfstof, uit de vederen van den t uraco of pisangvreter gewonnen.
Turak, m. kleine rekenmunt in Hongarije,
ongeveer = 2 centen.
turban, z. t u 1 b a n d.
turbeeren, lat. (turbáre) verontrusten, storen, verwarren, beroeren; — turbátie (spr. tie=
tsie), f. (lat. turbatio) verwarring, stoornis, verontrusting; — turbàtor, m. onruststoker, opruier, oproermaker; — turbulént, adj. (lat.
turbuléntus, a, um) onrustig, onstuimig, woelig,
woelziek; — turbeléntie (spr. tie=tsie), f. (later
lat. turbulentia) onrustigheid, woeligheid, onstuimigheid.
Turbine, f. fr. (van het lat. turbo, genit.
turbinis, draaikolk, wervelwind, tol) horizontaal waterrad, schroefrad (fr. roue en hélice),
feitelijk een watermotor, waarbij het langs kanadentoestroomende water arbeid verricht
door een rad in rondwentelende beweging te
brengen; in overdrachtelijker zin spreekt men
ook van stoomturbine, waarbij stoom, in plaats
van water, de beweegkracht levert; turbinatus,
a, um, lat. Bot. tolvormig; — turbiniet, m., pl.
turbinieten, nw.lat. versteende schroef- of
kronkelslakken; — turbinoidisch, adj. tolvormig,
schroefsgewijs; — turbinolíthen, m. pl. lat.-gr.
versteeningen van kegelvormige sterkoralen
( m a d r e p o r e n).
Turbith, m. Bot. plant van Ceylon, de indische t u r b i t h s t r u i k, met eenen wortel van buikzuiverende kracht; — mineralisch
turbith, zwavelzuur geel kwikzilver.
Turbot, m. fr. (spr. tuurbo; v. lat. turbo, tol,
draaikolk) tarbot, eene vischsoort.
turbulent, turbulentie, z. ond. t u r b e e r e n.
Turco's, pl. fransche, op turksche wijze gekleede troepen.
Tureluur, f. zangwijze, gril, luim; — tureluursch, adj. dol, gek (het woord hangt misschien samen met Turelure, het fabelachtige
land uit den ofr. roman Aucassin et Nicolette,
waar o. a. de c o u v a d e (z. a.) ingebruik was):
Turf, n. eng. (v. turf, graszode) (begraasde)
renbaan; verder alles wat met de wedrennen
samenhangt, s p o r t (z. ald.), wedrennen; —
turfieten, m. pl. (eng. gentlemen of the turf)
vrienden of liefhebbers van wedrennen en
harddraverijen.
turgeseeeren, lat. (turgescére, van turgére,
—
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opgezwollen, dik zijn) zwellen of opzwellen ; —
turgescéntie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (turgescentia) opzwelling, overvolheid, opzetting,
opbruising van het bloed enz.
Turibulum, n. lat. (van tus, genit. turfs,
wierook) wierookvat in r. kath. kerken.
Turk, m. (turksch turk, it. en sp. turco, fr.
turc) bewoner van Europeesch Turkije; fig.
wreedaard; vandaar fr. turquerie, wreedheid (daar turk in het turksch zelf reeds barbaar, roover beteekent, noemen zich, ten
minste de westelijke Turken, liever 0 s m an e n, 0 s m a n 1 i s, z. ald.); behalve de Osmanen behooren tot de Turken (die eenen hoofdtak van de tataarsche volkeren uitmaken) o. a.
nog de T u r k o m a n e n, 0 e s b e k e n, Nogaiers, Baschkieren, Kirgiezen,
Koemanen enz. ; alla turca, it. Muz. op
zijn turksch, in turkschen smaak; — turken, m.
pl. naam, dien men in den scheepsbouw aan
de stelbouten geeft; — turkophaag, m. gr. turken-eter, ijverig bestrijder der Turken; — turkophilus, m. gr. vriend der Turken, turkenvriend; — turkopólen, m. pl. afstammelingen
van Turken en Griekinnen.
Turkoois, m. (fr. turquoise, f., sp. en provenc.
turquesa, f., it. turchese, m., hoogd. turkis, van
Turco, Turk, omdat de eerste steenen van deze
soort uit Turkije kwamen) 1) minerale turkoois of k a 1 a i ë t, een ondoorzichtige, blauwgroene steen, inz. in Perzië en Indië als edelsteen geacht; 2) animale of fossiele turkoois,
tandsteen, een blauwgroen, steenhard lichaam,
natuurlijk of kunstmatig gekleurd ivoor, afkomstig van den mastodon of het dinotherium,
beide voorwereldlijke, reusachtige zoogdieren,
die men in Siberië, Zuid-Frankrijk enz. vindt.
Turkophaag, turkophilus enz., z. ond. T u r k.
Turlupin, m. fr. (spr. tuurlupen) laffe grappenmaker, iemand, die geestelooze en gemeene
aardigheden, lage woordspelingen zegt (naar
een vermaarden potsenmaker ten tijde van
Lodewijk XIII: Henri L e g r a n d, met
den bijnaam T u r 1 u p i n, welke naam weder ontleend is aan de secte der T u r 1 u p i n s,
die in de 14e eeuw ontstond en zich door
schaamteloosheid onderscheidde); — turlupineeren (fr. turlupiner), grappen maken, gemeene
aardigheden zegen; iemand voor den gek houden, hem beethebben, foppen, belachlijk zoeken
te maken; — turlupináde, f. gemeene grap,
laffe aardigheid, zoutelooze geestigheid, kwalijk
aangebrachte scherts of woordspeling.
Turma f. (scil. equitum) lat. romeinsche en
byzantijnsche ruiterbende, aanvankelijk, volgens Varro, slechts uit 30 man bestaande.
Turmalijn of toermalijn, m. (it. turmalino,
fr. tourmaline; waarsch. van singaleeschen of
indischen oorsprong, daar deze steen het eerst
uit Ceylon door eenen Nederlander in 1703
naar Europa zou gebracht zijn) schorl, inz.
edele schorl, asch-aantrekker, ook wel t r i p,
c e y 1 o n s c h e m a g n e e t genaamd, een
mineraal, uit kiezelzuur, boorzuur, kleiaarde,
ijzeroxyde enz. bestaande, welks kristallen bij
—
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temperatuursveranderingen elektrische polariteit vertoonen.
Turmino, n. de zeven middelste vakken in
de zetkast van letterzetters, omdat zij meestal
de letters in de volgende orde bevatten: t u r
m i n o.
Turnip, f. eng. beetwortel.
Turn-out, m. eng. (van turn, wenden, gaan,
en out, uit) z. v. a. strike.
Turnus, m. mid.lat. (vgl. het mid.lat. turnare,
torneare, wenden, it. tornare, sp., port. en
provenc. tornar, fr. burner, oudd. turnjan,
turnen, zich in eenen kring bewegen, zwaaien,
zwenken; gr. torneuein, lat. tornare, draaien)
kringloop, orde of beurt, naar welke velen een
werk na elkander verrichten; - in turn, op
de beurt, in volgorde ; - per turnum, naar de
beurt of rij ; - turnier, m. hgd. z. v. a. t o u rn o o i, Z. ald. ; - turnen, hgd. gymnastische
oefeningen verrichten; - turner, m. gymnast,
beoefenaar der gymnastiek; - turnvereeniging,
f. gymnastiek-vereeniging.

turpis persona, z. persona.
Turret, m. eng. toren, inz. bij pantserschepen.
Turrilíthen s m. pl. lat.-gr. (van 't lat. turns,
toren, en 't gr. Sthos, steen) torensteenen, eene
soort van versteende spiraal- of torenvormige
schelpdieren.
Turrón, m. sp. gebak, confituur.
Turtle, 1) f. eng. (spr. turt'l; fr. tortue, vgl.
t o r t u g a) schildpad; ook naam van in 1773
door den Amerikaan Bushnell uitgevonden
scheepjes voor één man, die konden onderduiken en, met weinig succes, voor oorlogsdoel einden zijn aangewend; - turtle-soup, f. schild
-padsoe.
Turtle, 2) f. eng. (spr. turt'l) tortelduif.
Tusch, m. hgd. (spr. toesj;; van 't opper
tuschen, d. i. dof klinken) feestelijke-duitsch
begroeting met trompet- en paukgeschal, inz.
bij 't gezondheid-drinken.
Tusche, f. (spr. toesje) hgd. oostindische inkt;
- tuschen, wasschen met oostindischen inkt.
Tusculánum, n. lat. de beroemde villa van
Cicero, niet ver van T u s c u 1 u m (nu Frascati)
in het oude Latium, waar hij de gelukkigste
uren van uitspanning en rust smaakte ; . oneig.
stil landgoed van eenen geleerde of staatsman.
Tussilàgo, f. lat. hoefblad, ook brandlatuw,
maartsbloemen, paardeklauw, geheeten.
lussis, f. lat. hoest; - tussis abdominalis,
buikhoest; - tussis catarrhális, verkoudheidshoest; - t. convulsiva, kinkhoest; - t. gutturális,
keelhoest; - t. pectorális, borsthoest; - t. pul
longhoest; - t. stomachális, maaghoest.-monális,
Tutàmen of tutaméntum, n. lat. (van tutdri,
beschermen, versterkingswoord van tuéri, z.
tutela) beschermend middel, beschutting.
Tutanégo, tuttanègo (vgl. t u t i a), ook
tintenak, fr. toutenague of tintenague, voor
benaming van het zink, een uit het-malige
t u t a n e g o - erts in China gesmolten metaalmengsel (pakfong, argentaan, tutania- metaal).
tutéla, f. lat. (van tutus, a, um, veilig, wel
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bewaard, van luèri, aanschouwen, beschermen;
fr. tutelle) voogdijschap; - tutelair, adj. (lat.
tuteldris, e) beschermend, als voogd handelend,
tot de voogdij behoorende; - ange tutélaire, fr.
(spr. anzj'-) beschermengel; - tutor, fr. tuteur,
m. voogd, beschermer; - tutor, eng. (spr.
tjoeter) gouverneur, huisleeraar; opziener; - tutor
honorarius, eerevoogd; - t. idonéus, degelijk,
onbesproken voogd; - t. testamentarius, bij laatsten wil benoemd voogd; - tutorlum, n. gerechtelijke aanstelling tot voogd; - tutorio nomine,
uit kracht der voogdijschap.
Tutla (spr. ti=tsi), f. perz. (toetija; mid.lat. tutia, eng. tufty, fr. tutie, it. lí zia), ook
s p o d I u m, n. zinkkalk, ovengalmei, wit- of
grijs-niets, dat zich bij het smelten van het
zink in dampen verheft en als roet aan de ovenwanden hangt, zinkoxyd.
Tutor enz., z. ond. tutela.
tutoyeeren, fr. (tutoyer, spr. tutoaj-) met
to en toi, in plaats van met vous toespreken,
j ij en j o u zeggen, iemand op gemeenzame
wijs toespreken.
tutti, pl. it. (van tutto, geheel, al; = lat. Lotus)
Muz. allen, alle stemmen te gelijk; - tutti, n.
spel of gezang van allen te gelijk (in tegenst.
met s o 1 o); - tutti frutti, pl. (woordelijk: alle
vruchten) it. gerecht uit verscheiden vruchten als hoofdbestanddeel bestaande; fig. werk,
dat allerlei opstellen bevat; z. v. a. p o tp o u r r i ; - tutti quanti, it. alles te zamen.
Tuyau, m. fr. kijkbuis, waardoor men bij het
beschouwen van een schilderij de omgeving
afzondert.
Twelfthday, eng. de 12e dag na Jezus' geboorte, oudtijds ten onzent Dertiendach geheeten, driekoningendag.
Twenter, n. (uit tweewinter, vgl. enter en
trenter, en lat. bimus, uit bi-himus) tweejarig
dier, vooral van paarden.
Twill, n. eng. gekeperde stof; - twilled, gekeperd.
Twine, f. eng. lichte overrok.
Twist, n. eng. (in 't alg. iets gevlochtens,
gesponnens, van to twist, vlechten, spinnen
enz.) eng. katoengaren, op machines bereid of
gesponnen; ook drank uit brandewijn, bier en
eieren.
Ttburn, n. eng. (spr. taiburn) naam eereer
voormalige gerechtsplaats te Londen; - c a ndidaat voor Tyburn, galgebrok.
Tyche, f. gr. (tyché) noodlot, toeval, geluk;
ook geluksgodin, z. v. a. lat. F o r t u n a; Tycho, manse.: de gelukkige.
Tyfon, z. t y p h o n.
Tylóma, n. of tylósis, f. gr. (v. tyloen, eeltig
worden, van tylos, z. t u 1 u s) Med. eelt, ver
likdoorn of eksteroog; - tylótiseh,-harding,
adj. eeltachtig.
Tylt, n. deensch (ijslandsch tyl f t, v. tol f ,
deensch tolv, got. tvali f , twaalf) dozijn.
Tympaan, lat. tympánum, n. (van 't gr.
tympdnón, ontstaan uit typanon, van typtein,
slaan) ouderwetsche handtrommel, hakkebord; Arch. bekkenvormige indieping aan
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eenen wand, door een standbeeld en dgl. aan
trommelvlies in het oor; Typ.-gevuld;M.
vierkant raam eener gewone drukpers, waar
te bedrukken blad papier wordt-tegnh
gelegd; - tympanitis, f. gr. Med. trommelzucht,
opzameling van gassen in de buikholte; tympanitisch, adj. trommelzuchtig, door trom
ontstaan; - tympaniseeren (fr. tym--melzucht
paniser), eig. de keteltrom slaan; openlijk
iemand tentoonstellen, hem openbaar bespot
een kwaden naam brengen; - tympa--ten,i
noide, f. lichaam van den vorm eener keteltrom.
tyndalliseeren, methode van steriliseeren,
uitgevonden door Tyndall.
Tyndaríden, m. pl. gr. zonen van L e d a, de
gemalin van Tyndaréos, Kastor en
Pollux (z. Kastor).
Typen, z. ond. t y p u s.
Typhlitis, f. blindendarmontsteking.
Typhlbsis, f. gr. (van typhloen, verblinden,
typhlós, e, ón, blind) verblinding, blindheid; typhlótiseh, adj. door blindheid veroorzaakt; typhlotrophèum, n. (van tréphein, voeden) Med.
gesticht ter opvoeding en verpleging van blinden, blinden-instituut; - typhlo-typographie, f.
verheven letterdruk voor blinden.
Typhomanie, z. typhos.
Typhon, typhoon, taifoen, m. gr. (typhón en
typhós, arab. toefán, dat ook groote vloed, algemeen sterven" enz. beteekent; chin. tel- f oen)
hevige storm of wervelwind, inz. in de Zuid
duivelsrad,-ChinescZ;taford,n.
zeker kermisvermaak.
Typhon, m. bij de oude Egyptenaren een
b o o z e g o d, de verpersoonlijking van
den verschroeienden woestijnwind, bij de
Grieken een m o n s t e r, dat de Aarde bij
den Tartáxus had gebaard en waarvan al het
schadelijke en verderfelijke in de wereld zijnen
oorsprong had.
Typhon of typhus, m. gr. (typhos, eig. damp,
walm, van typhein, rook maken, dampen)
Med. gevoelloosheid, verdooving, waanzin;
iedere koorts met verdooving, inz. eene kwaad
aanstekende zenuwkoorts; ook ty--ardige,
pheuse koorts, typhoide ; - typhomanie, f. d. i.
ijlhoofdigheid met verdooving; - typhophthalmie, f. egyptische typheuse oogontsteking,
oogpest.
Typus, m. gr. (typos, d. i. eig. slag en het
door den slag teweeggebrachte, van typtein,
slaan) type, n. afdruk, stempel, beeld eener
munt; voorbeeld, model; gietvorm, modelvorm, oorspronkelijke vorm, grondgestalte;
Med. regelmatige wederkeer der ziekte, tijdsorde, waarin de aanvallen van ziekte, en wel
voornamelijk van koortsige, plaats hebben;
bij boekdrukkers : type, f. gegoten letter; pl.
typen, voorbeelden; gegoten drukletters; typen, schrijven met den typewriter, de schrijf
verkorting van eng. typewrite, ook-machine,
wel tikken geheeten; - typist(e), (m. en f.) man
of vrouw, die het machineschrijven beoefent; typiek, f. z. v. a. typologie (z. beneden); typisch, adj. voorbeeldslijk, als voorbeeld, af-
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beeldend, zinnebeeldig; ook op bepaalde tijden
wederkeerende, z. v. a. p e r i o d i s c h; van
staanden, blijvenden vorm; - typograaf, m.
boekdrukker; - typographie, f. boekdrukkunst,
het boekdrukken; - typográphiseh, adj. daartoe
behoorend; in samenstellingen: druk-, b. v.
typographische schoonheid,drukschoonheid, of schoonheid van den druk; typokóniseh, adj. kegelvormig; - typolithen,
m. pl. afdruksteenen, beeldsteenen, steenen,
waarop andere lichamen zich afgedrukt hebben; - typoloog, m. voorbeeldkenner en -leeraar; - typologie, f. voorbeeldenleer of leer van
de voorbeelden in het 0. T., d. i. van de typische zinspelingen in 't 0. T. op het christendom;
vgl. -f i g u r i s m e; - typométer, m. werktuig
tot nauwkeurige bepaling van den lichamelijken
inhoud en de hoogte der drukletters (door
D i d o t uitgevonden); - typometrie, f. of ty pometrlsche kunst, landkaartendruk, kunst om
landkaarten evenals boeken te zetten en te
drukken; - typotelegraaf, f. door Bonelli in
1863 uitgevonden telegraaf, welke de woorden
van het telegram meteen opschrijft; - typotheet, m. letterzetter of enkel zetter; - typtologie, f. (gri. typto, ik klop) ' aanduiding van
letters op spiritistische séances door middel
van kloppingen.
Tyr (spr. tuur), m. (angels. Tin, got. Tins,
oudhoogd. Ziu, vgl. Z e u s) oud-noor. Myth.
god van den oorlog, en den roem, zoon van
Odin (van wien de Dinsdag, hoogd.
Dienstag, noordd. Diestac, angels. Tivesddg,
eng. Tuesday, got. Tivisdags, ijsl. Tysdagr,
oudhoogd. Ziestac, Ziuwestac, zijnen naam
heeft gekregen); hij is de Oudgermaansche
hemelgod, die langzamerhand door W o d a n
(0 d i n) verdrongen is.
Tyran, m. gr. (tyrannos, lat. tyrannus) oorspr.
in 't algemeen heerscher, koning (r e g e n t),
in de oudheid elke alleenheerscher in een vroeger vrijen staat (overigens zonder hatelijke
bijgedachte), later een alleenheerscher, die
niet krachtens erfrecht, maar door geweld
aan de regeering is gekomen, nu inz. eigen
willekeurig, wreed heerscher, dwin--dunkelij,
geland (d e s p o o t); - tyrannie, f. (gr. tyrannis) aangematigde heerschappij, dwingelandij;
- tyrannicide, m. lat. (tyrannicida) tyranmoorder; - tyrannicidlum, n. tyrannenmoord;
- tyranniseeren (spr. s=z), barb.lat. (fr. tyranniser) dwingelandij uitoefenen, hard of wreed
behandelen, willekeurig en hard beheerschen
of behandelen; - tyránnisch of tyranniek, adj.
(gr. tyrannikós, é, on) gewelddadig, heerschzuchtig, wreed, willekeurig.
Tyras, z. tiras.
Tyrbe, f. gr. (tyrbè = lat. turba) verwarring,
wanorde, stoornis, onrust; - tyrbasie, f. (gr.
tyrbasia, van tyrbádzein = lat. turbare, z.
t u r b e e r e n) stoornis, verontrusting.
Tyre, m. eng. (spr. Lair) krans, rand, trekbank van ijzer of gietstaal, inz. wielband aan
locomotieven en spoorwagens; inz. caoutchouc
band van rijwielen, automobielen enz.
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Tyr-emésis, f. gr. (van tgrós, kaas, en e m e- sche Zee, dat de westkust van Italië begrenst.
s i s, Z. ald.) Med. kaasachtig braken of overTyrtmus, m. (gr. T yrtaios) naam van een
geven der zuigelingen; — tyreusis of tyrosis, f. beroemd grieksch dichter, die in de 7de eeuw
het kaasmaken, melkstremming, inz. in de voor Chr. door zijn vurige, geestdriftwekkende
maag; — tyródes, adj. kaasachtig; — tyrománt,
m. kaaswaarzegger; — tyromantie (spr. tie=sie),
f. kaaswaarzeggerij ; — tyromorphiet, m. figuursteen, die op kaas gelijkt.
Tyrla of tyriásis, f. gr. Med. slangenuitslag;
ook z. v. a. elephantiasis.
Tyrollénne, f. fr. tyroler lied, tyroler dans.
Tyrrhenen, pl. met de P e 1 a s g e n verwant
oud-italiaansch volk, dat zeerooverij uitoefende;
— Tyrrheensehe Zee, f. dat deel der Middelland-

krijgsgezangen de Spartanen de zege over de
Messeniërs deed behalen.
Tzako, z. c z a k o.
Tzengaris of Tzingaris, z. H e i d e n s.
Tzigane, m. muzikant als Tyroler gekleed.
Tzoenet, turk. besnijdenis bij de Muzelmannen, die, ofschoon niet in den Koran geboden,
gewoonlijk op het 13de jaar wordt verricht.
Tzcetri, pl. in Perzië benaming der georgische Christenen.

U.
U = lat. V; in lat. opschriften, op munten
enz., z. ond. V. ; — U = in blauwververijen afk.
voor kobaltblauw; — U = uso of wisselgebruik;
— U. C. = urbis conditae, lat. van de bouwing
der stad (Rome) af gerekend; — U. C. = in de
muziek una cords (met één snaar); — U. I. =
ut infra (als beneden); — U. J. D., verkort. van
utriusque juris doctor, lat. doctor der beide
rechten; — U. K. = united kingdom ('t vereenigd
koninkrijk, n. 1. Groot-Brittannië en Ierland); —
ult., afkort. van ultimo (z. ald.); — ung. = unguentum; — U. S. = ut semper (als altijd), ook

tegenwoordigheid van het lichaam van Christus
in het brood van het Avondmaal; — Ubiquísten,
Ubiquitisten of Ubiquitarlërs, m. pl. belijders
van de alomtegenwoordigheid van het lichaam
van Christus in het Avondmaaisbrood.
Libiërs, m. pl. germaansch volk, dat in
Caesars tijd aan den rechter-Rijnoever tusschen
de Sieg en de Lahn woonde, doch, door de
Sueven . opgedrongen, onder Augustus op den
linker-Rijnoever werd verplaatst; hunne hoofd
Colonia Agrippina, nu Keulen.
-stadw

Vereenigde Staten; — U, als Chem. teeken =
uranium ; — U, als muntteeken en wel op voor
fr. munten (onder Napoleon I): Turin;-malige
op hongaarsche : Ujbanya.
Uános of Hanos, pl. groots boomlooze vlak
-teniZ.Amrka
Ubbonísten, m. pl. in ' 1556 door Phil. U b b o
gestichte secte. van wederdoopers.
Uberbrettl, n. dui. modern café- chantant,
waar gedramatiseerde voordrachten worden gehouden, zooals Ernst v. Wolzogen (1901) die
gecreëerd heeft.
t bergangszettel, m. dui. plakbriefje met
adres op goederenwagens.
_ i^bermensch, m. dui. meer dan gewoon mensch,
uit Friedrich Nietzche's werken bekend.
Uberteit, f. lat. (ubértas, van uber, vrucht
rijk) vruchtbaarheid, welige voortbren--bar,
gingskracht, volheid, overvloed, rijkdom.
ubi, lat. waar; — ubi bene, ibi patria, sprw.:
waar het mij wel gaat, daar is mijn vaderland; —
ubi lex, ibi poena, waar eene wet is, daar is ook
straf; — ubi periculum, ibi lex, waar gevaar is,
is of ontstaat ook eene wet; — ubi rem meam
invenio, earn vindico, waar ik het mijne vind,
neem ik het; — ubicàtie (spr. t= ts), en ubiéteit,
f. barb.lat. het ergens zijn, plaatselijkheid,
eigenschap van een ding op eene plaats te zijn;
— ubíque, lat. overal; — ubiquiteit, f. nw.lat.
(ubiquitas) alomtegenwoordigheid; het aller
zijn; inz. door Luther beweerde alom--wegn

Trojaan) brandt (d. i. gij zijt zelf in gevaar),
wanneer uw buurmans huis in brand staat (naar
een vers bij Virgilius gevormd).
Uehá, f. russ. vischsoep.
Uckia, z. o k i a.
Uditóre, m. it. (spr. u =oe) z. v. a. a u d i
— uditóre della camera, kamer- of-tor(z.ald);
schatraad; — ud. di rota, staats- en kerkeraad
(vgl. r o t a); — ud. santissimo, geestelijk opperraad en rechter te Rome.
Udo, z. o d o.
Udometer, m. regenmeter.
Uéba of Ulba, z. Hueba.
ugly, adj. eng. (spr. 2g-lie) leelijk.
Uhlaan, z. ulaan.
Uistici, m. (spr. oel-; wegens zijn geluid zoo
genoemd) kleine gestaarte aap in Z. Amerika,
zijdeaap, gestreepte meerkat (Simia jacchus).
Uitlander, m. buitenlander, naam, welke in
Transvaal aan de geïmmigreerde vreemdelingen,
in het bijzonder aan de Engelschen, gegeven
werd.
Uitlegger, m. nederl. wachtschip, dat op
stroom gelegd wordt buiten de havens en zeegaten; in den scheepsbouw: lange balk of rib,
die zich van 't begin tot aan 't einde van 't galjoen uitstrekt.
Uitschakelaar, m. in de elektrotechniek een
toestel om den stroom te sluiten en te verbreken.
Ukase, zie o e k a s e.
Ukkepuk, m. ind. boll. kereltje, ventje.

Ucalegon, árdet, panes cum proximus ardet,
ut supra, z. supra; — U. S. = United States, lat. Ucalegon (d. i. het huis van Ucalegon, een
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Ukowallisten, m. pl. afwijkende secte onder
de doopsgezinden (naar hunnen stichter U k o
W a 11 e s).
Ukraine, f. russ. (ukraina, grensland, v. u, aan,
bij, en krai, rand, zoom) landschap in Z. Rusland,
zetel van den kleinrussischen volksstam.
ul, arab. lidwoord, z. a 1.
Ulaan of uhlaan, m. (spr. u=oe), pi. ulanen of
uhlanen (poolsch ulan, hulan, van het turksch
oghtán, jongmensch, knaap), lansier, eene het
eerst in Polen ingevoerde soort van lichte ruiters
met pistolen, sabels, lansen enz., van tataarschen oorsprong; — ulanka, f. wapenrok der
ulanen.
Ulak, m. turksche renbode te paard (vgl.
e s t a f e t t e), die de bevoegdheid heeft om het
paard van eiken hem ontmoetenden ruiter voor
zijn afgemat ros te verwisselen.
Ulalgie, f. gr. (v. oelon, tandvleesch) Med.
kevelpijn, tandvleeschpijn; — ulïtis, f. tand
-vleschontkig;—uós,m.andvlechgezwel; — ulorrhagie, f. bloeding uit het tand
-vlesch.
uleereeren enz., z. ond. u 1 c u s.
uleiseeeren, lat. (ulcísci) wreken, wraak nemen,
straffen.
Uleus, n. lat. (pl. ulcéra) zweer, etterbuil;
ulcus arthriticum, jichtbuil, jichtzweer; — u. ar ti f icàle, kunstzweer, door kunstmiddelen teweeggebrachte zweer, b. v. f o n t a n e 1; — u.
cardinódes, kankerachtige zweer; — u. cariósum,
beenbedervende zweer; — u. sinuósum, pijpzweer (fistel); — u. varicósum, krampaderzweer; —
u. venericum, venerische zweer; — ulcuskuur, f.
diaetetische rustkuur voor lijders aan chronische
maagzweer; — uleeràtie (spr. t—Is), f. (lat. ulceratio) zwering, ettering; verettering, verzwering;
verbittering, bitterheid; — ulcereeren (lat. ulceràre), zweren, etteren; — ulcereus, adj. (lat. ulcerôsus, a, um) etterig, vol zweren.
U1éma, zie o e 1 e m a.
Ulevel, f. (van 't it. olivella, olijfje) bekende
snoeperij, doorgaans in een papiertje gewikkeld
en van een spreuk voorzien.
Uliginóriën of Uliginósen, pl. (van 't lat. uligo,
vochtigheid van den bodem) moerasplanten; —
uligiosus, a, um, lat. Bot. drassig, veen- of moe
moerassige veengronden (oor -rasbewond,i
-spronkelij)
groeiende.
Ulitis,1) f. gr. z. ond. u 1 a 1 g i e; — 2) (v. oelè,
1 itteeken) ontsteking van een litteeken.
Uller, Ull, m. noor. Myth. god der Scandinaviërs, zoon van Sif en schoonzoon van Thor.
'Hij was een voortreffelijk boogschutter en
sneeuwschoenlooper; men riep hem aan in het
tweegevecht.
ulmi f olius, a, um, lat. (van 't lat. ulmus, f.
olmboom, olm) Bot. olm- of iepebladerig; —
ulmine, f. nw. lat. olmstof, een plantvormend bestanddeel, het eerst afgezonderd uit een ouden
olm bij Palermo, volgens Mulder (te onderscheiden van humine, z. aid.) de bruine, in
kaliloog oplosbare stof der teelaarde enz. ; is
zij in kaliloog oplosbaar, dan heet ze u 1 m i n e z u u r.

—
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Ulna, f. lat. elleboog, el; Anat. elleboogspijp; —

ulnaris, lat. Bot. op eene el gelijkende.
Ulóneus, 1) m. gr. z. ond. u 1 a 1 g i e; — 2) (van

oelë, litteeken) opzwelling van een litteeken.
ulophf llisch, adj. gr. (v. oelos, kroes, gekruld,
en phyllon, blad) krulbladerig.
Ulorrhagie, z. u 1 a 1 g i e.
Ulotika, pl. gr. (van oeloen, een litteeken vormen, en oelè, litteeken) Med. geneesmiddelen,
die litteekens maken; — uldtiseh, adj. door een
litteeken veroorzaakt, litteeken makend.
Ulrich, m. oudd. (Uodalrih, Odelrïh, van uodal,
8dil, erfgoed, vgl. 0 t t o) mansn.: de rijke aan
erfgoed, gegoede; — Ulrika, vr. naam: de rijke,

gegoede.
ulterior, ulterius, lat. (comp. van utter, ultra,
ultrum, aan gene zijde) de of het latere, verdere,
meer verwijderde; — ulterior citatio, f. Jur. latere
of nieuwe dagvaarding; — uit. deductio, f. verdere
gevolgtrekking; — uit. de/ensio,
ensio, f . verdere ver
— ultimus, a, um (super!. van utter), de-deign;
of het verst verwijderde, uiterste, laatste; —
ultimus, m. laatste, benedenste; — ultimo, afgek.
uit., op den laatsten, n.l. dag der maand, b. v.
uit. Jan., op den laatsten Januari; — ultima, f.
laatste lettergreep, eindlettergreep van een
woord; — ultima ratio, f. laatste beslissing, laatste
middel; — ultima Thule, het uiterste T h u l e
(z. aid.); — ultimum, n. het laatste, uiterste; —
ad ultimum, eindelijk, ten slotte; — ultimitum,
n. nw. lat. laatste verklaring, eindverklaring of
eindvoorwaarde, laatste voorwaarde tot sluiting
van een vergelijk; ook slot- of eindwoord, slotzin; — ultimatissimum, n. barb. lat. allerlaatste
verklaring, alleruiterste voorwaarde, een in de
nieuwere diplomatie gebruikt woord voor een
verklaring, zelfs na het u 1 t i m a tu m; ^ — ultimogenituur- recht, n. recht der latere geboorte,
volgens hetwelk bij erfverdeelingen de oudste
deelt en de jongste kiest.
ultor, m. lat. (van ulcisci, wreken) wreker,
bestraffer.
ultra, lat. (vgl. ulterior enz.) aan gene zijde,
voorbij, over, verder; — ultra altérum tantum,
meer dan nog eenmaal zooveel, meer dan het
dubbele; — ultra captum, boven het begrip,
boven de bevatting; — ultra dimidium, over de
helft, b. v. benadeeld of verkort zijn; — ultra
posse nemo obligátur of tenétur, sprw.: niemand
is verplicht of gehouden iets boven zijn vermogen te doen; — ultra, m., pl. ultra's, nw. lat. als
subsi. in de thans gangbare politieke beteekenis : overspannenen, overdrijvers, zij, die in
datgene, wat zij willen, uit hartstocht en voor
geen maat houden en het doel verliezen,-ordel
omdat zij het voorbijstreven; vandaar inz. voor
ultrarevolutionnairen, ultraroyalisten, ultraliberalen enz. ; in engeren zin noemt men ultra's de
ultraroyalisten of a b s o l u t i s t e n (z. aid.),
in tegenstelling met de liberalen; — ultraisme of ultraelsme, n. hunne gevoelens en grondstellingen; — ultramarijn, n. (v. mare, zee, marinus, a, um, de zee betreffende) eig. overzee-kleur,
hemelsblauw, bergblauw van den 1 a z u u r s t e e n (z. aid. en vgl. a z u u r), oorspr. over
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zee, inz. uit China gebracht; – ultramikroskoop,
f. mikroskoop, waarbij door het als objekt dienst
doende, doorzichtige medium een sterk geconcentreerde lichtbundel wordt gevoerd, waardoor
uiterst kleine deeltjes kunnen onderzocht worden; – ultramonarchisten, pl. lat. gr. hartstochtelijke aanhangers en vereerders van de alleenheerschappij; – ultramontaan, adj. nw. lat. (van
mens, berg, montánus, a, um, een berg betreffende enz.) overbergsch, aan gene zijde van het
gebergte, inz. der Alpen; vandaar gewoonlijk:
overeenkomstig met den geest en de grond
pausdom; – ultramontànen,-stelingvah
m. pl. verdedigers der onbeperkte kerkelijke
macht en onfeilbaarheid van den paus, z. v. a.
c u r i a 1 i s t; – ultramontanísme, n. hunne leer
en grondstellingen; – ultramontanomante, f.
lat. -gr. (een slecht samengesteld woord) eig.
zucht naar het overbergsche, hartstocht daar
oor; al te hartstochtelijke verdediging of er--v
kenning der onbeperkte pauselijke heerschappij;
– ultramundaan, lat. (ultramundànus, a, um,
an mundus, wereld) overwereldsch, boven
pl. nw lat. over--ardsch;–ultevin,
•nderdanigen, slaafsche kruipers.
ultro, lat. (vgl. ulterior enz.) eig. aan gene zijde,
daarover heen, daarenboven; vrijwillig, van zelf,
ongedwongen, uit eigen beweging; – ultro citrórue, over en weder, wederzijds, van den eenen
en den anderen kant.
Uljsses, lat., gr. 0 d y s s e u s, vorst van
Ithaka, een der Ionische eilanden, een grieksch
held, beroemd door zijne dapperheid en sluwheid
in den trojaanschen oorlog en door zijne lotgevallen op de langdurige thuisreis; niet minder
bekend zijn zijne getrouwe gemalin P e n e l;ó p e
en zijn zoon Télémachus.
Umbélla, f. lat. (verklw. v. umbra, schaduw)
eig. zonnescherm; bloemscherm; – umbellàten,
of umbelliféren, pl. nw. lat. (umbelldtae, umbellif éae) schermbloemen, een plantenfamilie, verdeeld in 3 afdeelingen, met meer dan 1000
soorten en 200 geslachten; – umbelliflórae, p1.
schermbloemigen, een plantenorde met 3 familiën, waaronder de umbelliferen.
Umber, m., umbrá, f. of umberaarde (van 't
lat. umbra, schaduw; v. a. van terra Umbria, d. i.
umbrische aarde, naar het it. landschap U mb r i a), schaduwkleur, bergbruin, bruin-ijzeroker, bruine aardverf, een als schildersverf gebruikt bruin mineraal, uit ijzeroxyde, mangaan
bestaande; de K e u 1 s c h e-oxyde,watrnz.
u m b"'r a is fijngewreven bruinkool.
Umbilicus, m. lat. (= gr. omphalós) navel; ook
middelpunt, middelste; Jur. middelste (4de)
deel der 'pandecten van het 20ste tot het 27ste
boek; eertijds z. v. a. f o c u s, brandpunt; –
umbilicus Venéris, venus-navel, benaming eener
plant; – umbilicaal, adj. nw. lat. tot den navel
behoorende; – umbilicatus, a, um, lat. Bot. navelachtig, met een kelknaad voorzien; – umbiliciet, m. versteende navelslak, schotelslak.
Umbren, m. pl. (lat. Umbrí) oud-italiaansch
machtig volk, dat omstreeks 308 voor Chr. door
de Romeinen werd overwonnen.
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umbrosus, a, um, lat. Bot. schaduwrijk.
Uminta, f. sp. uit gekneusde jonge maiskorrels bereide brij, die met zout, suiker en kruiderijen vermengd en in water gekookt of in boter
gebraden wordt, eene in Z. Amerika geliefde
spijs.
Umlaut, m. dui. verandering van een klinker
onder invloed van een volgende klinker of halfklinker; in het Germaansch heeft men a-, i-,
u-umlaut; het is een regressief assimilatie-proces.
unaniem, lat. (unanimus, a, um, v. unus, een,
en animus, gemoed) en als adverb ook unanimiter, eensgezind, eenstemmig, eendrachtig, eenparig; ook per unanimia (stil. su f ragia); – unanimiteit, f. (lat. unanimitas) eenparigheid, eenstemmigheid, eensgezindheid, overeenstemming
in gevoelens en gezindheden.
Unar objectief, n. Phot. stel van 4 dunne
lenzen, geschikt voor photographische snelopnamen.
una serie, lat. z. ond. s e r i ë s.
Unau, m. (naam van dit dier in Brazilië, nw.
lat. Chalópus didactylus) tweevingerige of tweeteenige luiaard in Z. Amerika, inz. in Guyana en
Noord-Brazilië; ook oostindische luiaard.
Unciaal-letters (van 't lat. uncia, een twaalfde
deel, vandaar duim; unciális, eenduimig) bij
boekdrukkers : groote (eig. eenen duim breede)
beginletters.
Unelnarlus, z. ond. u n c u s.
Uncle Sam, z. ond. S a m u ë 1.
unconditional, adj. eng. (spr. unkondizj'nél)
onvoorwaardelijk, b. v. unconditional surrénder,
onvoorwaardelijke overgave (bijnaam van wijlen
generaal Grant in Amerika).
Unctie (spr. t=s), f. lat. (unctio, van ungére,
zalven) zalving, heiliging.
Uncus, m. lat. (= gr. onkos) haak; – uneinaríus, m. nw. lat. (van uncinus, a, um, hakig)
haakworm, eene soort van ingewandswormen.
unda, f. lat. golf, baar; – unda naris, f. eig.
zeegolf; open fluitstem in orgels; – undine, f.
nw. lat. (fr. o n d i n e) vrouwelijke watergeest
(vgl. elementair gees t e n); .– Undina,
f. Astron. in 1867 door Peters ontdekte asteroide;
– unduleeren, zich golfsgewijs bewegen; golven,
dobberen, schommelen; – undulàtie (spr. t= is),
f. golfsgewijze beweging, het golven, schommelen; – undulatie-theorie, f. leer van de golfvormige beweging van het licht (ook v i b r a t ie 5 y s t e e m); – undulatbriseh, adj. golfsgewijs,
golvend, schommelend; – undatus, a, um, lat.
Bot. gegolfd, golfachtig; – undulatus, a, um, lat.
Bot. golfrandig, aan den rand gegolfd; – undulísme, n. golfslag, golving; – undulisten, m. pl.
Pict. die schilders, welke het weekelijke zonder
karakter beminnen, en de golvende lijn tot vooren zinnebeeld der schoonheid nemen.
Underground (railway), m. eng. ondergrond
spoorweg.
-sche
Underwriter, m. eng. (spr. underrai€er) eig.
onderteekenaar; verzekeraar, assuradeur.
Unedo, m. lat. haagappelboom.
unfair, eng. niet net, onfatsoenlijk, onedel.
unfinished, ;eng. (spr. un f innisj' t) onvoltooid,
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niet geëindigd, niet klaar, niet geappreteerd.
Unguéntum, n. lat. (van ungére of unguére,
zalven) zalf, een met vet toebereid geneesmidIel; - unguineus, adj. (lat. unguinósus, a, um)
vet, vettig.
unguis, m. lat. nagel aan den vinger, klauw; -ad unguem, op den nagel, op de nagelproef, d. i.
op 't zorgvuldigst, zeer nauwkeurig; - ex ungue
leónerra, sprw.: uit of aan den klauw (erkent men)
den leeuw; - unguibus et róstro, met klauwen en
snavel, d. i. met alle kracht; - unguiculatus, a,
urn, lat. Bot. genageld; - ungula, f. (verklw. van
unguis) klauw, hoef; - unguláta, n. pl. hoefdieren, dieren met hoeven; - ungulieten, m. pl.
klauwschelpen; - unguiculáta, n. pl. nw. lat.
(van 't lat. unguiculus, verklw. van unguis) zoogdieren,die van nagels aan de voeten voorzien zijn.
uni, adj. fr. (van unir, vereenigen; effenen; v.
't lat. unire, vereenigen, v. unus, een) eenvoudig,
enkel; gelijk, effen, glad, eenkleurig; verbonden;
-Uniáti, pl. nw. lat. (v. uniáre, z. unire) de Ver
Polen de naam der geuniëerde-enigd,
Grrieken, z. ond. u n i e.
unicólor, lat. Bot. eenkleurig.
Unlearn, n. lat. (van unicus, a, um, enkel)
.iets eenigs in zijne soort, slechts eenmaal voorhanden, inz. slechts nog in een enkel exemplaar
voorhanden afdruk van een zeldzaam boek;
nog slechts in een exemplaar bestaand munt
uniciteit, f. nw. lat. eenheid, enkel--stukenz.;
heid.
Unie, f. later lat. (unio, van unus, a, um, een,
fr. union) vereeniging, eenheid, eendracht,
eenigheid, overeenstemming, verbond, inz. kerkof geloofsvereeniging; ook staten-vereeniging,
b. v. unie van Utrecht, verbond tusschen Benige nederlanclrche gewesten in 1579
gesloten; thans inz. de Noord-Amerikaansche
Republiek; ook de in 1817 het eerst in Pruisen
ondernomen vereeniging van Lutheranen en
Gereformeerden; bij schilders : geschikte ver
samenstelling der kleuren; - unio-bindge
proltium, aanneming der stiefkinderen als lijfelijk
of eigen kroost; - uniëeren (lat. unire), vereenigen; - geuniëerde Grieken, met de
r. kath. kerk vereenigde Grieken, die den paus
als het opperhoofd der kerk erkennen; United States of North-America, eng. (spr.
joenaited steels ov nor's amèrika) Vereenigde
Staten van Noord-Amerika; - unionist, m. vereeniger, ineensmelter van godsdienstige gezindheden; aanhanger der Unie, in den noordamerikaanschen burgeroorlog: aanhangers der noorde
staten, in tegenst. met de g e c o n f e d e--lijke
r e e r d e n; in Eng. thans tegenst. van homerule,
z. ond. h o m e; - unionistisch, adj. vereenigend;
tot de unionisten behoorend; - unitis viribis of
~rir 2. is unitis, met vereenigde krachten, met gezamenlijke macht; - union-jack, m. vlag der
Vereenigde Staten van N. A. ; - union-lamp, f.
El. booglamp, vervaardigd door de UnionElectricitpts-Gesellschaft; - unitief, adj. nw. lat.
vereenigend.
unificeeren, nw. lat. tot een maken, vereenigen; - unificatie (spr. t=ts), f. vereeniging, het
,

-
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tot een maken, b. v. van Duitschland, van
Italië; gelijkmaking, b. v. der staatsschuld; unificateur, m. toestel, klok die in water op en
neer beweegt, waardoor aan het lichtgas dat
uit den gashouder komt, alvorens het den ver
toestroomt, een constante druk wordt-bruikes
gegeven; - uniform, adj. lat. (unif ormis, e, van
unus, a, um, een, en forma, vorm) eenvormig,
gelijkvormig; - uniform, als subst. f. nw. lat.
(fr. uniforme) gelijke of eenvormige dracht of
kleeding, dienstkleeding, inz. der soldaten,
ambts- of standsdracht; ambtskleed, dienstrok;
- uniformeeren, denzelfden vorm geven, gelijk
kleeden; - uniformeering, f. gelijkvorming, gelijkmaking; inz. gelijke kleeding; - uniformisten,
pl. menschen, die voor alle staten of kerken
denzelfden vorm wenschen; - uniformiteit, f.
lat. (uni f ormitas) een- of gelijkvormigheid, overeenstemming, gelijkheid; - uniformiteitsacte, f.
verordening van het eng. parlement in 1662,
volgens welke alle geestelijken hunne instemming met de liturgie der hooge bisschoppelijke
kerk verklaren of hunne ambten neerleggen
moesten; - unigenitus, m. lat. (van genitus, a,
um, geboren, van gignére) de eeniggeborene
(zoon van God); - unigenitus -bul of bulle-unigenitus, eene met dat woord beginnende bul of
verordening van paus Clemens XI in het jaar
1713 tegen de J a n s e n i s t e n; - unilábisch,
adj. nw. lat. (unilabiatus, vgl. labium) eenlippig;
- unilateraal, adj. (vgl. latus) eenzijdig, b. v.
unilateraal- contract, eenzijdig verdrag, waardoor
slechts eene partij bij uitsluiting verbonden
wordt; vgl. bilateraal- contract; unilóbisch, adj. lat. gr. eenlobbig; - uniloculair
of uniloculeus, adj. nw. lat. (van loculus, plaatsje,
vak) Bot. eenvakkig, niet meer dan éen vak
hebbende.
Unionist enz., z. ond. u n i e.
unipetaal, adj. lat. gr. (vgl. p e t a 1 o n) éen
bloemblad hebbende.
unipolair, adj. nw. lat. slechts éen pool betreffende (van lichamen, die slechts de éene
soort van elektriciteit geleiden).
unique, adj. fr. (spr. uniek; van 't lat. unicus,
a, um) eenig, enkel, alleen in zijne soort, zonder
gelijke, uitstekend, zeldzaam, wonderbaar.
unisexuaal, unisexueel, adj. nw. lat. (van
unus, a, um, en sexus, z. ald.) eenslachtig; unisónus, m. nw. lat., of it. unisono (spr. u =oe),
n. (v. 't lat. sonus, klank, geluid) overeenstemming van tonen, 't samenklinken van twee
tonen, voortgebracht door twee of meer instrumenten of stemmen; - all' unisono, it. in eenstemmigheid, eenstemmig, gelijkgezind.
Uniteit, f. lat. (unitas, van unus, a, um, een)
eenheid, elk ding op zichzelve, eenigheid, een
gelijkvormigheid, overeenstemming;-dracht,
broedergemeente; - unit, f. door Kelvin ingevoerde eenheid van energie, door een elektrischen stroom geleverd; zij is gelijk aan één
k i l o w a t t u u r (z. a.); - unitarius, m. nw. lat.
eenheidsbelijder, hij, die slechts een persoon in
de godheid aanneemt; vgl. t r i n i t a r i ë r s; unitprjs, m. eenheidsprijs.
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unitief, unitis virz7us, z. ond. u n i e.
Univálven, pl. nw. lat. (van unus, a, um, een,
en valva, d. i. eig. deurvleugel) eenschalige
schaaldieren; - univálvisch, adj. eenschalig,
met éen hulsel, éene schaal; - univasculair, adj.
Bot. met éen vat, kelk, trechter.
Univérsus, n. lat. (van univérsus, a, um, geheel, algemeen) het al of geheel, heelal, de gansche wereld; - universaal, lat. (universàlis, e)
of universeel (fr. universel), adj. het geheel betreffende, aan allen gemeen, algemeen, alom
zonder uitzondering; - universalen,-vatend,
pl. secte in N. Amerika, die de eeuwigheid der
helsche straffen ontkent; - universeele erfgenaam,
m. of f. eenige of althans hoofderfgenaam; universeel genie, n. algeest, een geest, die tot
alles of althans tot zeer veel talent bezit; universeele historie, f. algemeene, alle volken
omvattende geschiedenis, wereldgeschiedenis; universeel instrument, n. astronomisch werktuig
om de declinatie en rechte klimming der vaste
sterren ook bij dag te vinden; - universeele
katalogus, m. algemeene lijst; - universeel
lexicon, n. woordenboek van alle of zeer vele
talen; woordenboek over alle of allerlei onder
medicijn, algemeen ge--werpn;uivsl
neesmiddel; - universeel-monstrnum, bij de alchemisten een (ingebeeld) vocht, dat alle lichamen kon ontbinden, zonder zelve te veranderen;
- universeele monarchie, wereldheerschappij ; nniversale, n. algemeene uitschrijving, vorstelijke brief (m a n i f e s t); - universalia, of uni
pl. algemeene dingen, voorwerpen-versaliën,.
enz. ; bij de scholastieke wijsgeeren : het algemeene in onze voorstelling, inz. in de geslachten
en soorten; - universaliseeren (spr. -zee-), barb.
lat. algemeen maken, veralgemeenen; - universalisme, n. kracht of streven om alles te omvatten; inz. leer der albegenadiging, onder
dat Gods genade zich over alle men--steling,
schen uitstrekt; - universalist, m. (fr. universaliste) hij, die er naar streeft alles te omvatten;
ook verdediger van of geloover aan de algemeen
genade; - universalistisch, adj.-heidvanGos
het universalisme verdedigend of huldigend; universaliteit, f. nw. lat. algemeenheid, gezamenlijkheid; alomvattendheid, onbeperktheid;
- universiteit, f. lat. (universitas, algemeenheid,
gezamenlijkheid; Jur. gemeente, corporatie) eig.
eene voor elk toegankelijke (vandaar de naam),
hoogere leerschool, hoogeschool, bij ons en elders
vaak a k a d e m i e (z. ald.) geheeten; - universitas non delinquit, Jur. de gezamenlijkheid ver
zich niet, d. i. er bestaat geen vergrijp van-grijpt
de gansche burgermaatschappij ; - universityextension, f. eng. universiteitsuitbreiding; het verbreiden van kennis omtrent wetenschap en kunst
in populairen vorm buiten de hoogeschool om.
univocus, a, um, nw. lat., of fr. univoque (van
unus, a, um, een, en vox, z. aid.), eenbeteekenend,
van eenerlei beteekenis; ook gelijkluidendheid
bij verschillenden zin; - univoehtie (spr. t=ts),
f. gelijke beteekenis, gelijke benaming.
unmanageable, adj. eng. (spr. unménnidzjíbl')
onhandelbaar, tegenstrevend.
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uno actu, lat. in éene (onafgebroken) handeling; - uno animo, eensgezind, met dezelfde gemoedsgesteldheid, éen hart en éen zin; - uno
contéxtu, in éenen samenhang, onafgebroken; uno ore, met éenen mond, eenmondig, eenparig ;
- uno tenóre, in éenen samenhang, in éenen
voort.
un (spr. oen) poco, it. Muz. een weinig, b. v.
un poco allégro, een weinig vlug.
untoward, eng. z. e v e n t.
unus, a, um, lat. een, eene ; - unus post altérum, het eene na het andere; - ad unum (omnes), eig. tot op eersen, d. i. allen zonder uit
- ab uno diste omnes, naar éen kunt.-zonderig;
gij allen beoordeelen; - unum idémque of unum
et idem, lat. een en hetzelfde, hetzelfde, eenerlei.
up, eng. op, boven, het tegengest. van d o w n
(z. ald.).
Upanishads, skr. pl. soort verhandelingen of
leerboeken bij de oude Indiërs over het wezen
der dingen, soms in dialoogvorm.
I1pas, z. boa-oepas.
ilpásaka, m., skr. leek, wereldlijk aanhanger
van Boeddha; - upi sikd, f. vrouwelijke leek.
Upland-(Georgia), korte Georgia, de kortere
en sterkere soort katoen uit het binnenland der
noordamerikaansche zuidelijke staten; vgl.
sea island.
Tipper, eng. opper-, bovenste; - the upper ten
(thousand), in New-York: de allerrijksten (m i 11 i o n a i r s), élite; de bovenste voornaamste
duizend menschen; de uitdrukking is van den
Amerikaan Willis.
Upráwa, f. russ. (eig. gerechtigheid, van praw,
recht, waar = lat. probus, b r a a f) gerecht; uprawa blagotschinjja, f. russ. (v. blagotschinije,
goede orde) politie; - uprawljájoesehtsji, m.
russ. (v. uprawljátj, besturen) bestuurder, huisbestierder, beheerder.
Upstart, m. eng. parvenu, gelukskind.
up to date, eng. op de hoogte van den tijd; ook
ultra modern.
Ur, voormalige vochtmaat in Zevenburgen,
een emmer = 11,57 L.
ur... (spr. oer), in hgd. woorden = oer-, eerst,
oorspronkelijk; b. v. urmensch, eerste mensch,
oorspronkelijke mensch; - uratoom, n. gedeelte,
waaruit een atoom bestaat; - urstoff, oorspronkelijke stof, grondstof, element; - urwelt, voorwereld enz.
IJráea of urráea, f. port. (spr. u - = oe; vgl.
a r a k) soort van wijn in Indië, palmwijn.
IJráehus, m. gr. (oerachós, van oeron, pis) Med.
blaasband, navelleider; - ur-akrasie, f. (vgl.
a k r a s i e) slechte pismenging; - ur-akratie
(spr. t= ts), f. (vgl. a k r a t i e) onwillekeurige
pisloozing; - urzemie, f. vergiftiging van het
bloed door zich daarin bevindende pisbestanddeelen.
uralensis, lat. Bot. van 't Uralgebergte.
Uránus, m. (gr. oeranós) hemel; Myth. hemelgod, de oudste god, gemaal van G ae a of de
aarde enz. ; eene door Herschel in 1781 ontdekte
planeet, voor de verstverwijderde in ons zonnestelsel gehouden, totdat L e v e r r i e r' s be-
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rekeningen in 1846 eene planeet deden ontdekken, die zich op veel grooter afstand om de
zon wentelt, en die men N e p t u n u s heeft
genoemd; — Urania, f. de hemelsche, eene der
M u z e n (z. ald.), Astron. een in 1854 door Hind
ontdekte asteroïde; — Uranides, m. zoon van
Uranus, een bijnaam van Saturnus; — uranikon,
n. het hemelsche, een door v o n H o 1 b e i n
in 1606 te Weenen uitgevonden speeltuig, bestaande uit twee verbonden harpen, welker
snaren door toetsen geraakt worden; - uranibnen, pl. hemelschen, zaligen, benaming der oude
grieksche goden bij Homerus; - uraniscus, m. (gr.
oeraniskos) kleine hemel, tent- of troonhemel;
gewelfde zoldering eener kamer; Med. verhemelte ; — uraniscitis, f. ontsteking van het verhemelte; — uraniskorrhaphé of uranorrhaphè, f.
naad van het tandvleesch; — uranisme, n. (naar
Venus Urania, die zonder moeder geboren werd)
Ti. V. a. homosexualiteit; — uranist,
m. man met geslachtelijke neiging tot andere
mannen, u r n i n g, z. a. ; — uranium, n. in 1780
door Klaproth ontdekt enkelvoudig, zeer zwaar
en radioactief metallisch lichaam; — uraniumglimmer, n. groen glimmer, uit phosphorzuur,
uraniumoxyde, koperoxyde (of in plaats daar
kalkaarde) en water bestaande; — uraniet,-van
n. uraniumglimmer, groen glimmer, phosphorzuur uraniumoxyde met water; — uranographie,
f. hemelbeschrijving, beschrijving van den sterrenhemel; — uranolatrie, f. vereering der hemellichamen, een soort van veelgoderij; — uranologie, f. hemelkunde, leer van den hemel; — uranologisch, adj. de hemelkunde betreffende; — uranometrie, f. hemelmeting, meting van plaatsen
en afstanden aan den hemel; — uranométrisch,
adj. hemelmetend; — uranoràma, n. hemelzicht
(door J a m b o n uitgevonden); — uranoskoop,
m. hemelkijker, hemelwaarnemer, sterrenkijker,
ook door Dr. J. G. Bohm te Praag uitgevonden

URIAS.

ken; — Urbános, m. pl. sp. (v. urbano, steedsch
of tot de stad behoorende) tot actieven dienst
bestemde stads- of burgersoldaten.
urbi et orbi, lat. z. o r b i s.
Urd, f. oudn. (Urdhr, eig. het gewordene, het
verledene, v. verdha, worden) Myth. eene der
N o r n e n, z. ald.
UrdU, perz. z. v. a. k h a k i.
Urèa, f., ureum, n. of urïcum, n. (van 't gr.
oerein, pissen, oeron, pis) pisstof; — urekehtsis,
f. Med. uitstorting van pis in het celweefsel; —
urèsis, f. Med. het pissen; — uretères, pl. (van den
sing. urétér), pisleiders; — uretèriseh, adj. de
pisleiders betreffende ; — ureteritis, f. ontsteking
der pisleiders; — ureterodialysis, f. beleediging,
verscheuring van een of van de beide pisleiders;
— ureterolith, m. steen in de pisleiders; — ureterolithiásis, f. het ontstaan van steenera in de piswegen; — ureterolysis, f. verlamming der pisleiders ; — urèthra, f. pisbuis ; — urethraal, adj. raw.
lat. tot de pisbuis behoorende; — urethralgie, f.
pijn in de pisbuis; — urethremphráxis, f. verstopping der pisbuis; — urethritis, f. ontsteking der
pisbuis; — urethroblennorncoea, f. slijmvloed
der pisbuis ; — urethrophyma, n. zwelling in de
pisbuis; — urethrorrhagie, f. bloeding uit de
vaten van de pisbuis ; — urethrorrhwa, f. vloeiing
uit de pisbuis; — urethrospásmus, m. kramp in
de pisbuis; — urethrotomie, f. pisbuissnede, eene
kunstbewerking bij den steen in de pisbuis; —
urethrotómus, m. mes tot opening van de pisbuis; — urètiseh, adj. (gr. urétikos, è, on) de pis
betreffende; pisafzettend, pisdrijvend; — uretïka,
. pl. pisdrijvende middelen.
Urëdo, f. lat. (van urére, branden) brandend,
jeukend uitslag; ook brand in het koren; —
urens, lat. Bot. brandend; — urentia (spr. t=ts),
n. pl. Med. bijtende middelen.
Uresis enz. — uretisch, z. ond. u r e a.
Urf, m. arab. (eig. bekend billijk, rechtvaar-

werktuig; — uranoskopie, f. hemelbeschouwing dig, v. 'ara fa,
a, kennen; bekend maken) turk.

of waarneming; — uraanpikerts, n. pakblende,
mineraal, dat vele zeldzame aarden en vooral
r a d i u m (z. ald.) bevat; het wordt vooral gevonden in Oostenrijk, o. a. te Joachimsthal,
waar het tot radium verwerkt wordt.
Urao, n. in Zuid-Amerika z. v. a. t r o n a,
z. ond. s o d a.
Urári, n. pijlvergift, een uit plantensappen
bereid vergift, waarmede de Indianen in Brazilië hunne pijlen bestrijken.
Uràten (van oeron, pis), Chem. piszure zouten;
— urate, f. z. poudrette.
urbaan, adj. lat. (urbánus, a, um, van urbs,
stad) steedsch; beschaafd, welgemanierd; — Urbinus of Urbaan, m. en Urbana, f. mans- en vr.
naam: de beleefde, hoffelijke, beschaafde enz.; —
urbalne, f. de stedelijke, naam eener vereeniging
van huurkoetsiers (te Parijs en in Den Haag); —
Urbanistinnen, f. pl. nonnen van de Franciskaner-orde, die haren ordesregel van paus Urbanus IV hebben; — urbaniteit, f. lat. (urbanïtas)
steedsche beschaving, wellevendheid, verfijnde
levenswijze; — urbaniseeren (spr. s=z), nw. lat.
steedsch, d. i. beschaafd en welgemanierd ma-

keizerlijk kabinetsbevel; ook ronde opgebolde
tulband.
urgeeren, lat. (urgëre) dringen, drijven; aandrijven, sterk op iets staan of aandringen; nadruk daarop leggen, het al te nauw of te gestreng
nemen; — urgént, adj. dringend, geen uitstel gedoogend; — urgéntie (spr. t=ts), nw. lat., of fr. urgenee (spr. uurz jdns'), f. dringende nood, noodwendigheid, dringendheid, nooddrang, drang der
omstandigheden.
Urhéber, m. dui. eerste ontwerper, oorspronkelijke aanstichter.
Urian of Herr Uraan, hoogd. (spr. oertaan)
schertsende benaming van een weinig geacht
of te onpas verschenen mensch; in 't nederduitsch ook duivel.
Urlas, f. gr. (v. oeron, pis) pisfistel; — uriásis,
f. het pissen, waterloozen; — urieum, z. u r e a;
— urisch, adj. piszuur.
Urias, m. hebr. (gr. Urias, hebr. urij;áh, van
oer, vlam, vuur, ór, licht) mansnaam: de vlam
van Jehovah; — urias-brief, voor den overbrenger gevaarlijk, schadelijk of verderfelijk schrijven (naar den brief, dien David aan Joab schreef
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en door U r i a s overzond; z. 2 Sam. XI, 1417); - Urlel, m. naam van eersen aartsengel:
vlam Gods of de door God verlichte; - urim en
thummim, hebr. (pl. van oer, en van thóm, vol
onschuld) licht en recht, borstlap-komenhid,
van den joodschen hoogepriester, uit twaalf
edelsteenen of v. a. uit twee beelden bestaande,
die op eene ons onbekende wijze als middel tot
de godspraken dienden, welke de hoogepriester
in gewichtige gevallen deed (Exod. 28, 30;
1 Sam. 14, 41).
Urine, f. lat. (urina) pis; - urina cotta, gekookte pis, welke de beslissing der ziekte aan
vergezelt; - u. cruda, rauwe pis; - u.-wijstof
purulénta, etterpis; - u. rubra, roode pis; urinaal, n. nw.lat. pisglas; - urinaat, n. meststof,
bestaande uit drek en pis; - urineren, pissen,
wateren, zijn water afslaan; - urineus, adj.
pisachtig; - urinoir, n. fr. pisbak, openbare waterplaats; - urinezuur, n. z. V. a. piszuur, dat
vrij of gebonden in de urine van menschen en
dieren voorkomt.
Urne, urn, f. lat. (urna) waterkruik; aschkruik,
lijkbus ter bewaring van de asch van een overledene bij de Ouden; vaas tot sieraad; stembus.
Ijrning, m. z. v. a. u r a n i s t.
Urocële, f. gr. (v. oeron, pis) pisbreuk; urochesie, f. pisachtige buikloop, pisloozing bij
den stoelgang; - uroeoelia, f. pisbreuk, uitstorting van de pis in het onderlijf; ruroeystis, f.
pisblaas; - urodochium, n. pisvat, pisglas; urodynie, f. pijn op 't water; - urogenitalia, pl.
n. organen, dienende voor pisbereiding en pisloozing en voor de voortbrenging; - uroklépsis,
f. het ongemerkt afloopen der urine; - urokriteríum, n. pisteeken, beoordeeling eener ziekte
uit de pis; - urokrisis en urokritiek, f. pisonderzoek; - urokritische teekenen, ziekte-teekenen,
die uit de geloosde pis worden afgeleid; - urolíth,
m., pissteen; - urolithiásis, f. pissteenvorming;
- urolíthiseh, adj. pissteenen betreffende; pissteenzuur; - urománt, m. waarzegger uit de pis;
- uromantie (spr. t=ts), f. het waarzeggen uit de
pis; - ur-omphálus, m. opzwelling van den navel
door pis; - uroplanie, f. uitstorting der pis in
andere deelen; - nrorrhagie, f. sterke pisvloed;
- urorrhaea, f. onwillekeurige pisloozing, pisvloed; - urosehésis, f. pisopstopping; - ur Isis, f.
pisziekte; - uroskoop, m. piskijker; - uroskopie,
f. pisbeschouwing.
Urphéda, urphéde of urféhde, f. oudd. (spr.
u =oe; V. ur, uit; eig. het uitzijn of ophouden
der v e e t e (v e e d e) of vijandschap) zoen,
zoeneed, verzekering onder eede van geene
wraak te nemen.
Urquelle, f. - dui. eerste bron echt bier.
Ursznus, m. (van 't lat. ursinus, a, um, van
ursus, beer) mansn.: de beerachtige, de sterke
als een beer; - Ursála, vr.naam: de met beren
begaafde ; - ilrsulfner-nonnen, IJrsulínen,-kracht
f. pl. leden eener in de 16de eeuw ter eere van de
heilige U r s iï 1 a gestichte vrouwelijke orde,
die zich inz. met de opvoeding van jonge meisjes
en met de verpleging van zieken bezig hield.
Urticarla, f. nw.lat. (van 't lat. urtica, netel)
-
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netelkoorts; - urticátie (spr. t=ts), I. Med. het.
geeselen met netels, een opwekkingsmiddel bij
verlamming en gevoelloosheid der ledematen;,
- urtieaeeén, pl. netelplanten, een tweezaadlob-bige plantenfamilie met 10 geslachten en meer
dan 500 soorten, die vooral in de heete lucht
thuis behooren en ten deele spinbare-strek
vezels leveren; - urticae f olius, a, um, lat. Bot.
brandnetelbladerig.
Uruku, z. o r 1 e a n.
Usage, f. fr. (spr. uzáázj'), usance, f. (spruzáns'; van 't lat. usus, z. ald.), usántie (spr.
t=ts), gebruik, gewoonte; gewoonterecht, han
- usage du monde, wereldgebruik,-delsgbruik;
wereldkennis; ook manieren, zeden, toon der
groote wereld; - usance, of it. uso (spr. oezo), m.
Kmt. wisselgebruik, gewone betalings- of wis
termijn van eene maand, eene maand-seltrmijn,
zicht; u s o- w i s s e 1, wissel, welks vervaltijd a
uso bepaald is; - uso-tarra, n. door het gebruik
vastgestelde t a r r a (z. a.); - a uso, it. (spr. oezo).
of a usance, fr. naar het gebruik bij wissels, op
gewoon zicht, op gewonen betalingstermijn (van
2 tot 4 weken); - a uso dóppio, it. of a deux
usances, fr. (spr. adeuzusáns') naar dubbelen
betalingstermijn.
Ilsegopapier, n. japansch papier, bereid uit
de vezels van de Wickströmia canescens, dat
wel in de plaats van ouwel gebruikt wordt om
capsules voor poeders te maken.
Uskoken, pl. serv. (spr. u =oe; van 't slay. u,
weg, voort, en skakáti, springen, skok, sprong)
ontsprongenen, voortvluchtigen, slavische bewoners van Bosnië en Servië, die in de 18de eeuw
uit het turksch gebied naar de gebergten van
Hongarije en de Krain de wijk namen.
usque ad nauseam, lat. z. nauséa.
Usquebah of usquebaugh, m. eng. (spr. uskwibá; van celtischen oorsprong, woordelijk
levenswater, van 't iersch uisge, water, en beat/ia,
leven; hieruit ontstond door verbastering het
woord w h i s k y, z. ald.) kruidenbrandewijn
in Ierland, saffraanbrandewijn.
Usta, m. turk. (oestá, van 't perz. oestóid',
meester) turksch onderofficier bij de Janitsaren;
ook titel van de bevoorrechte slavinnen in den
harem van den turkschen sultan.
ITstaw, m. grondwet in Servië.
IJstie, f. lat. (ustio, van urére, branden) Med.
branding, het branden, ook k a u t e r i s a t i e;
- ustuleeren (lat. ustuláre), branden, zengen,
roosten; - ustulátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
zenging, roosting.
Usuarius, usueapeeren, usufrueteeren enz., z.
ond. usus.
Usure, f. fr. (lat. usüra, pl. usürae, van uti,
gebruiken, usus, gebruik) gebruik, genot, genotgeld, rente, i n t e r e s t; woeker, woekergeld; - usurae illegitimae, pl. ongeoorloofde ren
- us. legitimae, geoorloofde, gebruikelijke-ten;
renten; - us. prohibitae, verboden renten; usurárum usürae, pl. rente op rente, interest op
interest, woekerrente; - usurarlus, m. woekeraar;
- usuraria pravitas, woekerende gewetenloosheid, ongeoorloofde, strafbare renteneming.
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usurpeeren, (lat. usurpáre) eig. in 't alg. gebruiken, handhaven, uitoefenen; - iets usurpeeren, zich van eene zaak meester maken, haar
bemachtigen, overweldigen, zich op eene weder
wijze en met geweld iets toeëigenen-rechtlijk
of aanmatigen, aan zich trekken of in bezit nemen; - nsurpántie (spr. t=ts), f. nw.lat. gewoon
overgeleverd gebruik; - usurpátie (spr. t=ts),-te,
f. lat. wederrechtelijke of onrechtmatige inbezitneming, toeëigening, bemachtiging of aan
gewelddadige roof; onwettig bezit;-matign,
Jur. usurpatio, inz. afbreking der verjaring; usurpatio juris, ongeoorloofde uitoefening van
een vreemd en ons niet toekomend recht; usurpátor, m. of fr. usurpateur (spr. azuur-), overweldiger, onrechtmatig bezitr?emer, troonroover,
wederrechtelijk roover van liet oppergezag.
Usus, m. lat. (van utor, usus sum, uti, gebruiken, zich van eene zaak bedienen) gebruik, gewoonte; - usus est tyránnus, sprw.: het gebruik
is een tyran of dwingeland; - usus epanorthohicus,
Log. tennuttemaking (vgl. e p a n o r t h ot h i s c h); - usus f ori, rechtsgebruik; - usus
loquéndi, spraakgebruik; - ad usum, ten gebruike, ten dienste, ten nutte; - ad usum transfereeren, z. ond. transfereeren; - ad
eios usus = ad pias causas, z. onder causa; ex usu, uit de gewoonte of het gebruik, door
oefening en gewoonte; ook volgens het gebruik,
gebruikelijk, nuttig, dienstig; - in usu of usueel
(lat. usuális, e, fr. usuel), adj. in gebruik, gewoonlijk, gebruikelijk, naar de gewoonte; - in
usum, ten gebruike of ten nutte; - in usum
Delphini, ten gebruike van den franschen kroon
ij n opzettelijk gedrukt-prinsofdauh
(eene aanmerking op den titel van de voormalige
fransche uitgaven der latijnsche schrijvers, uit
welke de aanstootelijke plaatsen in den tekst
weggelaten, doch aan het slot bijeengevoegd
zijn); - in usum tirónum, ten gebruike der beginners (vgl. t i r o); - usuarlus, m. gebruiknemer, vruchtbruiker; - usucapeeren (lat. usu
capere), zich eene zaak uit hoofde van haar lang
onafgebroken gebruik of bezit toeëigenen, haar
voor zijn eigendom verklaren, het verjaringsrecht uitoefenen; - usucaptie (spr. t=ts), f. (lat.
usuccapio) Jur. bezitting of verwerving van enkel
lichamelijke zaken door verjaringsrecht (vgl.
p r ie s c r i p t i e); - ususfructus, m. (d. i. usus
ei f ructus) fr. usufruit (spr. uzu f rwí), vruchtgebruik, vruchttrekking van het eigendom van een
ander, lijftocht; - usufructueeren, nw.lat. het
vruchtgebruik trekken of dat geven; - usus- of
usufructuarlus, m. (gerechtigd) vruchtbruiker,
gebruiker van een vreemd goed.
ut, lat. gelijk, zooals, b. v. ut infra, ut supra,
ut retro enz., z. infra enz.
utan, prep. zweedsch zonder.
ui desint tires, tamen est laudánda voluntas, lat.
al ontbreken de krachten, dan is toch de wil te
prijzen.
IJtensiliën, pl. lat. (utensilia, van utensilis, e,
bruikbaar) bruikbaar gereedschap, huis- of kerk
huisraad; gereedschappen, werk--gerdschap,
tuigen.

UT.

Utërus, m. lat. baarmoeder; - utéri in f latfo,
f. Med. opzetting der baarmoeder; - utérien,
adj. (lat. uterinus, a, um) uit éene moeder geboren; van de zijde der moeder; - uterini (scil.
f ratres), pl. Jur. kinderen van éene moeder,
lijfelijke broeders en zusters van moederszijde;
- uterina, n. pl. nw.lat. middelen tegen baarmoederziekten; - uterinaal, adj. tot de baarmoeder behoorende.
utile, n. lat. (van utilis, e, bruikbaar, te gebruiken, van uti, gebruiken) het nuttige, bruikbare, nut, gewin, voordeel; - utile dulci, het nuttige met het aangename (paren); - utiliter a cc e p t e e r e n, als bruikbaar aannemen; utiliteit, f. (lat. utilitas) bruikbaarheid, aanwendbaarheid; nuttigheid, nut, voordeel ; utilitas priváta, bijzonder of eigen nut; - ui.
publica, openbaar nut of voordeel, algemeen of
's lands welzijn; - utiliseeren (spr. s=z), nw.lat.
(fr. utiliser) ten nutte maken, aanwenden, gebruiken; - utilisàtie (spr. -za- tsie), f. tenuttemaking, aanwending, gebruikmaking tot nut
of voordeel; - utilitáris, m. nw.lat. (fr. utilitaire)
aanhanger der nuttigheid of van het algemeen
nuttige; iemand die alleen op het nut of de schade let, die handelingen alleen naar het nut of het
voordeel beoordeelt; - utilitarisme, n. stelsel der
nuttigheid of van het algemeen nuttige, een door
J. Bentham gegronde staatsleer, volgens welke
het algemeen belang zooveel mogelijk den voorrang moet hebben boven bestaande rechten ea
wetten.
utinam, lat. och of! och of God gave ! 't ware
te wenschen, dat enz.
ut infra, lat. z. infra.
uti possidétis, lat. zooals gij bezit (diplomatieke
formule, beteekenende den oogenblikkelijken
toestand van het bezit van twee oorlogvoerende
partijen).
Utopia, n. gr. (van oe, niet, en topos, oord,
plaats) nergensland, nergenshuizen; luilekkerland, denkbeeldig, in werkelijkheid niet bestaand
land, dat voorgesteld wordt als wèl bestaande,
teneinde verkeerde toestanden en instellingen
in onze maatschappij des te scherper te doen
uitkomen (het eerst door Thomas Morus in 1516beschreven en benoemd); - utópisch, adj. nergenshuizig, ingebeeld; - utopist, m. iemand, die.
zich met onuitvoerbare verbeteringsplannen
bezighoudt.
Utralíst, z. v. a. l a t i t u d i n a r i s (z. ald.).
Utraquisten, m. pl. nw.lat. gematigde partij
der Hussieten, die het gebruik van het Avondmaal onder de beide gedaanten (sub utrdque
specie) verlangden (in tegenst. met sub una specie,
z. ond. species).
ut, re, mi, fa, sol, la, si, de in Italië, Frankrijk
en ook hier te lande gebruikelijke benaming van de tonen der diatonische toonladder.
(Deze lettergrepen, bij welke de zevende eerst
later gevoegd is, heeten de g u i d o n i s c h e
syllaben, naar den italiaanschen Benedictijnermonnik Guido .k Aretinus, in de lldeeeuw, die ze uit het volgend katholiek kerkge
zang nam, waarin de heilige Johannes, als pa-
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troon der zangers, tegen de heeschheid of schor druif) Med. druivevliesje in het oog; – uvula, f.
-heid eig. druifje, huig; – uvulitis, f. ontsteking van
wordt aangeroepen:
Ut quéant laxis Re-sonore f ibris
de huig.
Mi-ra gestórum Fa-mini Tuórum,
Uwarowiet, m. in Siberië ontdekte groene,
S o t ve pollüti La-bi reàtum
chromiumhoudende granaat, naar den russ.
Sancte Joannes 1
minister U w a r o v genoemd,
,1. i. opdat uwe dienaren met verruimde borst
Uxmal, stad van ruïnes in den mexicaanschen
uwe groote daden kunnen bezingen, o delg de staat Yucatan, afkomstig van de vroegere indischuld der ontwijde lippen uit, heilige Johan- aansche bewoners, die tot de meest grootsche
nes i).
bouwwerken op aarde behooren.
ut retro, lat. z. retro.
uxor, f. lat. huisvrouw, gade, echtgenoot; –
Utrienlus, m., pl. utrienli, lat. (verklw. van cum uxóre, met de vrouw, benevens de gade; –
uter, lederen flesch of zak) lederen waterfiesch- uxorio nomine, in naam der huisvrouw; –
jes; lapvaatjes der planten; – utriculatus, a, um, uxoricida, m. nw.lat. moordenaar zijner vrouw,
lat. Bot. blaasachtig.
vrouwenmoorder; – uxoriéus, adj. nw.lat.
utriusque, lat. (gen. van uterque, beide) van (uxoriósus) al te zeer aan zijne vrouw gehecht,
beide; – utriusque juris doctor, doctor in de aan haar te zeer onderworpen; – uxorlum, n.
beide (d. i. het kanonieke en het romeinsche) lat. geldboete, die vroeger te Rome betaald werd
rechten.
door hen, die, tot huwbare jaren gekomen zijnde,
Utsjítel, m. russ. (spr. u=oe; van cets'iítj, niet trouwden.
onderwijzen) huisleeraar, opvoeder, hofmeester
Uyeu (spr. oeïkoe), gegiste drank op de Antilin Rusland.
len, uit aardappelen en stroop of suikerriet.
ut supra, lat. z. supra.
Uzaltun (spr. u=oe), vroegere rekenmunt in
Uvéa, f. nw.lat. (uvèa, stil. membrána, v. uva, perz. Georgië = 1 /l0,; toman of 5 1/2 à 6 centen.„

V, als romeinsch getalteeken = 5 ; in rom. om al het op 't spel gezette geld, om alles te ge,opschriften en op rom. gedenkpenningen be- lijk, om den ganschen pot.
kleedt het de plaats van de woorden: vale, vete
Va, z. w a.
votum enz. (z.-ranus,vi xtcora,
vaag, z. vague.
•die woorden), en van de eigennamen Valerius en
Vaas, z. ond. vas.
Vitellíus; ook van V o 1 t (z. a.); ook afkorvacant, vacantie, vacatuur, z. ond. v a c e eting van versus en verte, z. ald. ; – Va. = Virginia, r e n.
in Noord-Amerika; – V. A. = votre altesse, fr.
vaccetto, it. (spr. watsjetto) Muz. gematigd, ma<spr. wottraltéss') Uwe Hoogheid; in de El. _ tig snel.
Volt-Ampère; – V. A. R. = votre altesse royale
Vaccine, f. nw.lat. (vaccin, stil. varióla, van
<spr. –rotsjaal'), Uwe Koninklijke Hoogheid; – het lat. vaccinus, a, um, van de koe, vacca) koeV. C., z. vostro conto; – V. c., z. verbi causa en pok; koepokinenting, entstof, ook inspuiting
v. g. = verbi gratia, ond. verbum; –V. C.F. tegen pest (vaccinum antipestosum) tegen tering
= vivat, crescat, floreat (z. o. vivat); – V. D., (vaccinum antituberculosum) enz. ; – vaeeine,z. volente Deo; – V. D. M., z. verbi divini mi- dwang, m. verplichting om zich te laten inenten;
nister, ond. v e r b u m; – Verm. en V t. = Ver – vaccineren, de koepokken inenten; – vaeeinaNoord-Amerika; – V. R. = Victoria--mont,i teur, m. fr. koepokinenter; – vaeeinàtie (spr. t
regina (koningin Victoria); – V. R. I. = Vie- Is), f. nw. lat. koepokinenting, inenting der koe
toria regina imperatrix (koningin-keizerin Vieeinde der 18de-poken(drJ pht
toria); – V. S. A. = Vereen. Stat. v. (Noord)- eeuw uitgevonden); – pare vaeeinogène, f. plaats,
Amerika; – V. T.O&of vet. Test., z. vetust T estamen- waar de entstof direct van het kalf kan genomen
ium; – vid., afkort. van vide en videatur; – viz., worden; – vaeeinoide, f. lat.-gr. valsche of onz. videlicet; – v°. = verso, op de keerrug- of ach echte koepok, windpok.
vaccin f olius, a, um, lat. Bot. boschbesbladerig.
blad); – vol., z. v o 1 u m e n;-terzijd(vanh
– v. s., z. volti subito; – vdt, of vi., z. vidit, ond.
vaeeeren, lat. (vacàre) openstaan, onvervuld
vide; – v. v., z. vice versa; – V (als chemisch tee- zijn; – vaceerend, adj. ambteloos, diensteloos,
ken), = vanadium; – V, als muntteeken en wel openstaand; – vacat, het ontbreekt, is er niet of
-op oude fr. munten : Amiens ; op lombardisch- is onbezet; – vacant, adj. (lat. vácans) openvenetiaansche: Venetië; op savooische: Vercelli. staand, onbezet, onvervuld, onbekleed, ledig,
va, fr. eig. ga! of het ga, het zij zoo, het gelde 1 open; als subst. ledige bladzijde achter den titel;
uitdrukking der spelers, wanneer zij geld op – vaeántie (spr. t=ts), f. nw.lat. (it. vacanza, fr.
•eene kaart zetten; – va banque (spr. –bank'), vacante) opengevallen plaats, ook rusttijd, behet geldt de bank 1 – va banque spelen, alles roepsvrijheid, opschorting der werkzaamheden;
op het spel zetten; – va tout (spr. –toe), het gaat – vaeantiekaart, f. spoorkaart tegen afzonderlijk
-
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tarief in den vacantietijd; – vacatie (spr. t= ts),
f. lat. (vacatio) bevrijding of het vrijzijn van eene
verplichting, opbrengst enz. ; ook arbeid of
tijd (door rechtspersonen of andere ambtenaren)
aan iets besteed; – vacatiegeld, n. loon of salaris
van een . ambtenaar voor bewezen dienst of
besteden tijd; – vacatuur, f. nw.lat. of vacature,
fr. openvalling van een post, het onbezet of open
zijn van een ambt of een bediening.
Vache, f. fr. (spr. wasj' ; v. 't lat. vacca) eig.
koe; koehuid, koeleder; vandaar met leder overtrokken reiskoffer; met leder bekleede mand of
bergplaats op koetsen en reiswagens ; – vacherie,
f. (spr. wasj'rie) koestal.
vacilleeren, lat. (vacilláre) wankelen, waggelen;
wankelmoedig, dobberend of besluiteloos zijn;
– vacillánnfe, it. (spr. watsjiel–) Muz. onzeker,
weifelend; – vacillátie (spr. t=ts), f. lat. (vacillatio) het wankelen, waggelen, onbestendigheid,
besluiteloosheid.
Vacuum, n. lat. (van vacuus, a, um, ledig)
ledige ruimte, het ledig, ijdel; luchtledigheid,
inz. boven den kwikzilverspiegel in de barometerbuis,00k vacuum Tor.ricelliánum
of Torricelli's luchtledig genoemd;
– vaeuumbuis, f. ook crookesche, geisslersche,
hittorffsche buis enz. geheeten, z. g e i s s 1 e rS c h e b u i s; – vacuumbuislicht, n. een elektr.
lamp, waarvan de lichtboog luchtdicht is ingesloten, Moore-licht; – vacuum-cleaner, m. lat.
eng. stofzuigmachine; – vacuum-rem, f. zuigrem; – vacuum- toestel of vacuum-pan, f. verdampingspan, toestel voor het snelle verdampen in eene ruimte, waar de lucht verdund is,
inz. in suikerfabrieken; – vacueeren, z. v. a.
e v a c u e e r e n (z. ald.); – vacuist, m. nw.lat.
wie een ledige ruimte in de natuur aanneemt;
ook de waarnemer van het v a c u u m bij machines enz. ; – vacuiteit, f. lat. (vacuitas) ledigheid,
ijlheid, het ledig zijn; nietigheid, ijdelheid; –
Vacüna, f. bij de oude Sabijnen: godin der rust en
ontspanning, aan wie de landman_ na volbrachten
veldarbeid offerde; ook godin van den lediggang
en de luiheid; – vacunaliën, pl. (lat. Vacunalia)
rustfeesten, ter eere van die godin in December
gevierd; – vacublen, pl. lat. holten in de geleimassa van sommige mikroskopische organismen.
Vade, f. fr. (van 't lat. vade, ga! imperatief van
vadére, gaan; vgl. va) inzet bij het spel; werkaandeel; – vademècum, n. nw.lat. (van 't lat. vade
mecum, d. L. ga met mij !) voorwerp, dat men
-steeds bij zich draagt, inz. een zakboek, een boek
met dagelijks bruikbare zaken, met snedige gezegden, anecdoten, liederen enz. ; – vade in pace,
eig. ga in vrede; een monniken-kerker.
Vadem, samengetrokken vaam, nederl. (eng.
fathom, hoogd. laden; eig. dat, waarmede men
v a t t e n, binden kan; oudtijds bij ons, evenals thans in 't hoogd. draad, touw) zooveel als
men met wijd uitgestrekte armen omvatten, bereiken kan; lengtemaat van 6 amsterdamsche
voeten = 1,6987 meter.
Vademecum, z. ond. v a d e.
Vadimonium, n. lat. (van vas, genit. vadis,
borg) Jur. borgtocht, beloofde verschijning voor
KRAMERS-ZONDERVAN.
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het gerecht; – vadimonii desertio, f. het verzuimen daarvan.
vae, lat. wee 1 ach! – vae mihi ! wee mij 1 o, ik
ongelukkige 1 – vae miséro ! wee den ellendige 1
–, vae soli ! wee hem, die aan zijn lot is overgelaten ! – vae viclis ! wee den overwonnenen!
Vagina, f. lat. scheede; Anat. moederscheede;
– vaginaal, adj. nw.lat. tot de moederscheede
behoorende; – vaginaalkogel, m. rond vetkaarsje met medicament, dienende om in de scheede
gebracht te worden, globulus vaginalis, suppositorium vaginale; – vaginapóren, pl. buis- of
pijpkoralen, bij welke eene nauwe buis in eene
wijdere steekt.
vague, adj. (fr. vague; van 't lat. vagus, a, um)
v a a g, onbepaald, onbegrensd; wijdloopig;
inz:1nderheid onbepaald, onduidelijk, weifelend
in uitdrukking; Pict, dat lichte en aangename
karakter, die toon van lucht en nevel, welke
aan de voorwerpen een zekere geheimzinnigheid geeft; – in vago, lat. onbepaald, in het wild;
– vageeren, lat. (vagári) omzwerven, ronddolen,
landloopen; – vagánt, m. (vágans) rondzwerver;
gauwdief; – vagánten, m. pl. in de middeleeuwen
en wel sedert de 12de eeuw, rondtrekkende scholieren en zangers, die in latijnsche liederen (v aganten- liederen) de liefde, den wijnen
de gezelligheid bezongen, eerst in Frankrijk,
vervolgens ook in Engeland en Duitschland
optraden en aan de hoven der bisschoppen
en abten een gastvrij onthaal en belooning zochten; zij werden ook G o 1 i a r d e n geheeten,
naar een onderstelden bisschop Golias, als den
stichter hunner orde; – vagabond, m. lat. (vagabundus, fr. vagabond) zwerver, landlooper,
iemand zonder bepaald verblijf of beroep; – vagabondeeren (fr. vagabonder), als landlooper
rondzwerven; – vagabondage, f. (spr. –dááz?')
landlooperij ; – vagrant, eng. (spr. weegrent) z. v.
a. vagant.
Valli., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Le Vaillant (gest. 1825).
Vaisselle, f. fr. (spr. wesséll' ; provenc. vaysela,
vayselha, v. lat. vascella, pl. v. vascellum, klein
vat; van het lat. vas, genit. oasis, vat) vaatwerk,
tafelgereedschap, schotels en borden, inz. van
zilver.
Vakfa, waken of wakih, f. arab. (wakiyat) rekenmunt in Abessinië enz. ; ook gewicht van ongeveer 28 gram.
Val, 1) voor-indisch gewicht tot het wegen
der piasters en gouden dukaten = 1/4e t o 1 a
(z. ald.).
Val, 2) f. siciliaansch (fr. val, m., it. volle, f.,
van 't lat. vallis, f.) dal; het eiland Sicilië bestaat uit 3 valli of dalen: Val di Mazzàra, Val di
Demóna en Val di Noto.
Val., bij diernamen afkorting voor Achille
Valenciennes, den medewerker van Cuvier
(gest. 1864).
Vala, f. oudn. zieneres, tooveres.
valabel, adj. fr. (valable, van valoir = lat.
valére, gelden) geldig, geldig in rechten, rechtsgeldig; aannemelijk, gegrond, b.v. eene verontschuldiging; van goed allooi (van munten).
80
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vale 1 lat. (imperatief van valëre, gezond zijn,
sterk zijn, gelden enz., z. v a 1 e e r e n) eig.
wees gezond! vaarwel! - valète 1 vaart well ook
bene valéte ! afscheidswensch in brieven enz.,
door de pausen in den vorm van een monogram
onder hunne bullen gezet; - valediceeren (lat.
valedicére), vaarwel zeggen, afscheid nemen; valedietie (spr. t=s), f. nw.lat. het afscheid nemen, afscheidsrede; - Válentljn, mansn. (bedorven tot V e 1 t e n): de sterke, krachtige, machtige; - Válentjjns -dag, m. de 14de Februari, in
Engeland en Schotland de dag, waarop de jonge
lieden aan 't voorwerp hunner genegenheid (in
dat geval de Valentina) minnebrieven, zinrijke
gedichten en geschenken, v a l e n t i n e s genaamd, toezonden (een door de Noormannen
ingevoerd gebruik); - Valentyns-ziekte, f. vallende ziekte (epilepsie), St. Vitusd a n s (z. ond. V e i t), omdat de heilige V a1 e n t i n u s (St. V e l t e n) daarbij als helper
werd aangeroepen; - Valentiniànen, m. pl. gnostische secte, aanhangers van het zinrijke stelsel
van den Alexandrijner V a 1 e n t i n u s in de
2de eeuw; - Valerius en Valeriànus, mansnamen,
Valerla, vr.naam : de sterke, veelvermogende ; valeriaan, f. (lat. valerian, hgd. baldrian) m.
kattekruid, een plantengeslacht met onderscheiden soorten; - valeriaan-wortel, m. krampstillend middel.
valeeren, lat. (valére; vgl. vale) gelden, waard
zijn; - valentie, f. Chem. waardigheid, gezegd
van de elementen; - valor, m. nw.lat. (it. valóre)
of valeur, f. fr. waarde, gehalte, geldigheid eener
muntspecie; - valor extrinsécus, uiterlijke waarde
eener munt; - V. instrinsécus, hare innerlijke
waarde; - valeur en attente, fr. (spr. -an attánt')
of valeur en recouvrement, fr. (spr. -an r'koewr'mán) in wisselzaken : waarde in afwachting; ad valorem, naar de waarde ; - valeur revue, de
waarde ontvangen, waarde genoten (op wissels);
- valeur revue complant, fr. (spr. -kontán) de
waarde in gereed geld of in contanten genoten;
- valeur en merchandises (spr. -an marsjandíéz'),
waarde in goederen; - valorimeter, m. waardemeter; - valuta, f. it. (spr. u =oe) waard';
muntvoet; inz. wisselwaarde, wisselbedrag; valutceren (it. valutáre), ook valuceren, valveeren (uit het fr. valuer, vgl. e v a 1 v e e r e n),
schatten, waardeeren, de waarde eener munt
aanslaan; - valvàtie, valuatie (spr. beide l=ts),
f. (fr. evaluation) schatting, waardeering, waar
munt; - valvatie-tabél, waarde--debpalingr
lijst, waarde-overzicht, inz. van muntsoorten.
Valencia's, pl. (spr. c=s) sp. duurzame winterstoffen, naar de stadValencia in Spanje genoemd.
Valenciennes, pl. fr. (spr. walansf en') allerlei
soort van kant, inz. smalle, naar de gelijknamige
stad in Fransch-Vlaanderen genoemd.
Valerianus, Valerius, Valeria, valeriaan, z. ond.
vale.
Vales, pl. sp. (van den sing. vale, schuldbekentenis, staatsschuldbrief, van valer, gelden,
waard zijn = valére) spaansch papieren geld,
oorspr. assignatiën of aanwijzingen op de uit
Amerika te ontvangen zilver-piasters.
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Valet, m. fr. (spr. uaalè; v. 't oudfr. varlet,
varlet, edelknaap; mid.lat. varoletus, varletus,
voor vassus, dienstman; z. v a z a 1) dienaar,
bediende, knecht; boer in het kaartspel; ook
ijzeren stang of veer ter sluiting of dichtvalling
van sommige deuren, deurgewicht; - valet de
ehambre (spr. -sjánbr'), kamerdienaar; bij de
vroegere Fransche koningen vaak tevens dich-.
ter; - valetaille, f. (spr. wal'tálj') gezamenlijke
bedienden, bediendenvolkje of -pak (in verachtelijken zin).
valete, z. ond. vale.
Valetudinaris, m. lat. (van valetudo, gezondheidstoestand, lichaamsgesteldheid) of valetudinair, een ziekelijke, sukkelende, iemand, wien
het op den duur aan gezondheid en kracht ontbreekt; - valetudinarlum, n. ziekenhuis.
Valeur, z. ond. valeeren; - Valhalla, z.
Walhalla;-vali, z. wali 2);- valide saltane, z. sultane enz.
valide, adj. lat. (valïdus, a, um, eig. gezond,
sterk, krachtig, van valre, z. vale, en v a 1 e er e n) geldig, rechtsgeldig, geldig in rechten; - validiteit, f. nw.lat. geldigheid, rechtsgeldigheid eener zaak; - valideeren, nw.lat. (fr. valider)
geldig of geldend maken, bevestigen, bekrachtigen; Kmt. geldig zijn, voor goede betaling gelden; - validàtie (spr. 1=ts), f. op wissels: geldigverklaring, geldigmaking, erkenning, goedkeuring, aanneming, acceptatie; - validol, n.
naam van een middel tegen zeeziekte.
Valies, n. (fr. valise, it. valigia, hoogd. f elleisen, mid.lat. vallegia; van v e 1 = lat. vellus,
waarvan het gemaakt wordt) mantelzak, langwerpige lederen reiszak.
Valinga, z. w a 1 i n g a;- Valkyriën, z. W a lkyriën.
Valkyrie(n), zie w a l k u r e n enz.
Vallátie (spr. t=ts), f. nw.lat. omwalling, ver
-schanig.
Vallisnerla, f. nw.lat. (naar den in 1730 te
Padua gestorven natuurkenner V a 11 i s n i ér i) eene zuid-europeesch plantengeslacht, omvat kleine, stengellooze waterplanten, waarvan
sommige soorten merkwaardig zijn wegens hare
eigenaardige wijze van bevruchting.
Vallota, f. bolgewas, afkomstig van de Kaapkolonie, met mooie bloemen, bij ons gemakkelijk
te kweekera.
valueeren, valuta, valuteeren, z. ond. v a leeren.
valva, f., pl. valvae, lat. deurvleugel, slagdeur;
Bot. schaal, klep, lob, blad der bloemscheede; valva seminális, zaadlob; - ad valvas curiae, aan
de deuren van het raadhuis; - ad valvas ecclesiae
of templi, aan de deuren der kerk; - valváta,
f. soort van zoetwaterschelpdieren; - valvulae,
f. pl. lat. -(van den sing. valva) Anat. klapvliezen;
ook in de plantkunde: klapvliezen; - valvulae
intestináles, klapvliezen . der ingewanden.
Valvassoren, pl. naam voor de leden der
lagere ridderschap in Opper-Italië in de middel
eeuwen.
Valvatie, valveeren, z. onder v a 1 e e r e n.
1 valvulae, z. ond. valva.
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Vámpyr, vampt r of vampier, m. (it. vampíro, door verdamping vervluchtigen; - vaporeus, adj.
fr. vampire, serv. wdmpir) in het volksgeloof van lat. (vaporósus, a, um) vol dampen; aan v a Z. 0. Europa: geest van een overledene, die des p e u r s onderhevig.
nachts uit zijn graf stijgt en den menschen het
Vaquèros, pl. sp. naam van een nomadisch
bloed uitzuigt; N. H. bloedzuiger, de groote levenden volksstam in Spaansch Asturie; ook
zuid-amerik. vledermuis, waarvan men vroeger boeren- of planterssigaren (uit Havana).
meende, dat zij slapende menschen het bloed
Vara, 1) f. sp. (vgl. 't lat. vara, dwarshout)
uitzoog; - vampyrisme, n. het overdreven ader- in 't algemeen roede, staf; el, voormalige lengtelaten.
maat in Spanje = 0,836 M.; in Portugal -=
Vanadïum, n. (van Vanadis, d. i. godin der 1,1 M.
Wanen, bijnaam van Freya) in ijzer- en loodVara, 2) f. noor. Myth. de negende van de
erts gevonden, op chromium gelijkend metaal, twaalf godinnen der Scandinaviërs; zij had het
door Del Rio in 1801 en door Sefstrom in 1830 opzicht over de geloften.
ontdekt; vanadiniet, n. mineraal, bestaande uit
yarding, m. lijflandsche rekenmunt = 3
natuurlijk vanadiumzuur looderts.
centen.
Vandalen enz., z. W a n d a 1 e n.
Varec, m. (fr. varec, varech, van 't arab. warak,
Vanen, zie W a n e n.
boomblad, loof; perz. barg) z. s o d a.
Vanille, f. fr. (spr. waniélj ; van 't sp. vainilla,
Vare, legiónes redde, lat. Varus, geef mij mijne
d. i. eig. kleine peul, omdat de zaadkorrels in legioenen terug! (uitroep van Augustus na de
kleine peulen vervat zijn; van vain = lat. nederlaag van Varus in Germanië).
vagina, scheede, hulsel, peul) plantengeslacht
Varénne, f. fr. voormalige graanmaat in
der orchideeën, bestaande uit hoogklimmende Savoye = 22,4 L.
planten, in ongeveer 20 soorten in alle tropische
Vari of war!, n. goudgewicht op het eiland
landen voorkomende, in het bijz. v. plan f olia Madagascar = 1,3 gram.
Andr., een oost- en west-indisch gewas, en de
Varia, m. pl. lat. (v. varius, a, um, menigvulpeulvormige zaadhulsels daarvan, die aan dran- dig, verscheiden) gemengde zaken, allerlei, velerken en spijzen een bijzonderen geur geven; - lei; - per varios casus, per tot discrimina rérum,
vanilline, f. vanillestof, door Tiemann en Haar- door menigerlei lotgevallen, door zooveel gevaarmann uit de c o n i f e r i n e (uit naaldhout volle tijden (een vers uit Virgilius) ; - varieren
verkregen stof) fabriekmatig gewonnen surro- (lat. variàre), afwisselen, veranderen; ondergaat voor de natuurlijke vanille.
scheiden zijn, afwijken, ontaarden; onstandVaniloquéntie (spr. t=ts), f. lat. (vaniloquentfa, vastig zijn, weifelen; - variëteit, f. (lat. variëtas)
van vanus, a, um, ledig, ijdel, en loqui, spreken) verscheidenheid, verschillende soort, afwijking,
pralerij, snoeverij; - vaniteit, f. (lat. vanitas) speel- of basterdsoort van dieren en planten;
ijdelheid, nietigheid, inbeelding, opgeblazenheid; - variàbel, adj. (later lat. variabilis, fr. variable)
- vanitas vanitàtum, ijdelheid der ijdelheden, d. i. veranderlijk, afwisselend, onbestendig; - variahet is alles ijdel; spreekw. naar Pred. Sal. 1, 2; - biliteit, f. nw. lat. veranderlijkheid, onbestendigvaniteitt-stuk, bloem- of vruchtschilderij ; oude heid; eigenschap der organismen om te verandebenaming voor een zoogenaamd stilleven; - ren en daardoor nieuwe soorten te vormen; vanity fair, f. markt der ijdelheid, gevleugeld variánte, f., pl. varianten (lat. variánies of
woord, ontleend aan Bunyan's „The pilgrim variae lectiónes), verschillende lezingen van een
progress"; ook wel spottender wijze gebruikt tekst; - variatie (spr. t=ts), f. (lat. variatio) vervoor f a n c y - fair (z. ald.).
andering, afwijking, verscheidenheid; Muz. telvanteeren, fr. (vanter, provenc. vantar, it. kens veranderde herhaling van een eenvoudig
vantare, mid. lat. vanitàre, v. 't lat. vanus, ijdel, muziekstuk door ontbinding der tonen, aangevanitas, ijdelheid) pralen, roemen, snoeven, po- brachte sieraden enz., waar tusschendoor bechen; - vanterie, f. snoeverij, grootspraak; - stendig de grondmelodie klinkt, vandaar ook
vanteur, m. snoever, praler.
in het algemeen: variaties o p hetze 1 fVapeurs, f. pl. fr. (van den sing. la vapeur = d e t h e m a (it. variazióne); Phys. afwisseling,
lat. vapor, m. damp) winden, oprispingen, span- ongelijkheid, veranderlijkheid b. v. in den stand
ningen in den buik en daaruit voortkomende van den barometer, der magneetnaald enz.;
kwade luimen, grillen, flauwten, inz. der vrou- Astr. onregelmatigheden in den loop der maan;
wen; vgl. hysterisch en h y p o c h o n - - con variazióni, it. Muz. met veranderingen
d r i s c h; ook z. v. a. s p 1 e e n; ook een soort i in de hoofdwijs; - variatie-kompas, afwijkingsfijne m o us s e 1 i n e; - vaporeeren, lat. (vapora- kompas, z. v. a. d e d in a t o r i u m; - variare) dampen, vervliegen; - vaporatie (spr. t=ts), , tie-rekening, f. afdeeling der hoogere wiskunde;
f. z. v. a. e v a p o r a t i e; - vaporimêter, n. nw. - variatio (variétas) delectat, lat. verscheidenheid
Iat. dampmeter, een werktuig ter bepaling van behaagt, afwisseling baart genoegen, verandering
het alkoholgehalte van vloeistoffen uit de span-j van spijs doet eten; - variété theater, n. tooneelkracht der dampen; vaporisateur, m. fr. ver- ; voorstelling met zeer afwisselend programma;
damper, een kleine blaaspijp om welriekende en ieder nummer heeft een afzonderlijk karakter;
luchtzuiverende vloeistoffen te vervluchtigen, soort c a f é c h a n tant; - variáto, it. veranderd;
s p r a y (z. ald.); - vaporisátie (spr. -za-tsie), - ne variëlur, lat. opdat er niets aan veranderd
f. nw. lat. verdamping, vervluchtiging, over- ! worde (op acten enz.); - variórum, pl. (bij vergang tot damp; - vaporiseeren (fr. vaporiser), C korting voor cum notis variorum scriptórum, d. i
--
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met aanteekeningen van verschillende schrijvers) benaming van de nederlandsche uitgaven
der klassieke schrijvers, met verschillende lezingen en aanmerkingen van onderscheidene uit leggers ; - varium et mutabile, lat. iets verander
eze devan
Virgilius,
Vir
inz.
is
(gezegde
en wispelturigs
g
^J'ks
P
op de vrouw toegepast).
-

Varicéllen, z. ond. v a r i o 1 e n; - varicocele,
varicositelt enz., z. onder v a r i x.
variéeren, variëteit, z. ond. v a r i a.
Varinas, f. varinische rooktabak (naar de
amerikaansche stad V a r i n a s in Venezuela.
Variólen, pl. nw. lat. (variólae, v. 't lat. varius,
a, um, menigvuldig, bont; fr. la petite vérole, sp.
viruela) pokken, kinderpokken; - varioleus, adj.
nw. lat. pokkig, op pokken gelijkende; - variotelden, pl. gewijzigde pekken, eene afwijking der
echte, inz. bij vroeger ingeënte personen; varicellen, pl. valsche pokken, windpokken, waterpokken; - variolith, m. lat. gr. poksteen, eene
soort van donkergroene steen met vlekken, gelijk
aan die der pokken; ook eene soort van veldspaat.
Variorum, z. ond. v a r i a.
Varix, pl. varlces, f. lat. aderspat, door tegen
uitzetting eener ader ontstaan; --naturlijke
varicositeit, f. nw. lat. aderspattigheid, het voor
zijn van aderspatten; - varicocèle, f.-hande
lat.-gr. Med. aderbreuk, aderspattige opzetting
der aderen van den balzak, van den bijbal, van
de zaadstreng en van den zaadbal; - varicomphálus, m. aderbreuk aan den navel.
Varna, f. ski. kleur, kaste.
Varnaccio, m. it. (spr. -nalsjo) smakelijke
witte wijn op 't eiland Sardinië.
varrónisch, varroniaansch, adj. Litt. wat op
V a r r o betrekking heeft, aan V a r r o behoort,
b. v. varronische blijspelen, de 21
blijspelen van Plautus, die door V a r r o zijn
bijeengezameld; -varronische époque,
Varro's tijdrekening van Rome's stichting,
waarbij die geplaatst wordt in het 3de jaar der
Ede o l y m p i a d e of 753 jaren vóór Christus; - varronische satire, de menippeesche satire van Varro.
Varsebálie, f. nederl. Mar. balie (kuip, tobbe),
waarin vleesch, spek, visch enz. ververscht
wordt, ook vuilebras geheeten; ook: varensgast,
die met dit werk belast is.
Varsity, f. (afkorting van „university") eng.
wedstrijd tusschen studenten, b. v. roei-varsity,
schaak-varsity.
Varsovienne, f. fr. (spr. warsowjèn'; v. Varsov4,e, Warschau) poolsche volksdans.
Vartlas, m. pl. voor -indische monniken, kloos-
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vas, n. lat. (gerit. vasis) vat; pl. vasa, vaten,
aderen; schuif- of trekladen; - vas electtiónis,
Theol. uitverkoren vat; - vasa chyliféra, pl. Med.
chijlvaten, melksapvaten; ook Bot. chijlvaten
der planten, z. 1 y m p h v a t e n; - v. sacra,
heilige vaten tot kerkelijk gebruik, heilige
vaten; - V. spermatica, Bot. zaadvaten der
bloemen enz. ; - vascilum, m. klein vat,
ader ; - vascularisatie, f. (spr. -za-tsie) . vaatvorming; - vasculeus, adj. nw. lat. vol vaten, vaatrijk, vol klieren; - vaas, f. fr. (vase, m. spr.
waaz') vaas, vat, pronkvat, kunstige bloempot; inz. leemen vat uit de oudheid; - vasomotorische zenuwen, de bloedvaten bewegend,
d. w. z. beurtelings vernauwend en verwijdend.
Vasal, z. v a z a 1.
Vasculum enz., vaas, z. ond. vas.
Vaseline, f. lat. adeps petrolei, ook o z o k e r i n e of k o s m o l i n e, bij de destillatie van
petroleum, eveneens uit paraffine-olie en ozokeriet verkregen product, dat als volkomen reu
vetvrije, aan ranzigworden niet on--kelozn
derhevige stof in de pharmacie en de industrie
veel gebruikt wordt; - vasogeen, n., vasoliment,
n. preparaat van oleine, paraffine en spiritueuze
ammonia.
Vat, n. (van vatten, bevatten) in Nederland benaming in het metrieke stelsel van de
fransche h e c t o l i t r e voor natte waren =
100 nederl. kannen; het oude vat wijn van 4
okshoofden was = 9,3132-; het vat traan van
12 steekkan = 2,3283-; het vat zout 1,8389-;
het vat melk = 9,2935-; het vat olijfolie =
8,695 nederl. vaten of hectoliters.
Vatel, m. voormalige zoutmaat in Lotharin-

gen = 1/18 m u i d (z. aid.); ook: kok, naar
Vatel, den hotelmeester van Condé, die zulk een
conscientiëus kok was.
Vàtes, m. lat. ziener, dichter.
Vaticaan, m. (it. vaticáno) pauselijk paleis en
hof te Rome op den Vaticaanschen berg (lat.
mons Vaticànus); ook pauselijke regeering zelve,
z. V. a. curia roman, z. aid. ; vandaar : b 1 i k sem van het vaticaan,pauselijkebanvloek; - vaticaansch, adj. tot het vaticaan behoorende, dat betreffende of daarin aanwezig,
b. v. vaticaansche Apollo, vaticaansche bibliotheek enz.; - vaticaansch concilie, twintigste algemeene kerkvergadering, gehouden van 8 Dec. 1868-20
Oct. 1870, waarop het leerstuk der pauselijke
onfeilbaarheid als dogma werd aangenomen.
vaticineeren, lat. (vaticinári, v. vases, waarzegger, profeet) waarzeggen, voorzeggen, voorspellen; - vaticinlum, n., pl. vaticinia, waarterbroeders.
Vartoebets, m. pl. armenische monniken, zeggerijen; voorspellingen, voorzeggingen.
plaatsvervangers der bisschoppen of zelve bis va tout, z. ond. va.
schoppen en godsdienst -leeraars.
Vauch., bij botanische benamingen afk. van
varus, a, urn, lat. dwars, schuin; inz. scheef J. P. E. Vaucher (gest. 1841).
afkorting-benig,krom;vaus1).
Vaucluse, f. fr. (spr. wokluícz' ; van 't lat.
voor pes varus, horrelvoet.
vallis clausa, it. val chiusa, d. i. gesloten dal)
Varus, 2) m. nw. lat., pl. var!, Med. kleine, bron bij 't gelijknamig dorp in 't fransche arronharde en roodachtige puistjes of knobbeltjes dissement Avignon, beroemd geworden door
in het gelaat van jonge menschen van vurig den dichter Petrarcha en zijne geliefde Laura.
gestel, venusbloemen.
Vaudeville, f. fr. (spr. wod'wIél ; bedorven uit
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Vau of Val ice Vire, d. i. het V i r e - dal in
beneden-Normandië, waar in het einde der - 14de
eeuw Olivier Basselin vroolijke drinkliederen
dichtte) volkslied met refrein, straatlied; klein
tooneelstuk met ingevoegde liedjes naar bekende
zangwijzen; luchtig blijspelletje met eenvoudige
intrigue, dat men dikwijls aan een degelijk
tooneelstuk laat voorafgaan, ook wel op een
ernstig stuk laat volgen; – vaudevillist, m.
dichter van vaudevilles.
Vaurien, m. fr. (spr. wo -rjéii; ontstaan uit
vaut -riep, deugt niets; van valoir, gelden, waard
zijn enz.) deugniet, losbol, doeniet.
Vau-vau, zie wouw-wouw.
Vauxhall, n. eng. (spr. wókshál) vroeger dorp
bij Londen (naar de eigenares Jane V a u x
in 1615 genoemd), later groote, prachtige lusttuin bij Londen op het einde der 18de eeuw,
verzamelplaats tot openbare vermakelijkheden
in warme zomernachten onder fraaie verlichting,
muziek enz. ; ook in het algemeen avondpartij
met illuminatie, vuurwerk enz.
Vazal, m. mid. lat. (vasállus, vassallus, fr.
en eng. vassal; v. eelt. oorspr. wallisch gwasawl,
dienen, gwás, jong man, dienaar, mid. lat.
vassus; vgl. v a 1 e t) leenman, leendrager, dienst
algemeen ondergeschikte; – vasalla--man;i't
glum, n. dienst of leenplicht, leeneed.
vazelen, barg. valsch spelen.
Veal, n. kalfsvleesch; – vealsteak, m. eng.
(spr. wielsteek) kalfsstuk, geroosterd of gebraden
stuk kalfsvleesch.
Vectis, m. lat. hefboom, ijzeren koevoet;
werktuig bij het t r e p a n e e r e n; ook lat. benaming van het engelsche eiland Wight; –
vector, m. lat. eig. wat draagt, vervoert; voer
reiziger; ook: grootheid, die behalve dat-man;
ze door afmetingen en getalwaarde bepaald
wordt ook een zekere richting heeft; richtingsgrootheid; – radius vector, z. r a d i u s.
Veda, m., gew. pl. de veda's, sanskr. véda, eig.
kennis, wetenschap, verklaring, uitlegging enz.,
van vid, weten) oudste deel der voor-indische
letterkunde, dat zich door taal en inhoud aan
latere sanskritliteratuur onder--merklijvand
scheidt; zij bestaat uit drie trappen, n.l. m a n t r a (heilige spreuken), b r á h m a n a (godgeleerdheid) en s o e t r a (draad of band), welke
men in de 4 deelen der veda: Rik, S a m a n,
J a d s j o e s en A t h a r v a n, telkens terug
Zij bevat gebeden, lofzangen en aan-vindt.
aan de goden alsmede godsdienstige-roeping
en zedekundige voorschriften, mythen en wijsgeerige beschouwingen; – vêdánta, f. vedawijsbegeerte; - vediseh,adj. uit, in of van de Veda's.
vederëmo, it. wij zullen zien.
Vedétte, f. fr. (van het it. vedétia, wacht, wachttoren, v. vedére = lat. vidére, zien; vgl. v e g g h i a) ruiterwacht, rondgaande schildwacht te
paard; ook schilderhuis op den wal eener vesting; – vedûte, f. it. (veduta, spr. u= oe) gezicht,
inzicht, stad- en landtafereel (z. v. a. p r o s p e c t).
veeberen, barg. schrijven.
Veede, z. veete.
-
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Veelvraat, m. (hoogd. viel/rast; niet van v e e 1
v r e t e n, maar bedorven van het finsch
f iál f ras, d. i. rots- of bergbeer) marterachtig
zoogdier in de noordelijke landen.
Veem, f. (hgd. f ehme, oudd. f eme, verre, ook
f eim, oorspr. straf, dan strafgericht) eig. afgesloten plaats, waar gerecht gehouden wordt,
rechtbank en rechtplaats; bloedban of geheime
rechtbank in Westfalen in de middeleeuwen
(z. Westphaalsch gericht); de gezamenlijke rechters heetten v e e m r e c h t e r s;
ook elk onderling verbonden gezelschap.
Veete of veede (hoogd. /ebde, deensch / Bide,
eng. feud, mid. lat. /aide, f eida; verwant aan
v e c h t e n), gevecht, strijd, vijandelijkheden
tusschen bijzondere personen, inz. ten tijde van
het vuistrecht; wrok, haat, vijandschap enz. ; –
veedebrief, m. uitdagingsbrief; – veedeloos, adj.
veilig voor veede (van eene plaats gezegd); vgl.
urpheda.
Vega, f. sp. (port. veiga, van 't arab. bak'áh,
lage plaats, waar het water stil staat, baká, hoog
en wijd openliggend land) vruchtbare, kunstmatig besproeide vlakte.
vegeteeren, nw. lat. (van 't lat. vegétus, a, um,
wakker, bezield, vegetáre, kracht geven, bezielen) als plant leven, een plantenleven leiden,
als het ware ingeworteld en werkeloos leven,
enkel het leven hebben zonder meer; – vegetabiliën, pl. planten, gewassen; plantenspijzen; –
vegetabfliseh, adj. plantaardig, tot de planten
behoorende; – vegetabilisch alkali,
plantenloogzout, z. kali; – v e g e t a b ilisch leven, plantenleven;– vegetabi1 i s c h e spijzen, plantenspijzen, moes
– regnum vegetabile, n. plantenrijk; –-kruiden;
vegetabiliteit, f. plantennatuur, eigenaardigheid
der planten – vegetariër, m. iemand, die uitsluitend plantaardig voedsel eet, zooals reeds de
N a z i r w ë r s (z. a.) en o. a. Seneca; – vege
uitsluitende voeding met plant--tarlnisme,.
aardige stoffen; – vegetarisch, d. i. voor vegetariërs, bijv. een vegetarisch hotel, waar geen
vleeschspijzen genuttigd worden; – vegetatie
(spr. tie = tsie), f. (vegelatio) planten-wasdom,
plantenleven; ook woekering in of aan lichaamsdeelen, bijv. adenoïde vegetaties, z. a. ; – vegetatief
adj. groeiend, wassend; kracht en leven gevend;
– vegéto-animàliseh, adj. tegelijk dieren- en
plantennatuur bezittende; – vegeto-mineráliseh,
adj. te gelijk delfstoffelijke en plantennatuur
hebbende; - vegeto- minerale zeep, f.zeepsoort, uit
minerale alkali en zuivere olijfolie vervaardigd.
Vegghia of veglia (spr. welja), f. it. eig. het
waken; = fr. veille, veillee, provenc. velha, van
't lat. vigilia, werkw., lat. vigilàre, it. vegliáre,
fr. veiller, waken) avondtijd, vooravond (van
een feest); ook avondgezelschap.
vehemént, adj. lat. (vehémens) hevig, heftig,
geweldig, vurig, hartstochtelijk, onstuimig,
stormachtig; – veheméntie (spr. t=ts), f. (lat.
vehementia) hevigheid, geweld; ijver, drift, onstuimigheid.
Vehikel, n. lat. (vehiculum, van vehére, dragen,
voeren, vervoeren) voertuig, toevoermiddel, ge-
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legenheids- of bezorgingsmiddel, hulpmiddel om
iets naar zijne bestemming te voeren; Med.
vormgevend middel, niet geneeskrachtige stof,
waarbij men sterke artsenijen in geringe hoeveelheid mengt, om de massa, den vorm enz. er
van te veranderen.
Veille, f. fr. (spr. wèlj' ; van lat. vigilia, het
waken, nachtelijke viering; vgl. v i g i 1 i ë n)
vooravond.
Veilleuse, f. fr. (spr. wel jéuz' ; v. veiller, waken)
nachtlampje, dat tevens dient om iets warm te
houden; ook klein rustbed.
Veine, f. fr. (van lat. vena, z. a.) ader; geluk
in het spel.
Velt, nw. lat. Vitus, m. (= G u i d o, z. aid.)
mansn.: inz. naam van een heilige, vandaar de
Veitsdans of St. Vitusdans (chorèa
sancti Viii), n e u r o s e met zulke menigvuldige
bewegingen en trekkingen der ledematen, dat de
daarmede behepte (vooral jeugdige menschen)
het voorkomen van een dansende heeft. In 1274
was deze kwaal door geheel Duitschland epidemisch en de lijders deden bedevaarten naar den
heiligen V e i t, patroon van het klooster C o r bei (z. ook ballisme).
Vejovis of Vedi-jovis (een verbogen naamval
van Vedius), m. rom. Myth. een der namen van
Pluto; naam van Jupiter als kind, of van Jupiter
Anxur, die bij de Volscen werd aangebeden.
vel, lat. of; - vel quasi, of ongeveer zoo, of
zoo iets dergelijks.
Velaccierre, f. it. (spr. welatsjère) vaartuig op
de Middellandsche Zee met 3 masten (aan den
voorsten het razeil, aan de andere latijnsch zeil).
Velajét, n. meestal (verbasterd) vilajét, arab.
(v. well, helper, overste; vgl. w a 1 i 1) turksche
provincie, gebied van een stadhouder.
Veldspaat, n. naam van een groep sterk ver
delfstoffen, die een belangrijk deel aan-spreid
de samenstelling der aardkorst nemen en bestaan uit silicaten van aluminium en van een
alkalimetaal of aardalkalimetaal.
Veleda, z. V e l l e d a.
veleeren, lat. (velare) omhullen, bedekken;
- velamént, n. lat. (velaméntum of velànum ; van
veldre, bedekken) eig. al wat tot dekking gebruikt wordt; voorwendsel, schijngrond; belooning van een kunstenaar; - velarlum, n. lat.
(velum = zeil) linnen gordijn, dat in een vertrek
met bovenlicht, vooral in tentoonstellingszalen,
het licht moet temperen; dikwijls heeft het hier
alleen een decoratieve bedoeling; bij ruimten
zonder dak, bijv. voor feesten in zuidelijke
landen, dient het tot beschutting tegen de
zonnestralen; pl. velarién, ook zeil- of vlaggedoeken aan de touwen, die de verschillende masten verbinden.
Veljjn of velijnpapier, n. (fr. velin, nw. lat.
charta vitulina, van 't lat. vitülus, fr. veau,
oudfr. veel, van 't lat. vitellus, verklw. van
vitulus, kalf, dus eig. perkament van kalfsleer;
vgl. v e 1 o t) perkamentpapier, fijn en glad
papier, op het beste perkament gelijkende;
velijn is ook wel naam van fijn en zacht perkament.

VELVANTINE.

Veliten, m. pl. lat. (velftes, van den sing.
vèles) licht gewapende- soldaten.
Vellëda, of Velèda, f. (vgl. het oudnoordsche
V a 1 a) oud-germaansche priesteres en waar
uit het volk der Bructeren in de eerste-zegstr
eeuw voor Christus, wier uitspraken voor orakelen gehouden werden. Zij woonde aan den oever
der Lippe in een hoogen toren, zonder zich zelve
te laten zien en werd ten slottewaarschijnlijknaar
Rome gevoerd, waar zij in gevangenschap stierf.
velle et nolle, het willen en niet willen; - veileitelt, f. nw. lat. (fr. velléité) kracht- en werkeloos
willen, halve wil, die zonder uitwerking blijft.
Vellejánum (senatus-consultum), n. lat. Vellejanisch (d. i. van den consul Cajus V e 11 e j u s
Tutor afkomstig) raadsbesluit, verbod van den
vrouwen-borgtocht.
Vellon, m. sp. (spr. weljóón, v. vello = lat.
villus, wolhaar) eig. afgeschoren schapewol,
vacht; dan: kopergeld (naar men wil, omdat op
de oude kopermunten een schaap gestempeld
was); juister evenwel als omvorming van billon,
z. biljoen; vgl. plats.
Veloelteit, f. lat. (velocitas, van velox, snel)
snelheid; - velóce, con velocitá, it. (spr. -tsje,
-tsjita) Muz. gezwind, snel, vluchtig; - veloerssimo (spr. -is jies-), Muz. zeer gezwind; - velocifère, f. fr. fransche snelwagen, ijlkoets, zeer gemakkelijke en snelrijdende wagen met lage
raden; - veloelpède of velo, f. rijwiel, wieler,
fiets, door den Engelschman Knight uitgevonden voertuig met drie of twee achter elkander
loopende raderen, dat met de voeten in zeer
snelle beweging gebracht wordt; vgl. d r a i s i n e ; - velocipedeeren, wielrij den ; - veloelpedist, m. wielrijder; - velodroom, n. (overdekte)
wielerbaan, rijwielschool.
Velot, n. fr. (spr. weló; van veau, oudfr. veel;
vgl. v e 1 ij n) perkament van de huid van ongeboren kalveren.
Velours, n. fr. (spr. w'lóér; v. 't oudfr. velous,
villuse, met ingeschoven r, van 't lat. villósus,
harig, ruig) fluweel; - velours de colon, katoenfluweel; - velours satin, atlasfluweel; - velourstapijten, pl. tapijten met nabootsing van fluweelweefsels; - veloutine, f. licht soort fluweel;
ook aan beide zijden bedrukte katoenen stof;
ook blanketsel uit rijstemeel en bismuth; velouteeren (fr. velouter), fluweelachtig hewer
ken; - veloutoire, m. (spr. w'loeloár') fluweelpenseel, penseelvormige borstel om gladgeworden plaatsen op olieschilderijen ruw te maken.
Velpel, n., felpel, felp of fulp, naam van een
soort fluweel.
Velte, f. fr. oudfransche vochtmaat, ook s e t i e r geheeten.
Vetten, mansn., bedorven uit V a l e n t ij n
(z. aid.).
Velum, n. lat. zeil, sluier; voorhangsel of bedekking van verschillende voorwerpen in de
Kath. kerk; ook naam van een witte zijden sjaal,
welke de priester om de schouders draagt; velum .palatinum, Anat. het weeke verhemelte.
Velvantine, f. fr. eene te Amiens vervaardigde
stof.
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Vélveret, velvet, velveteen (spr. -tien), n. eng.
venereeren, lat. (veneràri) vereeren, eerbiedi(van velvet, fluweel, oud-eng. velouette, mid. lat. gen, eerbied betoonen, zeer hoogachten; - venevelluëtum, vellutum; vgl. v e l o u r s) zware rábel, adj. (lat. venerabilis, e) eerwaardig, ver
eerbiedwaardig; - het venerabile, het-ernsof
fluweelachtige katoenen stof, soort van m a n e h e s t e r.
hoogwaardige in de r. kath. kerk, de ter vereering
vena, f., pl. venae, lat. ader, die het bleed naar voorgehouden gewijde hostie; - veneratie (spr.
het hart voert, in tegenst. met a r t e r i e; - t = ts), I. (lat. veneratio) vereering, eerbiediging,
vena poëtica, dichterlijke ader, dichterkracht; - eerbied.
veneus, adj. (lat. venósus, a, um) uit of van de
Venerie, f. fr. (van véner = lat. venári, jaaderen ; - veuwsectie (spr. t= s), f. (lat. venae gen, ter jacht gaan) jagerij, jachtwezen, jacht;
sectio, vgl. s e e e e r e n) aderlating; - venosus, jagershof, gebouw, waar de officieren en de
a, um, lat. Bot. geaderd.
geheele vorstelijke jachtstoet huisvesten; venaal, adj. lat. (venális, e) veil, te koop, te veneur, fr. jager.
bekomen; omkoopbaar; - v e n a l e waarde,
veneriek, venerisch, z. ond. Ven u s.
verkoopprijs, loopende prijs; - venaliteit, f. (lat.
veneus, venosus z. ond. vena.
venalitas) verkoopbaarheid, veilheid, omkoopvenia, f. lat. oogluiking, verlof, vergiffenis,
kwijtschelding; - cum venia, met verlof; - bona
baarheid.
vena of cum bona venia, met goedgunstig verlof
Venaesectie, z. ond. vena.
Venàtie (spr. t =- ts), f. lat. (venatio, van venári, of toestemming; - sit venia verbo, woordelijk:
jagen) het jagen, jacht; - venatbrisch, adj. (lat. aan 't woord zij verlof, verschooning (gegeven);
venatorius) de jacht of de jagers betreffende, men veroorlove de uitdrukking, of: 't zij met
verlof gezegd; - venia aelátis, gerechtelijke indaartoe behoorende.
Vendange, 1. fr. (spr. wandánz j' ; provenc. schikkelijkheid omtrent den ouderdom, jarenvendanha, v. 't lat. vindemia) wijnoogst; - ven kwijtschelding, het meerderjarigverklaren van
fr. (spr. wande-mièr',-démiareofvnl,. iemand, die den gewonen, bij de wet bepaalden
en welid-; van 't lat. vindemia) wijnmaand, leeftijd nog niet bereikt heeft; - veniam
eerste maand in den kalender der eerste fransche aetdtis b e k o m e n, voor den tijd meerderjarig
republiek, van 22 September tot 21 October. verklaard worden; - venia concionándi, verlof
Vendétta, f. it. (v. 't lat. vindícta, wraak) om te prediken, kanselrecht; - venia docendi of
bloedwraak, doodelijke haat en vijandschap, legéndi, verlof om te onderwijzen of voorlezing en
waarin vroeger geheele familiën, inz. op Corsica, te houden aan hoogescholen; - veniam pelsmus
damusque vicissim, wij vragen verlof en geven
leefden, ten gevolge van een eersten moord.
Vendidad, n. beter: vidëvdát, een afdeeling van het ook; - veniéel, adj. (lat. venialis, e, fr. veniel)
't z e n d a v e s ta (z.ald.), die het burgerlijke en vergeeflijk, kwijt te schelden.
tevens het kerkelijke wetboek van het zendvolk
veni creator spiritis, lat. (van venire, komen)
bevat; - vendidad-sáde(van zadah, geboren,zoon), kom, Scheppergeest; o kom, He' 'ge Geest! een
tot liturgische oogmerken in een boekdeel samen- met deze woorden beginnend oud kerkgezang; voegde verzameling der drie zendboeken venial, hij kome; als subst. veniat, n. gerechtelijke dagvaarding; - veni, vidi, vici, ik kwam,
Yarna, Vispered en Vendidad.
Véndita, I. it. (v. 't lat. en it. vendére, verkoo- zag en overwon : gezegde van Caesar, toen hij op
pen) eig. verkoop; verkoopplaats, marktplaats; koning Pharnaces bij Zela in Pontus zeer snel de
vergaderplaats (loge) der Carbonari, ook v e n - overwinning behaalde.
Venitienne, I. fr. (spr. weni-sjènn') venetit a; - alfa vendita, opperloge der Carbonari; vendíte, I. voddenmarkt; - venditie (spr. 1= Is), aansch lied der gondeliers.
Venkel, I. specerijgewas, welks zaden bij de
I. lat. (venditio) verkooping, verkoop; - venditeeren (lat. vendiláre), ten verkoop aanbieden, toebereiding van vleeschspijzen of als toekruid
veil hebben, veilen; ook hoog verheffen, opvij- bij groenten, die in het zuur worden ingemaakt
zelen, roemen, aanprijzen; - vendu, oudfr. (ven- (b. v. augurken) dienen.
due, spr. wandít') of vente, f. fr. (spr. want') ver
Vennoot, veennoot, veinnoot, m. z. v. a.
vervreemding voor geld; - vendutie,-koping, veemgenoot (z. veem), medewerker;
f. verkooping bij opbod, publieke verkoop deelgenoot, medehandelaar; - vennootschap, I.
(vooral in Ned. 0. Indië); - venduhouder, m. handelsgemeenschap, handelsgezelschap.
iemand die vendutie houdt, zijn goederen ver
Vent., bij botanische benamingen afk. voor
plaats, waar gelegen -kopt;venduar,. E. P. Ventenat (gest. 1805).
Venta, I. sp. (eig. verkoop, verkoopplaats, van
gegeven wordt tot het houden van ven-heid
vendumeester, m. beambte aan wien-duties; vendér = lat. vendére, verkoopen) spaansche
het toezicht over den verkoop van goederen is herberg, eenzaam liggende herberg aan den
opgedragen.
grooten weg; z. ook v e n d i t a; - ventarilla,
Vendredi, m. fr. (spr. wandr'dí; van 't lat. I. (spr. - riél ja) kleine herberg van dien
V énéris dies, venusdag) Vrijdag.
aard.
Ventarólen, pl. it. (ventaróla, ventarnóla, spr.
Venedienne, f. fr. (spr. wenedjen) fijne soort
vangros de Tours.
went-; van vento = lat. ventus, wind) windwijVeneficus, m. lat. (van venénum, vergift) gift- zers, weerhanen; ook plaatsen tot koelhouding
menger; - venefica, I. giftmengster; - veneficlum, van spijzen en dranken, ijskelders.
venter, m. lat. buik, onderlijf; Jur. zwangere
n. giftmenging, vergiftiging.
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buik, zwangere vrouw, nog ongeboren lichaamsvrucht; vandaar curator ventris, voogd, die te
voren over een nog niet geboren kind (na 's vaders dood) wordt benoemd; — ventraal, adj. op
den buik betrekking hebbende, daartoe behoorende of dien betreffende ; — ventricosus, a, um,
lat. Bot. buikig; — ventrienlus, m. (verklw. v.
venter) maag; — ventriculi cordis, hartkamers;
— uleus ventrienli, maagzweer; — ventriloquêntie
(spr. tie=tsie), f. nw. lat. het buikspreken; —
ventriloquist, m. buikspreker.
Ventiel, n. (mid.lat. ventile, van 't lat. ventus,
wind) eig. lucht- of windklep, mechanisch
toestel om den toegang voor lucht, gassen,
dampen, vloeistoffen enz. te sluiten en te openen, aan horens, orgelpijpen, stoomketels,
luchtbanden enz. ; — ventileeren, lat. (venliláre)
eig, luchten, lucht aanwuiven; zorgen dat voort
lucht toestroomt; Jur. oneig.-durenvsch
iets rijpelijk overleggen, van alle kanten beschouwen, onderzoeken, ' ziften, schiften; gerechtelijk behandelen; — ventilàtie (spr. tie=
tsie), f. (lat. ventilatio) eig. het luchten, lucht
zifting, schif--verniuwgof sch;
ting, het nauwkeurig onderzoek, uitvoerige
uiteenzetting; ook schatting der goederen, die
men deelen wil; — ventilator, m. luchttrekker,
windvang, windinlater, windrad, toestel om
1 ucht weg te zuigen en in te drijven, in het algemeen om lucht en andere gassen in beweging
te brengen en te verwijderen, inz. toestel, waardoor voortdurend versche lucht wordt aan
schroefventilator, elektrisch bewogen-gevord;—
sneldraaiende ventilator in den vorm van een
schroef; — ventilogïum, n. lat.-gr. windwijzer,
weerhaan; — ventbse, m. fr. (spr. wantooz')
windmaand, 9de maand in den voorm. kalender
der fransche republiek van den 19den Februari
tot den 20sten Maart; — ventouse, f. (spr.
wantóéz') lucht- of trekgat; Chir. kop, laatkop.
Ventjager, m. nederl. Mar. vaartuig, dat,
langs de schepen varende, eetwaren, drank enz.
uitvent en dikwijls gestolen touw, zeildoek,
ijzer enz. in betaling aanneemt; ook haringjager, licht vaartuig, dat de eerstgevangen
haring binnenbrengt.
venire bleu, fr. (spr. wantr—), ventre-saint-gris
(spr. —séégri), te drommel! alle duivels ! sakkerloot 1 enz.
Ventrieulus, ventriloquentie enz., z. ond. venter.
Venus, f. lat. (genit. Venéris) Myth. de aan
godin der schoonheid en liefde, bij de-valige
Grieken A p h r o d i t e, de dochter van Zeus
en moeder van Amor : oneig. zinnelijke liefde,
schoonheid en aanvalligheid; ook wellust, onkuischheid; verder: naar haar genoemde planeet, de naaste bij de zon na Mercurius, morgen en avondster; Chem. koper; — de V e n u s v a n'
Medicis of mediceesche Venus,
de schoonste voorstelling van de godin Venus,
een van de grootste meesterstukken der oude
beeldhouwkunst, dat zich in de kunstkamer
der groothertogen van Florence uit de familie
der Mediceërs of het huis van Medici
bevond; — de Venus van Milo, een
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ander standbeeld van groote schoonheid, in
1826 te M i 1 o ontdekt door fransche zeelieden
en thans in het museum van het Louvre te
Parijs; — Venus vulgiväga, lat. (van vulgus, volk,
gemeen, en vagari, rondzwerven) of gr. Pandèmos, gemeene rondloopende wellust, allemansVenus, straathoer; — venérisch of veneriek, adj.
(van 't lat. venereus, a, um, Venus, of de liefde
betreffende enz.) wellustziek, met de v e n u sziekte (s i p h y l i s) besmet, tot de venusziekte
behoorende, daaruit voortkomende, s i p h y 1 it i s e h; — venerisehe ziekte, venusziekte, venuskwaal, f. besmettelijke ziekte, het gevolg van
een onreinen vleeschelijken omgang, ook wel
aangeboren, als een der ouders venerisch is, bij
de Franschen ook m a 1 d e N a p 1 e s (z. ald.)
geheeten, s i p h y 1 i s; — venusbal, m. zandbal,
zeker venerisch gezwel aan de teelballen; —
venusberg, m. Anat. voorste gedeelte van het
schaambeen; bij de c h i r o m a n t e n de
vleezige verhevenheid in de hand onder den
duim; volgens de Duitsche sage een berg,
waarin „Vrouw Venus" met vorstelijke hof
leefde en waarin zij menschen trachtte-houding
te lokken, die ten koste hunner zaligheid aldaar een leven van genot en vreugde leidden
(Tannháuser); — venushaar, n. vrouwenhaar,
eene plant (Polytrichum commune L.); — venus
venusberg; — venussehelp,-heuvl,z.a
porseleinschelp; — venus-vliegenknip, z. v. a.
d i o n w a (z. ald.); — venuliet, m. nw.lat. versteende venusschelpen.
veníst, adj. lat,. (venustus, a, um) schoon,
bekoorlijk, aanvallig; — venustas, f. schoonheid,
aanvalligheid.
verabuseeren (zich), nederl. -fr. z. V. a.
zich abuseeren.
veraeejjzen of veraeejjnzen, nederl. -lat. (vgl.
a c c ij s) belasting opleggen, met accijs bezwaren; den accijs betalen.
veraeeordeeren, nederl. -fr. (vgl. a c c o o r d)
bepalen, voorwaarden maken, een vergelijk
treffen.
Veraciteit, f. nw.lat. (van - 't lat. verax, genit.
veràcis, waarachtig) waarachtigheid, oprechtheid, geloofwaardigheid.
veradoniseeren, nederl.-gr. optooien, opsmukken, zoo schoon als een Adonis (z.
ald.) maken.
vera incessu patuit dea, lat. haar gang doet
haar kennen als een echte godin (gezegde van
Virgilius betreffende Venus).
veralimenteeren, nederl. -lat. z. a 1 i m e n t e er e n.
Veranda, f. (eng. veranda, en dit het naast
van 't port. varanda, sp. baranda, verklw.
barandilla, maleisch bdranda, boeranda, sanskr.
waranda, hindost. en perz. bar-ámadah, van
't perz. bar, op, opwaarts, en draadah, gekomen,
van amadan, komen) open voorzaal of zomer
langs een huis; in 't alg. vooruitgebouwd,-priëel
open gedeelte van een huis.
Veraskoop, f. soort photographietoestel.
verassureeren, nederl. -fr. z. v. a. a s s u r e eren, assecureeren, z. ald.
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Veràtrum, n. lat. nieskruid; - veratrine, (of van woord tot woord; - verba et voces, praeteres a b a d i 11 i n e, waarvan het een hoofdbe- á,que nihil, woorden en nog eens woorden en
standdeel is) een bijzondere plantvormende anders niets (citaat uit Ovidius); - verba volant,
stof, uit het sabadilzaad of nieskruid (Veràtrum stripla manent, woorden vervliegen, het gesabadilla) verkregen. schreven blijft; - verbaal, adj. (lat. verbàlis, e),
v I sum*tininpPrAn T1 II Tl -1a_+
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tie.
Verba, verbaal enz., z. ond. v e r b u m.
verbarricadeeren, nederl. -fr. (vgl. b a r r i c ad e) versperren.
Verbena, f. (lat. verbenáca; daarentegen verbéna, heilige tak van laurier-, olijf- en myrteboomen) ijzerkruid, een plantengeslacht met
verschillende soorten; bij de oude Romeinen
loof, dat bij de godsdienstplechtigheden gebruikt en, evenals bij de Grieken, ook als geneeskrachtige plant hoog geschat werd.
verbereeren, lat. (verberáre, v. verber, n. geesel)
geeselen, slaan, afrossen; schokken, "doen trillen; - verberátie (spr. t=ts), f. (lat. verberatio)
eig. geeseling, ranseling; luchtschudding, lucht
-golvin,drhet
geluid veroorzaakt.
verbi causa, z. ond. v e r b u m.
Verbum, n., pl. verba, lat. woord; inz. Gram.
werkwoord, tijdwoord, het w o o r d bij uit
onover--nemdhi;tvrbusof
gankelijk, zonder voorwerp (i n t r a n s i t iV u m, n e u t r u m), b. v. ik slaap, Of overgankelijk (transitivum), b. v. ik prijs, en
staat, wanneer het tot de laatste soort behoort,
of in den bedrijvenden vorm, als bedrijvend
werkwoord (a c t i v u m), b. v. ik prijs u, of
in den lijdenden vorm, als lijdend werkwoord
(p a s s i v u m), b. v. gij wordt geprezen; bijsoorten van het transitivum zijn: het terugwerkende of wederkeerende (r e f 1 e x i v u m),
b. v. ik verheug mij, en het wederzijds verkende of wederkeerige (r e c i p r ó c u m), b. v.
wij beminnen elkander; . - verbum anomálon
of anomdlum, onregelmatig werkwoord; - v.
auxiliáre, hulpwerkwoord; - v. defectivum,
in de vervoeging gebrekkig of onvolledig
werkwoord; - v. depónens, (latijnsch) tweeslachtig werkwoord in lijdenden vorm met bedrijvende beteekenis; - v. f actitivum, werkwoord van bewerking, b. v. berooken, beslapen;
- V. f requentativum of iterativum, werkwoord
van herhaling of voortdurnig, b. v. klapperen,
wandelen; - V. imitativum, nabootsend werkwoord, b. v. blaten; - v. impersonále, onpersoonlrjk werkwoord, b. v. het regent; - v.
inchoativum, werkwoord, dat den overgang in
eenen toestand aanduidt, b. v. het daagt, hij
ontslaapt ; - verbi causa (eig. wegens het woord),
bij voorbeeld; - verbi divini minister, afgek.
V. D. M., dienaar van het goddelijke woord; verbi gratia, bij voorbeeld; - in verba magístri
z w e r e n, op de woorden van den meester of
leeraar zweren, d. i. diens stellingen en uitspraken onvoorwaardelijk aannemen; - verba minitantia, pl. dreigende woorden; - v. praescripla,
voorgeschreven woorden; - v. pretaria, biddende, verzoekende woorden; - a verbis ad
verbéra, van woordenw(of twisten)"tot slagen (of
vechten komen, overgaan); - de verbo ad verbum,
,
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betreffende, het tegengest. van r e a a l; letterlijk, van woord tot woord; - verbale definitie
(spr. t=ts), f. woordverklaring, woordbepaling;
- verbale exegése, f. woordverklaring; - verbale
injuriën, beleedigingen met woorden; - verbale
nota, f. mondeling voorgedragen (niet schriftelijk overhandigd) diplomatiek schrijven; verbaal substantief of substantivum verbale, n.
van het werkwoord, inz. van den infinitief en
het participium onmiddellijk afgeleid zelfst.
naamwoord; - verbaliseeren, nw.lat. (fr. ver
mondeling behandelen; ook onnutte-baliser)
woorden gebruiken; verder: procesverbaal opmaken wegens een vergrijp, snappen; - verbaliteit, f. woordelijkheid, letterlijkheid; - ver
t= ts), f. of fr. verbiage (spr. -aazj'),-biánte(spr.
woordenvloed, snapachtigheid, woordenkramerij ; - verbiageeren, fr. (verbiager) onnutte,
overtollige woorden gebruiken, zwetsen; verbeus, adj . lat. (verbósus, a, um, fr. verbeux)
woordenrijk, wijdloopig; - verbositeit, f. woordenrijkheid, woordenomhaal, wijdloopigheid; verboténus, nw.lat. woordelijk, van woordje tot
woordje.
Vereingetórix, naam van een vermetelen en
heldhaftigen Germaan, die in 52 v. Chr. de Galliërs in opstand bracht tegen de Romeinen,
zich langen tijd wist staande te houden, maar
eindelijk door Caesar verslagen, naar Rome.
gevoerd en daar ter dood gebracht werd.
vercoaken, tot c o a k s. (z. a.) maken.
verde antico, n. it. (v. verde = lat. viridis, e,
groen) oud of ouderwetsch groen, een met kalksteen vermengde soort serpentijn; - v. di
Corsica, een met het gabbro verwant groenachtig gesteente op Corsica enz. ; - v. d'Egitto
(spr. deedzjito), eig. egyptisch groen, een soort
cipollienmarmer.
verdestilleeren, nederl. -lat. (vgl. d e s t i 11 e e r e n) verdampen, vervluchtigen; ver
-spilen,
verkwisten, doorbrengen.
Verdhandi, f. oudn. Myth. de wordende, een*
der N o r n e n, z. aid.
Verdict, n. eng. (van 't lat. vere dictum, iets
waars gezegd) uitspraak, beslissing, verklaring, inzonderheid uitspraak der gezworenen,.
jury-uitspraak.
vergalopeeren, nederl. -fr. (vgl. g a l o p enz.),
zich-, zich overijlen of voorbijloopen, een misslag begaan uit onbezonnenheid of dr ft.
Verge, f. fr. (spr. werzj' ; = lat. virga) roede,
meetroede, oude lengtemaat = 17/24 parijsche
el; - vergette, f. (fr. vergettes; spr. werzjett')
borstel, schuier (oorspr. van rijshout gemaakt);
oneig. geschoren voorhoofdhaar, kort afgesneden voorharen.
vergeeren, lat. (vergére) neigen, wenden, keeren; zich ergens heen neigen, overgaan.
Vergilius, groot romeinsch dichter tijdens.
-
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keizer Augustus, als schrijver van de Aeneis
en van herderszangen beroèmd, hij stierf in
het jaar 19 v. Chr.; in de Middeleeuwen werd hij
als toovenaar en als wijze beschouwd; vele dichters, o. a. Vondel en Dante, vereerden hem hoog;
naast deze vereering trof hem ook de spot; zoo
treffen we hem in een verhaal aan, waarin hij
in een mand wordt omhooggeheschen, in een
ander dient hij tot rijpaard van een schoone
dame. Zijn naam wordt schertsend gebruikt
voor waterpot, vgl. v e s p a s i e n.
verhypothekeeren, nederl. -gr. z. ond. h ypotheek.
Verieles, pl. fr. (spr. weriëkl' ; v. verre, glas,
lat. vitrum) valsche steenen, valsche diamanten.
verificeeren, nw.lat. (van 't lat. verus, a, um,
waar, en f acére, maken) ook verifieren, fr.
(véri f ier) waar maken, bewaarheden, de deugdelijkheid eener zaak staven, bewijzen, bevestigen, bekrachtigen, doen blijken; – verifieàtie (spr. t = ts), f. waarheidstaving, waarheidsonderzoek, bevestiging, echt verklaring,
bewijs; Jur. in een faillissement onderzoek van
de aanspraken dergenen, die beweren vorderingen te hebben op den schuldenaar; – verifieátor, nw.lat. of fr. verificateur, m. waarheidsonderzoeker, echtheidsonderzoeker, naspoorder
en bevestiger der waarheid of echtheid en juistheid van oorkonden, rekeningen enz. ; bij de
belastingen ambtenaren, die aan de grens
er voor moeten waken, dat van de-kantore
ingevoerde goederen de bij de wet voorgeschreven rechten betaald worden.
verinteresten, nederl.-lat. (vgl. i n t e r e s t)
de renten van het kapitaal laten oploopen;
ook : den interest verliezen door het kapitaal
of pand ongebruikt te laten.
Veritaine, f. fr. (spr. weritèn') soort van
wollen kamelot.
verftas, f. lat. (van verus, a, um, waar) waarheid; veritas documénti, waarheid of echtheid
eener oorkonde; – veritas f orensis of juridica,
gerechtelijke waarheid; – veritas odium parit,
waarheid verwekt haat of maakt gehaat; –
veritátem sequi et tuéri justitiam, (men moet)
de waarheid zoeken en ook de gerechtigheid
niet uit het oog verliezen; – en vérité, fr. (spr.
an werité) in _ waarheid, waarlijk, werkelijk, inderdaad; – veritable, adj. waarlijk, werkelijk;
oprecht, echt, onvervalscht, ongehuicheld.
Veritas, f. of Bureau veritas, internationale
vennootschap voor de classificatie van schepen,
naast de L l o y d (z. ald.) de voornaamste
instelling op dit gebied.
Verjus, n. fr. (spr. werzju; van vert, groen,
onrijp, en jus, sap) eig. zeer zure druif, bordeleezer druif (bordelais) geheeten; zuur sap uit
onrijpe druiven, waarmede men sommige spijzen toebereidt, sauzen aanmaakt enz.
Verkeer, n. (oorspr. nederl. v e r k e e r e n,
met zinspeling op de spoedige fortuinswisseling;
v e r k e e r b o r d, fr. verquier) in 't Oosten bij
de Arabieren, Turken enz. gebruikelijk bordspel, op de wijze van het dam- en schaakspel;
ook eene soort van triktrak-spel, tijdens het
–
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regentschap in Frankrijk uit Duitschland ingevoerd, verkeerdspel; eng. b a c k g a m m o n.
Verlag, m. dui. uitgave (van een boek).
verlatiniseeren (spr. s=z), nederl. -lat. (vgl.
1 a t i n i s e e r e n) verlatijnen, in het latijn
brengen.
verluteeren, nederl. -lat. (vgl. 1 u t u m enz.)
dichtsmeren, een vat, pot of iets dergelijks,
dat men in het vuur wil gebruiken, met een
juist passend deksel sluiten en met kleefdeeg
dichtmaken, opdat er niets uitdampe.
vermaledijen, verbastering van m a t e d ic e e r e n (z. ald.), in de volkstaal soms saamgetrokken tot v e r d ij e n.
Vermeil, n. fr. (spr. wermél j ; provenc. vermeil,
port. vermelho, it. vermiglio, van 't lat. vermiculus, wormpje, dus eig. z. v. a. kermes of
cochenille, z.ald.envgl. vermiljoen.
ond. vermis) roodachtige kleur, verguld zilver.
vermis, m. lat. worm; pl. vermes; – vermis
digiti, m. de zoogenaamde f ij t aan den vinger ; – vermicélli, pl. it. (spr. wermitsjélli) eig.
wormpjes; worm-, draad-, lint- of pijpvormige
strookjes, meestal uit tarwe -griesmeel vervaardigd, die in water, olijfolie, boter enz. gekookt,
gebakken enz. worden, het nationale gerecht
in Italië; – vermiculair, adj. nw.lat. wormvormig; – vermiculátie (spr. t= ts), f. wormsgewijze beweging der ingewanden; – vermiculieten, m. pl. versteende buizen der ringwormen; – vermiljoen, n. (fr. vermilion) scharlakenworm; fijngewreven en toebereide cinnaber, sul f uratum hydrargyricum rubrum; –
vermina, f. lat. buik- of darmpijn als van wormen; – verminátie (spr. t=ts), f. darmwee; ver
ongedierte; – vermineeren, lat.-wekingva
(vermináre) wormen hebben; nw.lat. wormen
verwekken; – vermineus, adj. lat. (verminosus,
a, um) vol wormen.
Vermouth, m. italiaansche, bitterzoete, met
alsem en andere kruiden gekookte likeurwijn.
vernaai, adj. lat. (verndlis, e, van ver, lente)
tot de lente behoorende, voorjaarsachtig; –
vernàtie (spr. t= ts; lat. vernatio, van vernáre,
lente hebben, zich in de lente als verjongen),
verjonging, 't vervellen van zekere dieren.
Vernier, z. v. a. n o n i u s (z. ald.).
Vernis, n. mid.lat. (vernix; fr. vernis, eng.
varnish, van fr. vernir, blanketten, verlakken,
als ware 't wellicht gevormd van een lat. vitrinire, van vitrum, glas; vgl. echter ook het
sanskr. varna, verf) zeer dun, doorschijnend
blinkend bestrijksel of lak; uiterlijke glans; –
vernissen, met vernis overdekken; – vernis
moe), n. fr. reproductieprocédé,-mou(spr.
waarbij de koperen etsplaat met een zacht
vernis en daarna met ruw papier bedekt
wordt; – vernissage, f. fr. in de taal van de
Parijsche kunstenaars: dag, voorafgaande aan
de opening van een tentoonstelling, waarop
deze alleen voor genoodigden toegankelijk is;
ook schertsend gebruikt voor de generale
repetitie van een tooneelstuk.
Verole, f. fr. (spr. werool' ; v. 't nw.lat. variola, z. v a r i o 1 e n) nauwkeuriger : la grande
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vérole, venusziekte, s i p h y 1 i s; - la petite verzen brengen; berijmen; - versificàtie (spr.
t=Js), f. versbouw; - versificàtor, m. of fr.
vérole, kinderpokken.
Veroneesche of verbalsehe aarde, fr. (véronite) versificateur, verzenmaker, iemand, die den
aarde van V e r o n a, tot stof geworden
berggroen, dat bij gemelde stad gevonden wordt.
Veronica, nw.lat. vr.naam: (it. en sp. Veronica,
fr. Véronique, nw.gr. Beroníkè, van 't macedonisch Berenikè, voor 't gr. Pheneríkè) de zege
aanbrengende; inz. de heilige Veronica,
volgens de legende eerre vrome vrouw, die
den kruisdragenden Christus haren zweetdoek
aanbood, op welken zich bij het afdrogen het
aangezicht van den Heiland afdrukte (van
waar ook de naam van verism icon, d. i. het
ware beeld, wordt afgeleid; vgl. i k o n); eereprijs, een plantengeslacht met verschillende
soorten, die deels als artsenijplanten, deels als
pronkgewassen gebruikt worden.
Veronisehe aarde, z. Veroneesche
aarde.
Verp, n. oude graanmaat in Oost-Friesland
= 47,8 L.
verpallisadeeren, nederl. -fr. z. p a 11 i s adeeren.
verprocedeeren, verprocesseeren, nederl.-lat.
(vgl. p r o e e d e e r e n) door processen of
rechtsgedingen verliezen.
Verrerie, f. fr. (spr. wèreríe; van verre, glas,
van 't lat. vitrum) glaswaren; - versillon, n.
(spr. weri-ljáh) glasspel, z. v. a. h a r m o n i k a;
- verroterie, f. (spr. wèrot'rie) allerlei kleine
glaswaren, b. v. glaskoralen, glaspaarlen enz.
verrucae, f. pl. lat. (van den sing. verruca) Med.
wratten, inz. aan het oog; - verruqueus, adj.
(lat. verrucósus, a, um) wrattig; - verrucositeit,
f. nw.lat. wrattigheid; - verrucano, m. ital.
soort harde steen.
verruckt, dui. verbijsterd, zinneloos, gek.
Vers, n. (van 't lat. versus, m., pl. versus,
d. i. eig. wending, keer; van vertére, z. v e rt e e r e n; vervolgens : vore, rij, regel) gedichtregel, rhythmisch geregelde woordenrij
in een gedicht; ook wel minder goed gebruikt
voor strophe, stanze en couplet
(z. die woorden), ja voor een geheel gedicht;
iedere met een nommer geteekende kleine afdeeling van een hoofdstuk van den Bijbel; versus cancrinus, m. kreeftvers, k r e e f td i c h t (z. ald.), z. v. a. het gr. p a 1 i n d r om o s ; - versus memoridles, pl. geheugenverzen,
verzen, die het geheugen moeten te hulp komen
of ondersteunen; - si natura negat, facit indignatïo versum, al ontzegt ook de natuur den
dichtergeest, zoo doet toch de verontwaardiging
een vers (een gedicht) maken (naar den lat.
dichter Juvenalis); - verso sciolto (spr. -sjólto),
pl. versi sciolte, of verso libero (sc. della rima),
pl. versi líberi, meestal elflettergrepige (5 jamben) rijmlooze verzen (fr. vers blancs, spr. wèr
blare, eng. blank verses); - versétto, m. it. of
versei, fr. (spr. wersé) afdeeling van een gedicht
(s t r o p h e); - versétten, pl. tusschenspelen,
inz. in zangwijzen op orgels; - verslfex, m.
nw.lat. verzenmaker, rijmelaar; - - versificeeren, lat. (versi f icare) verzen maken ; iets in

versbouw verstàat.
Versaal- letters, z. v e r s a l i ë n.
Versade, f. fr. (spr. vers ' ' ; van verser, uitgieten, omwerpen) het omwerpen, omvallen
met eenen wagen.
Versalién of versaal -letters, pl. nw. lat. (van
versus, regel, afdeeling) groote aanvangletters,
beginletters.
versatiel, adj. lat. (versatilis, e, van versare,
draaien, omwenden) beweeglijk, wankelmoedig, veranderlijk, wuft, wispelturig, onbestendig, aan verandering onderworpen ; - versatiliteit, f. nw.lat. draaibaarheid, buigbaarheid,
gedweeheid; veranderlijkheid , wispelturigheid,
onbestendigheid, wuftheid.
verseeren, lat. (verscri, d. i. eig. zich omdraaien, van versare, omdraaien) zich met iets
bezighouden, daarmede omgaan; - i n g ev a a r vers e eren, gevaar loopen, in gevaarzijn;-ineenezaak geverseerd zijn,
daarin geoefend, ervaren, bedreven zijn.
Verset, versificeeren enz. z., ond. v e r s.
versicOlor, versie, versio enz., verso enz.,
versura enz., z. ond. verteeren.
verso enz., z. ond. v e r t e e r e n.
versus, z. v e r S.
verte, z. ond. verteeren.
vértebraal, adj. nw.lat. (van 't lat. vertëbra,
voor gewricht, wervelbeen, inz. ruggewervel)
Med. wervelbeenig, tot de wervelbeenderen
behoorende; - vertebraal -artérie, f. wervelslagader; - vertebraal-systeem, n. van het
ruggemerg uitgaand gedeelte van het zenuwstelsel; - vertebrate, pl. gewervelde dieren; vertebrieten, m. pl. wervelsteenen.
verteeren, lat. (vertére) wenden, keeren, omwenden, omdraaien, omkeeren; overzetten, vertalen, vertolken; - in succum et sanguines
vertére, z. succes; - vertàtur of verte, afgek.
V., keer om, sla om (het blad, inz. muziekblad); - verte, si placet, afgekort v. s. pl., keer
om, als 't u belieft; - verso folio, op de keerof rugzijde; - versicóler, bontkleurig, van menigerlei kleur; als subst.: kleurwisselaar, naarden-mond-prater, jabroer; - versie, f. (lat.
versio) wending; vorm of richting van een verhaal, bericht enz. ; vertaling, overzetting; versto interlinearis, overzetting tusschen de
regels; - versio in rem, Jur. aanwending tot
iemands voordeel, gebruik eener zaak tot hare
eigenlijke bestemming, ook v. in utilitdtem; v. utéri, Med. omkeering van de baarmoeder; versüra, f. het omwenden; het geldopnemen,
borgen; Kmt. omzetting van waren; in Polen
de tijd om Sint-Jan, wanneer de grondeigenaars
in de groote steden komen om allerlei zaken af
te doen; - versureeren, nw.lat. omzetten, omslaan.
Vertex, m. lat. (genit. verticis) aspunt der
wereld; draaikolk;dwarrelwind; schedel, kruin,
top, tinne; - verticaal, adj. nw.lat. schedel
loodrecht (z. v. a. perpendiculair);-recht,
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- verticaal vuur, n. werpvuur, de in hooge bogen . gerichte schoten met bommen, granaten
enz.: - verticaal vlak, n. loodrecht staand vlak;
- verticale cirkel, m. groote cirkelhaan den hemel,
die door het top- en voetpunt (z e n i t h en
n a d i r) van den waarnemer gaat; verrekijker
met loodrechte cirkelverdeeling ter waarneming der sterren; - verticale lijn, f. loodlijn of
loodrechte lijn, die naar het middelpunt der
aarde is gericht; - verticale hoek, m. loodrechte
hoek; - vertielteit, f. richtingskracht, b. v. der
magneetnaald.
Vertigo, f. lat. duizeling, zwijmeling, draaiing
van het hoofd; - vertigineus, adj. (vertiginósus,
a, um) duizelig, suizelend, zwijmelend.
Vertugáde of vertugále, f. ook vertugadin,
m. fr. (spr. -gade&; ontstaan uit vertu-garde,
vertu-gardien, d. i. deugdhoeder; in 't eng.
daarvan misvormd farthingale) hoepel aan
vrouwenkleederen, hoepelrok; klein kussen, door
de vrouwen boven de heupen onder den rok
gedragen.
vertuien, nederl. (van t u i, touw om de
schepen vast te leggen; eng. to tie, binden; t u iC n, vastbinden, vasthouden) Mar. het tui
uitwerpen; een vaartuig zoodanig voor-anker
twee ankers leggen, dat het aan geen te groote
slingeringen is blootgesteld.
Vertumnus, m. lat. (van verfere, wenden)
Myth. keergod, god der verandering, der wis
jaargetijden enz.; ook tuingod, wiens-selnd
geliefde P o m ó n a was ;- vertumnalla, n.
pl. feesten, die ter eere van dezen god in October
gevierd werden.
Verve, f. fr. (spr. werw' ; van later lat. eerva,
ramskop, wegens het phantastisch uiterlijk
daarvan; vgl. wat de begripsontwikkeling betreft c a p r i c e; v. a. van lat. fervor, gloed)
eig. wonderlijke luim; geestdrift, geestvervoering, verbeeldingsgloed, die den dichter, rede
toonkunstenaar, beeldhouwer in de com--nar,
positie bezielt, begeestering, vuur, kunstenaars
-vur,
dichtvuur.
vesania, lat. of vesanie, f. verstandsverbijstering, uitzinnigheid, dolheid.
Vescovádo of vescováto, m. it. (= lat.
episcopàtus, z. e p i s k o p a a t) bisdom, bis
waardigheid.
-schopelijk
vesica, f. lat. blaas, pisblaas, blaar; - vesicale
arterien, pl. pisblaasslagaders; - vesleantla
(spr. t = ts), n. pl. nw. lat. Med. blaartrekkende
middelen, trekmiddelen; - vesleàtie (spr. i=ts),
het blaartrekken; - vesieatorlum, n. trekpleister,
spaansche vliegpleister; - vesieulair- systeem, n.
lat.-gr. blaasjes-leer, volgens welke het opstijgen
der dampen in de lucht en de ophouding daar
gedaante van nevels en wolken uit-vanide
het ontstaan van holle blaasjes wordt verklaard.
Vespasien, (spr.- i-èn), m. fr. naar keizer
Vespasianus, die riolen liet aanleggen; een schertsende naam voor publiek urinoir en geheim
gemak; vgl. Vergilius.
Vesper, f. (lat. vesper, m. en vespéra, 1.) eig.
avond, late namiddag; namiddaggodsdienst,
avondmis; in de r.kath. kerk: de voorlaatste
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der7 kanonische horen (vgl. hora)of daggetijden, tusschen de none ende complete;
- sieiliaansehe vesper, z. ond. s i c i 1 i a a n, vesperbrood, lat.-nederl. namiddagbrood, vóór-.
avondbrood; - vesperpredikatie (spr. t=ts),
namiddagpreek; - vespéren, in den vooravond
eten; - vespertijner, m. (van 't lat. vespertinus,.
a, um, wat 's avonds geschiedt, 's avonds) bid
de R. Kath. namiddag- of avondprediker; vespertillo, f. lat. eig. vleermuis, nachtraaf;
iemand, die beter bij schemerlicht dan bij dag
kan zien; oneig. eimand, die het licht schuwt
wegens zijn kwaad geweten.
Véssel, n. eng. (fr. vaisseau) schip.
Vesta, f. lat. Myth. bij de Romeinen godin
van het vuur, van den huiselijken haard, van
het huisvuur, zinnebeeld van het huiselijk geluk,
de zedigheid en kuischheid, bij de Grieken
Hestia, eene dochter van Saturnus en
Rhea; ook eene door Dr. O l b e r s in 1807
ontdekte planeet; - vestaliën, n. pl. (lat. Yestalia) de romeinsche feesten, in de maand Juli
ter eere van Vesta gevierd; - vestalen, vestaal sehe maagden (lat. Vestáles, scil. virgines), pries-.
teressen van Vesta, maagden van onkreukbare
kuischheid en strenge ingetogenheid, die het
altijddurende heilige vuur in den tempel dezer
godin moesten onderhouden enz.
Vestiarlus, m. lat. (van vestis, kleed) kleerenkoopman; bij de R. Kath. opzichter over de
kerkgereedschappen en misgewaden; - vestiaire,
m. fr. (spr. vèstjèr') bewaarplaats voor kleederen,
g a r d e r o b e (in schouwburgen, bij concertzalen enz.).
Vestibí lum, n. lat., fr. vestibule, f. voorhof,
ingang in het huis; voorzaal, ruimte bij den
ingang van het hotel enz., welke als toegang
dient tot de andere vertrekken, voorhuis; ook
wel voorkamer.
Vestigiën, pl. lat. (vesligia, van den sing.
vestigium) voetstappen, sporen, overblijfsels ;
- vestigia me terrent, de voetstappen verschrikken mij, d. i. ik vrees verder te gaan (dus sprak
de vos tot den zieken leeuw in de bekende
fabel) ; vandaar nec te vestigia terrent, laat naderende gevaren u niet verschrikken, zinspreuk
van verscheiden groote mannen; - e vestiglo,
op staanden voet, terstond; - vestigeeren (lat.
vestigdre), nasporen.
Vestituur, f. nw.lat. (v. vestire, kleeden,
van vestfis, kleed) kleeding, inkleeding.
Vesuvius, m. lat. vuurspuwende berg bij
Napels ; - vesuviaan, n. nw.lat. aan den granaat verwante steensoort van den Vesuvius
enz., gedeeltelijk tot siersteenen verwerkt.
Veteraan, m. lat. (veteránus, van vetus, gehit.
vetéris, oud) oud-soldaat, uitgediend krijgsman; oud, ervaren of beproefd geleerde, han
kunstenaar enz. ; - veterántle (spr.-delar,
tie = tsie), f. nw.lat. dienstrust, stand gran
iemand, die heeft uitgediend.
Veterinarlus, m. lat. (van veterane, scil.
bestiae, of veterina, scil. animalia, last- of
trekvee, v. veterinus, dragend of trekkend,
van last- of trekvee gebezigd, waarsch. samen..
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getr. uit vehiterinus, v. vehére, voeren, dragen,
trekken) of veterinair (fr. vétérinaire), veearts,
paardendokter enz. ; – veterinair, adj. (lat.
veterinarius, a. um) eig. last- of trekvee betreffènde; op de veeartsenijkunde betrekking hebbende; – veterinaire school, vee
-artsenijchol.
veto, lat. (infin. vetare) ik verbied, verwerp,
willig niet in; het formulier, dat te Rome ieder
volkstribuun gebruikte, wanneer hij zich tegen
de besluiten van den senaat verzette; vandaar
het veto, verbod, verwerpings- of ontkenningsrecht, b. v. van eenen monarch de wettige bevoegdheid om door zijne tegenspraak een besluit, door de volksvertegenwoordiging genomen, krachteloos te maken; men onderscheidt
het a b s u 1 u t e v e t o, volstrekt, onvoorwaardelijk verbodsrecht en het s u s p e ns i e v e veto, een opschortend verwerpingsrecht; – libérum veto, het vrije ontkenningsof weigeringsrecht van den poolschen adel op
de landdagen in Polen, waardoor één afgevaardigde, door zijn stem te onthouden, de
aanneming van een voorstel kon beletten; –
Monsieur et Madame Veto, fr. spotnamen, die
de demokrater tijdens de eerste fransche revolutie dikwijls aan Lodewijk XVI en Maria Antoinette gaven, Mijnheer en Mevrouw Veto ; – vetoteeren, nw.lat. afkeuren, zijne goedkeuring
weigeren, verwerpen.
Vetturá, f. it. (van 't lat. vectüra, voertuig,
v. vehi, voeren, rijden) voertuig, huurkoets; –
vetturíno, m. (spr. u =oe) vrachtvoerman, huur
-koetsirn
Italië.
vetus Testamentum, lat., afgek. vel. Test., of
V. T., het oude Testament, z. t e s t a m e n t,
ond. testeeren.
Veuf, m. fr. weduwnaar; – veuve, f. weduwe.
vexeeren, lat. (vexàre) plagen, kwellen, verontrusten, verdrukken, onrecht aandoen, niet met
vrede laten; foppen, beet hebben; – v e x e e rbeker, vexeer-doos, vexeer -spieg e 1 enz., physische voorwerpen, kunstig ingericht om iemand te misleiden, te foppen; – vexltie (spr. t = ts), f. (lat. vexatio) plagerij, fopperij, kwelling, verontrusting, verdrukking, ver
ergernis; krenking; – vexierbild, n. dui.-driet,
raadselplaatje, waarop een in de teekening verscholen figuur gezocht moet worden.
Vexen, z. v. a. f e x e n.
Vezier, of eig. veezier, doorgaans minder goed
vizier, m. (arab. wesïr, wasïr, eig. steun, lastdrager, v. wasara, dragen) ondersteuner, staatsdienaar of minister van den turkschen keizer; –
groot-vezier (turk. wesïri asem en wesir asem),
opperminister, opperste staatsambtenaar in het
turksche rijk.
vezzosaménte, it. (spr. wetzo–; van vezzo, aangewende verkeerde gewoonte, aanwensel, fout;
lust, liefkoozing, bekoorlijkheid, sp. vezo, vicio,
proven. vetz, van 't lat. vitium, fout, ondeugd)
Muz. teeder, weekelijk.
vi, lat. z. ond. vis.
via, f. lat. weg; middel; manier; via, op brieren, reispassen enz.: over, door (aanduiding van
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den te nemen weg) ; – via crucis, kruis- of kruisigingsweg, bij de R.-Kath. een bidweg met beelden uit de lijdensgeschiedenis van J. C. ; – via
f acti, Jur. eigenmachtig, eigendunkelijk, gewelddadig; – via gratiae, op den weg der genade; - viae
servitus, z. servitus, ond. servir; – in via, in den
weg, d. i. door het middel, b.v. in via executions,
op den weg der gerechtelijke uitvoering of executie; – in via juris, op den weg der rechten; – per
viam,op den weg,door middel, b.v. per viam actionis, door middel eener aanklacht; –per viam appellatiónis, door beroep op een hooger gerecht; –
per viam exceptions, door middel van eene tegenwerping; – per viam supplications, door middel
van eene herhaalde opheldering en daarop herhaald verzoek; – viaduct, of beter viaedûct, m.
nw.lat. (viaeductus), fr. viadue (spr. wiaduuk),
kunstig aangelegde ijzeren, steepen of houten
onderbouw om een weg (of spoorweg) over een
kloof, dal enz. te voeren; – vlagraaf, f. zelfwerkend toestel, dat oneffenheden van wegen grafisch aanteekent; – viaticum, n. lat. reispenning,
reisgeld, teerpenning; laatste avondmaal, dat
bij de R.-Kath. den stervenden wordt toegediend; ook laatste oliesel; – viatorium, n. wegmeter, z. v. a. h o d o m e t e r.
Viádro, m. z. w i a d r o.
Vladuc, viseduct, viaticum, z. ond. via.
vibreeren, lat. (vibráre) schudden, zwaaien,
slingeren, schommelen, z. v. a. o s c i 11 e eren;
sidderen, beven, trillen; vooral het trillend druk
snaar van een viool; – vibrato, it. Muz.-kenopd
bevend, sidderend, trillend; – vibratiliteit, f. nw.
lat. afwisselende spanning en verslapping van
lichaamsdeelen; – vibratie (spr. 1=ts), f. (vibratio) schommeling, slingering, z. v. a. o s c i 11 a t i e; het sidderen, trillen; – vibratie-systeem,
n. elke leer, die zekere verschijnselen (b. v. die
van het licht) uit s c h o m m e l i n g e n verklaart, welke zich in eene veerkrachtige middel
(medium) voortplanten (met betrekking tot-stof
de lichtverschijnselen ook u n d u 1 a t i et h e o r i e geheeten); – vibrator, m. vibrograaf,
f., vibroskoop, m. trillingswaarnemer, een door
A. Töpler te Riga vervaardigd instrument.
Vibrionen, pl. zie s p i r i 11 e n.
Viburnum, n. lat. plantengeslacht met vele
sierplanten, zooals de sneeuwbal enz.
Vicaris, m. lat. (vicarius, a, um, plaatsvervangend, van vice, z. ald.) ambts- of plaatsvervanger,waarnemer; inz. plaatsvervangend
huipgeestelijke; vicar, m. (spr. wíkker) in
Engeland onderpredikant, landpredikant, geestelijke, die alleen de kleine, en niet, zooals de
r e c t o r, de geheele tienden ontvangt; – r ij k sv i c a r i s, rijksbestuurder, regent; – vicarius
apostolicus, vicaris van den paus, plaatsbekleeder van de hoogste geestelijke macht, waar geen
eigenlijke bisschop is; – vie. castrénsis, r.-kath.
opperste veldpriester, opperveldproost; – vicariaat, n. of vicarle, f. nw.lat. plaatsvervanging,
ambtsvervanging; waarnemend bestuur; – vicariaat, inz. bisschoppelijk oppergerechtshof, dat
in naam van den bisschop of aartsbisschop uit
doet; – vicariéeren, eens anders plaats-sprak
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bekleeden, diens ambt waarnemen; - vieariegoederen, pl. goederen, in vroeger eeuwen aan
kerken en kapellen geschonken voor onderhoud
van het gebouw en den dienst er in.
vice, lat. (van eenen niet gebruikelijken nomin.
vicis, wisseling, beurtwisseling enz.) eig. in de
plaats, in plaats van; in samenst. onder- of waarnemend, b. v. vice-admiraal, ondervlootvoogd;
- viee-directeur, onderbestuurder, waarnemend
of plaatsvervangend bestuurder; - vice- koning,
onderkoning enz. ; - vice versa, of afgek. v. v.,
omgekeerd, heen en weer, naar eene plaats heen
en van daar terug, in het tegengestelde geval; vices, pl. beurtwisselende ambtsverrichtingen,
plaatsvervanging, b.v. i e m a n d s v i c e s
zijn ambt
b e k 1 e e d e n, zijne
Jplaats,
P
Jof zijne
waarnemen.
Vice, m. eng. (spr. wals) eig. ondeugd, kwaad;
hansworst van het oude eng. drama.
Vicennium, n. lat. (van vides, twintigmaal, en
annus, jaar) tijdruimte van twintig jaren.
vicesimeeren, nw.lat. (van 't lat. vicesimus, a,
um, de, het twintigste) den twintigsten man uit
dood doen brengen-lotenvrdf
(vgl. d e e i m e e r e n); - vleesimàtie (spr. t= ts),
f. lat. (vicesimatio) oud-rom. uitloting van den
tosten man, om dien, bij overtreding van velen,
terecht te stellen.
Viehywater, n. mineraalwater uit Vichy, aan
de Allier, in Z. Frankrijk, gebruikt tegen chronische maagziekten, gal- en niersteen, jicht enz.
vleiéus, z. vitiëus, ond. vitium.
Vieinaal-wegen, lat. -nederl. (van 't lat. uieindlis, e, naburig, vicinus, nabuur, buurman enz.)
buurt- of bijwegen, die geen post- of hoofdwegen zijn.
vicit vim vírlus, de deugd heeft het geweld
overwonnen (omschrift van het stadswapen van
Haarlem).
Vieogne, z. v i g o g n e.
Vicomte, m. fr. (spr. wikónt' ; ontstaan uit
vice comte, mid.lat. vicecomes, eng. viscount, spr.
weikount, vgl. vice) eig. z. v. a. vice- graaf, ondergraaf, zoon van een graaf, bij het leven van
zijn vader zoo genoemd; bezitter eener heerlijkheid (vicomté) in Frankrijk; ook bloote adellijke
titel.
Vietaliën, liever v i c t u a 1 i ë n, z. onder

victus.
Victor, m. lat. (van vincére, overwinnen) mansnaam: overwinnaar, zegepraler; - Victoria, f.
zege, zegepraal, overwinning; Myth. bij de Romeinen : zegegodin, z. v. a. gr. N i k e ; ook een
vr.naam : de zegepralende ; Astron. een in 1850
door Hind ontdekte asteroïde; - Victoria regie,
f. koningin der waterplanten, een groote en
schoon soort van waterroos (Nymphaeacéae),
uit het gebied der Amazonerivier in Z.-Am., ter
eere van koningin Victoria van Engeland zoo
genoemd; - victoriëus, adj. (lat. victoriósus, a,
um) zegerijk, zegevierend, zegepralend, overwinnend; - victoriseeren, nw.lat. overwinnen,
de zege behalen, zegevieren, zegepralen ; Victrix, f. lat. de zegepralende, de overwinnares,
een bijnaam van Venus, omdat zij, door Paris

VIEILLESSE.

tot de schoonste godin verklaard, Juno en Minerva overwon.
victus, m. lat. (v. vivére, leven) leefwijze; 1evensmiddelen, onderhoud, voedsel; - victus et
amíctus, m. voedsel en kleedmg; - victualiën, pl.
nw.lat. levensmiddelen, eetwaren, mondvoorraad; - vietuàliebroedere, vitaliënbroeders of. vitalianen, pl. gevreesde zeeroovers der 14de en
15de eeuw in de Oost- en Noordzee; oorspr.
burgers uit Rostock en Wismar, die op bevel
van hunnen hertog schepen uitrustten en van
de hen ontmoetende vaartuigen v i c t u a l i ë n
afvorderden, die zij den belegerden inwoners van
Stockholm toevoerden; - victualiewant, n. Mar.
al wat aan boord als schaftgereedschap gebruikt
wordt: potten, pannen, lepels, vorken enz., ook
kommaliewant geheeten.
Vienna, z. v i g o g n e;- vidar, z. W i dar.
Vidame, m. fr. (ontstaan uit het lat. vicedominus; hoogd. vicedom of vizthum) officier,
die den bisschop als tijdelijk heer vertegenwoordigde, stadheer, stadhouder, bestuurder
van geestelijke goederen, opperambtman.
Vidangeur, m. fr. (spr. zjeur) sekreet- of beerputruimer.
vide of videdtur 1 afgek. v. of vid., lat. (v. vidére,
zien) zie, zie na, zie er op na, men ziel (namelijk
de aangehaalde plaats van een boek enz.); vidëant consüles, ne quid respublica detriménli
caput, mogen de consuls toezien, dat de staat
geen schade lijde l (bij de Romeinen het nemen
van een besluit, waarbij aan de consuls in gevaarvolle tijden grootere macht verleend werd;
thans meer een vermaning tot voorzichtigheid);
- video meliora proboque, deteriora sequor, ik zie
het goede, ik keur het goed en doe het kwaad
(citaat uit Ovidius en inz. op den mensch toegepast); - videlicet, afgek. viz. (ontstaan uit vidére
licet, d. i. men kan of mag zien), zooals licht te
zien is; namelijk; - vidétur, het schijnt, blijkt, mij
dunkt; - vidètur, n. meening, het gevoelen, b.v.
zijn vidëtur geven, zijne meening of
zijn gevoelen over iets uitbrengen; - vidi, ik
heb het gezien; - vidit, afgek. vi., hij heeft het
gezien, doorgezien; - vidimus, wij hebben het
gezien, doorgezien en vergeleken; - vidïmus, n.
goed- of echtverklaring, schriftelijk bewijs van
bekrachtiging; bekrachtigd afschrift van een
oorspronkelijk stuk (met dit woord geteekend);
- vidimeeren, nw. lat. bekrachtigen, voor echt
verklaren, gerechtelijk betuigen en bevestigen,
dat een met het origineel vergeleken afschrift
nauwkeurig of gelijkluidend is; - vidimátie (spr.
t= ts), f. bekrachtiging, goedverklaring, vergelijking en bevestiging van een geschrift; - pro
vidimatióne, voor doorziening en vergelijking,
het bepaalde loon daarvoor.
Vidualitium (spr. t= is), m. nw.lat. (van 't lat.
viduus, a, um, gescheiden, beroofd; gadeloos;
vandaar vidua, weduwe) weduwgeld, het aan
eene weduwe naar haren stand verleende onderhoud; - vidultelt, f. lat. (viduitas) weduwstaat, weeuw- of weduwnaarschap.
Vie, f. fr. (lat. vita) leven.
Vleillesse, f. fr. (spr. vjèljès) ouderdom.
-
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View, n. eng. (spr. vjoe) uitzicht, gezicht; z. t o c h t e n, avontuurlijke zee- en rooftochten
der Noormannen.
disgolving.
vilain, adj. fr. (spr. wilen; oorspr. villain, d.i.
vit, adj. fr. (spr. wie/; van het lat. vivus, a,
um) levendig, wakker, fiksch, vlug, opgewekt, boer, boersch, gemeen; provenc. vilan, it. en sp.
villano, mid.lat. villànus, v. villa, dorp; vgl.
vurig.
Vigesimo- formaat, n. boekformaat, ontstaan- v i 11 a) laag, gemeen, leelijk, schandelijk,
snood, smerig,vuil, slordig, onzedelijk, ontuchtig.
de als men een vel tot 20 bladen vouwt.
Vilajét, beter v e 1 a j e t (z. ald.).
Vigie, f. fr. (spr. wizjie; v. lat. vigilia, het waeilis, e, adj. lat.veil; gemeen, laag, verachtelijk,
ken, wacht) uitkijk op den mast; - vigileeren,
lat. (vigildre, v. vigil, wakker) waken, waakzaam zonder waarde ; - vilióris conditiónis, lat. van
zijn, scherp waarnemen, oppassen; - vigilant, slechte gesteldheid of geringe deugdelijkheid; adj. waakzaam, opmerkzaam, oplettend, om- experimentum in corpore vili, Med. proef op een
zichtig, bij de hand; - vigilantibus leges suns waardeloos lichaam, d. i. toepassing bij wijze
scriptae, voor de wakenden zijn de wetten ge- van proef van een gevaarlijk middel op dieren
schreven, d. i. om zijn recht te handhaven van geringe waarde; - vilificatie (spr. t = ts), f.
moet men waakzaan zijn; - vigilante, f. nw.lat. vernedering, verlaging, smadelijke beopenbaar rijtuig tot vervoer van personen in handeling; - vilipendeeren, lat. (vilipendére)
groote steden, oorspr. uit Brussel; - vigilántie geringschatten; - vilipendéntie (spr. t= ts), f.
(spr. t=ts), f. lat. (vigilantia) waakzaamheid, verachting, geringschatting; - viliteit, f. geringe
zorgvuldigheid; - vigilie, f. (lat. vigilia) het wa- waarde, onbeduidendheid.
Villa, f. lat. (villa, oorspr. verklw. v. vices,
ken, nachtwaken; bij de Romeinen ook nachtwaak, het vierde gedeelte van den nacht, tijd- dus dorpje, plaatsje; fr. ville, stad) oudrom. of
duur van drie uren; waakzaamheid; vr.naam: ital. landhuis of landgoed; schoone buitenplaats
de waakzame; - vigiliën, pl. (lat. vigiliae) nacht- van nieuwere bouworde en minder uitgebreid
waken; in de r.-kath. kerk vooravonden der dan een kasteel of slot; sp. (spr. wi-lja) vlek,
hooge feesten, voorfeesten, zielmissen, nachte- stad zonder stadsrechten en bisschopszetel (in
lijke gebeden voer het zieleheil van een over- tegenst. met c i u d a d); - la ville lumière, fr.
ledene vóor de beaarding; - vigilarlus, m. nw.lat. lichtstad, glansstad, eene uitdrukking voor
klc;osterlijk ochtendwekker; ondergeestelijke, Parijs.
wiens taak het is tot de nacht- of ochtendgebeVillancico, m. sp. (spr. wi-1 jansíko; v. 't sp.
villano = mid.lat. villanus, fr. vilain, z. aid.;
den te wekken.
Vigintïvir, m. lat. (van vigínti, twintig, en vir, oorspr. landelijk lied, volkslied) spaansch kerk
man) twintigman, medelid van het vigintiviraat,
muzikale begeleiding op zekere feest--liedmét
magistraatscollege, regeeringslichaam van 20 dagen, inz. kerstlied.
man.
Villanélla, f. it., of villanélle, fr. (v. 't it. villáno,
Vigna, it., of vigne, f. fr. (spr. Wienja, wienj' ; mid.lat. villánus, boersch, landelijk) herdersvan 't lat. vinéa, scil. terra, v. vinum, wijn) wijn- liedje, soort van oude, landelijke of den volksberg landelijk lusthuis; - vignette, f. (spr. wi- toon nabootsende liederen; soort van boerennjétt) of vignet, n. druksieraad, drukroosje, dans; - villeggiatura, f. it. (spr. wiledzjiatóéra;
klein plaatje als sieraad bij het begin of einde van vílleggiáre, op het land leven; vgl. v i 11 a).
van een boek, hoofdstuk enz., waartoe men vroe- fr. villégiature (spr. wileezjiatuur), landlust, landger inz. wijngaardblaadjes gebruikte. genoegen; het doorbrengen van zijn verloftijd of
Vignolarails, pl. opstaande rails, zooals ze op vacantie op het land, op buitenplaatsen enz.;
spoorlijnen en op tramwegen die een geheel zomerverblijf in Italië.
eigen baan hebben in gebruik zijn (tegenover
villeus, adj. lat. (villósus, a, um, van villas,
de op straatwegen gebruikelijke groefrails).
lang dierenhaar) vlokkig, harig, vezelig, ruw; Vigogne, f. fr. (spr. wigonj') of sp. vicuna (spr. villósa tunica, f. nw.lat. ruige huid; - villositeit,
wikóénja; oorspr. peruaansch), schaapkameel in f. ruigheid, vlokkigheid.
Peru, peruaansch schaap van de grootte eener
viminalis, lat. Bot. recht; teenachtig; staf- of
geit; ook de schoonste, fijnste wol daarvan, roedevormig.
vigogne - wol.
vin, m. fr. (spr. wen; v. 't lat. vinum) wijn; vigor, m. lat. (v. vigére, leven, levendig zijn) vin brulé, gebrande wijn, een mengsel van rooden
of vigueur, f. fr. (spr wigéí r) levenskracht, wijn, suiker, foelie, kaneel, koriander enz., op
kracht tot handelen, sterkte, kloekheid, nadruk; gloeiende kolen met een eetlepel rum, dien men
- vigóre, uit kracht, krachtens enz., b.v. vigore boven den wijn aansteekt; - vin de Bourgogne
commíssiónis, Jur. uit kracht van den ontvan- (spr. -d'Boergonj'), bourgogne-wijn; - vin de
gen last,; - vigore manddti of rescripti, krachtens champagne (spr. -sjanpánj'), champagne-wijn
hooger bevel enz. ; - vigoreus, nw.lat. of vigou- enz. ; - vinaigre, m. (spr. winègr' ; d. i. eig. zure
reux, fr. (spr. wigoeréu) sterk, rustig, krachtvol, wijn, van aigre, zuur) wijn-azijn, azijn; - vinaigre
vol levenskracht, levendig, kloek, wakker, vroo- a l'estragon, dragon-azijn; - vinaigre des quatre
lijk, frisch; - vigoróso, vigorosaménte (spr. s=z), voleurs, fr. (spr. -dè kattr' woleer) eig. vier-rooen con vigore, it. Muz. krachtig, met nadruk en vers-azijn, spitsboeven -azijn, pest-azijn, een door
levendigheid.
4 roovers uitgevonden azijn, uit ruit, salie, alsem,
Viking, m. (spr. wi-) oudnoorsch (vikingr) strij- munt en lavendel bereid, waarmede zij zich, naar
der, held, inz. zeeheld; vandaar v i k i n g e r- men zegt, gedurende eene pest tegen besmetting_
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beveiligd hebben; — vin de toilette (spr. —toalël),
geurazijn, schoonheidsazijn; — vin saais pareille
spr. san parèlj), fijnste tafelazijn; — vinaigrerïe,
f. azijnmakerij ; - vinaigrier, m. (spr. winègr jé)
.azijnhandelaar; azijnflesch; — vinaigrette, f.
koude azijnsaus, gemaakt van azijn, olie, peterselie enz. en zout en peper; het vleesch met die
-saus bereid; – vinallén, pl. lat., z. ond. vinum; —
vinásse, f. fr. halfwijn, nawijn, z. v. a. p i q u e tte.
Vinca, f. lat. maagdenpalm, viskoorde, een
pronkgewas met vele soorten.
Vineént, m. nw.lat. (Vineentius, van vincére,
zegevieren, overwinnen) mansn.: overwinnaar,
zegepraler; — Vineentiusvereeniging, f. r.-kath.
vereeniging, geheeten naar den heiligen Vincentius à Paulo (gest. 1660), die zich 't lot der armen
aantrekt.
vineetoxicum, Bot. gifoverwinnend, als subst.
tegengif.
Vinctuur, f. lat. (vinctüra, van vincire, binden)
bindsel, band, zwachtel; — vineálum, n. band,
boei; — vinculum conjugale, huwelijksband; —
vineuleeren, nw.lat. verbinden.
Vindemiaire, z. v e n d e m i a i r e.
vindiceeren, lat. (vindicàre) eig. wreken, straf
verdedigen, beschutten; — i e t s-fen;rd,
v i n d i c e e r e n, als eigendom aanmatigen,
toeëigenen, in bezit nemen, als eigendom opeischen of terugvorderen; — vindicatie (spr. t=ts),
f. (lat. vindicatio) wraak, redding, verdediging,
eereredding; rechtmatige toeëigening, opeisching
of terugvordering eener zaak, aanspraak daaropalseeneigendom ; — vindicatie - recht,
terugvorderingsrecht van waren, wanneer de
kooper in de betaling faalt; — vindicatief, adj.
nw.lat. straffend, wreken, wraakzuchtig, wraak
gierig; — vindicién, pl. (lat. vindiciae) z. v. a.
v i n d i c a t i e; — vindleta, f. wraak, bestraffing,
openlijke vervolging en bestraffing der misdadigers; eisch wegens toegebrachte schade; bij de
oude Romeinen ook de staf, waarmede een slaaf,
Wien men de vrijheid schonk, werd aangeraakt.
Vinéa, f. lat. eig. wijnberg; schutdak voor belegeraars, uit hun schilden gevormd.
Vingolf, z. W i n g o 1 f.
vingt-un, n. fr. (spr. wen-tuis) of vingt-et-un,
een en twintig, een bekend kansspel met kaarten.
visai f erus, vinificator, vino enz., z. ond. vinum.
Vintem, vintin, m. port. (spr. wienten; van
vinte = lat. viginti, twintig) rekenmunt in Por
tugal = 20 r e i s of ongeveer 5 centen.
vinum, n. lat. wijn; — vinum admissions, intreewijn, gastmaal van eersen nieuw aangenomen domheer; — v. merum, z. mecum; — v. missàle,
miswijn, wijn, die bij de mis gebruikt wordt; —
vinum chinae, kinawijn, kina Laroche ; — vino
greco, m. it. eig. grieksche wijn (omdat de wijn
daarvan uit Griekenland zijn gekomen);-stoken
— vino secco, m. it. wijn van gedroogde druiven,
vgl. s e c; — vino tinto, z. t i n t o; — vinalïén,
n. pl. lat. (vinalia) wijnfeest, bij de oude Romeinen op den 23sten April en den 19den Augustus;
— vinificltor, m. nw.lat. eig. wijnmaker; wijnbereider, buisvormig blikken toestel tot besloten
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gisting van den wijnmost, uitgevonden door Gall
te Coblenz, in 1826; — vinifieátie (spr. t=ts), f.
wijnbereidingskunst; — vini f érus, a, um, lat. Bot.
wijngaardachtig; — vinolént, lat. (vinoléntus)
wijndronken; — vinoléntie (spr. t=ts), f. lat.
(vinolentia) wijndronkenschap, wijnroes; — vwometer, m. lat.-gr. wijnmeter; werktuig tot onderzoek van de hoedanigheden van den wijn; —
vinophobie, f. wijnschuwheid.
viola enz., z. v i o o 1.
violacèus, a, um, lat. Bot. paars, violet.
violeeren, lat. (violáre) schenden, ontheiligen,
verkrachten, schoffeeren, met geweld onteeren;
overtreden, de wetten breken; — violáre jus terrítoriále, het recht van den landheer te kort
doen; — violàta, f. eene geschondene, verkrachte,
ontmaagde; — violatie (spr. t=ts), f. schending
onteering, ontwijding; verkrachting, schoffeering; — violent, adj. (lat. violéntus, a, um; fr.
violent) geweldig, gewelddadig, hevig, onstuimig,
driftig, vinnig, als adverb. ook violénter; — violénturn stuprum, z. s t u p r u m enz. ;— violéntie
(spr. t=ts), f. (lat. violentia) geweld, gewelddadigheid, geweldenarij, hevigheid.
Violle, n. lichteenheid, geheeten naar den
franschen natuurkundige Violle (1879), ook
platina-eenheid genoemd, z.a.; 20
pyrs, z. a.
Viool, 1) f. of als verklw. viooltje, n. (lat. viola,
it. viola, hoogd. viOle, fr. violétte), ook violét,
plantengeslacht, dat kruiden omvat met welriekende bloemen, de bekende kleine lentebloem
der
van donkerblauwe purperkleur, zinnebeeld
bescheidenheid en nederigheid; — violamatronális, vrouwen- of maagdenviooltje, gevulde nachtschade; — viola odors ta, welriekend viooltje; —
viola tricolor, driekleurig viooltje; — viola cornüta
hybrida, een kruising van de zacht lilakleurige v.
cornüta en v. tricolor, in 't Eng. t u f t e d p a ns y;-violenstroop,Pharm. kinderartsenij uit viooltjes enz. bereid, als borstmiddel tegen de spruw
enz. ; — violenwortel, eenigszins bittere, genees
wortel met een lieflijken viooltjesgeur;-krachtige
— vlolaan, n. nw.lat. tot de kiezelzure verbindingen (silicaten) behoorend mineraal van vioolblauwe kleur; — violét, adj. (it. violette, fr. violet)
violetkleurig, paars; als subst. f. (it. violétte)
soort van paarse perzik zonder dons, met loszittenden steen; — violine, f. nw.lat. vioolstof,
een in verscheiden soorten van viooltjes aanwezige brakingverwekkende stof.
Viool, 2) f. (provenc. viola en viula, it. en sp.
viole, fr. viole, mid.lat. vitula, v. 't lat. vitulári,
springen als een kalf, zich vroolijk aanstellen;
vandaar lat. Vitula, godin der vreugde) algemeene benaming van verscheiden snarenspeeltuigen, welke met Benen strijkstok gestreken
worden, strijkinstrumenten; inz. z. v. a. viola
di (a) braccio, f. it. (spr. —bratsjío) of viola alfa
(vgl. a 1 t a v i o l a), armviool, altviool (in
het hgd. gewoonlijk bratsche geheeten); -- viola
di (a) gemba, knieviool, basviool, z. g a m b e;
— viola d'amóre, f. it., of viole d'amour, f. fr.
(spr. damoer) d. i. eig. liefdesviool, een op de
viool gelijkend speeltuig van liefelijken toon,
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vroeger met 12 tot 14 snaren, waaronder eenige
van metaal, later slechts met 7 snaren bespannen; – vioolsleutel, m. die aanwijzing der toon
volgens welke de eensgestreepte g op de-graden,
tweede lijn komt; – vioolblok, n. Mar. langwerpig
dubbel blok (om zijnen vorm zoo genoemd); –
vloolstukken, zware beplankingen vóor den kop
van den boegspriet gespijkerd om, zoo noodig,
den kluiver te steunen; – violétta, f. it. kleine
viool; – violíne, f. (it. violino, m., fr. violon, m.)
discantviool, gewoonlijk kortweg viool of vedel
geheeten; – violinist, ook violist, m. it.( violionísta) vioolspeler; – violino piccolo, m. it. kleinste
viool, quart-viool; – violino-primo, eerste viool;
– V. secundo, tweede viool; – violon, m. fr. (spr.
wiolón, eig. viool; naar het ital. violóne) basviool
(vgl. c o n t r e b a s), bas; – v iolonist, m. basspeler; – violoncéllo, m. it. (spr. –Isjéllo) of
violoneél, n. (spr. wiolonsjél) kleine basviool,
knieviool, z. v. a. viola di gamba (ook c e 11 o,
s e h e 11 o, hoogd.); – violoncellist, m. knie
-violsper.
Vioolsteen, m. schilferige steen, die bij het
wrijven eenen geur van viooltjes van zich geeft.
Vipëra, lat. (samengetrokken uit vivipára,
d. i. levende jongen barende) soort van giftige
slangen, die gezegd werden levende jongen te
baren; ook in 't algemeen : kleine, vergiftige
slang, adder.
Vir, m. lat. man; – vir bonus, braaf man, z.
viriel enz.
Virago, f. lat. manachtig vrouwspersoon,
mannin, grof gespierde, sterke, vierkante, manhaftige vrouw; gem. ook wel vrouwelijke huzaar,
dragonder, driedekker, draak.
Virelai, n. fr. (spr. wi-r'lè; van virer, draaien,
wenden, en lai, lied) oud-fransche liedervorm
met korte verzen en wederkeerende rijmen; –
virement, n. (spr. –máii) het wenden van een
schip; – virement des parties (spr. –dè parti'),
Kmt. het afrekenen, vereffenen van schulden de
eene tegen de andere, af- en aanschrijven der
posten, overwijzing, overdraging, z. v. a. s c ont r o.
virgins, virescens, lat. Bot. groenachtig.
Viréy, m. sp. (spr. wirel ; van lat. vice, z. aid.,
en rex, sp. rey, koning) vice-koning, onderkoning,
stadhouder.
virgatus, a, um (vgl. virgula), lat. Bot.
roedevormig.
Virgilius, zie Vergilius.
virginéus morbus, m. lat. (virginéus, a, um,
maagdelijk, van virgo, genit. virgins, maagd)
maagdenziekte, vrijsterziekte; – Virginia, vr.
naam : de ongerepte, maagdelijke ; Astron. een
in 1857 door Ferguson ontdekte asteroide; –
Virginianus, a, um, lat. Bot. uit Virginië (Vereen.
Staten); – virginiteit, f. (lat. virginitas) maagdelijkheid, maagdelijke staat, zuiverheid, reinheid, onbevlektheid, maagddom; – virgo, f.
Maagd, het zesde teeken van den Dierenriem.
Virgouleuse, f. fr. (spr. wiergoeléuz') glanspeer,
ijspeer, eene soort van zeer sappige winterperen
(naar het dorp V i r g o u 1 é e bij Limoges).
virgt4a, f. lat. (verklw. v. virga, takje, rijsje,
-
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roetje) kleine roede, staafje; klein streepje,
komma; – virgula mercurialis of devinatoria,
wichel- of tooverroede, in den vorm eener Y,
waarmede men voorgaf verborgen schatten en
ertsen te kunnen ontdekken; – virguleeren, nw.
lat. aanstrepen, met streepjes of aanhalingsteekens („ ") insluiten.
viribus unitis, z. ond. u n i e.
viridis, lat. groen; – viridescens, Bot. groenwordend; – viridiflorus, a, um, groenbloemig; –
viridarium, n. koelhuis.
viriel, adj. lat. (virilis, e, van vir, man) mannelijk, manhaftig, kloek, tot den man behoorende; – viriele stem, z. votum virile; – pro parte
virili, eig. naar mannelijk aandeel, d. i. volgens
krachten; Jur. naar de hoofden, in gelijke deelgin;
– virilis portio, f. z. ond. p o r t i e ; – virileseéutie
(spr. t= ts), f. nw.lat. het te voorschijn treden
van mannelijke eigenschappen bij vrouwelijke
dieren in den ouderdom, inz. bij vogels; – viriliteit, f. (lat. vírilitas) mannelijkheid, mannelijke
staat of ouderdom, voorttelende kracht; manmoedigheid; mannelijke erven; – viripoténtie
(spr. t= ts), f. nw.lat. mannenkracht, manbaarheid, mannelijk vermogen; – viritim, lat. man
voor man, een voor een, hoofd voor hoofd.
Virole, f. fr. spiraalrol in het horloge.
virosus, a, um, lat. Bot. venijnig.
virtus, f. lat. (genit. virtutis) werkende kracht,
degelijkheid, dapperheid; deugd; – virtus nobilitat, deugd adelt (zinspreuk der orde van den
Nederlandschen Leeuw); – virtus post nummos,
de deugd na het geld, d. i. het geld geldt (bij
hem enz.) meer dan de deugd; – virtuti et merito,
aan deugd en verdienste (zinspreuk der sp. Karelsorde); – virluti in bello, aan de dapperheid in
den krijg (opschrift op het kruis der kon. saks.
militaire St. Hendriksorde); — vicit vim virtus, z.
vicit enz. ; – virtuaal, adj. en als adv. virtualiter, nw.lat. of virtueel (fr. virtuel), krachtig, innerlijk vermogend; naar de kracht of beteekenis,
begripmatig, volgens zijn wezen geldend; –
virtueele snelheid, berekende snelheid, zonder acht te geven op de vermindering
door wrijving en weerstand van het middel; –
virtueele kracht, wel voorhanden,
maar voor het oogenblik niet werkzame kracht
(in tegenst. met actueel); – virtueel
(spiegel- of lens-) b e e 1 d, zoodanig beeld, dat
alleen door geometrische achterwaartsche verlenging der stralen gevonden wordt (in tegenst.
met werkelijk of physisch beeld);
– virtualiteit, f. vermogende kracht, werkingsvermogen; wezenlijke geldigheid; – virtuoos,
m. (van 't it. virtuoso, d. i. eig. krachtig, degelijk)
meester in zijne kunst, inz. in de muziek, groot
kunstenaar, kunstheld, kunstmeester, toonkunstmeester; – virtuóse, f. (it. virtuósa) meesteres, groote kunstenares enz. ; – virtuositeit, f.
kunstvaardigheid, kunstmeesterschap, volkomenheid in de uitoefening eener kunst.
virulént, adj . lat. (viruléntus, a, um, van virus,
n. sap; poelstank, vergift) etterig, venijnig, vergiftig, vol scherpe, kwaadaardige sappen; –
viruléntie (spr. t = ts), f. (later lat. virulentia )
81
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etterachtige gesteldheid eener wond, vergiftig- Bot. slijmig, smerig; –viscose, f. g e m e r c e r iheid, boosaardigheid; bittere wrevel, wrok.
s e e r d (z. a.) katoen, waarop zwavelkoolstof
vis, f. lat. kracht, macht, geweld; – vi, met heeft ingewerkt, zoodat het zeer taai en kneedgeweld, gewelddadig; ook krachtens, ten gevolge, baar geworden is en tot zijde gesponnen wordt;
uit kracht; – vi absolutions, uit kracht der vrij natriumcellulose-xanthaat; – viscositeit, f. nw.
– vi adjudicaliónis, krachtens de toe--sprak; lat. (viscositas) kleverigheid, taaiheid, taaie
wijzing; – vi cessions, krachtens den afstand; – slijm; – viscosimeter, m. taaiheidsmeter.
vi commissiónis of mandáli, uit kracht van den
viseeren (fr. eiser, van 't lat. visére), afzien,
bekomen last; – vi coáctus, door geweld gedwon- mikken, het oogpunt nemen, turen, doelen;
gen; – vi praesidii, uit kracht van het voorzitter- op 't mikijzer nemen (vgl. v i z i e r); ijken, roeien
schap en het voorrecht als voorzitter; – in vim, of rooien, den inhoud van een vat met den
krachtens, uit krachte, ten gevolge; – in vim viseerstok onderzoeken en meten; eenen pas en
concipuéndae sententiae, krachtens het opma- dgl. doorzien en door onderschrift en zegel goedken van het vonnis; – in vim revisiónis, ten ge- keuren en bekrachtigen, er zijn v i s a onder
volge der doorziening; – vis armáía, gewapende schrijven; – viseerder, m. vatmeter, ijker, rooier,
macht; – vis eentri f uga, z. v. a. c e n t r i f u- ijkmeester; onderzoeker van passen en dgl. ; –
gaalkracht (z. ond. centrum); – vis viseerkunst, f. ijkkunst,vaatmeetkunst, kunst om
comica, komische kracht, het vermogen om te den inhoud van een vat te bepalen; kunst van
doen lachen (b. v. in blijspelen enz.); – vis com- goed te mikken, mikkunst; – viseerschot, n. bij
pulsiva, aandrijvende kracht; – vis expulsiva, de artillerie : het hoogste boogschot, waarbij het
uitdrijvende kracht; – vis inertiae, kracht der geschut tot in den eersten graad verhoogd wordt;
volharding, traagheid, het volharden in den- – viseerstok, maatstok voor vaatwerk, roei- of
zelfden toestand, volhardingsvermogen; – vis le- rooistok.
gis, kracht van wet; – vis major, z. force maViset- of fisethout, z. f u s t i e k li o u t.
jeure; – vis motrix, nw.lat. bewegende kracht,
visíbel, adj. lat. (visibilis, e, fr. visible, van 't
beweegkracht; – vis probándi, bewijskracht; – lat. visum, van vidcre, zien) zichtbaar, r penbaar,
viriaal, f. Phys. de beweegkracht van eene oogenschijnlijk, klaarblijkelijk; – vis liteit, f.
macht.
zichtbaarheid, oogenschijnlijkheid.
Vis, ook bis, bisse, wis, goud- en zilvergewicht
Visie, f. lat. (visio, v. vidëre, zien) eig. het zien,
in Birma en Pegu = 1,65563 kilo, door de in- aanblik; gezicht; inzage, b. v. t e r v i s i e
boorlingen p e s t a of p a i t h a geheeten; l i g g e n (van stukken, bestekken enz.); Log.
handelsgewicht in Voor- en Achter-Indië, inz. ^ aanschouwing; – visioen, n. lat. (visio) gezicht,
te Madras = 1/e m a u n d of m u n = 1,42 droombeeld, nachtgezicht, spook, herschenschim,
inbeelding, droomerij; – visionair,- m. nw. lat.
kilo.
Visa, n. fr. (van 't lat. visa, iets geziens, pl. (fr. visionnaire) ziener, geestenziener, dweper,
van visum, partic. van vidëre, zien) het geziene, droomer, iemand vol zotte grillen, inbeeldingen
getuigenis van iets gezien te hebben en te billij- (vgl. phantast).
ken; vgl. v i s e e r e n; – visage, n. (spr. wizaazj')
visis actis, lat. Jur. na ingeziene acten of na
gezicht, aangezicht, gelaat, gezichtsvorm; per- inziening der strijdschriften.
soon; – vis a vis (spr. urizauri), eig. aangezicht
visiteeren, lat. (visitáre, eig. bij herhaling naar
tegen aangezicht, tegenover; als subst. een iets zien, van vidëre, visére, zien; fr. visiter)
tegenover, een smal rijtuig in den vorm eener onderzoeken, doorzoeken, bezichtigen, bezoeken,
b e r 1 i n e, doch die voor en achter slechts eene een bezoek geven, gaan zien; – visitatie (spr.
zitplaats heeft; een persoon, die tegenover een 1= ts), f. onderzoeking, bezichtiging, huiszoeander is geplaatst, bij het dansen, aan tafel enz.; king; bezoeking, tuchtiging; bezoek der maagd
Muz. dubbelvleugel, dubbelklavier, een door Maria aan Elizabeth; bezoek van kerken enz.
Hoffmann in 1779 uitgevonden speeltuig.
door hoogere autoriteiten; – de orde der Visitaviscéra, pl. lat. ingewanden; – visceraal, adj. tie-nonnen of der Visitandínen, eene orde van
nw. lat. tot de ingewanden behoorende of die geestelijke zusters, gesticht door Franciscus
betreffende, b. v. visceraal-artsenij of de Sales te Annecy in 1610, om zieken te
visceraal - elixir, artsenij tot verster- bezoeken en te ondersteunen; – visitator, m. nw.
king der ingewanden of van het verteringsver- lat. doorzoeker, gerechtelijk onderzoeker of bemogen.
zichtiger van koopwaren enz., kloosteronderVischnoe, Vischnou, Wischnoe, m. ind. de be- zoeker; – visite, f. (fr. visite) bezoek, opwachting;
houdende, beschermende godheid der Indiërs, bezoek der artsen bij de zieken; onderzoek of
de god der levenskracht, een der leden van de opneming (der koopwaren enz.); ook korte daTrimoerti, gehuwd met Lacksmi (vgl. mesmantel; – pour faire visite (spr. poer f èr' u^iKrischna en Ciwa).
ziet'), afgek. p. /. v., om bezoek af te leggen, om
Viscine, z. ond. v i s c u s.
zijne opwachting te maken; – visite-kaartje,
Viscount, m. eng. (spr. wáíkount; = fr. v i - bezoek-kaartje; – visitekamer, bezoekkamer
c o m t e, z. aid.) engelsche ondergraaf.
enz. ; – visiteur, m. fr. onderzoeker, kommies,
Viscus, m. of viscum, n. lat. vogellijm; – beziener, peiler (der koopwaren, scheepsladinviscíde, adj. (later lat. viscidus, a, um) taai, gen enz.); bij sommige orden de geestelijke, die
kleverig (inz. van lijm); – viscine, f. kleverige het opzicht heeft over vele gestichten van deplantenstof in vogellijm; – viscosus, a, um, lat. zelfde orde, pater-visitor; ook een vrijmetselaar,
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die eene loge, waarvan hij geen lid is, bezoekt, wet bepaald is op den 182sten dag; - vitalitlum,
een b r o e d e r - v i s i t e u r; in 't algemeen n. mid. lat. levensonderhoud, lichaamsbehoefte;
iemand, die dikwijls bezoeken aflegt.
lijfrente; het schenken van zijn vermogen aan
Vislino, z. r a g u sin o.
iemand, om daarmede een ander levenslang te
Visney, m. eng. (spr. wísni) met brandewijn onderhouden; - vitaliseeren, nw. lat. levensvermengde tintwijn, kersenbrandewijn.
kracht geven, bezielen.
Visorlum, n. nw. lat. (van 't lat. vidére, zien)
vitalba, lat. Bot. vuilwit (b. v. Clematis vigezichtsdoel; bij letterzetters: handschrifthou- talba).
der, vizier, plankje, waarop de te zetten copie
vice, fr. (spr. wiet'; oudfr. viste, it. visto, vispo,
wordt vastgestoken.
flink, vlug) snel, gauw, ras, vlug, gezwind; Vista, f. it. (spr. wiesta; van het lat. vidére, vitésse, f. snelheid, gezwindheid.
zien) Kmt. zicht, vertooning van eenen wissel; vitéllus, m. lat. (eig. kalfje, verklw. van vitulus,
a vista, dadelijk op zicht, op vertooning van den kalf) het ei-geel, dooier; - vitellinus, a, um, lat.
wissel (te betalen; vgl. a prima vista, ond. Bot. geel als eierdooiers; dooiervormig; - eiprimus); - vistaménte, zeer snel. telline, f. globuline, eiwitstof, in eierdooiers aanVisuaal, visueel, adj. nw. lat. tot het zien wezig.
behoorende, het gezicht betreffende; - v i eiti f olius, a, um, lat. Bot. wijngaardbladerig.
S u a a 1-1 ij n, gezichtslijn; - v i s u a a 1Vitiligo, f. lat. (van vitilis, gevlochten, van
punt, oogpunt, gezichtspunt; - v i s u a a 1- viére, vlechten) soort van huiduitslag, witte
zenuw, gezichtszenuw; - visualiteit, f. zien- huidvlek, inz. de levervlek (vitiligo hepatica).
kracht, zienvermogen.
I Vitilitigátor, m. lat. (van v i t i u m, z. ald., en
visum, n. lat. (van vidère, zien) het geziene, I litigdre, z. 1 i t i g e e r e n) opzettelijk of moedaanblik, oogenschijn; ook z. v. a. v is a (z. ald); willig tegenspreker, twister (c h i c a n e u r), be-- visum repertum, n. bezichtigings- of onder- diller, schreeuwer; - vitilitigium, n. nw. lat. gezoekingsbericht, verslag van eenen geneesheer ! zwets.
over den toestand, waarin hij gewonden of 1 Vitlum (spr. ti=tsi), n. lat., pl. vitla, fout,
dooden heeft gevonden; - visus, m. het zien, l feil, gebrek, vergissing, dwaling, ondeugd, zongezicht, zienkracht; - visus abnormis, m. 't ge- de; - vitium canonicum, lichaamsgebrek, waar
zien; - v. colordtus, 't kleurenzien, z. v. a. door iemand tot het vervullen van eene geeste--brekig
e h r u p s i e; - v. de/iguratus,
iguràtus, z. v. a. m e t a - like bediening in de r. kath. kerk ongeschikt
m o r p h o s i e; - v. dimidiàtus, z. v. a. h e - wordt gerekend; - vitium congenitum, aangebom i o pi e; - V. duplicátus, z. v. a. d i p l o p i e;-; ren vormingsgebrek, onregelmatigheid, afwij V. lucidus, z. v. a. p h o t o p s i e; - v. nebulósus, ! king; - vitium cordis, hartgebrek; - vitium
't nevelzien;-v. reticulatus, ' tnet- oft floerszien. ; naturae, natuurgebrek, aangeboren gebrek; vita, f. lat. leven; - vita ante-acta, het voorheen vit. remissiónis, Muz. het gebrekkig dalen der
geleide leven, vorige levenswandel; - vita brevis, ' zangstem; - vit. subreptiónis, Jur. vergrijp der
ars longa, het leven (is) kort, de kunst (is) lang; - valsche, eenzijdige voorstelling; - vit. tremuli,
v. sedentaria, z. s e d e n t a r i s c h , ond. sedes; - het sidderen der stem bij het zingen; - vitiëus,
acta de vita, levensbewijs, in rechten gevorderd adj. (lat. vitiósus, a, um) gebrekkig, gebrekkelijk,
bewijsstuk, dat iemand, b. v. die eene jaarwedde verkeerd; ondeugend, verdorven, goddeloos,
of pensioen trekt, nog in leven is; - vitae curri- slecht, zondig; - vitiositeit, f. (lat. vitiositas)
culum, n. levensloop; - vitae, non scholae, discén- ; gebrekkigheid, verkeerdheid, boosaardigheid of
darn est, voor het leven, niet (enkel) voor de ! verdorvenheid van het menschelijke hart, beschool, moet men leeren; - vitam impendére vero, derf.
zijn leven aan de waarheid wijden (citaat uit
vitresceeren, vitrificeeren enz., z. ond. vitr-ufn.
Juvenalis); - ad vlam aeternam, voor het eeuwige ( vilrioldtus morbus, m. lat. z. v. a. e p i 1 e Pleven, d. i. in alle eeuwigheid; - vitaal, adj. (lat. s i e (z. ald.).
vitális, e) tot het leven behoorende; levend, voor
Vitriool, n. (fr. en provenc. vitriol, sp. vitriolo,
leven geschikt, met levenskracht begaafd; leven- it. vitriuolo, mid. lat. vitriólum, vitreólum; van
gevend, levenwekkend, levenbevorderend of 't lat. vitreolus, vitréus, a, um, van glas, glas -onderhoudend; - vitaal principe, grondoorzaak achtig, v. uitrum, glas, wegens zijnen glasglans
van het leven; - vitale warmte, levenswarmte; - en zijne glasachtige gesteldheid) gekristalliseerde
Vitaliánen, pl. z. v. a. v i c t u a 1 i e b r o e - verbinding van zwavelzuur met het oxyde van
d e r s; - vitalisme, n. leer van het levend zijn een zwaar metaal, inz. van koper, ijzer, zink,
van schijnbaar levenlooze lichamen door daarin lood en kobalt; vandaar k o p e r-, ij z e r-,
werkende geesten, klopgeesterij, tafeldans; ook z i n k-, 1 o o d- en k o b a l t - v i t r i o o 1, of
theorie van Stahl, dat in het levend organisme - naar de kleur: b 1 a u w, g r o e n, w i t enz.
bijzondere krachten huizen, die de oorzaak zijn, I v i t r i o o l; - vitriolen, pl. groep van mineralen
dat het zich van niet levende onderscheidt; - uit de orde der sulfaten, ontstaan door inwervitalist, m. aanhanger dezer leer; - vitaliteit, f. j king der atmosferische factoren op de zwavellat. (vztalitas) levenskracht, levensvermogen, metalen; - vitriool-nether, m. of vitriool-naphtha,
leven, tijdstip, waarop het leven aanvangt; - f. gezuiverde wijngeest met zwavelzuur gedistil1 e g a l e v i t a 1 i t e i t, dat tijdstip, waarop i leerd, zeer vluchtig, licht onbrandbaar en van
het kind wordt gerekend tot leven geschikt sterken, doordringenden reuk (vgl. e t h e r) ; (viabel) te zijn, en waarvan de eerste term bij de ! vitriool-olie, zwavelzuur; - vitrioolkies, zwavel,
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kies, ijzerkies ; - vitrioolspiritus of vitriool-geest,
oudere naam voor verdund zwavelzuur; - vitriolesceeren, barb. lat. tot vitriool worden; zich
in vitriool veranderen; - vitriolisàtie (spr. -zatsie), f. zwavelzuur-bereiding, verandering in
vitriool.
vitrum, n. lat. glas ; - vitrum antimonii, spiesglansglas; - v. plumbi of v. Saturn, loodglans; vitrage, f. fr. opengewerkte, de ramen in hun
geheel bedekkende gordijnen, ook de stof daar
vitresceeren, nw. lat. tot glas worden,-vor;
fable)
verglazen; - vitreselbel, adj. (fr. vitrifiable)
verglaasbaar, wat door de werking van het vuur
in glas kan veranderen; - vitrescibilitelt, f. ver
vitrificeeren, tot glas maken of-glasbrheid;
smelten, in glas veranderen, verglazen; - vitriet,
f. kunstmatige steensoort, bestaande uit een laag
kunststeen of cement, bevestigd op glas, als
wandbekleeding in ziekenhuizen enz. ; - vitrifieàtie (spr. tie = tsie), f. verglazing, verandering in glas ; - vitreus, adj. glasachtig, glazig; vitrine, f. glazen kast om waren uit te stallen;
ook winkelraam ; - vitrométer, m. lat. gr. glas
een werktuig, waar--metr,salbking
mede men de verschillende graden van breking
en verspreiding meet, welke de lichtstralen bij
hunnen doorgang door de verschillende soorten
van glas ondergaan; - vitrotypie, f. kunst om
lichtbeelden op het glas voort te brengen.
Vitry, in België, Jacob van Vitry, dominicaan
en bekend kruisprediker, aartsbisschop van Acco
(± 1240); zijn preeken (sermons) dienden tot
voorbeeld voor latere predikers.
vittatus, a, um, lat. Bot. met banden of breede
strepen, bandvormig, met gekleurde strepen.
vitupereeren, lat. (vituperáre) laken, misbillijken, wraken, misprijzen; - vituperibel, adj. (lat.
vituperabilis) lakenswaard, berispenswaardig; vituperàtie (spr. tie=tsie), f. laking, wraking.
Vitus-dans (Sint-) of St. - V e i t s d a n s, z.
Valentijns- ziekte, ond. vale.
Vitzliputzli, m. (mexicaansch Huitzilopochili,
samengesteld uit huitzitzilin, kolibrie, en opochtli,
links, omdat het beeld van den god aan den
linkervoet kolibrievederen had) krijgsgod der
oude oorspronkelijke inwoners van Mexico,
wiens feest in de lente gevierd werd; mexikaansohe duivel.
viva enz., lat., vivaciteit enz., z. onder vivus.
Vivandier, z. ond. v i v r e s; - vivarium, z.
ond. vivus.
vivat! lat. (van vivére, leven), of it. viva! hij
(zij, het) level lang leve ....1 - vivat arnicitia!
vivat amor! enz., lang leve de vriendschap, lang
besta de liefde enz. ; - vivat, n. heilwenschend
vreugdegeroep : hij leve! - vivant, dat zij leven 1
- vixi, ik heb geleefd; - vixit, hij (zij, het) heeft
geleefd; - vivat, crescat, f loreat!(dikwijlsafgekort
tot V. C. F) hij (zij, het) leve, groeie, bloeie 1vivére parvo, van weinig leven; - vive valeque, leef
en vaarwel; - vivit sub pectóre vulnus, de wond
leeft in-het diepst zijns harten.
vive l'empereur! fr. (spr. aiip'reur) leve de
keizer!
Vivérre, f. lat. (viverra) civetkat, een zoog-

VIZIER

dierengeslacht uit de orde der roofdieren, op den
marter gelijkend.
Viveur, m. fr. (v. vivre, leven; vgl. v i v r e s)
z. v. a. bonvivant, z. ald.

Vivianiet, vivificatie, viviparen, vivisectie, z.
ond. vivus.

Vivres, pl. fr. (spr. wiw'r; van vivre • lat.
vivére, leven) levensmiddelen, mondvoorraad; vivandier, m. (spr. wiwá,djé; van mid. lat.
vivanda, vianda, vivenda, it. vivanda, fr. viande,
levensmiddel, spijs, vleesch tot voeding, van lat.
vivére, leven) veldkramer, legerhandelaar met
levensmiddelen, zoetelaar, marketenter ; - vivandière, f. (spr. -djèr') zoetelaarster, marketentster.
vivus, a, um, lat. (it. vivo, fr. vi f ) levend, levendig; - viva vox, f. levende stem, levend woord,
mondeling onderwijs; - viva voce, met levende
stem, d. i. mondeling; - inter vivos, onder de
levenden, zoolang men nog onder de levenden is
of nog leeft, tijdens het leven; - vivace (spr.
wiwáts je; van 't lat. vivace, gehit. vivàcis, lang
levend; levendig), ook vivo en con vivézza (spr.
-vétza), it. Muz. levendig, vurig, met levendigheid; - vivacíssimo (spr. -ts jíés-), hoogst leven
vivaciteit, lat. (vivacitas), of fr. Aivacité, f.-dig;
levendigheid, vlugheid, vurigheid, vroolijkheid;
- vivarium, nw. lat. bewaarplaats voor levende
dieren, diergaarde; - Vivlaan, m. en Viviane, f.
nw. lat. namen: de wakkere, levendige ; - vivianiet, n. mineraal, bestaande in hoofdzaak uit
phosphorzuur ijzer, spatig of bladerig ijzerblauw; - vivificatie, f. later lat. (vivi f icatto, v.
vivif icáre, levend maken, bezielen) bezieling, levend- en levendigmaking; - vivipáren (lat. vivipári, v. parére, baren), pl. levendbarenden,
dieren, welke levende jongen ter wereld brengen;
- viviparisme, n. of vivipariteit, staat of gesteldheid der dieren, die levende jongen baren; viviseceeren, nw. lat. (vgl. s e c e e r e n enz.)
levende dieren ontleden (voor physiologische
proeven); - viviséctie, f. nw. lat. (spr. t=s) proefnemingen op levende dieren door geneeskundigen en physiologen met het doel de levensverschijnselen van een organisme te bestudeeren; viviséctor, m. proefnemer op levende dieren.
nix credo, lat. nauwelijks geloof ik het.
vixi, vixit, z. ond. vivat.
Viz, m. rekenmunt in Bengalen = 1/3$ zilverropij of 3 1/ 2 ct. courant; op Coromandel = 1/ 160
zilverropij of 3/ 5 cent.
viz., afkort. van videlicet, z. ond. vide.
Vizier, 1) of eig. w e z i r, m. arab. z. op
v e z i e r.
Vizier, 2) n. (it. vísiéra, f., fr. la visière; van 't
lat. vidére, zien, visum, gezien) voorstuk van
Benen helm met de kijkgaten, dat men kan opschuiven om beter te zien of ruimer adem te
halen, helmschuif, helmklep; oogpunt, richtkorrel aaneenschietgeweer; aanmeetwerktuigen:
kijkspleet, z. v. a. d i o p t e r; ook voor oog,
gezicht, b. v. iets in 't vizier krijgen,
het in't oog krijgen; - iemand iets in 't
vizier zeggen, hem in't aangezicht iets beleedigends, grofs, onaangenaams enz. toevoegen.
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vuthum, z. v i d a m e.
' vocális, e, klinkend, geluidgevend, van vox,
vlaamseh, van Vlaanderen, wat tot Vlaan- stem) klinker, klinkletter, toondrager, b. v.
deren behoort, daaraan eigen is ; ook vroeger ' a, e, i enz. (in tegenst. met c o n s o n a n t) ;
voor: nederlandsch, toen Vlaanderen het be- als adj.: wat met de stem of overluid gelangrijkste gewest der Nederlanden was (zooals schiedt, b. v. vocaal gebed, gebed, dat overluid
men later h o 11 a n d s c h voor neder - gedaan wordt (in tegenst. met m e n t a a l
I a n d s c h zeide en zegt), b. v. de v 1 a a m- g e b e d); – vocaal concert, n. concert, waarop
s c h e s c h o o 1, de nederlandsche schilders, alleen gezongen wordt; – vocale muziek, gezang
de schilders van de nederlandsche school; – een (in tegenst. met i n s t r u m e n t a l e m upond vlaamseh, nederl. gefingeerde munt = 6 z i e k) ; – voeáliseh, adj. zelfklinkend ; – voeagulden; – Vlamingen, bewoners der provincie lisme, n. leer der klinkers; – vocalisàtle (spr.
Vlaanderen; ook Nederlanders; – Vlaamsche –za -tsie) of vocaliseering, f. het teekenen van het
beweging, f. strijd der vlaamsche bewoners van hebreeuwsche schrift met vocaal-teekens; –
België tegen de toenemende verfransching van vocaliseeren, het zingen der noten op een vocaal.
het door hen bewoonde gebied.
vocabulum, n. lat., pl. vocabula (v. vocàre,
Vládika of wládika, m. (van 't slay. wladati, roepen, noemen), woord; – vocabularium, n., fr.
russ. wladiéij, heerschen, verwant aan het duit- vocabulaire, woordenboek, woordenlijst, inz. om
sche walten, heerschen, gewalt, geweld, macht) van buiten te leeren in de scholen; – vocabulíst,
titel van den vorst van Montenegro voor 1852. m. woordenboekschrijver; woordenkramer.
Vleet, f. nederl. (van v 1 i e t e n, drijven) vlietvocalisch, vocalisme, vocalisatie, z. ond.
of drijfnet voor de haringvangst, het haringnet v o c a a 1.
als 't in zee ligt; ook allerlei vischtuig; groot,
Vocatie, vocatief, z. ond. v o c e e r e n.
ter walvischvangst uitgerust schip; een net vol,
voce, f. it. (spr. woots?e; van 't lat. vox, gehit.
en vandaar de niet-getelde menigte, waarbij de vocís) stem, zangstem; – voce di petto, borstkleine visch verkocht wordt; – b ij d e v 1 e e t, stem; – voce di testa, hoofdstem, faussetstem
bij menigte, in groote hoeveelheid te gelijk (als (f a 1 s e t); – a voce sola, voor eene stem; – voce,
haring in het net).
vocem, lat. z. ond. vox.
Vlegge, f. vlaamsch snede in een afgevilde
voceeren, lat. (vocáre) roepen, noodigen, daghuid; in het Middeln. beteekende 't woord ge- vaarden, voor de rechtbank roepen; – voeátie
brek.
(spr. t=ts), f. (lat. vocatio) noodiging, ontbieding,
Vlieboot, f. nederl. oorspronkelijk eene zee- dagvaarding; roeping, neiging, aanleg; beroep of
schuit, die de wateren van 't V 1 i e bevoer; later beroeping tot een ambt; ambt, post, werkkring;
de naam van de vaartuigen der Watergeuzen; – vocativus of vocatief, m. Gram. roeper, z.
een licht, wijdbuikig vaartuig van 80 tot 100 c a s u s; ook schalk, boze vogel (dien men
ton, inz. voor de haringvangst.
dikwijls berispend of waarschuwend moet toeVliegenier, m. zie v 1 i e g e r.
roepen).
Vlieger, m. iemand die met een vliegtoestel of
Voeiferàtie (spr. t= ts), f. lat. (voci f eratïo, v.
vliegtuig de lucht doorklieft (vertaling van het voci f erári, schreeuwen) het luide roepen, schreeufr. aviateur); het is beter dan vliegaar, vliegenaar, wen, geschreeuw.
vliegenier of vliegensman.
Voet, m. voorm. nederl. lengtemaat; de r ij nVlies, n. nederl. (nauw verwant aan vel, 1 a n d s c h e voet = 0,3139 m., de a m va1 i es) in 't alg. zeer dun vel; huid van sterdamsche voet = 0,2831 m.; ook
een dier met de haren, vacht van een schaap, lengtemaat in vele andere landen, die meestal
schapevacht; – het g u 1 d e n of gouden iets meer of minder dan 3 palmen of decimeters
v 1 i e s, een fabelachtige ramsvacht (z. A r g o- lang is.
nauten); – de orde van het gulden
Voetlaan (spr. t=ts), m. aanhanger van
v 1 i e s, eene bourgondisch-spaansche en oosten- V o e t of V o e t i u s, een bekend godgeleerde,
rijksche ridderorde, in 1439 ingesteld door Phi- die in de 17de eeuw te Utrecht leerde; iron.
lips den Goeden, hertog van Bourgondië, welker voetganger, voeteerder.
ordeteeken een gouden ramsvacht is.
Vogue, f. fr. (spr. wóg' ; van voguer, it. vogáre,
Vloot, f. nederl. (van v 1 i e ten, v l o t t e n; roeien, varen = het hoogd. w o g e n) eig. golfr. en hoogd. holte, eng. fleet) zeker aantal bijeen- vende of schommelende beweging, vaart, loop,
behoorende schepen, tot een doel bestemd en gang; omlàop, gebruik, zwang, mode, trek, toedoorgaans onder een gemeenschappelijk bevel loop, naam, roem, achting, aanzien; – i n v o g u e
staande; – vlot, n. menigte aaneengehechte of en vogue (spr. a'i–) z ij n, in zwang zijn, in
drijvende balken, inz. zooals die uit Duitschland goeden naam staan, gezocht worden, veel aftrek
naar Nederland komen, h o u t v 1 o t; – vlot- hebben; toeloop hebben;– vogue la galère, vare
schuit, vletsehuit, f. soort van platboomde lich- de galei daarheen l d. i. 't mag gaan zoo 't wil l
ters, ten dienste van groote schepen, inz. te er mag van komen wat er wil, 't worde gewaagd 1
Amsterdam.
daar gaat het!
Vlotgras, n. plantengeslacht van de familie
voici, fr. (spr. woasí) ziehier, hier is, hier ; –
der grassen, pluimgrassen met langwerpige of voilà (spr. woalá), ziedaar, daar is, daar; – voilà
lijnvormige, veelbloemige aartjes.
tout (spr. toe), dat is alles.
Vo., verkorting van V o 1 t, z. a.
Vole, f. fr. (spr. woaj' ; eig. weg, straat =
Veeaal, f. (van 't lat. vocális, f., scil. lilléra, van lat. via) voer, voeder, voormalige fransche in1
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houdsmaat voor hout, gips, steenkolen enz. =
1,92 M 3
Volle, f. fr. (spr. voál' ; van 't lat. velum, n.
voorhangsel, gordijn, sluier; zeil) sluier, doek
van dunne, doorzichtige stof, die door de dames
inz. voor het gelaat wordt gedragen.
Voisinage, f. fr. (spr. woazinááz j' ; van voisin =
lat. vicinus, buurman, nabuur) nabuurschap,
nabijheid, buurt.
Voitdre, f. fr. (spr. woatsh r' ; van 't lat. vee
voertuig, v. vehére, voeren) voertuig; inz.-tura,
rijtuig, wagen, koets; - voiture de place (spr.
d'plaas), stationeerend huurrijtuig, z. v. a.
fiaker.
vol., afkorting van v o l u m e n (z. ald.).
volàbel, adj. nw. lat. (v. volàre, fr. voler,
vliegen) vluchtig; (ook fr. volable, van voler,
stelen) steelbaar, besteelbaar; - volabiliteit, f.
nw. lat. vluchtigheid; - volaille, f. fr. (spr.
wolálj') gevogelte, pluimgedierte; - volánt, adj.
(lat. vólans, fr. volánt) vliegend, fladderend;
m. fr. (spr. woláh) pluimbal; - volánte, f. lang,
licht vrouwekleed; lichte, niet gevoerde vrouwenoverrok; - volatiel, adj. lat. (volatilis, e)
vliegend, gevleugeld; vluchtig, licht vervliegend,
verdampend; - volatiliteit, f. nw. lat. vluchtigheid, vervliegbaarheid; veranderlijkheid, wankelmoedigheid; - volatiliseeren (spr. s=z), nw.
lat. Chem. vervluchtigen, vluchtig maken; volatilisátie (spr. -za-tsie), f. vervluchtiging.
Volapuk, n. (spr. v=w; u==uu) eene zoogenaamde wereldtaal (vola, gen. van vol, wereld, en
puk, taal), uitgedacht in 1879 door pastoor J.
M. Schleyer te Lizzelstetten bij Constanz in
Baden, die daarvoor eene spraakkunst en een
woordenlijst heeft gegeven; een tijdlang zeer in
de mode en op sommige plaatsen aan inrichtingen van onderwijs als leervak ingevoerd, thans
door het E s p e r a n t o (z. ald.) verdrongen.
Vol-au-vent, m. (spr. vol-owák) pastei welks
(boter)deeg hol (d. i. zonder den inhoud) ge
-bakenis.
Volborthiet, n. een naar Dr. V o 1 b o r t h'
in Petersburg genoemd mineraal in Rusland,
vanadiumzuur koperoxyde.
vol d'oiseau, fr. (spr. -doazO) vogelvlucht; a vol d'oiseau, in vogelvlucht, d. i. voorgesteld
of afgebeeld, alsof de teekening van de plaats,
het landschap enz. uit het gezichtspunt van een
overvliegenden vogel genomen ware.
Vole, f. fr. (van voler, stelen, snel wegnemen;
vgl. v o 1 e r i e) in het kaartspel: het halen van
alle slagen door een speler, ook t o u t geheeten;
- vole annoncée of déclarée of s o 1 o t o u t, bij
den aanvang van 't spel aangekondigde of ver
-klardevo1.
Volée, f. fr. (v. voler, vliegen) vlucht, menigte,
zwerm; bui; staat, rang, jaren; - la première
volée of haute volée, lieden van den eersten rang,
de hoogere klassen der maatschappij, de voornamen; - a la volée, ter vlucht; in 't wild, onbezonnen.
volente Deo, volenti enz., z. ond. volo.
Volerie, f. fr. (spr. wol'ri'; van voler, stelen;
afgek. van 't lat. involáre, in de vlucht wegne.
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men) dieverij, spitsboeverij ; - voleur, m. dief,
gauwdief, roover.
Volei, n. fr. (spr. wolè) blind, vensterblind.
Volière, f. fr. (spr. wo -ljèr'; van voler, vliegen)
vogelvlucht, besloten ruimte, waar men allerlei
vogels tot zijn vermaak houdt; groote vogelkooi,
duivenslag.
Volik of wolik, f. turk. (wolyk) klein turksch
vaartuig met éenen mast, tot de kustvaart bestemd, bark.
Volítie (spr. t= ts), f. nw. lat. Philos. de werking,
door welke de wil zich tot iets bepaalt, wil,
wilsuiting.
Volkamerla of volekamerla, f. (zoo genoemd
naar Joh. G. V o 1 c k a m e r, een botanicus te
Neurenberg, omstr. 1700) plantengeslacht met
vele soorten, waarvan ééne (Volkameria f lágrans
of Clerodéndrum f lagrans, ook Volkmannia japonica) welriekende bloemen draagt.
Volkmar, oudd. mansn.: de volksberoemde,
volksroem.
volo, lat. ik wil; - sic volo, sic jubéo, zoo wil,
zoo beveel ik het, of: in plaats van alle gronden,
zal mijn wil gelden; - volente Deo, lat., afgekort
v. D., als God wil, met Gods wil; - volénti non
fit injuria, aan den willende geschiedt geen
onrecht, of wie het zoo hebben wil, dien wedervaart recht.
Volontair, m. (spr. wolontèr; fr. volontaire, van
't lat. voluntarius, a, um, vrijwillig) vrijwilliger
(soldaat); iemand zonder dienst of meester, een
aan zich zelven overgelatene ; - volontairement,
fr.(spr. wolontèr'mán) ongedwongen,vrijwillig, uit
eigen vrijen wil, zonder dwang; - volonté, f. fr.
(spr. wolonté, van 't lat. voluntas) wil, het willen,
believen, welbehagen; - a volonté, naar believen,
naar welgevallen; - payable d volonté (spr.
péjábl'-), betaalbaar als de houder (van den
schuldbrief) de betaling verlangt; - volontiers,
adv. (spr. wolos' tjé) gaarne, gewillig, gereedelijk.
Volseen, Volsken, m. pl. een oud italiaansch
volk in Latium, aan beide oevers van de Liris,
wier hoofdstad Antium was.
Volsella, vulsélla, f. lat. Chir. korentang, haar
-trek;
ook tentijzer, peilijzer.
Volt, m. El. eenheid van spannings- (druk-)
verschil; de spanning die noodig is om door een
weerstand van één Ohm een stroom van 1 Ampère tot stand te brengen, afkorting V., Vo. ; voltasche zuil of batterij, z. ond. g a 1 v a n i s m e; - voltasche boog, lichtboog bij elektr. booglicht; - voltasch pistool, door elektriciteit af te
schieten pistool; - voltaisme, z. v. a. g a 1 v a n i s m e ; - voltaiet, n. naar Prof. Volta genoemd,
aan ijzeraluin verwant mineraal uit de solfatara
bij Napels; - voltalampen, booglampen, die juist
35 volts spanning vereischen; - volt(a)meter,
m. naar denzelfden natuuronderzoeker genoemd
toestel, om de elektrische kracht (spanning) te
meten, z. v. a. e 1 e k t r o m e t e r; - voltampére,
eenheid van elektrisch arbeidsvermogen; kilogrammeter.
volta, it. Muz. maal (op de partitiën gebruikt
om herhaling aan te duiden : prima volta, seconda
volta enz.).
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Voltaire, m. (spr. woller) een, wellicht naar den meetkunst; in de physiologie : meting van
beroemden franschen dichter Voltaire (geb. 1694, ruimteveranderingen van enkele deelen van het
gest. 1778) genoemde soort van gemakkelijke menschelijk of dierlijk lichaam; Chem. chemistoel; - voltairianísme, n. geest, gevoelens, stel- sche maat-analyse; - volumineus, adj. nw.lat.
sel van Voltaire; - voltairiaansch, adj. wat (fr. volumineux) veeldeelig, uit vele boekdeelen
Voltaire betreft, inz. neiging, overhelling, zucht bestaande, veel plaats beslaande; dik of diktot spottende ongeloovigheid. lijvig, van aanzienlijken omvang; - volumiVolte, f. fr. (it. volta, van 't lat. volülus, nositeit, f. lijvigheid, dikte, grootheid van
a, am, gerold, gedraaid enz., van volvére, z. omvang.
volí ntas, f. lat. (van volo, z. ald.) wil; - stat
v o 1 v e e r e n) wending of zwenking, het
kringsgewijze omrijden met een paard op de pro ratióne voluntas, de wil of de willekeur
rijbaan; oude dans, waarbij men, na zijne geldt voor rede of grond; - tamen est laudánda
dame verscheiden wendingen te hebben doen voluntas, z. tamen enz. ; - voluntarie, adv. Jur.
maken, haar behulpzaam is in het doen van vrijwillig, van zelf.
een luchtsprong; muziek bij dien dans; in
Volunteer, m. eng. weerbaarheidsvrijwilliger,
het schermen: eene zekere beweging of kunst- die op zich genomen heeft in oorlogstijd in een
greep om de stooten der tegenpartij af te keeren; eigen korps te dienen en zich in vredestijd te
ook het onderslaan der kaarten, kaartkeering, oefenen.
kaartruiling, eene kunstgreep van goochelaars
voluptueus, adj. lat. (voluptuósus, a, um,
en geoefende kaartspelers; vandaar de v o l t e van volí pias, geneugte, wellust; fr. voluptueux)
s 1 a a n; - volle-face (spr. wolf' f áas') m a k e n, wellustig, aan de zinnelijke vermaken overgezich plotseling tegen den nazettenden vijand geven, vermakelijk, genoeglijk, genot-ademend.
wenden en hem het hoofd bieden, geheel om- Voluspá, f. oudn. Myth. voorspelling der
zwenken; - volti of volto sí bito (spr. u =oe), tooverstafdragende zieneres (Volva) over den
volli presto, it., afgek. v. s. of v. p., (op muziek- ondergang en 't nieuw ontstaan der wereld;
bladen) keer snel om! of snel omgekeerd! - eerste godenlied der oudere E d d a; wellicht in
si volti, men keere om, sla om. de 10e eeuw n. Chr. op IJsland gemaakt.
voltigeeren (spr. wollizjeeren), fr. (voltiger; volveeren, lat. (volvére) wentelen, rollen, draai
volteggiare) heen en weder zweven, fladderen; en wikkelen (vgl. ook i n v o 1 v e e r e n); --it.
zich op een paard slingeren of werpen, op- en volute, voluut, f. (lat. voluta) Arch. vrij geboafwerpen; kunstsprongen doen; - het volti- gen lijn, spiraal, wrong, krul of sieraad aan het
geeren, het kunstspringen, op- en afspringen kapiteel der zuilen; N. H. rolslak, toot, een
van een paard; - voltigeur, m. (spr. woltizjéur) slakkengeslacht; - volutieten, m. pl. nw.lat.
kunst- of luchtspringer, slingeraar op het koord slakkenversteeningen met rolvormige draaiin(vgl. w q u i 1 i b r i s t) ; pl. voltigeurs, ook gen; - volvulus, m. Med. darmkronkel, m isoort van licht voetvolk, geoefend in het juist serere, z. ald.
en snel schieten en in de kunst om behendig
vomeeren, lat. (vomére, fr. vomir) braken,
achter een ruiter op het paard te springen; zij overgeven, spuwen, uitbraken; - vomitus, m.
waren geplaatst op den linkervleugel van het het overgeven, braken; - vomitus matutinus
bataljon en voornamelijk bestemd om te tirail- potatórum, het braken der drinkers in den
leeren en zich snel heen en weder te bewegen; in- morgen; - vomito negro, m. sp. het zwarte
gesteld door Napoleon .in 1805, werden zij in braken, gele koorts; - vomitief, n. nw.lat., en
1874 bij het fransche leger afgeschaft. vomitorium, n. lat. (van vomitorius, a, um,
volubel, adj. lat. (volubilis, e, van volvére, z. braking opwekkend) braakmiddel.
v o 1 v e e r e n) eig. rolbaar, draaibaar; buig Vomlea, f. lat. zweer-, bloed- of ettergezwel;
zaam, beweeglijk, lenig, vloeiend; - volubiliteit, inz. longgezwel; - nux vomica, z. ond. n u x; f. (lat. volubilitas) beweeglijkheid, lenigheid, vomiqueus, adj. (lat. vomicósus, a, um) vol
buigzaamheid, gladheid, radheid of vaardigheid zweren, etterig of etterend; - vomitorius, a, um,
van tong, vlugheid, vloeibaarheid in 't spreken; lat. Bot. braakwekkend.
veranderlijkheid, onbestendigheid; - volubllis,
Vomitief, vomitorium, vomitus, z. ond.
f. Bot. soort van slingerplant.
v o m e e r e n.
Volumen, n., afgek. vol., pl. volumina, lat.
Voraciteit, f. lat. (voracïtas, van vorax, vraat
(van volvére, z. v o 1 v e e r e n; fr. volume) zuchtig, gulzig) vraatzucht, gulzigheid.
boekrol, papierrol, samengerold geschrift; pak
Vorm, m. lat. forma, z. aid.
of bundel geschriften; vandaar ook voor boek,
vorschri f tsmássig, dui. volgens voorschrift.
boekdeel, band of deel van een boek; ook omvortex, m. lat. (z. v. a. v e r t e x) wieling, draaivang, ruimte, lichamelijke inhoud of omvang, kolk; wervelwind ; - vortex puruléntus, m. Med.
grootte van een lichaam; - volumenométer, rn . etterprop.
ruimtemeter, een door Kopp uitgevonden invostro, it. (= lat. vester enz.) uw, uwe ; strument, om den ruimte-inhoud van vaste en vostro conto, it., afgek. v. C., Kmt. uwe rekevloeibare lichamen te bepalen; - voluméter, rn . ning; - per vostro (stil. conto), voor uwe rekening.
physiologisch toestel om ruimteveranderingen Votum, n., pl. vota, lat. (van vovére, z.
aan afzonderlijke deelen van het levende men- v o v e e r e n) gelofte ; zegenwensch ; in 't alg.
schen- of dierenlichaam te meten; Chem. toe- uitgesproken wensch; vandaar: stem, kiesstem,
stel tot maat-analyse; - volumetrie, f. ruimte- goedkeuring, toestemming; ook stemuitbren-
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ging; advies, meeningsuiting; - vota colligeeren, i n t e r e s t e n; - vox populi, vox Dei, lat.
stemmen inzamelen; - cum voto, met stem of sprw.: de volksstem (is) Gods stem; - vox virstemrecht; - cum voto illimitàto, met onbeperkte ginëa, maagdenstem, een orgelregister, dat
stemgeving; - ex voto, naar wensch; ten gevolge nog liefelijker en een octaaf hooger is dan de
eener gelofte ; vandaar : geloftegift, geschenk vox human; - viva vox, levendige stem, 't leventer aanvulling eener gelofte; - pia vota, pl. de woord, mondeling onderricht; - viva vox
vrome wenschen, n.l. zulke, welke niet ver docet, de levendige stem onderwijst, d. i. heeft
worden; - sub voto remissions, met den-vuld onderrichtende kracht; - viva voce, met lewensch der terugzending; - meo voto, naar vende stem, mondeling.
mijnen wensch of naar mijne stem, wanneer
Voyageur, m. fr. (spr. woajaz'jéí r; van
het op mij aankomt; - votum castitátis, klooster voyager, reizen, voyage, reis, van 't lat. viati- votum consultativum,-geloftvankuischd; cum, reisgeld; later lat. weg, reis; it. viaggio,
beraadslagende, raadgevende stem; - v. decisi- sp. viage, provenc. vialge; vgl. v o i e) reizivum, beslissende stem; - v. obedientiae, klooster ger, reizend man; wandelaar, pelgrim, zweronvoorwaardelijke gehoorzaam--geloftvan ver; - guide des voyageurs, m. (spr. gied' dè-)
heid; - V. paupertátis, gelofte der armoede, door gids der reizigers, reisgids, wegwijzer.
welke men zich allen persoonlijken eigendom
Voye, z. v o i e.
ontzegt; - v. virile, stem, die iemand afzondervoyons, fr. (spr. woajón, v. voir, zien) laat
lijk heeft voor zich alleen, niet voor verschei- ons zien; - vu, fr. (spr. wu') gezien (gewoonlijk
denen te zamen; - vota majóra, pl. de meeste op reispassen); - vue, f. (spr. wu') aanblik, gestemmen, stemmenmeerderheid; - per vota zicht, uitzicht, landelijke streek; inzicht, oogma jóra, door meerderheid van stemmen; - v. merk, doel; - a vue, op zicht (op wissels); sanióra, pl. de doelmatiger stemmen of voor payable a vue (spr. pejábl'-), betaalbaar op
- v. secunda, tweede stem; - voteeren,-slagen; zicht, d. i. zoodra de wissel den betrokkene
nw.lat. (it. votdre, fr. voter) stemmen, zijne stem wordt aangeboden; - de vue, na zicht, b. v.
geven; door meerderheid van stemmen beslis- payable a' 6 jours de vue (spr. -Si zjoer-), besen; - votánt, m. een stemmende, stemhebber, taalbaar 6 dagen na zicht; - a perle de vue, zoostemuitbrenger, stemgever; - votátie (spr. tie= ver het oog reikt, onafzienbaar.
tsie) of voteering, f. stemgeving, stemming,
Voyou, m. fr. (spr. voajóè; vgl. v o i e) pastemopneming; - vote, m. fig. stem, stemming; rijsche straatjongen; leeglooper, lanterfanter.
votief, adj. lat. (votivus, a, um) door eene geVredesconferentie, f. samenkomst van ver
lofte beloofd, volgens of krachtens eene gelofte;
van alle be--tegnwordis gen
- votief-geschenk, votief of exvótó, n. (vgl. schaafde landen in den Haag, tot het vaststellen
boven ex voto) gelofte-geschenk, geschenk, dat van de rechten en plichten van oorlogvoeten gevolge eener gelofte aan eenen tempel, rende staten en tot bespreking der mogelijkeene kerk enz. gedaan wordt; - votief-tafel, heid om de oorlogstoerustingen en de oorlogen
gelofte-tafel, op welke de aard van zulk een zelf te beperken; de eerste had plaats in 1899,
votief wordt opgeteekend; - votieve mis, zulk de tweede in 1907.
eene mis, die niet tot den dienst van den dag
Vredeskus, m. in de oud-christelijke kerk de
behoort, maar aan eenig bijzonder doel is ge- kus, dien men bij het Avondmaal of bij andere
wijd, zooals b. v. voor eenen zieke, eenen kerkelijke plechtigheden elkander placht te
reiziger enz.
geven ten teeken van volledige verzoening;
Vona of voah, z. w a.
thans nog in gebruik in de Grieksche kerk op
Voula, f. (van het madegassisch voula, vola, paaschmorgen.
zilver) op Madagascar een spaansche daalder,
Vriddhi, m. skr. tweede versterking der grond
p i a s t e r; ook gewicht, ongeveer 1/ 4 kilo.
-vokalen,b.tó
voveeren, lat. (vovére) gelofte doen, iets door
Vuchtenhout, n. (dui. Fichte = pijnboom,
gelofte beloven, plechtig verklaren of beloven; den) sparrenhout, duitsch vurenhout; het
wijden, toewijden.
komt van de fijne spar of den fijnen of rooden
vox, f. lat. (gehit. vocis) stem, klank; ook den.
woord; vandaar ad vocem, bij het woord (valt
Vuilebras, nederl. z. v a r s e balie.
mij te binnen enz.); - assa voce (lat. assus, droog,
Vuleánus of Vulkaan, m. lat. Myth., in het
bloot, enkel), met enkele stem, zonder bege- gr. H e p h as t o s geheeten, zoon van Juleiding van een instrument; - sub voce, on- piter en Juno, om zijne leelijkheid door zijn
der of bij het woord; - sub hee voce, onder of vader uit den hemel geworpen en op het eiland
bij dat woord (inz. bij verwijzingen naar een Lemnos nedergekomen, van welken val hij
woordenboek); - vox cholerica, lat. Med. heesche, kreupel werd enz. ; hij was de god van het vuur
matte stem der choleralijders; - vox clamántis en der metaalarbeiders of smeden, wier werkin deserto, de stem van een roepende inde woestijn plaats men in den vuurspuwenden berg Etna
(Johannes de Dooper); oneig. een woord der stelde; vandaar vulkaan, m. vuurspuwende
waarheid, dat geen weerklank vindt en geen berg, brandende berg; - a a n V u 1 c a n u s
uitwerking heeft; - vox humdna, f. menschen- of Vulkaan offeren, in het vuur werstem, een orgelregister; - vox hybrida of hibrida pen; - vuleanallén, pl. (lat. vulcanalia) ro(vgl. h i b r i d a), mengelwoord, woord uit meinsche feesten ter eere van Vulcanus; twee of meer talen samengesteld, b. v. v e r- vuleàniseh, adj. (lat, vulcanius, a, um) Vulca-
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nus . betreffend; vuurspuwend, van vuurspu
wende bergen afkomstig (b. v. v u 1 c a n iS c h e gesteenten), vuurhoudend ; - vul
caoutchouc, eboniet;-caniet,.gvulsrd
- vulcaniseeren (spr. s=z), nw.lat. in vuur
zetten, verhitten; horens opzetten (met zinspeling op hetgeen Venus, de gemalin van
Vulcanus, zich met den krijgsgod Mars veroorloofde); ook Chem. met zwavel mengen en door
groote hitte zoo verharden, dat de stof ook bij
hooge temperatuur niet meer kleeft, b. v. het
v u l c a n i s e e r e n der caoutchouc, der
gutta-percha; - vulcaniseeren van
h o u t, het verduurzamen ervan door groote
verwarming (260° C.) in gesloten kamers met
samengeperste lucht; de bederfaanbrengende
stoffen worden zoodoende in het hout vastgelegd, maar zeer verspreid en geheel veranderd; vulcanisme, n. het naar boven dringen van
gloeiend-vloeibare en gasvormige stoffen uit het
binnenste der aarde; theorie der vuleanisten,
z. ond. n e p t u n i s t e n; - vuleantstisch,
adj. met dit gevoelen overeenstemmend, daarop gegrond.
Vulgus, m. en n. lat. volk, inz. gemeen volk,
groote hoop, gepeupel, grauw, janhagel; pro f anum vulgus, het oningewijde gemeen; vulgo, eig. bij het volk, in het volk; gemeenlijk,
gewoonlijk, doorgaans, naar het gemeene spraak
leven; - vulgo quaesitus,-gebruik,n'tm
m. Jur. hoerenkind; - vulgus amicitias utilitáte
probal, het gemeen schat de vriendschap naar
het voordeel (dat zij geeft); - vulgair, adj. (lat.
vulgaris, e) gemeen, alledaagsch, gering, laag,
onbeschaafd; - vulgaris, Bot. gewoon, gemeen;
- vulgarisme, n. Neol. gemeenheid; gemeene
uitdrukking, gedachte; - vulgariteit, f. (later
lat. vulgaritas) gemeenheid, laagheid, platheid, plompheid, ruwheid, onbeschaafdheid; vulgeeren (lat. vulgáre) en vulgariseeren (spr.
s=z), nw.lat. bekend of ruchtbaar maken,

onder de menschen brengen, uitstrooien, verspreiden; - vulgáta, f. eigenlijk versio vulgata
(verspreide overzetting), door het concilie
van Trente als juist erkende latijnsche bijbel
waarvan zich de R. Kath. bedienen;-vertaling,
in het algemeen de gewone, gebruikelijke
tekst van een geschrift; - vulgivaag, adj. (lat.
vulgivagus, a, um) naar den gemeenen, lagen
trant; omzwervend, rondloopend; - Venus
vulgivaga, z. ond. V e n u s.
vulnus, n., pl. vulnéra, lat. wonde ; - vulnul
complicátum, n. samengestelde wond; - v. letale,
doodelijke wond; - v. letàle per se, op zich zelve
doodelijke wond; - v. per accidens letale, door
een toeval doodelijk geworden wond; - vulnérur
spasmes, m. wondkramp; - vulneraria (medicaménta), pl. wondmiddelen, wondartsenijen; vulnereeren (lat. vulnerári), wonden, kwetsen; vulneràbel, adj. (lat. vulnerabilis, e) kwetsbaar;
- vulnerabiliteit, f. nw.lat. kwetsbaarheid ; -vulneránt, m. (lat. vulnërans) wondtoebrenger;
- vulnerant omnes, ultima necat, lat. alle kwetsen,
het laatste doodt (van de uren sprekende; oud
opschrift op wijzerplaten van klokken); vulneraat, m. (lat. vulnerátus) gewonde, gekwetste; - vulnerátie (spr. t=ts), f. (lat. -vul
-neratio)
verwonding, kwetsing.
Vulpiniet, n. met kwarts gemengd, korrelig
a n h y d r i e t (z. ald.), naar de plaats, waar
het gevonden wordt, V u 1 p i n o in Lombardije, genoemd.
Vultispex, m. nw.lat. (van 't lat. vultus,.
gelaat, en specére, beschouwen) gelaatsbeschouwer, z. v. a. physiognomist.
Vulva, f. lat. Med. vrouwelijk schaamdeel,
uitwendige opening der moederscheede, schaamspleet; - vulva clausa, gesloten moederscheede;
- vulvaria, f. nw.lat. Bot. schaamkruid; vulvo-uterinisch (vgl. u t e u r s), tot de schaamte en de baarmoeder behoorende of die betreffende.

W. = West, soms ook = wissel of w e r s t,
z. a. ; of W a t t, z. a. ; - W. E. T. = westeuropeesche tijd; - W. I. = West- Indië; Wisc. = Wisconsin, in Noord-Amerika; - W. L.
= Westerlengte; - W. W. = Wiener Wdhrung,
Oostenrijksch papiergeld; - W. als chemisch
teeken = wolframium; - W. Va. = WestVirginia, in Noord-Amerika; - W, als munt
wel op fr. munten: Lille of Rijssel;-tekn
op oostenrijksche : Weenen; op vroegere silezische en pruisische : (Wratislavia) Breslau; op
Kleefsche en Triersche : Wezel.
Wa, va, vouah, m. eenheid van de siameesche
lengtemaat = 2 k e n = 4 s o k= 2 M.
Waal, 1) m., pl. Walen, fr. Wallons, hoogd.
Wallonen (van 't oudd. walh, d. i. Romaan,

vandaar walisc, hoogd. w e 1 s c h, d. i. romaansch), naam der bewoners van Zuid-België,
nakomelingen van de oude gallische (keltische)
Belgen, die zich met romeinsche elementen
vermengden; - waalsch, walseh of wallónsch,.
n. de taal van deze Belgen, een romaansch dialect, met nederlandsche, nederduitsche en
spaansche woorden vermengd; - waalsche kerken, de kerken of gemeenten in Nederland,
waarin de dienst in de fransche taal wordt verricht en die van de komst der in Frankrijk vervolgde Hugenoten onder Lodewijk XIV dag
-tekn.
Waal, 2) f. nederl. kolk, walende (draaiende)
stroom; ook van palen voorziene wal, als ligplaats voor schepen in een zeehaven; vandaar

-

-
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de naam der nederl. rivier en van eenige der ' van de derde kaste bij de Indiërs, waartoe de
burger- en boerenstand behooren.
stadsgrachten te Amsterdam.
Waardijn, m. (hoogd. wardein, vroeger ook Waiter, m. eng. (spr. oeëeter) eig. wachter;
g u a r ,dein, van w a a r d e e r e n, schat- bediende in een logement, oppasser, tafeldek
waarde bepalen; v. a. van het mid.lat. ; ker, z. v. a. het fransche g a r c o n, het duit-ten,d
-enit.
guardare, fr. garder, bewaken, dus eig. 1 sche k e 11 n e r, ons J a n.
Wajang, zie W a y a n g.
z. v. a. g a r d i a a n, z. ald.) beëedigd metaaltoetser (b e r g w a a r d ij n) en inz. muntWakea en wakih, z. v a k i a.
toetser (m u n t w a a r d ij n), belast met het Wakoef, n. turk.-arab. (va/wet, vaki) vrome
onderzoek van den aard en de waarde der me- erflating, vrome stichting; eigendom eener
talen, van het gehalte van goud en zilver. moskee, als leengoed aan de moskeeën cijnsWachtparade, z. p a r a d e; - die Wacht I baar.
Waláchen, pl. z. v. a. R m e n e n.
am Rhein, het bekende Duitsche volkslied,
Walang sangit, f. mal. stinkluis, die door
in 1840 gedicht, in 1854 door K. Wilhelm getoonzet, dat vooral in den oorlog van 1870—'71 . zijn menigte soms den oogst vernietigt.
Walck., bij natuurwetensch. benamingen
populair is geworden.
Wadden, f. pl. (hoogd. wallen, lat. sing. va- afk. voor C. de Walckenaer (gest. 1852).
Wáldemar, oudd. mansn.: (oudhoogd. Walduin, ondiepte; verwant aan w a d e n, wed)
ondiep gedeelte langs de duitsche en neder- domar) de met roem heerschende.
Waldénzen, m. pl. (fr. Vaudois; aanhangers
landsche kust van de Noordzee, door een eilandenreeks begrensd; vandaar waddenvaarders, van Petrus Valdes, Valdez of W a 1 d u s, een
soort van platboomde, weinig diepgang heb- burger te Lyon; v. a. eig. dallieden, dalbebende vaartuigen ter bevaring van die kusten. ! woners, van 't lat. vallis, fr. vallée, dal) in de
Wadi, n. arab. dal, rivierdal, rivier; ook 12de eeuw ontstane zedelijk-gestrenge godsuitgedroogd, in den regentijd gevuld rivierbed ; dienstsecte in Z. Frankrijk en N.-Italië, door
in de woestijn; vandaar als bestanddeel van ! den paus als ketters in den ban gedaan en door
geographische namen, b. v. Wadi Moesa, d. i. kruislegers zwaar vervolgd.
Waldschule, f. dui. (eigenl. woudschool)
dal van Mozes, in Steenachtig Arabië.
Wádmal, n. zw. (deesch vadmel, van angels. openlucht-school, school inz. voor zwakke kinvaed, oudn. vád, kleederstof, wat) soort grove, deren in een plantsoen of bosch, waar dus zooongeschorenwollen stof in Zweden en op IJsland. veel mogelijk in de open lucht geleerd wordt;
Wadoek, m. mal. reservoir, bak, t a n k (z. a.). die te Charlottenburg was een der eerste en
Wads, pl. eng. (van to wade = w a d e n) bekendste; zie o p en - a i r - s c h o o l; - WaldI scheler, m. scholier van de openluchtschool.
overkousen voor visschers en jagers.
Walen, pl. z. W a a 1.
Wag, eng. spotvogel.
Wagenschot, n. (het eerste deel heeft met , Walengang, m. Mar. gang op groote schepen,
wagen niets te maken, maar beteekent wand; die op het koebrugdek tegen boord het schip
het zit ook in weegluis) gekloofd, fijn eiken- rondloopt (er rond w a a 1 t), en dient om den
hout voor meubels en fijne betimmeringen. timmerman bij een gevecht de grondschoten
Wages, pl. eng. (spr. oeëedzj's) loon, arbeids- te doen stoppen.
Walhálla, f. noorsch Valholl (d. i. hal of
loon; - wage-funds, n. loonfonds, vlottend
zaal der gesneuvelden, van 't oudn. vair, angels.
kapitaal van een land.
Waggon of wagon, m. eng. wagen, lastwagen ; vil, oudd. wal, hoop der gesneuvelden, ligplaats
inzonderheid spoorwagen; - wagon-lit, m. fr. der lijken op het slagveld, slag, en oudn. höll,
spoorwegrijtuig met slaapplaatsen, slaap-wagen; nw.hoogd. halle, koninklijk slot) oudn. Myth.
- wagon-restaurant, m. restauratierijtuig in D- hemel, paradijs der oude noorsche volken, met
treinen. 540 poorten, waarin slechts diegenen konden
Wagneriet, n. in het Salzburgsche gevonden komen, die eenera eervollen dood in den krijg
mineraal, uit phosphorzure bitteraarde en flu- I stierven (vgl. N e f 1 h e i m); naam van een
ormagnesium bestaande. door koning Lodewijk I van Beieren in 1830
Wahabi of Wehabi, ook Wahabieten en We- ^ bij Donaustauf aan de Donau gestichte prachehabieten, m. pl. arab. (Wahabi) volksstammen tige eeretempel, waarin de busten of namen
van het geloof van sjeik Mohamed, zoon van ^ van Duitschers geplaatst worden, die zich bij
eeuw leefde en zonder onderscheiden hebben.
-AbdelWah,in18
Wali, 1) m. arab. (weli, eig. nabij, vriend,
alleen de geloofsvoorschriften van den Koran
aannam en den Islam tot zijn vroegere zuiver- helper, voorstander enz., van wela, nabij zijn,
helpen, besturen) onderstadhouder of gouverheid wilde terugvoeren.
Wahl. en Wahlbg., bij natuurwetenschap- ! neer eener turksche provincie, waaraan door de
pelijke benamingen afk. voor G. Wahlenberg emirs in de hun toevertrouwde provincie het
(gest. 1851). I toezicht op de inwoners en het innen der beWaiblingen, duitsche naam der G h i b e 1- lastingen is opgedragen; - wali-alandi, m.
arab. (eig. weli-al-and of weli-and, v. and, ver1 ij n e n, z. ald.
Waidalótten ofWaidelóten, m. pl. priester- ! drag, verbintenis, verplichting) troonsopvolger.
Wali, 2) noor. Myth. zoon van Odin en
klasse van de oude heidensche Pruisen.
Waisja's, pl. sanskr. (waisja of wis) leden Rind(a), de hoeder en wreker van Balder; zie
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H ö d u r; — 3) noor. Myth. zoon van L o k i, den Rijn beoorloogde, zich later in Pannonië
z. ald.
(Hongarije) nederzette, doch in de 5de eeuw
Walirae, f. arab. (walïmeh) gastmaal, smul- in Gallië en Spanje doordrongen en vervolgens
partij, inz. bruiloftspartij bij de moslems.
N. Afrika veroverden; van hier drongen zij
Walinga, f. russ., liever wolunka (van wol, in 455 in Italië door, waarbij zij Rome veeros, omdat het instrument uit de huid van een tien dagen lang plunderden en alle kunstwerken
jongen stier gemaakt is), russische zakpijp, vernielden; vandaar in 't alg. voor ruwe, verdoedelzak.
nielzuchtige barbaren; – wandalísme, n. ruwWalkover, m. eng. (spr. wak–; van to walk heid der Wandalen, barbaarsche vernielingsover the course) bij wedrennen of wedstrijden: woede, aan kunstwerken gepleegd, kunstgemakkelijke zegepraal (door onklaar worden stormerij.
of wegblijven der mededingers).
Wanen, pl. oudn. Myth. naam van een
Walkuren, Walkfren of WalkCriën, ook ^ tweede godengeslacht, naast de A s e n (z. a.),
V a 1 k y r i ë n, f. pl. (oudn. valkyrja, angels. vooral zijn het lucht- en watergoden (o. a.
vàlcyrie, v. oudn. vair, hoop der verslagenen, N i o r d, F r e y r en F r e y j a).
en kióra, kera, kiezen; vgl. W a 1 h a 11 a) oudn.
Wangkang, f. kleine soort van chineesche
Myth. noorsche strijdgodinnen, noodlotgodin- j o n k.
nen der strijdenden, welke, in opdracht van
Wangsi, n. ind. (sanskr. wangsa, wangsi) riet,
Odin, de door dezen ten doode gedoemden dood- bamboesriet, rietstok.
den en naar W a 1 h a 11 a brachten.
Wánja, russ. (verklw. van den mansnaam
Wall., bij botanische benamingen afk. voor Iwán, Johannes) Jan, Hans; – Wánjka, Jansje,
N. Wallich (gest. 1854).
Jannetje, Hansje.
Wallach, m. hoogd. gesneden hengst (zoo
Wap, f. boeddhistische maand.
geheeten omdat men de eerste uit W a 11 aWara, f. oudd. War of War, oudn. (eig.
c h ij e en uit Hongarije leerde kennen; van- verbintenis, verdrag; verwant met war, waar,
daar ook de fransche benaming hongre).
bewaarheden enz.) udn. Myth. godin der beWallons, z. W a a 1 1).
! loften, overeenkomsten, verdragen en eeden,
Wallosine, f. uit spaansch riet kunstmatig inz. der bruiloften en huwelijken; zij was de
bereid balein.
9de godin uit het geslacht der A s e n.
Walir., bij botanische benamingen afk. voor , Waräger of Varinger, pl. naam der NoormanK. F. W. Wallroth (gest. 1857).
nen in Rusland en Constantinopel.
Wallstreet, f. eng. centrum van den geldhanWaránde, f. (eig. deelwoord van het oude
del in New-York, de beurs aldaar.
w a r e n, b e w a r e n) gaard, diergaarde; –
Walpurga, of gew. Walpurgis, f. oudd. 1 u s t w a r a n d e, bekoorlijke dreef, bevallig
vr.naam (van wal, z. W a 1 h a 11 a, en purag, landschap.
burg): eig. dooden- of lijkenburg, beschermster
Warandeurs, pl. (fr. = garandeurs, van gain den strijd; eene heilige in de r. kath. kerk, rantir, oudnederl. w a r a n d e e r e n, waarde dochter van den engelschen koning Richard borgen) te Duinkerken naam van de door de
in de 9de eeuw, die als abdis te Eichstädt, we- regeering aangestelde lieden, die het toezicht
gens het standvastig doorstaan der vervol- hadden op het zouten van de haring en die de
gingen, onder de heiligen geplaatst en als be- haringtonnen met het stadswapen stempelden.

hoedster tegen de tooverkunsten der heksen
Ware, f. eng. (spr. oeëer) waar; – ware-house,
vereerd werd; vandaar W a 1 p u r g i s - avond, n. (spr. –hoos) warenhuis, groote winkel, maw a 1 p u r g i s - nacht, de eerste aan haar gazijn, bazaar, verkoophuis, pakhuis.
toegewijde mei-nacht, waarvan het bijgeloof
Wari, z. v a r i.
vroeger zooveel verdichtte.
Waringin, m. mal. javaansche ficussoort met
`Valrat, walratkaars, f. een lichteenheid, nam. luchtwortels, indische vijgeboom.
het licht, dat wordt voortgebracht bij verbruik
Warna, m. skr. kleur, kaste; – warnasárie,
van 7,77 Gr. olie in een uur.
mal. veelkleurigheid van bloemen; bloemlezing.
Wals, m. (hoogd. walzer, fr. valse) wel beWarnfried, oudd. (v. warnon, d. i. oorspr. bekende oorspr. duitsche dans van vroolijken waren, beschermen) mansn.: de bewaarder of
aard; – walsen, eenen wals dansen.
I behouder van den vrede.
Walsehland, n. hgd. (v. walsch, romaansch;
Waroe, f. (Hibiscus tihaceus) boom met
vgl. W a a 1 1) Italië.
groote gele bloemen in Ned.-O.Indië, waarvan
Walschot, f. zie s p e r m a c e t i.
de wortel een geneesmiddel, het lichte hout
Walther, oudd. mansn.: (oudhgd. Walthari, een soort houtwol en de bast vlechtmateriaal
1T7 altheri, van wallen, besturen, hari, her, heer, voor hoeden levert.
leger) W o u t e r, de over 't leger gebiedende,
Warong, m. mal. soort gaarkeuken, eetheeraanvoerder.
stalletje.
Wampum, n. gedenksnoer of -gordel der
Warp, eng. z. 1 e a.
noordamerikaansche Indianen, uit veelkleurige i Warplines, pl. eng. (spr. oearplains) kettingschelpstukjes samengevoegd.
garen.
Wandalen, gewoonlijk Vandalen, m. pl. (lat.
Warrant, n. eng. (= garant, g a r a nVandali, Vandalii) germaansche volksstam, t i e, z. ald.) volmacht; bevel tot inhechtenisdie sedert de 3de eeuw na Chr. de Romeinen aan neming; ook waarborg voor fabrieksmerken; –
;
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warranted, op eng. fabrikaten : gewaarborgd,
gegarandeerd.
Warwiekiet, n. bij Warwick in New-York
voorkomend mineraal, uit verbindingen van
fluor met titanium, ijzer en yttrium bestaande.
Wasa-orde, f. zweedsche ridderorde, als
belooning voor nuttige uitvindingen, ingesteld
in 1772 door koning Gustaaf III.
Wassiljj, m. russ. mansnaam (gr. Basilius),
afgek. Wassja of Wassjka; – Wassilissa, f. russ.
vrouwennaam.
Watagen, pl. russ. (watága, schaar, familie,
van tartaarschen oorsprong) nederzettingen der
visschers aan den Oeral en aan de Kaspische Zee.
Watereloset, n. eng. (spr. oeaterkloos'1, v. water,
water, en c 1 o s e t, z. ald.) bestekamer met
een waterleiding tot wegspoeling; – waterglas,
n. zie sólutio silicdtis natrici; – waterproof, eng.
(spr. oeaterproe f) proefhoudend of bestand tegen
het water, voor water ondoordringbare kleedingstof; vandaar als subst. m. regenmantel; –
wátertwist, n. (vgl. t w i s t) garen van spinmachines, die door water in beweging gebracht
worden, watermolen-garen; – water-white, f.
eng.-amer. zuivere petroleum, zie s n o wflake.
Waterlanders, m. pl. naam van de gematigdste partij der Mennonieten (z. ald.) of
Doopsgezinden, sedert het midden der 16de
eeuw (omdat hare eerste gemeenten in W at e r 1 a n d in Noord-Holland waren); ook iron.
voor tranen.
Watt, m. El. eenheid van elektrisch effect:
de arbeid gedurende 1 seconde verricht, nam.
1/ 10 K. G. M. of 1/,bo Pk. het product van V o 1 t
en A m p e r e; – wattmeter, m. meter van geleverden elektrischen arbeid, genoemd naar
den natuurkundige Watt; – kilowatt = 1000
Watt = 1,36 paardenkracht.
watteeren, nederl. (met vreemden uitgang)
opvullen met w a t t e n (zwak gewalkte katoen of zijde); – g e w a t t e e r d, adj. met
watten opgevuld, gevoerd; – wattons, pl. kussens van watten ter opvulling van lichaamsvormen.
Wavefiet of wawelliet, n. naar den ontdekker
Dr. Wavell genoemd, uit aluminiumfluoride,
phosphorzure kleiaarde en water bestaand
mineraal.
Wayang, f. mal. (schaduw, pop) één der
vormen van het javaansche tooneel, ten deele
schimmenspel (wayang poerwa), ten deele poppenspel (wayang gedog), of met dikke ronde
poppen (wayang golek), of ook met platen, die
vertoond worden (wayang beber).
weakened heart, eng. (spr. wiekened haart)
uitzetting, vergrooting van het hart.
Wealdenformatie, f. eng.-lat. (spr. oeelden–)
Geol. aardvorming uit brak- en zoetwater, die
in vele landen tusschen de witte jura- en de
krijtformatie in ligt (b. v. in het gedeelte van de
graafschappen Kent, Surrey en Sussex, dat the
Weald, het Woud, genoemd wordt; vandaar
de naam).
Web., bij botanische benamingen afk. voor
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F. Weber (gest. 1823); in de elektrotechniek is
de weber de praktische eenheid van magnetische krachtstroom = 10 Ampères, vgl. m a xwell en gauss.
Weehabieten, pl. z. W a h a b i.
Week-glas, of weekseh-glas, n. glazen pot
voor inmaak en sterilisatie van groenten en
vruchten.
Weda, m. (= W o d a n, z. ald.) een krijgsgod der oude Friezen, afgebeeld met vleugels;
z. ook Veda.
Wedana, wedono, m. jay. districtshoofd.
Wédgwood, n. eng. (spr. oeèdz jwoed) soort
van eng. aardewerk of steengoed, naar zijnen
uitvinder Josiah W e d g w o o d (geb. 1730,
gest. 1795) genoemd.
Wedro, m. russ. (wedró; vgl. w i ,a d r o)
emmer, eene russ. maat voor natte waren van
10 kroesjika of 8 stoof = 12,3 L.
Weenerpasta, f. Med. weenerdeeg, een poedervormig mengsel van hydras kalicus en
oxydum calcicum ; Causticum viennense ; tot
stiften gegoten is het 't Caustique Filhos;
zeker brandmiddel.
Wega, m. (v. arab. el nesr el wahi, vallende
adelaar) prachtige witglanzende ster der eerste
grootte in de lier van Orpheus.
Wehabi, z. W a h a b i.
Welgelianen, m. pl. leden van eene secte in
Duitschland, op het einde der 16de eeuw, gesticht door Valentijn W e i g e 1, die onder
anderen de erfzonde en de tegenwoordigheid
van Jezus Christus in het Avondmaal ontkende.
Weigh, z. w e y.
Weihnaehten, pl. dui. kerstfeest.
Weller, m. en n. hoogd. klein dorp, gehucht
in Opper-Duitschland.
Weimouthden, m. z. W e y m o u t h s p ij n b o o m e n.
Welajét, wilajét, z. v e 1 a j é t.
Welfen, ook Guelfen of Guelphen,
pl. oudd. (vgl. G u e 1 p h), naam van een
vorstelijk Duitsch geslacht, dat in de llde eeuw
ook in Italië bezittingen kreeg en in het huis van
Brunswijk nog voortleeft; in ruimere beteekenis
ook de machtige partij, die zich in de middeleeuwen tegen de keizers en hunne aanhangers,
de G h i b e 11 ij n e n, verzette; – welfenfonds,
n. deel van het vermogen van den onttroonden
koning George van Hannover (± 16 millioen),
dat in beslag genomen werd en tot bestrijding
van dien vorst en zijn agenten werd bestemd,
maar door keizer Wilhelm II ten bedrage van
60 millioen mark aan den zoon van George, den
hertog van Cumberland, werd uitbetaald, nadat deze verklaard had, zich van elke vijandige
daad te zullen onthouden.
Welikij kn jas, m. russ. (van welikij, aja, oje,
groot, en k n a s j, z. ald.) grootvorst, titel der
prinsen uit het russ. keizershuis; – welikaja
knjaghfnga, f. grootvorstin, titel der gehuwde
of weduwe geworden prinsessen; – welikaja
knashna, f. (spr. sh=sj) grootvorstin, titel der
ongehuwde prinsessen uit het russ. keizershuis.
Weltschmerz, m. dui. ziekelijke smart over
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het lijden in de wereld, onbestemd verdriet, een
soort pessimisme, melancholie. Het woord is
van H. Heine.
Welweléh, n. turk. (van 't arab. welwelet, en
dit van walata, treurig zijn, walwala, huilen,
weeklagen) klaaggeschrei der turksche vrouwen om een doode.
Weneesláns, m. slavisch (poolsch Wenceslaw,
van wieniec, krans, kroon, en slawa, roem)
mansn.: de met roem bekroonde.
Wenden, m. pl. tak der S l a v e n (z. ald.)
in noordelijk en oostelijk Duitschland sedert de
fide eeuw, waartoe de Obotrieten, Hevellers,
Pommeranen, Lausitzers enz. behooren.
Wendl., bij botanische benamingen afk. voor
J. C. Wendland (gest. 1828).
Wera, f. russ. (eig. geloof, vertrouwen, v.
wernuj, oja, oje, trouw, waar = lat. veras) russ.
vrouwennaam.
Werda, dui. wie daar? een wachtwoord.
Werner, oudd. (warná ri, v. warha, wacht,
warnon, bewaren, hoeden) manse.: wachter,
of eig. schutsheer (oudhoogd. Warinhari).
Werneriet, n. een naar A. G. Werner genoemd
mineraal = s k a p o l i t h.
Versjok, m. russ. (vers jók, eig. top, spits,
einde) russ. lengtemaat, = 1/16 arsjine = 1$/ 4
russ. duim = 44,445 mM.
Werst, of liever verste, f. (russ. werstd) maat
voor afstanden = 500 vadem of s s a s j e n (z.
ald.) = 1066,8 M.
Wesir, z. v e z i e r; — wesir asem, z. v. a.
g r o o t v e z i e r.
Wesjtsjjj, m. russ. welsprekende alweter, een
Russ. uitdrukking voor „volkszanger", zie
Bojan.
Wesnánka, f. russ. (v. wesná, lente) lentedans
der Kleinrussen.
Westinghouse (air-brake), f. eng. luchtdrukrem, uitgevonden door Westinghouse.
Westnik, m. russ. (spr. weesinik; van wéstj,
bericht) bode, berichtgever, kondschapper;
vandaar titel van russ. couranten.
Westphaalsch gericht, een andere naam
voor veemgericht, zie ond. veem.
Wetanger, m. ind. holl. (niet uit jay.
orang oetangan = pandeling, maar van wetan = oosten, dus : oosterling) Javaan van
beoosten Bantam.
Wey of weigh, n. eng. (spr. wee) in Engeland
oud, maar nog gebruikelijk eng. wolgewicht =
1/ 24 last = 182 eng. pond = 82,554 kilo.
Weymouths-pjjnboomen, soort van grootè
naaldboomen, door den eng. lord W e y m o u t h
het eerst uit Virginia en Canada naar Europa
gebracht.
Wheat (spr. wiel), f. eng. tarwe, weit.
Wheatstonebrug, f. El. weerstandsmeter; de
verbinding met een tusschengeplaatsten galvanometer van een elektrische stroomvertakking.
Wheel (spr. oewiel), n. eng. wiel; — freewheel, n. (spr. Erie-w.) rijwiel zonder ketting,
vrijwiel.
Whig, m. eng. (spr. hoe-wig), pl. whigs, (door
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sommigen afgeleid van 't schotsch whig, zure
wei, als drank der laagste volksklasse in Schot
whiggam, een schotsche toeroep om-land;ofv
de paarden aan te drijven, whiggamor, een paardendrijver of voerman, daar een deel dier mannen in 1648 onder aanvoering van den markies
van Argyle op Edinburg aantrok om den koning
te bestrijden; V. a. nog de voorletters der woorden we hope in God, wij hopen op God, als motto
der club, uit welke de whigpartij ontstond) vrij
vrijheidsvrienden, wier grond--heidsman,
stelling is : bescherming van de rechten van het
volk met beperking der koninklijke macht, de
tegenpartij der t o r i e s (z. f o r y) in Engeland; in de Vereenigde Staten verstaat men
daaronder de aristocraten, vgl. t o r y; — whiggisme, n. barb.lat. (eng. u,-higgism) hunne grondstellingen en gevoelens.
Whim, m. eng. (spr. hoe-ím) gril, luim, zon
vreemde inval.
-derlingh,
Whipper, m. eng. (v. to whip, zwepen) zweper,
machine om katoen losser te maken; — whipperIn, m. eng., ook enkel whip, zweper, inzweper, eig.
jachtterm, de man, die 't opzicht over de honden heeft en ze in de jachtlinie drijft; dan oneig.
een persoon, die er voor te zorgen heeft, dat het
noodige getal (ministeriëele) medeleden zich
in 't engelsche Lagerhuis bevindt, dus de bijeendrijver van de (ministeriëele) medeleden, bij
stemmingen; ook de oppositie heeft dergelijke
whips.
Whfsk(e)y, 1) m. (vgl. u s q u e b a h) in
Schotland en Ierland : koren- of gerstenbrandewijn; — whiskey-soda, f. grog van whiskey en
soda- of spuitwater.
Whisky, 2) f. eng. open wagen met zeer
hooge kap, door één paard getrokken.
Whist of whistspel, n. oorspr. eng. kaartspel
tusschen 4 personen (van 't eng. whist, d. i. stl
still omdat het groote oplettendheid en daarom
stilte vordert); een drank van thee, suiker, citroen en rooden wijn.
Whiteboys, pl. eng. (spr. hoewáítbois, van
white, wit, en boy, knaap) leden van een geheim genootschap in Ierland sedert 1760, die
de engelsche grondbezitters, ambtenaren enz.
des nachts overvielen en mishandelden of vermoordden, waarbij zij het gelaat zwart gemaakt
hadden en witte kielen droegen.
Wholesale (spr. hoolseel), eng. in 't groot,
grossierderij, groothandel.
Wiádro, m. poolsch (= russ. w e d r o, z. ald.)
poolsche inhoudsmaat = 20 kannen of liter.
Wichtje, n. nederl. benaming van het fransche
g r a m m e, het 1/1000 deel van het k i l og r a m of nederl. pond, verdeeld in 10 korrels
of decigram.
Wiclefísten of Wiklefieten, m. pl. aanhangers
van den eng. godgeleerde Johannes W i c 1 e f
of W i k t e f, eig. W i k 1 y f e, een voorlooper
der kerkhervorming in de 14de eeuw, die leerde,
dat de paus de antichrist was, voorts het vagevuur ontkende, de nietigheid van aflaten en de
aanroeping der heiligen beweerde en in nog andere punten van de r.-kath. leerbegrippen zeer
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afweek; 40 jaren na zijnen dood (1387) veroor- Myth. paleis der godinnen, woonplaats van
deelde het concilie van Constanz zijne leer en vriendschap en liefde, inz. F r e a' s woning;
liet zijn gebeente opgraven en openlijk verbran- ook z. v. a. W a 1 h a 11 a in 't alg. ook
studentenvereeniging ter bevordering van een
den; wielefisme, n. leer van Wiclef.
Widar, m. oudn. Myth. Odins zoon, de god christelijk leven.
Winibald of Winnibald, m. oudd. (v. wini,
der stilzwijgendheid.
vriend, en balt, koen) mansn.: de koene vriend.
Widjen, f. mal. s e s a m, z. a.
Wischnoe of Wischnu, z. V i s c h n o e.
Widow, f. eng. weduwe.
Wismuth, m. (spr. wiésmoet) duitsche benaWiedm., bij natuurwetenschappelijke behamingen afk. voor Dr. Wiedemann (gest. 1840) ming van b i s m u t h (z. ald.).
Wiener Melange, n. Weener mengsel, d. i. Wisteria chinesis, m. Bot. blauwe regen, een
1 uit China afkomstige klimplant, met blauwe
sterke koffie met veel slagroom en suiker.
Wiener Schnitzel, n. dui. met citroen en trossen (vandaar de naam in tegenstelling met
geraspte beschuit gebraden kalfslapjes, waarop gouden regen).
Wisz, z. v i s.
soms een augurkje en ansjovis.
Witfried, Witolf, Witold, Wittekind (oudd.
Wierde, f. zie t e r e n.
Wiesenkalk, m. dui. weidekalk, kalktuf, aan- Wituchint), oudd. mansnamen (v. witu, angels.
wezig op den bodem van vele meren, b.v. in wudu, eng. wood, hout, woud, af te leiden): de
Zwitserland en ook wel onder het veen, oorspron- woudvrede; woudwolf; de over 't woud heerschende; de in 't woud geborene.
kelijk koolzure kalk.
Witheriet, n. koolzure zwaaraarde of natuurWife (spr. waif), eng. vrouw..
Wigwam (uit de Alongkin- taal), legerhut of lijk koolzuur baryt, bariumkarbonaat, een mitent der Indianen in N.-Amerika, gewoonlijk neraal met zeer vergiftige eigenschappen, door
i Werner naar Dr. W i t h e r i n g genoemd, die
van buffelhuiden gemaakt.
het eerst koolzure barytaarde in dit mineraal
Wiking, z. v i k i n g.
aantoonde.
Wiklefieten, z. W i c 1 e f i s t e n.
Wittenagemot, m. letterlijk: vergadering der
Wila, f. naar 't servisch volksgeloof: soort van
zeer schoone, vlugge nimfen met lang golvend wijzen; naam van het staatkundig lichaan dat
het parlement in Engeland voorafging, en welks
haar en luchtig wit gewaad.
Wilhelmus, Willem, m. (oudd. Wilihelm, v. i instelling door sommige geschiedschrijvers aan
willo, wil, en helm, helm), eng. William, mansn.: Eduard den Belijder wordt toegeschreven; ande wilsterke helm, d. i. beschermer, beschutter deren beweren, dat het veel ouder is.
wittern, dui. onweeren; als persoonlijk werkof verdediger; Wilhelmina, Willemína, Willemijn, vr.naam beschermster; Wiihelminiànen, woord ergens de lucht van krijgen, innerlijk
m. pl. aanhangers van de boheemsche zieneres voelen, bemerken.
Wittínen, pl. (poolsch witma-) vlotten van
W i 1 h e 1 m i n a in de 13de eeuw, die voorgaf
den heiligen Geest in zich te hebben; Will- balken met schuin afdak, die uit het russische
bald, m. (van 't oudd. balt, eng. bold, koen, stout, gouvernementLitthauen, behalve het hout zelve ,
koren, hennep, vlas enz. naar Pruisen brengen.
b o u d) de wilkoene, die sterk van wil is.
Witz, m. dui. geestigheid, vernuft; anecdote,
Wills, f. pl. (vgl. W i 1 a) naar 't slavisch
volksgeloof: bruiden, die, vóór den bruiloftsdag mop, grap.
Wjatsjeslaw, m. oudslay. en russ. mansnaam
gestorven zijnde, in 't graf geen rust vinden,
maar als hartstochtelijke danseressen te mid- voor W e n c e s a u s (poolsch Wenceslaw).
Wjetkaer, m. lid van eene secte, die eenen tak
dernacht uit hare graven stijgen, aan eenen
kruisweg bijeenkomen en den man, dien zij hier van die der R a s k o 1 n i k s uitmaakt en
aantreffen, noodzaken, zoo lang met haar te haren naam ontleent van het eiland W j e t k a,
dansen, tot hij van uitputting dood nedervalt. waarheen hare aanhangers de wijk namen om
Wild., bij botanische benamingen afk. voor godsdienstvervolgingen te ontgaan.
Wjoega, fr. sneeuwstorm, z. s a m e t.
C. L. Willdenow (gest. 1812).
Wladika, z. V1adika.
Willem, z. Wilhelmus.
Wladimir, m. slay. mansnaam voor W a 1Willemiet, n. natuurlijk kiezelzuur zinkoxyde, naar onzen koning Willem I zoo genoemd. d e m a r, z. ald. (v. w-ladiét j, heerschen, en mir,
Willesden, n. katoenen gelatineuze stof (ge- wereld, menschheid); als verklw. W a 1 ó d j a
Wladimir-orde, f.
heeten naar de stad harer fabrikage) die water- en W a 1 ó d j e n k a;
dicht en zeer sterk geworden is na indompeling russische militaire en burgerlijke ridderorde, in
in een mengsel van cellulose en een ammoniakale 1782 door Catharina II ingesteld ter gedachteoplossing van koperoxyde; veel gebruikt als nis van W 1 a d i m i r den Grooten.
Wloka, f. poolsch hoeve lands, veld- of vlakspoorwegcoupé-bekleedsel.
temaat van 30 morgen of 18,6 hectaren.
William, z. W i 1 h e 1 m u s.
Wodan, liever Wuotan, m. oudhoogd. of
Wilik., bij botanische benamingen afk. voor
noorsch 0 d i n, oudd. en oudnoor. Myth. de
M. Willkomm (gest. 895).
Wina, m. koemissbrandewijn, vgl. k o e- door alle germaansche volksstammen vereerde
opperste god, die de zege verleent; in de eerste
m i s S.
plaats is hij windgod, dan god van de vruchtbaarWing, eng. vleugel.
Wingolf, m. oudn. (zvingól f , d. i. vriendenzaal) heid en den krijg. vandaar W o d a n s d a g
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(eng. Wednesday), W o e n s d a g, dag van
Wodan of Odin.
Wodka, wodky, poolsch en russ. (wodka, spr.
pooisch woedka, verklw. van woda, water) brandewijn.
Woeloek, z. orang-oetang.
Woerali, z. v. a. u r a r i.
Wóhleriet, n. naar den scheikundige F. Wöhler
genoemd mineraal, uit verbindingen van kiezelzuur en tantaliumzuur met zirkoonaarde, kalk
natron bestaande.
-arden
Wóilok, m. russ. (v. waliátj, vilten, vollen)
dikke viltstof uit koehaar of wol, die inz. in
Rusland tot dekens, mantels, onderbedden enz.
gebruikt wordt.
Wohv0de of wojewóde, ni. (poolsch en russ.
2.00jewóda, van 't russ. woi, leger, heer, en wodítj,
voeren) eig. heervoerder, heervorst, hertog;
vuurla. vursI van lvluluavle ell ry

WYCHUCHOL.

bedragen, een w o 1 o s t g e r e c h t verkiezen;
- wolostnoi-starsjina, m. (van sstarsjiná, oudste,
opperhoofd) gemeentehoofd; vgl. s t a r e s j inen.
Wolunka, z. w a l i n g a.
Wolva, woluspa, zie v o 1 u s p a.
Wolverings, pl. eng. (liever w o 1 v e r i n s,
V. wolverin, amerikaansche veelvraat) amenikaansche veelvraatshuiden.
Woman (spr. woemn), f. eng. vrouw; pl.
women (spr. wimn).
li Wombat, n. soort van australisch buideldier,
zoo groot als een das (nw.lat. Phascolómys).
Wood, n. eng. (spr. woed) hout; woud; wood shanks, eng. pl. leesthoutjes om in de
holten van schoenzolc €.i te leggen.
Woolcord, m. eng. (spr. voelkoord; v. wool,
wol, en cord, koord) w o l k o o r d, eene vaste

allaellije;

gestireepte engelscne wonen stol, inz voor
.

stadhouder in 't voorm. koninkrijk Polen; ook ; broeken; - woolsack, m. (spr. woelsek) ,wolzak":
turk. pachter der belasting van een district; - zetel van den lord-kanselier in het Hoogerwoiwodsehap, n. stadhouderschap, landschap. ' huis van het eng. parlement (een groot vierkant
Wojt, m. poolsch dorpsschout.
kussen, met rood laken bedekt en zonder rugWokszáll, m. russ. (verbasterd uit v a u x- of zijleuning).
ii a 11, z. ald., zooals een sedert 1838 aan het
Woorara, z. v. a. u r a r i.
station te Pawlowsk bij Petersburg zich aan- j Wootz of wooz, n. eene voortreffelijke staalsluitend tuinlokaal heette; nu algemeen voor:) C soort in Britsch-Indië bij Bombay, indisch staal,
station, wachtkamer op russ. spoorwegen. gedamasceerd staal, z. v. a. p a m o r.
Wóldemar, z. v. a. W a 1 d e m a r, z. ald.
Wör, z. W a r a.
Wolfgang, m. oudd. mansn. (van W o 1 f, dat
Wora, f. noor. Myth. de 10de der twaalf
in samengast. eigennamen koenheid, stoutheid scandinavische godinnen, de godin der wijsheid,
beteekent): de stout voorwaartsgaande, koen voor wie niets verborgen blijft.
vooruitdringende, de ondernemende; - Wolfhart, . Work, n. eng. werk; - workman (spr.
oudd. mansn.: de sterke, stoute als een wolf; - -men), werkman; - workhouse of workshop
Wolfram, m. oudd. mansn. (ontst. uit wol f raban, ! (spr. -hous), n. werkhuis.
wolfraaf); - wolframium, n. zwaarsteen-metaal,
Wort, n. moutsuiker gemengd met eiwitstoffen
t u n g s t e e n, z. a. ; in 1781 in geoxydeerden ; en zouten, bij de bierbereiding.
toestand (als wolframiumzuur) ontdekten in 1785 I would-be, eng. (spr. woed-bie) eig. „zou gaarne
het eerst daaruit verkregen donkergrijs, zeer ! zijn" : die gaarne het genoemde zijn zou, maar
zwaar en moeilijk smeltbaar metaal (van w o 1 f ; het niet is, zich noemend, b.v. een would-be
en r a h m, schuim, dus eig. w o 1 f s s c h u i m, aristocraat enz.
omdat het als een roofgierig erts den metalen , Wouw-wouw, m. (mal. klanknabootsend
hunne smeedbaarheid ontneemt) ; ook de in de ; woord) soort aap in Indië, g i b b o n.
natuur voorkomende verbinding van wolfraWouw-wouw-theorie, f. spotnaam voor de
miumzuur met ijzer- en mangaan-oxyde; - wol- 1 meening, door sommige ethnologen verkondigd,
f amium amp, f. Ei. gloeilamp, waarvan de ge- dat de menschelijke spraak ontstaan zou zijn
leider een wolframiumdraad is.
; door klanknabootsing van het geluid der dieren.
Wolik, z. v o 1 i k.
Wrak, n. (van 't angels. vrecan, breken) in 't
Wollastoniet, n. tafelspaat, schaalsteen, een ^ alg. iets gebrokens, beschadigds; inz. scheepsnaar H. W. Wollaston genoemd mineraal, uit ; overblijfselen, romp van een gestrand schip; kiezelzuur en kalkaarde bestaande; - Wollas- wrakgoed, n. van een gestrand schip geredde goetonsche lijnen, pl. door Wollaston in 1808 het deren; beschadigde waren; - wrackers, wreckers,
eerst ontdekte gekleurde strepen in het spectrum. m. pl. eng. (spr. rékkers) stranddieven aan de
Wolost, of beter Wólostj, f. russ. (v. wlastj, ' engelsche kusten.
vrijheid in het handelen, macht, heerschappij) ' Writ, n. eng. (spr. rit) geschrift, schrijven, inz.
district, een uit verscheiden gemeenten be- officiëel stuk, dagvaarding, gerechtelijk bevel,
staand gebied in de W o 1 o s t v e r g a d e- ook uitschrijving der verkiezing enz.
r i n g, door afgevaardigden der gemeenten ver- i wunderbar, dui. wonderbaarlijk, verbazend.
tegenwoordigd, welke jaarlijks voor rechts Wuotan, z. W o d a n.
quaestiën, wier waarde beneden de 1.00 roebels ; Wychuchol, z. d e s m a n.
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X als getal in het grieksch = 60, ,^ =
X0,000; in het latijn X = 10; x — 10,000; - als
afkorting in rom. geschriften = 10 a s of 1
d e n a r i u s; x in de mathesis voor eene onbekende grootheid, het is deafkorting
van 't arab. xei = zaak, dat door c o s ver
werd, z. a. ; - X als muntteeken op fr.-tald
munten sedert 1579: Amiens, vroeger : Villefranche; x, xd., op koerslijsten = ex dividend,
het dividend is niet in den koers begrepen; X. P., op telegrammen = expresse bestelling betaald; ook het teeken voor het Christusmonogram; - Xr, in het hgduitsch = kreuzer; - Xma s in 't eng. = Christmas, kerstmis ; - X -tus =
Christus.
X of Ixe, m. fr. tabouretje of vouwstoeltje, waarvan de pooten de figuur eener X ver
-tone.
Xaca of S i a k a, m. een god der Japanneesen; ook de van hem uitgevloeide godsdienst,
welke de sterke dranken verbiedt, het dooden
van ieder dier veroordeelt enz.; - Xaco of
S i a k o, m. algemeen opperhoofd der b o nzen in Japan.
Xacara, of, naar de tegenwoordige spaansche
spelling, J a s a r a (spr. x en j=ch; port.
xacara, chacara, van 't arab. schatiara, danken,
loven), soort van romance, die gezongen wordt;
zangwijs van zulk eene romance; dans naar die
wijze.
Xwnorphika, f. gr. (v. xainein, krassen, strijken, en o r p h i k a, z. ald.) klavierviool, toetsviool, een door R ö 11 i g uitgevonden speeltuig,
met strijkstok en klavieren voorzien.
Xang, z. s j a n .
Xanthaan, n. overzwavelcyaan; - xanthogenium, n. Chem. in de bladeren en bloemen
vervatte stof, die met alkaliën geel wordt; bij
.sommige scheikundigen vroeger ook voor zwavelkoolstof ; - xanthogeniumzuur, n. meestal
gele verbindingen opleverend organisch zuur,
dat zich bij het vermengen van een geestrijke
kalioplossing met zwavelkoolstof vormt; het
dient als middel tegen de druifluis; - xanthokoon, n. (v. gr. konis, stof, wegens de gele kleur
van zijn stof op den toetssteen) uit zilver, zwavel en arsenik bestaand erts; - xantbophylle,
f. bladgeel, de kleurstof der geelwordende bladeren; - xanthopsie, f. het geelzien; - xanthorrhaeahars, n. geel hars uit den stengel van X an£hornccea arboréa van Botany-bay aan de Z. 0.
kust .van Australië; - xanthogenlum, n. Chem.
zwavelkoolstof; - xanthoxflon, n. geelhout.
Xanthelasma, n. gr. (xanthos = blond) huid
optredend in den vorm van stroogele,-ziekt,
.scherp omlijnde vlekken.
Xanthine, f. stikstofhoudende verbinding,'
nauw verwant aan caffeine, komt voor in urine,
de lever, het bloed, theeëxtract en suikerbietensap.
Xanthippe, f. gr. de beruchte echtgenoote
van Sokrates, wellicht ten onrechte voorgesteld

XERION.

als een booze, twistzieke vrouw, vandaar in het
algemeen : kwaadaardige, ruziezieke vrouw,
boos wijf.
Xaráffen, pl. soort van wisselaars, die te Goa
op de straten, evenals in de steden van Malabar,
hunne zaken drijven; men vindt ze ook te Constantinopel (z. s a r a f).
Xárob, m. rekenmunt in Fez, waarvan
twintig een mitskal of ongeveer 75 centen doen.
Xaverlus en Xaveria, arab. (sp. Xaviér, Javiér)
mans- en vr.naam : de schitterende, glinsterende.
Xebeka of Xebeck, f. andere spelling van
s j e b e c k (z. ald.).
Xenelasie, f. gr. (v. xénos, vreemdeling, gast,
en elaunein, verdrijven) verdrijving der vreemdelingen; - xenlon, n., pl. xenla of xenlmn, pl.
gastgeschenken, geschenken voor gasten, die
men na den maaltijd aanbood; oneig. soort van
punt- of hekeldichten; inz. die van den rom.
dichter Martialis en de in Schillers Muzen-almanak van 1797 verschenen disticha, in welke
Goethe en Schiller verscheiden letterkundige
verschijnselen en richtingen van hun tijd geeselden; - xenlos of xenlus, m. beschermer der gasten en der gastvrijheid, een bijnaam van Zeus;
- xenodochlum, n. (van dechesthai, opnemen)
inrichting tot opneming van vreemdelingen,
herberg, nachtverblijf, pelgrimshuis; ook z. v. a.
ziekenhuis, h o s p i t a a l; - xenodlichus, m.
(gr. xenodóchos) opzichter daarvan; - xenographic, f. vreemd schrift; kennis der geschreven
vreemde talen; - xenograaf, m. wie zich oefent
of wie bekwaam is in het lezen van het schrift
der vreemde talen; - xenokratie (spr. t= ts), f.
heerschappij van vreemdelingen; - xenomanie,
f. vreemdenzucht, overdreven liefde tot, ver
aan of verdediging van vreemdelin--klefdhi
gen; - xenon, n. Chem. in 1898 door Ramsay
ontdekt element, een gassoort, in den dampkring
voorkomend; - Xenophille, f. liefde voor vreemdelingen; - xenósis, f. (v. xenoen, vreemd maken,
vervreemden) vervreemding, het vreemd worden; - xenotaphlum, n. (v. taphos, graf) grafstede voor vreemdelingen, begraafplaats voor
I vreemdelingen.
Xerafin of Xeraphín, m. (van 't port. xera f im,
spr. sjera f íén, d. i. seraphim) rekenmunt te Goa
en op Malabar = p a r d a o, z. ald.
Xeranthémum, n. gr. (van xërós, a, ón, droog
en ánthemon = anthos, bloem) papierbloem,
stroobloem, de roode i m' m o r t e 11 e; xeraphlum, n. Med. droog geneesmiddel tegen
uitslag; - xerasie, f. of xerásme, n. (v. xeraïnezn,
drogen) Med. haarverdroging, dunharigheid, gedeeltelijke uitvalling der haren, kaalhoofdigheid.
Xereswjjn, Xeressec, z. s h e r r y.
Xerif, m. arab. (spr. sjeríé f , naar portug.
schrijfwijze z. V. a. s j e r i f, z. ald.) rekenmunt
te Marokko = 8 o k i a's (z. ald.).
Xenon, n. gr. (van xërós, a, ón, droog) droog
geneesmiddel, inz. strooipoeder, kruidenmatras
enz. ; - xeroderma, n. droge huid, perkament-
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huid; - xeroform, n. opdrogend, ontsmettend
strooipoeder op . wonden en natte uitslag; xerbma, n. of xerótes, f. gr. Med. droogheid, inz.
der oogen; - xerométer, m.. drogingsmeter, een
werktuig om de gewichtsvermindering bij het
drogen te meten; - xeromykterle, f. (vgl. m y kt e r e s) het droogzijn van den neus; - xerophagie, f. droge voeding, droge kost; gebruik van
gedroogde vruchten en brood gedurende de
vasten (bij de eerste Christenen); - xerophthalwie, f. Med. droogheid der oogen, droge oog
roodheid en pijn verbonden-ontsekig,m
oogziekte; - xerophthálmos, m. droog, ontstoken
oog; ook z.v.a. xerophthalmie; - xerbsis, f. het drogen, uitdrogen; - xerótisch, adj.
uitdrogend, verdorrend; - xerotribie of xerotripsis, f. het droge wrijven van een lijdend deel.
Xinto of Sinto, eene van de drie heidensche
godsdiensten in Japan; vgl. S i n t o.
Xiphlas, m. gr. (v. xiphos, zwaard), zwaard
een eetbare visch, inz. bij Sicilië, welks-visch,
ingezouten vinnen c a 11 o heeten; - xiphodónten, pl. (van odoes, tand) zwaardtanden, eene
soort van zoogdierversteeningen uit de voorwereld; - xiphoides of xiphódes, adj. zwaard
-vormig.
X- stralen, zie gammastralen.
Xylander, m. gr. (van xylon, hout, en anér,
gen. andrós, man) mansnaam: houtman; xyleem, n. houtstof in plantenvezels; - xyllet,
n. bijzondere soort van houtgeest; ook uiterlijk
op bergzout gelijkend mineraal, uit kiezelzuur,
ijzeroxyde, kalk- en bitteraarde bestaande; xylobalsámum, n. gr. balsemhout; - xylocultuur,
f. houtteelt; - xylogljph, m. (vgl. g 1 y p h enz.)
houtsnijder, houtgraveur; - xyloglyphiek of
xyloglyptlek, f. houtsnijkunst; - xylograaf, f.
houtsnijder; - xylographie, f. houtschrijfkunst;
het drukken met houten letters en platen; ook
kunst van het overdrukken op hout; - xylographeeren, z. v. a. d e e a 1 q u e e r e n; - xylográphisch, adj. met houten letters gedrukt; door
overdruk op hout voortgebracht of zich daar-

YAMAKI'S.

mede bezig houdende, daartoe behoorende ; xyloïdes of xyloídisch, adj. houtachtig, op
hout gelijkende; - xyloldine, f. explosieve stof,
ontstaande door inwerking van rookend salpeter
zetmeel; - xylolatrie, f. aanbidding van-zurop
houten beelden; - xylolater, m. aanbidder van
houten beelden; - xylolith, n. steenhout, bouw
voor vloeren, bestaande uit-materil,o.
zaagsel en magnesiakit, die onder zeer hoogen
druk in vormen geperst worden; - xylologie, f.
leer of beschrijving der houtsoorten; -- xylometer, m. houtmeter, toestel om den inhoud van
onregelmatige stukken hout te bepalen; xylopal, n, bouwmateriaal voor vloeren, bestaande uit zaagsel en een bindmiddel, waarvan de
samenstelling een fabrieksgeheim is; - xylophágus, m. houtworm; - xyIophoon, f. houten muziekinstrument; - xylophylla, f. houtblad,
struikgewas uit Z.-Amerika met mooie bloemen;
- xylorgánon of xylorgánum, m. (vgl. o r g a a n
enz.) strooviool, kamerorgel, speeltuig uit ver
droge, met stroorollen verbonden-schilend
houten staven, dat met kleine stokjes of hamertjes wordt geslagen; - xylose, f. houtsuiker,
een suikersoort, die ontstaat door houtgom of
mais met verdund zwavelzuur te koken.
Xylis, f. gr. zwaardbloem, waterbloemlelie,
wandluizenkruid, stinkende lisch.
Xyrideén, pl. plantenfamilie van kruidachtige,
stengellooze moerasplanten uit de heete lucht
gedeeltelijk van geneeskrachtige werking.-strek,
Xysis, f. gr. (van xyein, schaven, schavend
glad maken, polijsten), 't schaven, krabben; xysma, n. het geschaafde, schaafsel; ook z. v. a.
C h a r p i e; - xyster, m. schaafje, vijltje,
krabijzer; - xystos (gr. xyslos, scil. drömos, d. i.
eig. geëffende baan), lat. xystus, m. overdekte
zuilengang in de g y m n a s i a (z. ald.), waar
'S winters de lichaamsoefeningen gehouden werden, ook gebruikt als wandelplaats; - xystieus,
m. vechter in zulk een gang; - xystarch, m. opzichter of bestuurder van den x y s t u s.
.

-

Y.
Y, als getalteeken gr. v = 400, V _ 400,000; Azië bij de Mongolen, Kalmukken enz.
lat. Y = 150, Y = 150,000; in de wiskunde de Yakos, in Afrika te huis behoorende uitslagtweede onbekende grootheid; Y ziekte.
als chemisch toeken = yttrium; - Yd. = yard;
Yaksha, m. indische demon of halfgod, on- Y, als muntteeken en wel op fr. munten: derdaan van Kubzra, god van den rijkdom.
Bourges; op engelsche: York.
Yaleslot, n. moeilijk te openen slot voor geldYacht, n. (eng. spelling van 't nederlandsch kisten en brandkasten, genoemd naar den uitjacht,van jagen) soort van klein, snel- vinder.
zeilend schip, snelzeiler, kustvaartuig, pleizierYam (spr. jem), eng. of yamswortel, m. (westvaartuig; - yacht-club, f. zeil- en roeivereeniging ind. shame, maleisch oebi, vgl. ce b i s w o r te 1)
(vgl. clubb).
broodwortel, een dikke, ronde, eetbare wortel
ack, z. y a k. van eene tropische plantensoort (Dioscorea), in
agoube, m.turksch geneesheer. Oost- en West -Indië een gewoon voedingsmiddel,
Yak of yack, m. knor-os (Bos grunniens), vgl. i g n a m e.
buffel, in de bergen van Tibet en in MiddenYamaki's, f. pl. turk. (van yamak, hulp, gezel
KRAM ERS-ZOND ERVAN.
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enz.) grieksche danseressen, die door rijke Tur-

ken onderhouden worden.
Yankee, m. eng. (spr. jénkie; vgl. J o n at h a n), pl. Yankees, spotnaam, waarmede de
Engelschen gemeenzaam en met eene soort van
minachting de bewoners der onder den naam van
Nieuw - Engeland begrepen Staten van NoordAmerika aanduiden, in Europa in 't alg. voor
Noord-Amerikanen (ontstaan uit english, dat
de Indianen op gebrekkige wijze als jenglis,
jengli uitspraken); ook:- amerikaansche spoorwegwaarden; – yankee -doodle, n. (spr. –doed'l)
volkslied der Noord - Amerikanen, met eene zeer
vroolijke, oorspronkelijke zangwijze; het kwam
het eerst als zegelied na den slag bij Bunkershill
(17 Juni 1775) voor, vervolgens als marsch tijdens de vederlegging der wapens door 't britsche
leger bij- Saratoga (16 October 1777).
Yaoert, f. turksch melkpreparaat, in smaak
met zure melk overeenkomende; vgl. y o ghurt.
Yard, m. eng. (spr. jaard; eig. g a r d, roede)
engelsche el, eene maat van 3 eng. voeten of
0,91439 M.

Yassa, wetboek der Tataren.
Yatagan, z. j a t a g a n.
Yatsi, liever yatsoe, turksch (van yátmak, liggen, zich nederleggen) tijd van het naar-bedgaan bij de Turken, ongeveer 2 uren na zonsondergang.
Yaws, n. eng. (spr. jas; eig. het wankelen,
tuimelen) venusziekte; eene pestaardige ziekte,
die dikwijls in Afrika en West-Indië heerscht.
Yazma, f. buig. hoofddoek in Bulgarije, door
vrouwen en meisjes gedragen en uit katoen of
wol vervaardigd.

Year (spr. ;ier), n. eng. jaar.
Yellow-gum, z. a c a r o ï d h a r s; – yellowjack, m. gele eng. vlag op hospitalen voor
besmettelijke ziekten; fig. gele koorts; –
yellow-fever, eng. gele koorts.
Yembie of Jemble, n. arab. lang, krom, tweesnijdend, zeer scherp mes der zuidelijke Arabieren.
Yen, m. sedert 1871 rekeneenheid in het
keizerrijk Japan = 100 s e n = bijna 2 gld. 50.
Yenke, f. turk. (van 't arab. yengeh of engeh)
bruidgeleidster, die de jonggetrouwde naar 't
huis van den echtgenoot geleidt.
Yeoman, m. eng. (spr. jomen), pl. yeomen, eng.
niet - adellijk landeigenaar, bezitter van een goed,
groot pachter; hofbediende, lijfwacht, koninklijke trawant; thans inz. bereden vrijwilliger in
Engeland; – yeomanry, 1. (spr. jómenri) koninklijke lijfwacht van 250 man; ook de engel
uit grondeigenaars gevormde vrijwillige-sche
bereden landweer.
Yerba-mate, f. (sp. yerba, kruid = lat. herba)
Paraguya-thee, z. m a te.
Yeridi's, m. pl. duivelaanbidders in Koere , Armenië en den zuidelijken Kaukasus,
die wel Allah als God erkennen, maar toch den
duivel vereeren.
Yersin, n. serum antipe$Msum, z. a., bloedwei
van paarden, dat tegen de pest vrijwaart.

YTTERIET.

Yggdrasil, noor. Myth. wereldsch, als symbool der wereld, heilige esscheboom, onder
wolken de bouw der wereld en deze zelf werd ten
aanzijn geroepen, de grootste en heerlijkste aller
boomen, bij welken de goden dagelijks vergaderden om gericht te houden.
Yildiz-kiosk, f. paleis van den Turkschen sul
-tan
te Konstantinopel.
Yin, chineesche lengtemaat = 24,556 M.;
ook chin. gewicht, z. g i n, 2e art.
Y-king, m. chin. eig. boek der veranderingen,
een der oudste voortbrengselen der letterkunde
van China, eene soort van encyclopwdie, welke
over natuurkunde, zedeleer en bovennatuur kunde handelt; men schrijft het aan keizer
Fo-hi toe.
Ylang-ylang, f. chin. (spr. ilansjilan) een voor

fijne reukwateren gebruikt, als hyacint riekende
olie, die uit BeneJ het eiland Manila groeiende
orchideeënsoort nona odoratissima) gewonnen
wordt.
Ymer, m. noor. Myth. stamvader van het
reuzengeslacht, uit wiens lichaam de goden de
wereld schiepen; het woord beteekent„ruischer".
Ynka, z. in k a.
Yo, chineesche fluit; ook inhoudsmaat.
Yoe, m. chin. z. v. a. n e p h r ie t, z. aid.
yo el Rey, sp. (spr. ïó el rei) ik de koning (onderteekening van den koning van Spanje).
Yoeng, f. bekkenachtig
bi' de Chi^ sPpe8eltuig
^ J
neezen, waarmede, door aanslaan met een hou
klepel, de afwisseling der daggetijden wordt-ten
aangeduid.
Yoeroek (vgl. het turk. yoeroek, landlooper,
omzwerver), tataarsche ruiterij, die, in plaats
van soldij te trekken, met landerijen betaald
wordt.

Yoes- basja, m. turk. (van yoes, honderd, en
basch, hoofd, aanvoerder; vgl. b a s c h) letterlijk:
hoofdman van honderd, een officier van het
turksche leger.
Yoghurt, f. vgl. y a o e r t, gegist melk
afkomstig uit Bulgarije, als dieetspijs-preat,
in gebruik; de melk wordt tot op de helft gecondenseerd en vermengd met Maya-ferment.
Yogi, and. wijsgeer, die,streeft naar yoga, d. i.
vereeniging metde Godheid (techniek der bespiegeling) , en zich daaraan geheel overheeft ;
door de wize, waarop deze monniken bi, hun,
a s k e s e te werk gaan, een onbeweeglijk zitten in
„beddeknooppositie" en staren, komen ze in een
reuk van heiligheid; pilaarbijter.
Yokola, vischbrood der Kamtsjadalen in
oostelijk Siberië; gedroogde en toebereide visch,
die bij hen de plaats van brood vervangt.
Yonke, z. j o n k.
Ypsilon, n. (gr. y psilón, d. i. eeg. naakte, niet
aangeblazen y) grieksche u of y; – ypsilolde, f.
Anat. wiggenaad, de derde naad in het bekkenoel, zoo geheeten wegens hare overeenkomst
met de grieksche u (r).
Yquem, m. witte bordeauwijn naar het kartel
Yquem (waar eens Montaigne woonde).
Ysop, z. hyssop.
Ytterlet, ofg a d o n i e t, n. zwart, o door-
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zichtig en glanzend, tot de silicaten behoorend
mineraal, het eerst gevonden te Y t t e r b y in
Zweden. Godalin ontdekte het eerst daarin Bene
bijzondere aarde, de ytteraarde; - yttrium, n.
door WOhler in 1828 het eerst gevonden metallische base der ytteraarde; - ytterbium, n. in 1878
door Marignac ontdekt element; - ytterspaat,
n. natuurlijke phosphorzure ytteraarde; - yttertantaal of yttrotantallet, n. en yttrotitanlet, n.

ZANN I .

verschillende mineralen, waarin ytteraarde als
bestanddeel voorkomt.
Yucca, of liever yuca, f. sp. (uit de taal van
Haïti) adamsnaald, een zeer prachtig noord
plantengeslacht met verschillen--ameriknsch
de soorten; ook broodwortel, z. m a n i o k; yucca f ilamen 3sa, palmlelie.
Yugada, f. (van 't sp. yugo, juk) veld- of
vlaktemaat in Spanje.

ri
Z, als getaltoeken in het grieksch: Ç = 7,
= 700; in het latijn soms = 2000; -- z, in de
wiskunde de derde onbekende grooth e i d; - a, als afk. op lat. opschriften = 1/$ a;zz. = 2/$ , a s; - Z. = Zuid; in grieksche manuscripten het teeken van = Zi vet, z o e k, bij ver= Zuiderdachte plaatsen; -- Z. B. of Z. Br. =
erachtens; - z. i. = zijns
breedte; -- z. e. = zijns
J
-- z. o. = zie ommezijde; - Z. R. -==
zilveren roebel; - z. z. (in catalogussen) = zeldzaam; - z. z. z. = zeer zeldzaam; - Chemische
teekens zijn: Zn = zingum, zink; - Zr =
= zirconium; - Z, als muntteeken op fr. munten: Grenoble.
Zabbathaleten, m. pl. leden van Bene joodsche
secce, die in de 17de eeuw Benen Jood Z a b b a t h a i A s e v i voor den Messias erkende.
Deze verkondigde, dat hij gekomen was om de
Joden van de overheersching der Turken te
verlossen en vond vele leerlingen; doch, gevangen genomen zijnde, werd hij, om niet gespietst
te worden, muzelman.
Zabiërs, z. S a b oe e r s 2); - zabeeisme, z.
s a b o i s m e.
Zabra, f. (bask. zabra) spaansch schip van 60
tot 70 ton, Bene soort van fregat, dat in de golf
van Biscaye gebruikt wordt.
Zacah, m. arab. bij de Muzelmannen dat gedeelte hunner goederen, 't welk de Koran hun
gebiedt den armen te geven en welks hoegrootheid de wet niet bepaalt.
Zacharias, m. hebr. (Sekarjdh of Sekarjdhoe)
manen.: Jehova (jáh of jdhoe) gedenkt (sakar); -Zaeha us, mansn.: (hebr. sakkaí) de reine, onschuldige, vrome; door het verhaal in Lac. 19,
1-4 beteekent deze naam fig. een nieuwsgierige.
Zadruga, n. gezin van 50 a 60 personen, die
in Bulgarije en Croatië nog gemeenschappelijk
landbezit, een soort famuliebezit, hebben.
re, sp.
Zaffer of za$ra, n. (fr. za ire,
re, sa f re, sa fire,
za /ra,
ra, it. zá f f era) ter bereiding van het smalt gereedgemaakt, geroost en geklopt kobalterts.
Zagaai, f. z. sagaai.
Zagál, m. sp. (eig. sterke, kloeke jonge man,
van 't arab. za'ila, wakker, kloek zijn) helper
van den mayoral, z. ald.
Zahnradbahn, f. dui. tandradbaan, bergspoorweg, die met behulp van tandraderen omhoog gaat.

Zaïd on Zalde, arab. (van záda, vermeerderen,
aanwassen) mans- en vr. naam : de toenemende,
aanwassende.
Zalm, m. arab. (zalm, eig. borg, van za-ama,
spreken, goedspreken) vorst; leenheer, bezitter
van een krijgsleen, tot den ruiterdienst ver•
plicht loengoedbezitter in Turkije; turkscl€
scherprechter, uitgezonden beul.
Zaire, f. arab. (van zárah, bezoeken) vr.
naam : de bezoekende ; ook titel van een treurspel van Voltaire.
Zak, m. voorm. inhoudsmaat in verschillende
gedeelten van Nederland; de a m s t e r d a ms c h e z a k was = 1/$g last of 83,4411 liter.
Zakat, f. arab. zuivering, verplichte aalmoes
volgens den Koran, een soort armentax.
Zalot, of liever zolot, m. (turk. zolote of zolotha,
vgl. s o 1 o t a) oude turksche munt = 30
para's.
Zambo, m. sp., pl. zambo's of , zamben, kleurnaam, dien men in Amerika geeft aan de
afstammelingen van Amerikanen en Negers ; zambalgo's, zambalgen, ook zamboelaro's, m. pl.
afstammelingen van Zambo's en Indianen.
Zamboek, f. klein vrachtvaartuig in den Archipel.
Zambónlsche zuil of kolom, Phys. droge galvanische kolom, uit afwisselende lagen van
onecht goud- en zilverpapier bestaande (naar
haren in 1846 te Verona gestorven uitvinder
Z a m b o n i genoemd).
Zamire, f. arab. (zdmirah, van zamara, op een
blaasinstrument spelen) vr. naam : de spelende.
Zampogna, f. it. (spr. -ónja) schalmei, herdersfluit.
Zanána, perz. (zenáneh, d. i. vrouwelijk, vrouwenvertrek, van zen, zan, vrouw) vrouwenhof,
vrouwentimmer der burgerlijke Perzen (vgl.
h a r e m).
Zandergymnastlek, f. heilgymnastiek, medicomechanotherapie, m e c h a n o t h e r a p i e volgens het systeem van Dr. Zander; - zanderinstituut, n. instelling voor zandergymnastiek; - zanderapparaat, n. toestel voor heilgymnastiek.
Zanella, f. soort stof, inz. voor parapluies en
voering gebruikt.
Zannétta, f. napolitaansche rekenmunt =
Barlino (z. ald.
%
.
/
a tt .
(volgens sommigen van^t la
it.)
m. it.
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sannio, waarschijnlijk echter uit den naam Gio- in"'t jaar -1280 werd geslagen; zeees zelf is van
vanni, Johannes, ontstaan, daar do bewoners arab. oorsprong, van sekkah, stempel, gestem-

van B e r g a m o gi als z uitspreken) potsen- pelde munt) voormalige gouden rekenmunt van
maker, grappenmakker, harlekijn, hansworst of verschillende waarde in Italië, Barbarije, Arabië,
goochelaar in het it. blijspel (vgl. b o u f f o n). Egypte enz.
Zapata, f. sp. (van zapato, schoen) gebruik om
Zedekia, m. hebr. (Zidkijjáhoe, v. zedek,
voor de kinderen en de bedienden op den dag zedákdh, gerechtigheid, en johoe, voor Jehovah)
van St. Nicolaas een geschenk in de schoenen mansn.: Jehova's gerechtigheid.
te leggen; zapateádo, m. sp. (van zapateár,
Zedoarwortel, m. (nw. lat. Amómum zedoaria;
met den schoen slaan) eenigszins onzedelijke fr. zédoaire, eng. zedoary; arab., perz. enhindost.«
spaansche dans, waarbij de maat met den schoen dsjadwar) oostindische bittere, specerijachtige
of op de schoenzool geslagen wordt.
wortel met verwarmende en oplossende kracht,
Zapon, n. doorzichtig lak, ook zaponin ge- maagwortel; – zedoarzaad (nw. lat. semen cinae
noemd.
.
of santonicum), wormzaad, wormkruid, groenZaptieh, m. arab. en turk. politiesoldaat.
geel roodachtig zaad, onaangenaam van reuk en
Zarab-khane-eminl, m. turk. algemeen op- . van bitteren smaak, van den perzischen alsem
zichter of intendant-generaal van de munten of bijvoet, een der krachtigste wormverdrijvende
en mijnen in het Turksche rijk.
middelen.
Zaraguélles, pl. sp. (spr. –éljes) wittebroek,
Zedrobalsem, m. kleurlooze, heldere, dunwijde pantalon.
vloeibare terpentijnsoort.
Zarandèo, m. sp. soort dans met een heen
Zeeuw, m. inwoner der nederl. provincie Zeeen weer gaande beweging als die eener zeef.
land; ook. z. v. a. zeeuwsche rijksdaalder, voorm.
Zarbat, m. arab. (van zaraba, slaan) soort_ van nederl. zilveren muntstuk = 2 gld. 60.
ratel of klapper, om de oostersche Christenen
Zegge, f. Bot. soort cypergras (lat. Barex)
(wien 't gebruik van klokken verboden is) tot en wel rietgras, ook sek geheeten.
het gebed te roepen.
Zeilanlet, n. ijzer-spinel, zwarte spinel van
Zarèba, f. arab. versterkt kamp.
Z e i 1 a n; ook p 1 e o n a s t.
Zarf, n. turk.-arab. metalen blad, waarop
Zelne, z. ond. z e a.
men in Turkije bij 't koffiedrinken de kleine kopZeke, f. hong. korte hongaarsche wapenrok.
jes zonder ooren aanbiedt, presenteerblad.
Zekiát, n. arab. (v. zaka, vermeerderen,
Zarzuéla, f. sp. tooneelspel van niet meer dan vroom zijn, aalmoezen geven) door den Koran
twee bedrijven.
voorgeschreven armenbelasting, die uit het
Zatoe (in de taal van Madagascar eig. hon- veertigste deel van het inkomen bestaat.
derd, maleisch 8aratoe8), graanmaat op MadaZelamfre, arab. vr. naam: de stralende.
gascar van 100 w o e 1 s = ongeveer 24,5 kilo.
Zelateur, m. fr. (van gr. zëlos, ijver) lid eener
Zawlye, f. arab. (zdwiyeh, eig. verborgen R. K. broederschap; – zelatrice, f. vrouwelijk
plaats, van zawa, verwijderen, verbergen) kluis, lid eener broederschap.
cel, klooster; armhuis bij de moslems.
Zelfinductie, f. El. het ten achteren zijn van
Zea, f. gr. (dzea of dzeia) spelt, turksche den elektrischen stroom bij de elektromotorische
tarwe, mais (Zea mais); – zellitholde, f. graan- kracht.
steen, eene uit graan bereide harde stof, waaruit
Zelósis, f. gr. (van zèlos, ijver, naijver, ijvermen door oplossing en gisting bier verkrijgt; – zucht; zèloen, naijverig zijn, benijden) naijver;
zeine, f. bijzonder plantvormend beginsel, uit nijd, jaloerschheid; zelóso of con zelo, it. Muz.
het zaad van Zea maïs verkregen.
met ijver of inspanning, nadrukkelijk; – zeloot,
Zebaoth, hebr. (zebdóth, pl. v. zdbd, heerleger, m. gr. (zelólës) ijveraar, wets- of geloofsijveraar,
V. zaba, ten krijg uittrekken) heerscharen, d. i. geestdrijver; – zelotisme, n. ijverzuchtigheid;
de hemellichamen bijeengenomen, de sterren, de gezindheden en grondstellingen van een geloofswereld; vandaar: God of J e h o v a- Z e b a o t h, ijveraar; – zelotypie, f. ijverzucht; in 't alg.
z. Jehova.
hartstochtelijke ijver, waanzinnige ijverzucht,
Zebedeus, m. fig. achterblijver, zie Matth. 4, jaloerschheid, die in verstandsverbijstering
22; Marc. 1, 20.
ontaardt.
Zeboe, m. oostindische bult-os, de door de
Zelota, Zelotte, z. v. a. I z e 1 o t t e en
Hindoes als heilig vereerde bultkoe, met eengin S o 1 o t a, z. ald.
vetbult op den rug.
Zema, n. gr. (dzema, van dzeein, koken,
Zebra, m. (sp. en port. zebra, it. zebro; de zieden) iets gekookts, afgekookts, afkooksel.
naam is zuid-afrikaansch) een tot het geslacht
Zembi, z. k a u r i.
van het paard behoorend, fraai geteekend dier
Zembos, z. v. a. z a m b o 's (z. aid.).
in Zuid- en Midden-Afrika, kaapsche ezel, geZemla, f. gestreepte wollen stof, waarmee de
streepte ezel; zebrinus, a, um, lat. Bot. zebra- gondels in Italië bekleed zijn.
achtig, gestreept, met min of meer regelmatige
Zemindar, m. perz. (zemïndár of zemzdá r, d. i.
witte en gele strepen.
, eig, landhouder, van zemin, aarde, land, en ddr,
Zeeca, f. it. muntgebouw, vooral de voor- houdend) hoofdwachter en opziener eener landmalige munt te Venetië; zie z e c h i n e.
streek in Voor-Indië onder de mongoolsche heerZeehine, f. (it. zecchino, m., van la Zecca, het schappij.
munthuis te Venetië, waar deze munt het eerst
Zémetwo, f. russ. landschap, landdag, pro--

–

–
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vinciale vertegenwoordiging (sedert 1864).
Zendale, m. it. sluiers der vrouwen te Venetië.
Zend-avésta, n. (beter alleen: avesta; „zend"
beteekent: verklaring, vertaling, en „avesta"
tekst) godsdienstig wetboek van de oude Perzen
en hunne nakomelingen de Parzen, Gaueren of
Ge beren, dat de leer van Zoroaster( z.
aid.) bevat; - zend, n. zendtaal, f. oud-perzische taal, tot de arische talen behoorende, in de
oorspronkelijke schriften van Zoroaster gebezigd
en later de heilige taal der Perzen.
Zenith, n. (van 't arab. semi, weg, pad; vandaar voluit semi-oer-ras, weg van het hoofd,
schedeloord, van rds, hoofd) schedelpunt, kruinpunt, toppunt, d. i. het punt aan het hemelgewelf, dat zich loodrecht boven den waarnemer
bevindt; het daartegenover gelegen punt van
den hemel heet n a d i r of voetpunt; vgl. a z im u t h; - zenithaal, adj. in het zenith zich bevindende, b. v. z e n' i t h a l e ster.
Zenobïus en Zenobla, gr. (eig. door Zeus leven
hebbende) mans- en vr. naam : de levens
-krachtige.
zenónlseh, adj. wat overeenkomstig is met of
behoort tot de leer van Z e n o, stoïcijnsch; zenonische punten, ondeelbare punten
in de wijsbegeerte van Zeno, de monade n
van Leibnitz; - zenonisme, n. leer van den wijsgeer Zeno, den stichter van het stoicisme (z.
stoïcijnsche school enz.); - zenonist,
m. aanhanger van Zeno's leer, s t o ï c ij n.
Zent, zentgericht enz., z. c e n t 2).
Zenzerli, m. turk. rekenmunt = 3 1/ 2 piaster;
in Alexandrië ongeveer = 4 gld.
Zeocrithon, n. Bot. speltgerst.
Zeolf th, m. gr. (van dzeein, koken, en lithos,
steen, wegens het schuimen bij het smelten voor
de soldeerpijp) kook-, schuim- of bruissteen,
meestal schitterend wit, stralig of bladerig, inz.
op IJsland en in Zweden, uit waterhoudende
verbindingen van kiezelzuur met kleiaarde, natron en kalkaarde bestaande.
Zephyr, m. (gr. dzéphyros, in 't alg. westen- of
nauwkeuriger noordwestenwind) koele, zachte
westenwind, aangenaam koeltje; ook (gew. zephir) soort fr. lichte troepen, zooals de fr.
troepen in Algerië; ook een soort wol; - pas de
zPphyre, m. fr. (spr. pa d' zefier') danspas, die
uitgevoerd wordt door zich op eenen voet te
houden en met den anderen naar voren en achteren te balanceeren; - zeph f riseh, adj. zacht
waaiend, suizend; -- Zephyrine, vr. naam: de
zachte, zachtmoedige; - zephyrshawls, pl. kleine
vierkante sjaals; - zephyrlaken, n. fijn dameslaken; - zephyrgaren, n. zephyrwol, f. fijn,
zacht wollengaren, bonte stikwol.
ros, m. gr. Myth. lentebode, westenwind,
Zephfros,
zoon van Astraeus en Eos.
Zeppelin, m. soort vliegmachine, luchtschip, ge
naar den uitvinder, graaf von Zeppelin.-hetn
Zer, z. gueze.
Zerlmahboeb, of enkel m a h b o e b, in. turk.
(van 't perz. zer, goud, en het arab. mahboeb,
geliefd, liefelijk; dus eig. liefelijk goud) het
zuiverste goud; ook vroegere gouden rekonmunt
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in Egypte en Turkije, ongeveer 3 gld. waard.
Zero, m. fr. (ook it. en sp. nero, v. 't arab.
ca f noen, ci f noen, ledig, nul; vgl. c ij f e r) nul in het
cijferen en bij het roulettesp e l; -- zerograaf,
f. z. v. a. telescri tor, ond, telegraaf.
Zeroembeth,p
perz. zeroembád,
(zeroembd) wilde
gember.
Zeshonderdzes, 606 (Ehrlich), Med. goudgeel
poeder (dichloraat van dioxydiamidoarsenobenzol) als inspuitingsmiddel o. a. tegen s y p h i 1 i s door Ehrlich gevonden. Deze naam heeft de
uitvinder genomen, omdat 605 door hem genomen preparaten niet aan den eisch voldeden.
Zésis, f. gr. (van dzeein, koken) het koken,
zieden, afkoken; - zestas (van zestós, è, ón, gezoden, ziedend heet), of zetas, pl. gr. warme
dampbaden; - zestolusie, f. kookbad, het baden
of wasschen in heet water.
Zest'half, in. (voor z e s d e h a 1 f) voorn.
zilvermunt in Nederland = 27 1/ 2 ct., later verminderd tot 25 et.
Zetetiek, f. gr. (van dzëtein, zoeken, navorschen) navorschingskunst, kunst om gemeenschappelijk met anderen door vragen naar onbekende waarheden te vorschen; - zetètiseh, adj.
zoekend, vorschend (vgl. s o k r a t i s c h en
dialogisch).
Zeuglodon, m. voorwereldlijke walvisch.
Zeugma, n. gr. (van dzeugnynai, onder een
juk vereenigen, verbinden) juk, band, verbandmiddel; Log. verbinding of vereeniging van
twee zindeelen of ook naamwoorden door een
werkwoord, dat slechts bij een past; figuur, door
welke een woord, dat in het eene lid van een
voorstel staat uitgedrukt, in het andere bij wijze
van ellips er onder verstaan wordt (b. v. h e t
evangelie schijnt mijn eenige
regel, de voorbeelden van J. C.
m ij n m o d e 1, voor: schijnen mij mijn model).
Zeus, m. (skr. Dydus, lat. Ju(piter), oudhgd. Ziu,
oudnoorsch Tyr, (spr. tuur) gr. Myth. opperste
god, koning en vader der goden en menschen,
zoon van Kronos en Rhea, bij de Romeinen:
J u p i t e r.
Zeveaag, m. N. H. goudwolf, inz. in noordelijk
Afrika en zuidelijk Azië.
Zeybeks, pl. turk. eig. landloopers, vagebonden; klein-aziatisch gepeupel uit de streek
van Aïdin, als ongeregelde turksche troepen gebezigd.
Zian, m. algerijnsche goudmunt = 100
a s p e r s.
Ziangi, m. voor-indische rekenmunt van zilver.
ziemlich, dui. tamelijk, vrij wel.
Zigeuners, m. pl. (it. zingani of zingari; boheemsch cykani; hong. ezigány; eng. gipsy; reeds
in de 15de eeuw zigani of zingari geheeten,
waarsch. een indische naam; vgl. de tegenwoordige T s j i n g a n e n aan den mond van den
Indus) benaming, die de Duitschers geven aan de,
sedert het begin der 15e eeuw in West-Europa
Pa
rondzwervende menschen, gekomen, zooals ze
zelf beweerden, uit Egypte, die wij H e i d e n s
(z. aid.) noemen; vgl. ook G- i p s y en H e i d e n e n.
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Zigzag (hoogd. øiekzacic), benaming van eene komt; - zirkoonaarde, in 1789 door Kiaproth
reeks van lijnen boven elkander, die scherpe ontdekte bijzondere aarde, die in den zirkoon
hoeken maken, Z..vormigo lijnen, gelijk b. v. voorhanden is; -- zirconium, n. metallische base
(Ie loopgraven
vormen.
van de zirkoonaarde, in 1824 door Berzelius
P^
ZWa, f. hebr. vr.naam: (zilldh, geklank, ontdekt.
gezang, van zdlal,l.klinken) de zangrijke.
zitti of zitco, it. (spr. fsjét—) stil! st! (een uitroep
zillmern, het berekenen van reserve met in italiaansche schouwburgen).
reserve- remiën, volgens de methode van Dr.
Zizith, pl. hebr. toondraden aan den gebedsAug^ust Zillmer (g
1893).)
mantel (t a 1 e t h, z. a.) der Joden.
(gest. 1893
Zimarra, z. s i m a r r e.
Z18, zlot, zlotus, m. poolsch (v. zlolo, goud), p1.
Zhnbo, pl. kleine zeeschelpen, die in Angola, zloty, voormalige p
oolsche gulden,
nauwelijks
j ks
gnauweli
op de Maldivische eilanden en in W. Afrika als
cents waard.
pasmunt gebruikt worden.
Zmala, z. s m a 1 a.
Zin, z. tong - trien.
Zoanthrople, f. gr. (van dzóon, dier, en anihróZinckenlet, n. naar den bergraad C. Zineken pos, mensch) eig. diermenschheid ; Med. het
genoemd, in den Harz voorkomend erts, uit lood, vaste denkbeeld van Benen melancholischen
antimonium en zwavel bestaande.
lijder, dat hij in een dier is veranderd.
Zineographie,f.z.chemigraphie, onder
Zoeeolánten, z. s o c e 0 1 a n t e n.
eh e m i e.
Zodiáeus of zodiák, m. gr. (dzodiakós, scil.
Zindikieten, pl. arab. (sing. zendfik of zindfk) kyklos, van dzódion, verklw. van dzóon, dier) dievrijgeesten en atheisten onder de Mohamedanen. renriem, cirkel of gordel aan den hemel met de
Zingaresea, f. it. (van zingaro, z. Z i g e u - meestal naar dieren (ram, stier, kreeft
n e r s) een zigeunerlied; - alla zingarese, it.
genoemde 12 sterrenbeelden of hemelteeop Zigeunerwijze.
kens, welke de zon jaarlijks
aarlijks schijnbaar doorloopt
Zing(h)aleezen, z. S i n g h a l e e z e n.
(vgl. e k 1 i p t i k a); - zodiaeaal licht, n. dierenZink, n. (oudd. zinko; waarschijnlijk verwant riemlicht, een matte, zwakke lichtkegel, die
met t i n, hoogd. z i n n) wit-blauwachtig enkel- ,somtijds na zonsondergang aan den westelijken
vou ' metaal, ook s p i a u t e r; — zinkblende, en vóor zonsopgang aan den oostelijken hemel
f. zinksulfide; — zinkoxyde, n. rood zinkerts; — zichtbaar wordt en waarvan de as ongeveer
zinkkarbonaat, n. zinkspaat, edele galmei, k a - met de e k 1 i p t i c a samenvalt.
1 a m ij n s t e e n, z. a.; - zinkdruk, m. z. v. a.
Zoeaven, Zouaven, m. pl. eig. bewoners van
zinko graphie; - zinkeniet, n. verbinding het district Zoeavia in de prov. Constantine, die
van 't zink met zwavelspiesglans ; - zinkzalf, f. gaarne voor soldij in den krijgsdienst van de bemengsel.van 1 deel zinkoxyde en 9 doelen vet; - windvoerders in Algerië, Tunis en Tripolis strozinkograaf, m. zinkbeeldsnijder; - zinkographie, den; vandaar de op arabische wijs gekleede voet
f. kunst om beelden in zinkplaten te snijden en
welke door Franschen onder-soldateniAgrë,
af te drukken; -- zinkographeeren, die kunst uit- de inboorlingen aangeworven en onder fransche
oefenen; - zinkvitriool, n. zwavelzuur zinkoxyde. regimenten gestoken zijn; ook pauselijke vrij
Zlnnie, f. (nw. lat. zinnia, genoemd naar den
-wilgersn1870.
botanicus Joh. Gottfried Z i n n te Gottingen,
Zoeklicht, n. elektrisch licht, zeer geschikt om
gest. 1750) een plantengeslacht uit Zuid-Ame- groote vlakken te verlichten, b. v. op zeeschepen,
rika met verschillende soorten, met violette of bestaande uit een pr
oj ectiebooglamp
g p met horig
gele straalbloemen.
zontalle kolen.
Zluzolin, fr. (van 't arab. djoeldjoel4n, spr.
Zoelelka, f. arab. (zoel ïchd, zelich,) oostersche
dzjoeldzjoeldn, sesam-zaad; sp. aljonjoli, it. vr. naam; oorspr. naam der vrouw van Potiphar
giuggiolenac) roodachtigblauw, violetrood; - zin (in den Koran), wier geschiedenis door de Perzen
-zoliner,vtd romantisch omgewerkt is.
verven.
Zion, m. hebr. (Zijjón, oorspr. heuvel) hoog
Zoemboeroekss, p1. kameelkanonnen bij
J de
zuidwestelijkste heuvel van Jeruzalem met-ste, S i k h s in Voor-Indië.
Zographie, f. z. zoographie.
de burg ( van David) en de bovenstad; oneig.
Zohar, zie S o h a r.
ook kerke jkeg emeente kerk, met het bijbegrip
Zouter, m. gr. (v. dzóon, dier, en iátrós, arts)
van rechtziinnigheid ; vandaar
vandaarn Z o na a t e r, gestreng voorvechter van 't oude geloof; -- dierenarts, veearts; — zolatrie, f. veeartsenij
-kunde.
Zionieten of Zlonswaehters, Zionsbroeders, pl.
Zollus, m. gr. bitter, nijdig of wangunstig
noorweegsche dwepers, die het koninkrijk Zion
wilden stichten en in 1743 uit het land verban- berisper (naar den eigennaam van een be ' 'enen werden; -- zionisme, n1. 't streven van vele ken griekschen geleerde omstreeks '279 voor
Joden naar vestiging van een zelfstandigen staat Christus, die de gedichten van Homerus op
in Palestina of elders, dus naar herstel van een boosaardige wijze gispte en daarom ook H o zelfstandig Joodsch rijk; — zionist, lid eener ver m e r o m a s t i x, d. i. geesel van Homerus, ge-enig,d heeten).
voor het zionisme werkt.
Zirkoon, m. (ook j a r g o n) roodachtig bruin
zoisch, adj. gr (dzóikós, è, on, van dzóon, dier,
mineraal,;uit kiezelzure zirkoonaarde bestaande, en van dzoè, - leven) diersch, dierlijk; van dieren
dat met den hyacinth tot hetzelfde geslacht afkomstig; levens behoudend, levenvoedend; behoort en als edelgesteente in den handel zoI we n, dierlijk levensproces .
^
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ZoWet,
aid.).
Zolhan,
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grijze soo

vani e l) i (1 o o t (z. zoömorphlet, z. z 0 u g 1 y p h i e t; - zoönomïe,

f. leer van de levenskracht, kennis van de wetten

van het dierlijk leven; - zoónosologle en zoópaond. h a i k; --- zolot, z. z a 1 o t.
Zomos, n. of zomidlum, n. gr. (dzámós, dzórI- thologie, f. leer van de ziekten der dieren; -

don) voedzame soep, vleeschnat. j
Zone, f. (gr. dzónè, lat. zona) gordel; aardgordel of aardstreek, een door twee p a r a 11 e 1e i r k e 1 s (z. aid.) ingesloten gedeelte der aardoppervlakte; -- zona f rigida, lat. koude aard
poolkringen tot aan den noord--gordel,van
en zuidpool; -- z. temperdta borealis, noordelijke
gematigde luchtstreek; - z. temperata austrdlis,
zuidelijk gematigde luchtstreek, tusschen de
keerkringen en poolcirkels; - z. torrida, heete
luchtstreek, tropische aardgordel tusschen de
beide keerkringen; -- zonatus, a, um of zonalis,
e, lat. Bot. gegordeld, met parallel loopende
gordelvormige strepen; -- zonentijd, z. v. a. eenheidstijd.
Zonsar, m. (nw. gr. dzónari, gordel, van 't
oudgr. dzóndrvon, verklw. van dzónè; vandaar
ook arab. zonndr) zwartlederen koord of gordel,
welken de Christenen en Joden in Turkije ter
onderscheiding van de Mohammedanen om het
lijf dragen.
Zoóehemle, f. gr. (spr. zo-o-, tweelettergrepig,
van dzoon, levend schepsel, dier; van dzdein,
dzèn, leven) leer van de scheikunde van de dier
dierlijke schei--lijkechamsdn,rie
kunde; -- zoóchlorellen en zoóxanthellen, pl.
groene, resp. geel en bruin gekleurde éóncellige
a 1 g e n, die met vele lagere zoet- en zoutwaterdieren in s y m b i o s e (z. a.) leven;"-- zobdynainto, f. dierlijk levensvermogen, dierlijke levens
dierlijke aarde als-werkzamhid;obg,f.
eindproduct der verrotting; - zoógenïe, f. dier.
verwekking, leer of wetenschap van - de dier
ontstaan van het dierlijk-kweing,vaht
leven; - zoögenlon of zoögenlum, n. gelei (g e 1 a t i n e), door chemische middelen uit beenderen verkregen, eene uitvinding van den spaanschen natuurkundige G i m b e r n a t; - zoögeograpble, f. diergeographie, dat deel der
aardrijkskunde, dat zich met het voorkomen,
de verspreiding enz. der dieren op aarde bezig
dieren -houdt;zbglypiefámorht,n.
steen; -- zoögonle, I. het baren van-afdrukselin
levende jongen; - zoiigraphle, f. dierbeschrijving
en -afbeelding; - zoigráphiseh, adj. dierbeschrijvend; - zoólatriek, I. z. v. a. z o i a t r i e en
z o b t h e r a p i e; -- zoöláter, m. (v. latris,
loonarbeider, dienaar) dieraanbidder, diervereerder; - zoolatrie, I. dierendienst, diervergoding, aanbidding der dieren; - zoálfth, m. (van
ljthos, steen) diersteen, versteend dierlijk li
een dier; -- zoologie, I.-cham,verstnig
dierkunde; - zooloog, m. dierkundige; - zoólógiseh, ad'. dierkundig, tot de dierkunde betrek' hebbende; --zoólo g ische tuin dierentuin; - zoologisch station, n. inrichting voor
het onderzoek van de dierenwereld, int. van de
zeedieren, voorzien van aquaria, werkzalen enz.;
-zoomagnetlsme,n. dierlijk magnetisme
(z. aid.); - zoímórpben, pl. op dieren gelijkende
lichamen; - zm&phlzme, n. diervorming; -

zoöphaenomenologle, f. leer van de levens ver
dieren in den gezonden en zieken-schijneldr
toestand; - zoophágíe, f. het vleescheten,vleeschgebruik, vleeschnuttiging; - zoophdgen, pl. dierenvleescheters; - zoópháglseh, adj. vleeschetend; - zoöpharmakologie, f. kennis van de
veeartsenijen; - zoöphielen, pl. dierenvrienden;
-- zoíphóriseh, adj. (v. phérein, dragen) dierdragend; b. V. zoophorische zuil, zuil,
waarop een dier staat; -- zoóphyslologie, I. natuurleer der dieren; r- zoáphf ten, pl. (van phylón,
gewas, plant) dierplanten, n.l. aan een bepaalde
uiterlijk op anten
plaats gebonden
A
g dieren,
j die
PAl
gelijken; - zoophytolfthen, m. pl. versteende dierplanten; -- zoöphytologle, f. leer der dienplanten;
- zobplást, m. navormer van dierfiguren; zooplastïka, zoöplastiek, f. navorminq, van diergestalten; - zooplastiseh, adj. dergelijke navormingen betreffende of bevattende, b. v. z o ö plastisch kabinet of museum,verzameling van opgezette dieren; -- zo~eis, f. (van
dzóoen bezielen) levensredding, levensbehoud; zoósporangiam, n. bij lage c r y p t o g a m e n de
celruimte, die de z w e r m s p o r e n bevat; zoósporen, pl. z w e r m s p o r e n (z. a.); -zoötheologie, f. erkenning van God uit de beschouwing der dieren; - zoótherapie, f. diergeneeskunde; -- zoótíne -zout, n. gr. nederl. natuurlijk
voorkomende salpeterzure soda; - zoötöka, p1.
. van fokos, het baren, van tfktein, baren levendbarende dieren; - zoiítokle, f. het levendbaren, het ter wereld brengen van levende jongen;
-- zoótomfe, f. (v. tome, snede, témnein, snijden)
dierontleding, ontleding der dieren; - zoótomiet,
m. dierenontleder; - zoötrophelon, n. gr. plaats
ter dierenverpleging; - zoótypolfth, in. steen met
den afdruk van een dier.
zoppo, it. lam, kreupel; vandaar: alla toppa,
Muz. (spr. -tsóppa) hinkend, ongelijk, met
den strijkstok
gevende.
^lrukken
g
Zop^ron, n. gr. (van dzóós, ê, óf, levend, en
ppr, vuur) brandstof; in 't alg. bezielend, aan
middel, dat de voortduring eener-wakernd
zaak, int. die van het zwakke leven, onderhoudt; -- zopyrie, f. wederaanwakkering van
het vuur, verlevendiging der krachten enz.
Zoroáster, of pert. Zerdust, in het z e n da v e s t a Zarathoesbtra (oud-pert. Zarathustra, d. i. goudster), leeraar der wijsheid in het
oude Perzië (vermoedelijk ongeveer 600 jaren
vóór Chr. geboorte) en verbeteraar van den
volksgodsdienst, wiens leer tot op onze dagen
onder de G e b e r e n z. ald. in Perzië en Indië is in stand gebleven; vgl. z e n d - a v e s ta
Zóster, m. gr. (van dzónnynai, omgorden,
vgl. zone) gordel; Med. streek onder de
ribbens
en een
"
meestal ééag
uitslag in
e usi
^^g
deze streek, gordelroos.
,

(

(

)

zotiech, ad'. gr. (dzátikos, è, on, v. d aevn,
daën, leven) levend, het leven betreffende of

dat bevorderend, bezielend; - zotika, f. (gr.
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d ótiké, stil. dynamtis) dierlijke levenskracht.
Zwijn, n. barg. fiets.
Zwingllaan, m. aanhanger van de leer van
Zouaven, z. Zoeaven.
Zrazy, n. russ. (stuk, deel) een vleeschgerecht. Zwingli; - zwinglianisme, n. leer van den
Zubik of z: bik, m. russ. theekist, 1 'á 2 p ii d zwitserschen hervormer U 1 r i c h Z w i n g 1 i.
Zygla, f. gr. (van dzygón, juk, verbinding)
thee bevattende.

Zurkel, f. gewone zuring, kleine wilde zuring.
Zurlo, z. s u r l o.
Zusatzdynamo, f. El. '[verhoogings- of toeschakeldynamo; dynamo, die , een constante
spanning heeft door de medewerking van een
andere dynamo, die de verhoogde spanning
levert.
Zuurzak, m. vroeger Soorsak, nederl.-ind.
naam voor de vrucht van Artocarpus integrif olia (uilandsch : u a u g k a).
Z-vormIg, gevormd als eene Z, zigzagsgewijs
(zie z i g z a g); ook van een mensch : krom
en mismaakt.
Zwaardmagen, m. pl. bloedverwanten van
vaderszijde (vgl. s p i l m a g e n).
Zwartwaterkoorts, f. galkoorts met braking,
in de tropen, geheeten naar de bruine urine, die
de patiënt loost.
Zwavel-eether, m. nederl. -gr. (vgl. eo t h e r)
middel, waardoor iemand in een staat van
verdooving en gevoelloosheid kan gebracht
worden.
ZwaveIdiozyde, n. zwaveligzuuranhydride,
zwavellucht of zwaveldamp; deze laatste namen
zijn minder juist, maar in de dagelijksche
taal gewoon. .
Zwaveltrioxyde, n. zwavelzuuranhydride.
Zweefvlak, n. het „plan", waarnaar de
aëroplan, biplan, polyplan enz.
heeten, zie die woorden.
Zwelbougle, zwelstlft, f. z. v. a. 1 a m i n ariastift, quellstift, z. a.
Zwermsporen, f. pl. protoplasten bij
sporeplanten, welke het vermogen bezitten
zich te bewegen en de daad der bevruchting vol
-breng.

bij
echtsluiter, bruiloftsgodin,
bijnaam van
g een
J.
J u n o; - zygóma, n. (van dzygoen, onder een
juk vereenigen, verbinden) jukbeen; - zygomátiseh, adj. tot het jukbeen behoorende; zygomorph, Bot. zijdelings symmetrisch; door
één vlak in twee gelijke helften verdeeld kunnende worden.
Zyma of zyme, f. gr. (zymé) giststof, zuur
gisting, ook giststof, in de-deg;zymas,f.
gist aanwezig; -- zymiseh, adj. door gistingstof veroorzaakt; - zymologle, f. leer van de
gisting, gistingleer; - zymogeen, enzymenafscheidend, giststoffen afscheidend, b. v. de
rottingsbacterie; - zymbma, n. (van dzy7noenn,
verzuren, in gisting brengen) een gistingmiddel
(z. v. a. f e r m e n t) ; - zymbsis, f. gisting
(z. v. a. fermentatie); - zymoslométer,
m. gistingmeter of meter van de verschillende
graden der gisting; - zymoskoop, m. gistschouwer, werktuig om gist te keuren; - zymoteehnïe of zymotechniek, f. gistingskunst, leer en
kunst der gisting; - zymoteehn%us, m. kenner
van de gisting; - zymbtlseh, adj. gistend, gis
voortbrengend; - zymotisehe ziekten, pl.-ting
infectieziekten, die in vele opzichten aan
gistingsprocessen herinneren; - zymurgie, f.
gistingschemie, _ leer van de gisting.
Zythos, m. gr. door gisting bereide drank,
inz. gerstafkooksel, bier; ook azijn enz. ; zythogála, n. (van gala, melk) bier- en azijnwei;
- zythopaele, f. bierbrouwerij ; - zythoteehnieus,
m. bierbrouwer; - zythoteehnïe en zythoteehnika, f. bierbrouwkunst.
Zytologie, f. zytoblast enz., een wanspelling,
door ons van de Duitschers overgenomen, voor
cytologie enz.

